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Fundarfrágreiðing til HSF-limafund hósdagin 6. mai 2021 

Luttakandi: Gunn Ellefsen, Jógvan Emil Nielsen, Oyvindur Brimnes, Heini Ellingsgaard, Djóni Højgaard og Birgir Kass, 

fyri Starvsnevndina. Inga Dahl, Jákup Dam og Beinta Laursen fyri Kappingarnevndina. Bárður Brimvík og Thomas Juul 

Thomsen fyri Dómaranevndina. Ári Rouch og Mark Lausen-Marcher fyri umsitingina. Aage Arnoldsson fyri Tjaldur. Eli 

Thorsteinsson og Eyðun Mortensen fyri Kyndil. Helena Kallsberg og Berlina Sólsker fyri Team Klaksvík. Súna Mørk og 

Elsa Reinert fyri Neistan. Rúni Rasmussen fyri StÍF. Maria Højgaard, Annika Arge og Súsanna Lydersen fyri Stjørnuna. 

Sunnuvá Vesturdal og Hans Andreas Dahl fyri EB. Anna Dam, Emy Sólvitsdóttir, Eyðun Joensen og Ann-Mari Mouritsen 

fyri H71. Teitur Joensen fyri KÍF. Sámal Joensen og Johan Müller fyri VÍF. Ikki umboðaði: VB, ÍA og SÍF/Søljan. 

 

1.0 Aðalfundurin 2021 

Forkvinnan í HSF, Gunn Ellefsen, boðaði frá, at ætlandi verður aðalfundur HSF´s leygardagin 5. juni í 

kantinuni í Hoyvíkshøllini. Sambært viðtøkunum skal aðalfundurin haldast innan 15. juni á hvørjum árið og 

skal kallast inn í seinasta lagi ein mánað undan. Innkallingarfreistin var sostatt ikki hildin, men vóru feløgini 

spurd um tey kundu víkja frá hesum í hesum førinum. 

1.1 Niðurstøða 
Feløgini játtaðu at víkja frá innkallingarfreistini og verður fundurin sostatt 5. juni. 
 
2.0 Eftirmeting av farna kappingarárið 
Ári Rouch, skrivari hjá Kappingarnevndini, tók stutt saman um. Kappingarnevndin fegnast um, at tað 
hepnaðist somikið væl at gjøgnumføra kappingina, hóast koronastøðuna. Eisini var hetta fyrsta árið, har 
fremsta kvinnudeildin leikti eftir nýggja leistinum og eydnaðist hetta eisini væl. 
 
Stjørnan viðmerkti, at tað var óheppi við longri steðgi í kappingini. Hetta er serliga galdandi fyri liðini, sum 
ikki koma í hálvfinalurnar í steypakappingini. Hartil eru tíðarskeiðini við landsliðsteðgum og um tað 
eftirfylgjandi rakar eitt frívikuskiftið, kann steðgurin blíva heldur langur. Hertil var viðmerkt, at tá EB verður 
partur av bestu kvinnudeildini komandi kappingarár, koma trý frívikuskifti at fella burtur og kemur hetta at 
bøta um støðuna. 
 
Viðmerkt var eisini, at dystartíðspunkt hjá U18 ofta liggja sera seint, og at hetta er møtimikið hjá liðum sum 
ferðast til dyst. Hetta mugu feløgini vanda sær. 
 
Viðmerking frá HSF var, at feløgini skulu gera sær størri ómak við at melda til og at halda freistir. Bæði HSF 
og feløgini skulu gera sær størri ómak við at fáa liðini í rættan bólk. 
 
Viðvíkjandi endaspælinum, skulu kvinnur og menn helst ikki spæla sama dag. Feløgini skulu eisini sjálvi virka 
fyri, at at hallirnar eru tøkar til finaludystirnar. Feløgini eiga finaludystirnar. 
 

