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Fundarskrá frá limafundi mikudagin 2. sep 2020 kl. 19.00 
Á fundi: Gunn Ellefsen, forkv., Jógvan Emil Nielsen, næstform., Andrea Heindriksdóttir, Djóni Højgaard, Heini Ellingsgaard fyri 
starvsnevndina. Beinta Laursen fyri kappingarnevndina. Ári Rouch og Hallur Danielsen fyri umsitingina. Eyðun Joensen, Emy Solvitsdóttir 
og Sonja Mørkøre fyri H71. Barbara Høj og Elsa Reinert fyri Neistan. Súsanna K. Hansen, Maibritt Johannesen og Eyðfinn Guttesen fyri 
Kyndil. Hans Andreas Dahl fyri EB. Sámal Joensen og Magnus Debess Madsen fyri VÍF. Kristina Grikskaite og Miriam í Niðristovu fyri 
SÍF/Søljuna. Anja Weihe fyri KÍF. Teitur Nilssen og Paula Berg fyri StÍF. Helena Kallsberg fyri Team Klaksvík. Una Váðklett og Súsanna 
Lydersen fyri Stjørnuna. Ikki umboðaði – VB og Tjaldur. 
 
1.0 Álmanakki 2020/21 
Álmanakkin var gjøgnumgingin. Víst var á, at avbjóðingar vóru við at fáa steypakappingina hjá 
monnum avgreidda í januar/februar sum vanligt er, tí at bæði U18- og U20-landsliðið hjá monnum 
skulu spæla útsettu EM-kappingarnar í januar 2021. Kappingarnar skuldu upprunaliga spælast 
juli/august 2020, men vóru útsettar vegna korona. 
 
1.1 Niðurstøða 
Fundurin gav kunningini gætur. 
 
2.0 Steypakappingin hjá monnum og serskipan fyri 2020-21 
Víst var á, at orsakað av korona kom 2020-21 at vera eitt serligt ár í mun til álmanakkan. Vísandi til 
punktið omanfyri varð skotið upp, at bólkarnir í steypakappingini hjá monnum vóru gjørdir eftir 7 
umfør og ikki 14 í landskappingini, sum hevur verið vanligt, og at tvey tey fyrstu umførini í 
steypakappingini verða leikt sum miðvikudystir í november/desember. 
 
2.1. Niðurstøða 
Feløgini samtyktu, at víkja frá reglugerðini fyri steypakappingini galdandi bert fyri hetta 
kappingarárið, 2020-21, soleiðis at bólkarnir verða gjørdir eftir 7 umfør í landskappingini. 
 
3.0 Serreglur fyri aðrar deildir, uppskot til samtyktar 
Lagt var fram uppskot til samtyktar um reglugerð fyri aðrar deildir. Talan er um reglugerð, sum 
tekur saman um allar tær reglur, sum víkja frá kappingarreglum og spælireglum galdandi fyri 
fremstu deildirnar. 
 
3.1 Niðurstøða 
Uppskotið var samtykt og verður lagt á heimasíðuna hjá HSF og sent feløgunum til kunningar. 
 
4.0 Tillaging av steypafinalunum 
Umrøtt var uppskot at broyta steypafinaludagarnar soleiðis, at bæði A- og B-finalur verða á Hálsi á 
gula gólvinum. Víst var á, hvussu ein møgulig leiksskrá kundi síggja út, har byrjað verður 
fríggjakvøld. HSF hevur eitt ynski um at síggja so nógv feløg sum gjørligt umboðaði til finalurnar og 
víst var á dømi í 2019, har 5 feløg vóru umboði í A-finalunum, men talið hevði verið 10 ymisk feløg, 
um B-finalurnar eisini vóru leiktar somu dagar. 
 
4.1 Niðurstøða 
HSF ætlar at royna leistin í 2021 og gav fundurin kunningini gætur. 
 
5.0 Tal av útlendskum leikarum 
StÍF hevði sent inn uppskot um at tillaga loyvda talið av útlendingum á einum liðið. StÍF skeyt upp at 
hækka talið frá trimum til fýra ella at talið verður óavmarkað. Orsøkin var, at StÍF hevur eitt 
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avmarkað leikaratilfar og kundi hetta hjálpa uppá at tryggja góðar venjingar. Fundurin umrøddi 
málið og konkretu støðuna hjá StÍF, har tey í ár hava 4 útlendskar leikarar á Strondum. Fundurin 
tyktiskt ikki vilja hækkað talið av loyvdum útlendingum til 4 ella óavmarkað. Heldur vóru feløgini 
sinnaði, at samtykkja StÍF eitt undantak til 4 leikarar bert galdandi fyri kappingarárið 2020-21. 
 
