
Fundarfrágreiðing til HSF-limafund hósdagin 9. mai 2019 

Luttakandi: Gunn Ellefsen, Oyvindur Brimnes, Djóni Højgaard, Annfinn Brekkstein fyri Starvsnevndina. Inga Dahl, 

Beinta Laursen, Jákup Dam fyri Kappingarnevndina. Dánjal Samuelsen fyri Dómaranevndina. Ári Rouch og Hallur 

Danielsen fyri umsitingina. Maibritt Johannesen, Súsanna K. Hansen og Eyðun Mortensen fyri Kyndil. Elsa Reinert fyri 

Neistan. Sunnuvá Vesturdal og Hans Andreas Dahl fyri EB. Janet Fríða Johannesen, Mark Marcher og Emy Sólvitsdóttir 

fyri H71. Robert Poulsen fyri KÍF. Helena Kallsberg og Bogi T. Ragnarsson fyri Team Klaksvík. Sámal Joensen og Johan 

Müller fyri VÍF. Alexandur Johansen fyri StÍF. Una Váðklett og Anna Kristina Samson fyri Stjørnuna. Ikki umboðaði: 

SÍF/Søljan, VB, Tjaldur og ÍA 

 

1.0 Dómarayrki í fokus – dómaranevndin um ætlanir og tilgongd 

Dánjal Samuelsen kunnaði, vegna Dómaranevndina, um dómarastøðuna. Hann staðfesti, at talan er um ein 

smalan dómarahóp, miðalaldurin er høgur, tilgongdin lítil og at vit eingi kvinnulig dómarapør hava, sum 

døma bestu deildirnar. Tilgongdin og menningin hevur verið ov óskipað og brandið ov veikt. Vit hava heldur 

ikki nakað altjóða dómarapar, hóast tað eru góðir møguleikar fyri avbjóðingum í EHF-skipanini. 

 

Dómaranevndin arbeiðir við einari menningarætlan fyri A, B og U-dómarar, sum skal verða klár 7. juni 2019. 

Við hesum skal samstarvið við feløgini skal betrast, skipast skal fyri skeiðum, dómarar skulu fáa undirvísing, 

mentala menning, betri trivna, fysikk og heilsu. A-dómarar skulu hava meira eygleiðing og fleiri 

menningarsamrøður og fáa fleiri altjóða og norðurlendskar avbjóðingar. B-dómaraskipanin skal tryggja 

tilgongd og fyrireiking til A-prógv. Skipan fyri U-dómarar skal somuleiðis tryggja tilgongd og uppbyggjandi 

umhvørvi við m.a. menningarátøkum og skipaðari døming í vikuskiftiskappingum. Tilgongd av kvinnuligum 

dómarar skal tryggjast og málið er at hava eitt par í fremstu deildini í 2020. 

 

Víst var á galdandi kappingarreglur og ásetingar fyri døming og at hesar í skulu handhevjast. Orðið var 

hereftir frítt, har nakrir spurningar vóru settir til feløgini.  

Hvussu kunnu vit í felag menna dómarayrkið? 

Hvussu skapa vit tilgongd av A, B og U-dómarum? 

Hvussu kunnu vit fáa kvinnur at døma í fremstu deildini? 

Skulu vit aftur til upprunaskipanina, har feløg døma feløg? 

Viðmerkt varð, hví vit ikki megna at gera tað meira spennandi at døma fyri ungar dómarar, hví vit ikki hava 

fleiri skeið, har tey ungu fáa eitt prógv ella diplom av onkrum slag. Nevndin nevndi nakrar av teimum 

møguleikunum, sum dómarar hava við uppgávum ígjøgnum EHF og Partille Cup, Dronninglund etc. 

1.1 Niðurstøða 

Fundurin gav kunningini gætur og verða feløgini kunnaði um átøkini, so hvørt tey koma á skrá. 

 

2.0 Bólkabýtið í ungdómsdeildunum 

Ári Rouch greiddi vegna Kappingarnevndina og umsitingina stutt frá, hvussu liðini verða bólkaði í 

ungdómsdeildini, tá hugsað verður um a-, b- og c- bólkar osv. Hugt verður eftir hvar liðini endaðu, tá somu 

árgangir leiktu saman tvey ár undan, úrslitum í venjingarkappingum, Heystkappini og annars samskifti við 

feløgini og venjarar. Ónøgdsemi hevur serliga verið um D12 bólkabýtið í ár, har talan var um nógva 

stórsigrar í A-bólkinum. Ásannað var at bólkarnir helst vóru ov stórir og at miðjast skal eftir at gera smærri 

bólkar á 6-9 lið, har hetta er gjørligt. 