2.1 Niðurstøða: 

Feløgini og kappingarstjórin skulu í felag royna at taka atlit til tær viðmerkingar, sum vóru frammi. Feløgini 

skulu hartil royna, at ikki leggja dystir ov seint hjá U18. 

 

3.0 Álmanakkin 2021-22 

Ári Rouch greiddi frá álmanakkanum hjá HSF og hvussu hesin skal lesast. Hesin liggur longu á heimasíðuni, 

og er hetta eitt gott amboð hjá feløgunum í mun til at leggja sær kappingarárið til rættis. 

 

3.1 Niðurstøða: 
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Fundurin gav kunningini gætur. 

 

4.0 Steypafinaluvikuskiftið 

Steypafinaluvikuskiftið var eftirmett. Í ár var fyrstu ferð, at b-finalurnar vóru partur av tiltakinum. Feløgini 

tóktiskt samd um, at hetta eydnaðist væl og at haldast skuldi fast við leistin. Kappingarnevndin nevndi 

møguleikan, at hava dystirnar um triðja plássi á finaludegnum heldur enn b-finalur. Við hesum fæst á leið 

sama umboðan av feløgum á finaludegnum. Undirtøka var tó ikki fyri hesum. 

U18-finalurnar vóru umrøddar, hvørt tær skuldu liggja fríggjadag, sunnudag ella eitt heilt triðja vikuskifti. 

Tað er ein avbjóðing, í mun til leikarar, sum bæði skulu spæla U18 og vaksnamannafinalur dag um dag. 

 

4.1 Niðurstøða: 

Semja var um at halda fast við leistin ár við b-finalum til finaluvikuskiftið, galdandi til ov við U14. Viðvíkjandi 

U18-finalunum var einki alternativt uppskot í mun til at hava hesar sunnudag. 

 

5.0 Talgild heildarskipan 

Ári Rouch kunnaði um gongdina við at menna eina talgilda heildarskipan til dystir. Greitt var frá, hvussu 

hendan virkar og hvat hon kann. Skipanin skal takast í brúk til komandi kappingarár og verður upplæring frá 

HSF fyri kappingarbyrjan. 

Fyrispurningur var frá Kyndli um skipanin kundi brúkast sum ein limaskipan, soleiðis at feløgini betri tryggja 

sær, at einans spælarar sum hava limaviðurskiftini í lagi umboða felagið til dystir. Hetta kann eisini betri 

forða fyri tí keðiligu støðu har ein leikari, sum ikki hevur limaviðurskfitini í lagi, kemur til skaða uttan at vera 

fevndur av nakrari trygging. 

Ári staðfesti, at ein limaskipan ikki er partur av verkætlanini í fyrstu atløgu, men at hetta er nakað, ið kann 

leggjast til skipanina framyvir. 

Hartil hevði Kyndil fyrispurning um HSF ella ÍSF hevði nakað samstarv ella avtalu við veitara av 

nevndarportali til nevndararbeiði, sum feløgini eisini kunnu gera brúk av. Um ikki, er hetta nakað HSF kundi 

arbeiða fyri at fáa í lag fyri feløgini. Hetta fyri at lætta um nevndararbeiði hjá feløgunum við m.a. 

skjalfesting og skjalagoymslu og at hetta verður gjørt á ein tryggan hátt. 

 

Eingin ætlan fyriliggur um hetta í løtuni, men kann HSF kanna hetta. 

5.1 Niðurstøða: 

Fundurin gav kunningini gætur 

6.0 Status live.hsf.fo 

Hallur Danielsen, samskipari av verkætlanin, hevði skrivað eina frágreiðing um gongdina. Hann var ikki 

sjálvur til staðar. Frágreiðingini var latin feløgunum og verður send teimum. Her var status í mun til: Tal av 

brúkarum, hallarumstøðurnar, arbeiðið við grafikki og møguligum frásøgufólkum og annars møguleikarnar 

við lýsingum. 