5.1 Niðurstøða 
Fundurin samtykti at StÍF kundi hava 4 navngivnar, útlendingar á liðnum, bert galdandi 
kappingarárið 2020-21. 
 
6.0 Viðv. úti- og heimadystum í fremstu deildum 
VÍF hevur víst á, at tað er tilvildarligt, hvussu úti- og heimdystir fella í fremstu deildunum, nú tá liðini 
spæla tríggir dystir móti hvørjum øðrum í grundspælinum, hareftir endaspælið verður leikt. Hetta 
merkir at liðini spæla tveir heima- og ein útidysti móti ávísum liðum og umvent móti øðrum. 
Umsitingin greiddi frá, at tá kappingin verður løgd, verður hetta gjørt við lutakasti á skrivstovuni og 
at hesin leistur er neyðugur um kvinnu- og manslið skulu fylgjast. VÍF viðmerkti, at saknur var í 
meira gjøgnumskygni í mun til hetta lutakasti. Fundurin umrøddi málið og varð skotið upp, at liðini 
høvdu ein heima- og ein útdysti og hareftir at kvinnu- og manskappingin kundi skiljast triðja umfar, 
har ovaru liðini frá undafarnað kappingarárið kundu hava ein fyrimun. 
 
6.1 Niðurstøða 
Tað var samtykt, at kappginarnevndin og umsitingin skuldi arbeiða víðari við málinum og koma við 
einum uppskotið til leist. 

 
7.0 Korona-støðan 
Starvsnevndin greiddi frá hvørja tilgongd HSF hevði til komandi kappingarárið í mun til korona, og 
hvussu feløgini kundu avgreiða venjingar og dystir. Greitt var frá vegleiðing, sum verður send 
feløgunum og løgd á heimasíðuna hjá HSF. 
 
7.1 Niðurstøða 
Fundurin gav kunningini gætur 
 
8.0 Stroyming, miðlapallur og avtala við Televarpið 
Hallur greiddi frá átakið viðvíkjandi nýggjum miðlapalli til stroyming av dystum, sum HSF arbeiðir 
við. Talan er um samstarv við veitara, Ø-media, sum skal standa fyri heimasíðu, har allir dystir í 
fremstu deildunum kunnu síggja sum pay-per-view, við einum gjaldið fyri hvønn dyst ella sum 
mánaðargjald ella ársgjald. Ø-media samstarvar við feløgini og hallirnar viðvíkjandi upptøku av 
dystum. Samstundis kann ein kvinnu- og ein mansdystur vísast á Televarpinum um vikuna. Eisini 
verður platformur skipaður, har venjarar og dómarar frítt kunnu síggja allar dystir. Fundurin 
umrøddi møguleikarnir við hesum og var semja um, at hetta kundi verða ein góð loysn og at 
fíggjarligur vinningur eisini kundi verða í hesum. Feløgini skulu saman við HSF finna ein býtisleist 
millum útreiðslur og inntøkur. 
 
8.1 Niðurstøða: 
Øll feløgini í fremstu deildunum vóru sinnaði at verða við í ætlanini, og skal HSF arbeiða víðari við 
ætlanini. 
 
9.0 Dómaraskeið 
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Dómaranevndin greiddi frá dómaraskeiðunum, sum verða komandi vikuskifti, somuleiðis 
møguleikan fyri nýtslu av video í sambandi við leikbann og kærur nú allir dystir verða tiknir upp. 
 
9.1 Niðurstøða 
Fundurin gav kunningini gætur 
 
10.0 M&Ú nevndin (Útsett vegna sjúkufráveru) 

- Venjaraútbúgving 
- Leikaramenningin 2020/21 
- Workshop kvinnuligir vengur 
- Workshop fysisk venjing og skaðafyribyrging 

 
11.0 Medaljur til U8 
SÍF/Søljan hevði sent uppskot inn um at lata medaljur til seinastu U8 kappingina í árinum. 
Samstundis kann heimafelagið eitt sindur meira burturúr seinastu kappingini í kappingarárinum, við 
t.d. sigurskamli, myndatøku o.ø. 
 
11.1 Niðurstøða 
Semja var um at umsitingin saman SÍF/Søljuni gera eitt uppskot til leist. 
 
Fundarskrivari: 
Ári Rouch 
 
 