 



2.1 Niðurstøða: 

Kappingarnevndin skal upplýsast so væl sum gjørligt undan bólkabýtinum og miðjast skal eftir at gera bólkar 

á 6-9 lið, har hetta er gjørligt. 

 

3.0 Agabrot og revsing 

Fleiri av feløgunum, sum hava lið í D16-deildini, hava í felag sent skriv til HSF, um at heimildirnar hjá 

Aganevndini skulu víðkast og strammast upp. Skrivið kemur eftir at tað var avdúkað svik við innahýsis 

dómararseðli millum H71 a og H71 c, sum eftirfylgjandi var sektað við bót. Feløgini mettu ikki sektina verða 

nøktandi. 

 

3.1 Niðurstøða: 

Málið hevur verið til umrøðu hjá Aganevndini og Lógarnevndini, um hvussu vit kunnu nágreina heimildirnar 

hjá Aganevndini at revsa tílík brot. Eitt uppskot verður sent út til feløgini áðrenn aðalfundin 8. juni. 

 

4.0 Útlendingar á føroyskum liðum 

Í løtuni kann eitt lið í bestu deildunum í mesta lagi hava tríggjar útlendingar, her eru danir/grønlendingar 

íroknaðir. Hetta hevur verið praktiserað út frá evstulóg hjá ÍSF, tó at tað kann setast spurnartekin við, um 

ásetingin er ætlað at umfata danir/grønlendingar eisini. 

 

4.1 Niðurstøða 

Skotið verður upp at danir/grønlendingar ikki skulu roknast sum útlendingar eftir tvey ár, ella at teir als ikki 

skulu roknast sum útlendingar. Umsitingin ger eitt uppskot til næsta limafund, sum verður eftir aðalfundin 

at fáa ásett eina reglu viðvíkjandi hesum. 

5.0 U18-kappingarnar 

U18-landskappingin var umrødd. Kappingin hevur verið avgreidd í “stevnuform” í vetur, har liðini spæla 

tveir dystir hvørja ferð og koma saman 3-4 ferðir fyri og eftir jól. Afturmeldingarnar frá feløgunum eru at 

leisturin hevur eydnast minni væl, tí størsti parturin av leikaranum ganga aftur á antin U16 ella 

vaksnamannaliðum. Tað var umrøtt, hvørt farast skuldi aftur til gamla leistin, har man leikti ein dyst hvørja 

ferð, tó við tí tillaging, at kappingin ikki skuldi telja ov nógvar dystir og at dystirnir skullu liggja mánadagar, 

soleiðis at hetta ikki rennur saman vði U16- ella vaksnamannakappgingina og at leikararnir ikki verða 

troyttir ov nógv. 

5.1 Niðurstøða 

Kappingarnevndin og umsitingin kanna hvussu nógv lið hugsa at melda til og snikka til eitt uppskot til 

endurskoðaðan kappingarleist. 

6.0 Dystartíðspunkt í fremstu deildunum 

Dystartíðspunktini í fremstu deildini vóru umrødd. Farnað kappingarár var roynt, at dystirnir byrjaðu kl. 

14.00 og 16.00, har feløgini høvdu bæði kvinnu- og mansdyst sama dag. Hetta í mun til 14.30 og 16.00, sum 

hevur verið vanligt áður. Hetta  var fyrst og fremst fyri at tryggja nøktandi umstøður til upphiting til seinna 

dystin. Feløg og áskoðarar hava viðmerkt, at tað hevur verið ov leingi ímillum dystirnar og nøkur dómarapør 

hava himprast við at døma dupultdystir. 

 

6.1 Niðurstøða 

Semja var um, at mansliðini mugu hava nøktandi umstøður at hita upp í og kunnu feløgini tryggja hetta tá 



fyrri dysturin byrjar 14.30, so kann hetta játtast. Feløgini kunnu kanna umstøðurnar á teirra heimavølli og 

venda aftur og annars vísa á teirra ynski viðvíkjandi tíðspunktum til heimadystir. 

7.0 Kappingarleisturin í Okkara-deildini – eftirmeting og tillagingar 

Fundurin umrøddi royndirnar við nýggja kappingarleistinum, sum hevur verið royndur í bestu mansdeildini í 

vetur. Ætlanin var ikki at taka nakra endaliga avgerð um broytingar á fundinum, men heldur at hoyra ymsu 

sjónamiðini, hareftir at Kappingarnevndin kann geva feløgunum møguleikan at taka støðu til møguligar 

broytingar á næsta limafundi. 

 

7.0.1 Tal av hálvfinalum og finalum– tríggjar ella fimm? 

Umrøtt var, hvørt tað skuldu leikast tríggjar ella fimm finalur hjá monnum. Evnið var á skrá, av tí at tað 

hoyrdist í fleiri feløgum, at tað var ov drúgt við fimm finalur.  