 

6.1 Niðurstøða: 

Fundurin gav kunningini gætur 

7.0 Brúka av video í agamálum 

Ári Rouch greiddi frá, at ætlandi verður kappingarregla 5.21 broytt til komandi kappingarár, soleiðis at 
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Aganevndin kann brúka videotilfar í sínum avgerðum. Nú tá upptøkur til allar dystir í bestu deildunum 

fyriliggja, í sambandi við at hesar verða stroymdar á live.hsf.fo, so hevur Aganevndin møguleikan at brúka 

hesar í viðgerð av agamálum. 

7.1 Niðurstøða: 
Fundurin gav kunningini gætur og skal eitt endaligt uppskot leggjast fram á limafundi, sum verður eftir 
aðalfundin 5. juni. 
 
8.0 Lønar- og skattaviðurskifti hjá dómarum 
Dómaranevndin greiddi frá, at til komandi kappingarár mugu dómaralønir útgjaldast ígjøgnum góðkent v-tal 
í sambandi við at talan eru ítróttasamsýning. Dómaranevndin skjýtur upp, at HSF kemur at gjalda út, og 
síðani krevja feløgini eftir tilsvarandi upphædd. Hetta verður galdandi fyri dystir í fremstu deildunum og 
steypakappingini. Goldið verður út tríggjar ferðir um árið, 1. des, 1. feb, og 1. mai. Dómaranevndin nevndi 
eisini ynski frá dómarunum, um at dagføra samsýningina fyri dystir. Hendan hevur verið hin sama í 9 ár. 
 
8.1 Niðurstøða: 
HSF ger uppskot til leist og hvussu dómaralønin skal umsitast. Dómaranevndin kemur við uppskotið í mun til 
tillaging av samsýning til dómararnar. Hetta verður at leggja fram á næsta limafundi. 
 
9.0 Lønar- og skattaviðurskifti hjá venjarum 
Kyndil hevði viðmerking viðvíkjandi venjarum, sum vóru knýttir at HSF og felagi í senn og hvussu 
ítróttarfrádrattur skal umsitast í mun til hetta. 
 
Kyndil spyr um HSF hevur nakran politikk ella leiðreglur um, hvussu venjarar og hjálparfólk hjá HSF skulu 

lønast, soleiðis at tað verður tryggja, at ítróttarfrádrátturin altíð verður latin fyri arbeiði úti í feløgunum, tá 

ein persónur er ella skal vera venjari/hjálparfólk fyri eitt felag samstundis sum viðkomandi er 

venjari/hjálparfólk í HSF. Um ikki, er hetta nakað HSF kann arbeiða fyri frameftir? 

Kyndil vðimerkir at tað verður mett óheppi, um eitt felag ikki kann bjóða einum venjara/hjálparfólki 
samsýning undir skipanini við ítróttarfrádráttinum, tí skipanin við ítróttarfrádráttinum longu er ella verður 
brúkt í sambandi við samsýning frá HSF. Tað kann vera við til at pressa samsýningarnar óneyðuga nógv upp í 
feløgunum. Hetta er neyvan í tráð við ætlanina við ítróttarfrádráttinum, sum fyrst og fremst er at hjálpa 
ítróttarfeløgum. 
 
Forkvinnan í HSF viðmerkti, at tað í mun til HSF, er upp til hvønn einstakan venjara sjálvan, hvussu hansara 
løn skal útgjaldast. Lønarlagið hjá U-venjarum er fast ásett, óansæð um fer ígjøgnum ítróttarskipanina ella 
ikki. 
 

9.1 Niðurstøða: 

Eingin niðurstøða var í mun til spurningin um venjaralønir, støða má takast í hvørjum einstøkum føri og má 

einstaki venjari sjálvur taka støðu til, hvussu hansara frádráttur skal umsitast. 

 

10.1 Atgongumerkjaprísir 

H71 hevði sent inn uppskot um at hækka atgongumerkjaprísir fyri dystir í fremstu deildunum frá 70 krónum 

til 80 krónur nú atgongumerkjaprísirnir hava verið teir somu í nógv ár. Eisini hava feløgini møguleikan at 

taka 100 kr. fyri hálvfinalur og finalur.  

10.1 Niðurstøða 

Uppskotið var samtykt. 
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11.0 Kappingarregla 6:8 

H71 hevði sent inn uppskot viðvíkjandi kappingarreglu 6:8 í mun til kappingar, har liðini møtast tríggjar 

ferðir í kappingarárinum (grundspæli). Tá fleiri lið standa á jøvnum verður raðfylgjan eftir núverandi reglum 

avgjørd soleiðis: 

1) Flest vunnin stig í sínamillum dystum 

2) Málmunur í sínamillum dystum 

3) Flest skotin mál í sínamillum dystum 

4) Málmunurin grundaður á alla í kappingina. Hendan reglan er ikki galdandi fyri ungdómsdeildirnar 

5) Flest skotin mál í allari kappingini. Hendan reglan er ikki galdandi fyri ungdómsdeildirnar. 

6) Umdystur 

7) Fyriskipaður umdystur millum tvey feløg, sum endaliga avger pláss í raðfylgju skal, tá hann ikki verður 

avgjørdur, leingjast eftir reglunum í stk. 6.13, til endaligur vinnari er funnin. 

Mælt var til, at punkt 1, 2 og 3 ikki eru galdandi fyri vaksnamannadeildirnar, tí tá tað verða spældir 3 dystir 

fær eitt lið fyrimun av at fáa 2 heimadystir hjá kvinnum og monnum. Tí verður mælt til, at tað ikki verða 

innanhýsis dystir, sum eru avgerandi í vaksnamannadeildini, men + mál. 

 

Mark Lausen-Marcher, ítróttasjtjóri í HSF, mælti frá at samtykkja broytingina. Broytingin kann viðføra, at 

liðini í størri mun fara at spæla fyri at vinna sær betri málmun og kann hetta verða serliga óheppi, tá topplið 

møta botnliðum. Uppskotið stríðir eisini ímóti, at liðini brúka leikarahópin breitt og loyva fleiri kreftum 

framat at royna seg. 

11.1 Niðurstøða 

Undirtøka var ikki fyri uppskotinum 

12.0 A, B, C, D-skelti um hálsin 

H71 setti fram ynski um, at venjarar sleppa undan at hava skelti um hálsin til dystir. H71 viðmerkir, at 

dómaraseðilin tilskilar hvør er hvat, og um eitt lið brýtur hesar reglur, so eru reglur í skipanini, sum kunna 

sekta tað. Í øðrum lagi ynskti H71, at um undirtøka ikki var fyri at strika skeltini - at loyvi verður givið til, at 

hava bókstavin (A,B,C...) prentaðan á sjálva t-troyggjuna hjá venjararunum á sjónligum staði framman. 

 

Dómaranevndin mælti frá at strika kravi um frámerkini, men at venjarar v.m. kunnu prenta bókstavin á 

blusuna, men at hesin skal síggjast týðuliga. 

12.1 Niðurstøða 

Undirtøka var ikki fyri at strika frámerkini, men at fylgja tilmælinum hjá dómaranevndini við at bókstavar 

kunnu prentast á blusuna. Dómaranevndini ger tilmæli til næsta limafund, hvussu tílík bókstavafrámerki 

skulu síggja út, og hvar tey kunnu prentast. 

13.0 Árgangir í yngru deildum 

Kyndil hevði frami fyrispurning um árgangir í ungdómsdeildunum kundu tillagast eftir EHF-leisti og okkara 

grannalondum. 

Kyndil viðmerkti, at felagið onkuntíð hevur upplivað tað keðiliga, tá luttikið verður í summarkappingum 

uttanlands við ungdómsliðum, at árgangir sum hava spælt saman í Føroyum blíva skildir at, tí leisturin er ein 

annar. T.d. tá tað í Føroyum eitur U10, U12, U14 osv. so eitur tað U11, U13, U15 osv. tá luttikið verður í 

summarkappingum, m.a. í Danmark. 
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Mark Lausen-Marcher vísti á, at ikki finnast nakrir ásettir árgangir hjá EHF, hetta avgera limalondini hvør í 

sínum lagi. Landsliðiðini á dreingjasíðuni arbeiða við líka árgangum U18 og U20, meðan hetta eitur U17 og 

U19 á kvinnusíðuni, tað eru einastu ásetingarnar frá EHF. 