7.0.1.2. Niðurstøða 

Fundurin tóktist vilja halda fast við fimm finalur, men at hesar skuldu liggja tættari, helst allar eftir 

landsliðssteðgin í apríl. 

7.02 Hvør skal møta hvørjum í hálvfinalunm? 

Leisturin við at 1´arin í grundspælinum skal velja mótstøðlið í hálvfinalunum var umrøddur. Feløgini tóktust 

ikki dáma hendan leistin og ynskja at hetta skal broytast til, at nr. 1 møtir nr. 4 og nr. 2 møtir nr. 3. 

 

7.0.2.2. Niðurstøða 

Kappingarnevndin ger uppskot til at broyta hvussu hálvfinalurnar verða samansettar. 

 

7.0.3 Niðari bólkur 

Umrøtt var, hvørt niðari bólkurin var nóg áhugaverdur og semja var um, at helst hevði verið ov lítið fokus á 

bólkin, men at ábyrgdin av hesin lá bæði hjá feløgunum og HSF. Møguleikin at vinnarin av 1. deild kundi 

koma við í niðara endaspælið var eisini umrøddur. Við hesum kann niðara endaspælið fylgja endaspælinum 

hjá ovara bólkinum. Hetta skal samtundis avstemmast við, hvørt U21-leikarar kunnu ganga aftur á báðum 

liðum. 

7.03.1 Niðurstøða 

Kappingarnevndin ger uppskot til, hvussu hetta kann skipast. 

 

7.0.4 Fæst nokk burturúr av at vinna grundspælið? 

Tað var umrøtt, hvørt vinnarin av grundspælinum fær nokk burturúr av at gerðast nr. 1. Viðmerkt var, hvørt 

eitt slag av europa cup grunni kundi verða, har vinnarin av grundspælinum fekk møguleikan at fáa 

peningaligt ískoyti til at luttaka í europa cup. Viðmerkt var, at hetta kundi verða ynskiligt og hugsandi í 

framtíðini, men at hetta helst krevur størri fíggjarligt rásarúm í mun til núverandi støðu í HSF.  

Tað var viðmerkt, at tað hóast alt kann verða ein stórur fyrimunur at gerðast nr. 1 í grundspælinum og 

hareftir møta nr. 4 í hálvfinalunum, hetta alt eftir hvussu tøtt kappingina hevur verið millum fýra tey ovastu 

liðini, eisini fæst ein møgulig triðja hálvfinala á heimavølli, sum eisini hevur við sær fíggjarligan vinning. 

7.04.1 Niðurstøða 

Fundurin gav umrøðuni gætur. Ynskiligt hevði verið at stimbra undir europa cup luttøku, men krevur hetta 

fíggjarligt ískoyti. 



7.05 Skulu leikast 24 dystir ella 18 dystir í grundspælinum? 

Tað var umrøtt, hvørt tað skuldi leikast 18 ella 24 dystir í grundspælinum? 18 dystir kunnu verða nokk, um 

niðara endaspælið kemur at telja 4 lið, meðan 18 helst er ov lítið fyri niðaru liðini og kappingin endar ov 

tíðligu soleiðis sum hon gjørdi í ár um bert trý lið eru í endaspælinum. 

7.05.1 Niðurstøða 

Kappingarnevndin ger uppskot – hetta í mun til kalendaran og í mun til um niðara endaspælið kemur at 

telja 3 ella 4 lið. 

 

8.0 Annað 

 

8.1 Sjónleikaraparagraffin 

Ynski var frammi um at fáa støðutakan til, hvørt “sjónleikaraparagraffin” skal setast í gildið í Føroyum. Tað 

tóktisk, sum undirtøka var fyri at spæliregluni, har leikari skal sita út í trý álop eftir at brot er framt og hann 

verður liggjand, verður sett í gildið. Hetta verður gjørt klárt til næsta limafund. 

8.2 U16-leikarar í næstbestu deildini 

Skulu U16-leikarar kunna spæla í næstbestu deildini? Í løtuni kunnu hesir leika í triðbestu deild, men fleiri 

ynskja at hesir kunnu nýtast í næstbestu deildini. Uppskot verður lagt fyri næsta limafund, har feløgini 

kunnu taka støðu til um ásetingin skal broytast. 

8.3 Kvinnufinalurnar 

Umrøtt var hvørt kvinnufinalurnar skulu avgerðast eins og mansfinalurnar, soleiðis at hvør finala skal 

avgerðast. Tvs. er javnleikur eftir vanliga leiktíð, so verður eykatíð á 2x5 min., hareftir brotskøst verða 

skotin til avgerð er fallin. Uppskot verður til atkvøðu á næsta limafundi. 

Fundarskrivari: 

Ári Rouch 

 

 