 

Í Danmark verður arbeitt við ólíka árgangum frá U9 upp til U19. Hetta var broytt fyri nøkrum árum síðani við 

tí fyri eyga, at halda leikarar longri í ungdómshondbólti. Hugsanin er, at tað er ikki grundarlag fyri at broyta 

hetta í løtuni í Føroyum 

13.1 Niðurstøða 

Fundurin gav umrøðuni gætur. 

14.0 Fríkort til dystir í steypa og landskappingini 

Kyndil hevði fyrispurning, um HSF kundi upplýsa tal á, hvussu nógv fríkort eru latin í farna kappingarárið? 

Kyndil viðmerkti, at hvørja ferð eitt fríkort verður latið, er tað ein møguligur inntøkumissur fyri eitt felag. 

Frá teimum fólkum, sum krevja inn til heimadystir hjá Kyndli hoyra vit ofta, at tey uppliva at sera nógv 

fríkort eru útlutaði, tí verður spurningurin settur. 

 

HSF kundi upplýsa, at í farna kappingarárið vóru 99 fríkort latin. Talið av fríkortum er minkað nógv seinastu 

árini. Hetta kappingarárið eru 18 latin til dómarar, 21 til stuðlar, 6 til liðleiðarar, 22 til nevndarlimir, 4 til 

venjarar í leikaramenningini, 14 landsliðsvenjarar, 14 til miðlar. 

14.1 Niðurstøða 

Fundur gav kunningini gætur 

15.0 EB lið í bestu kvinnudeildini 

EB hevur boðað frá, at tey ynskja at hava lið í fremstu kvinnudeildini komandi kappingarár. 

Kappingarreglarnar loyva upp til 8 liðum í fremstu deildunum og tískil var ikki neyðugt við uppflyting. 

Limafundurin kundi eisini staðfesta, at einki annað felag ynskti 8. plássið. EB kann sostatt spæla í fremstu 

kvinnudeildini komandi kappingarár. 

15.1 Niðurstøða 

Fundur staðfesti avgerðina hjá EB og fagnaði við lógvabrestum. 

16.0 Føroyskir leikir 

Ári Rouch greiddi frá átaki hjá ÍSF, sum eitur Føroyskir Leikir, sum verður í tíðarskeiðnum 8. – 11. juli 2021. 

Framløga hjá ÍSF var løgd fram. Talan er um tiltak, har flestar ítróttagreinar í landinum luttaka, har kappast 

verður í Vági, Klaksvík, Runavík og Tórshavn. Hondbóltinum stendur eisini í boði at luttaka og er hondbóltur 

staðsettur at vera í Havn. 

Víst verður tó á, at tíðspunktið er eitt, har hondbóltsspælarar vanliga hava frí, og hartil er U19-landsliðið hjá 

kvinnum burtur til EM-kapping hetta tíðarskeiðið. HSF hevur umrøtt, at hava eina alternativa kapping, so 

sum beach handball, sum kann vera á lærararskúla vøllinum. Kommunan er sinnað at leggja ein sandvøll 

her. HSF er tó ikki sinnað at skipa fyri kappingini, men um okkurt felag ynskir at standa fyri henni, so eru 

feløg vælkomin til tess. Inntøkumøguleikar eru við kappingini. 

 

16.1 Niðurstøða 

Tilfarið um Føroyski Leikir verður sent feløgunum. Ynskir eitt felag at standa fyri kappingini, kunnu tey boða 

frá hesum innan ávísa freist. 
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Fundarskrivari: 

Ári Rouch 

 

 

 


