
Fundarfrágreiðing til HSF-limafund týsdagin 17. mai 2022 

 
Luttakandi: Gunn Ellefsen, Jógvan Emil Nielsen, Oyvindur Brimnes, Heini Ellingsgaard og Birgir Kass fyri Starvsnevndina, 

Inga Dahl og Jákup Dam fyri Kappingarnevndina. Ári Rouch, Mark Lausen-Marcher og Hallur Danielsen fyri umsitingina. 

Sunnuva Vesturdal fyri EB, Bjørg Paturson fyri VÍF, Elsa Reinert fyri Neistan, Aage Arnoldsen fyri Tjaldur, Rúni 

Rasmussen fyri StÍF, Anja Weyhe fyri KÍF, Annika Arge fyri Stjørnuna, Eli Thorsteinsson fyri Kyndil, Emy Sólvitsdóttir og 

Anna Dam fyri H71, Sólja Jóanisdóttir, Høgni Joensen og Jógvan Olsen fyri Søljuna. Sunrid í Gong og Gunnvá Eysturoy 

fyri ÍA. Ikki umboðaði Team Klaksvík og VB. 

 

Starvsnevndin 

1.0 Støðulýsing live.hsf.fo 

Hallur Danielsen greiddi frá gongdini og status pr. 30. apríl 2022. Metingin sigur, at úrslitið pr. 1. september 

2022 verður eitt yvirskot á 88.775,26 kr. fyri kappingarárið 2021/22. 

 

Tað var viðmerkt, at møguliga er prísásetingin fyri hvønn dyst, mánaðar- og árshald sett heldur lágt. Hesi 

eru í løtuni ávikavist, 39, 89 og 599 kr. 

 

Eisini var viðmerkt, at uppsetingin av dystum á heimasíðuni kundi verið greiðari, tá fleiri dystir verða vístir 

beinleiðis í senn. 

 

1.1 Niðurstøða 

Feløgini góvu kunningini gætur og semja var um, at Starvsnevndin á næsta fundi skuldi viðgera prísirnar á 

stroymingini og at støða kann takast til eina møguliga broyting á aðalfundinum. Umsitingin setir seg í 

samband við veitaran viðvíkjandi uppseting á heimasíðuni. 

 

2.0 Aðalfundurin: 

Ætlandi verður aðalfundurin hjá HSF mikudagin 15. juni kl. 18.30 í kantinuni í Hoyvíkshøllini. Feløgini hava 

fingið innkalling 17. mai. Nakað av iva hevur verið um dagfestingina, sum harvið hevur drigið út. 

Innkallingarfreistin á ein mánað er ikki hildin, men verða feløgini spurd um tað er í lagi at víkja frá freistini. 

 

Feløgini vóru kunnaði um hvør stóð fyri vali. Fyri vali standa, Gunn Ellefsen, forkvinna, Oyvindur Brimnes 

starvsnevndarlimur, Andrea Heindriksdóttir (eitt ára skeið), starvsnevndarlimur og varalimir Djóni Højgaard 

og Birgir Kass. Oyvindur og Andrea taka ikki við afturvali. 

2.1 Niðurstøða 

Feløgini játtaðu at víkjast kundi frá innkallingarfreistini á ein mánað. Uppskot til nevndarvalið skulu vera 

fráboðaði í seinasta lagi sunnudagin 5. mai. 

 

3.0 Atgongumerki til tiltøk og landsdystir hjá HSF 

Vanliga tá HSF hevur tiltøk, so sum steypafinalur og landsdystir, fáa nevndarlimir í feløgunum atgongumerki 

og atgongd til stuðaltiltakið. Vit hava tó upplivað, at hesi hava verið givin víðari til aðrar gestir og 

óviðkomandi til stuðlatiltakið. Atgongumerkini eru persónlig og verða hesi framyvir latin við dyrnar, alt eftir 

hvør er skrásettur sum nevndarlimur á heimasíðuni hjá HSF. 



 

3.1 Niðurstøðua 

Feløgini tóku undir við leistinum og góvu kunningini gætur. 

 

4.0 Samanumtøka av fundum við feløgini veturin 2021/22 

Jógvan Emil Nielsen tók saman um fundirnarnar, sum umboð fyri HSF høvdu við øll feløgini veturin 2021/22. 

Tað vóru serliga evni sum atgongd til hallirnar, døming, samskipan o.a. sum var umrøtt. 

4.1 Niðurstøða 

Feløgini góvu kunningini gætur. 

 

5.0 Europa Cup 2022/23 

Ári Rouch kunnaði um Europa Cup komandi kappingarár. Teldupostur viðvíkjandi tilmelding er sendur 

feløgunum. Freistin at melda til er 17. juni. Einki av feløgunum sýntist at hava ætlanir um at melda til 

komandi vetur 

5.1 Niðurstøða 

Feløgini góvu kunningini gætur. 

 

Dómaranevndin 

6.0 Nýggjar spælireglur 

Ári Rouch kunnaði um nýggjar spælireglur, sum eru ávegis. IHF hevur samtykt nýggjar reglur viðvíkjandi 

uppgevarakasti, har hetta nú skal avgreiðast innan ein sirkul á 4,5 metrar á miðjuni. Hartil gevur frítt skot í 

andliti á málverja nú tveir minuttir. Eisini verður drálreglan broytt soleiðis, at tá armurin hjá dómara kemur 

upp, hevur lið bert 4 avleveringar eftir. 

 

Miðsirkulin á 4,5 m, krevur at hallirnar fáa ein tílíkan lagdan, hetta kann t.d. verða í samstarvi við einum 

stuðul. 

 

HSF hevur umboð á fundi við EHF komandi vikuskiftið, har implementering av nýggju reglunum verður 

viðgjørd. Føroysku feløgini verða kunnaði eftir hendan fundin í mun til, hvussu vit fyrihalda okkum til 

broytingarnar í Føroyum. 

 

6.1 Niðurstøða 

Feløgini góvu kunningini gætur og HSF kunnar feløgini so skjótt vit frætta frá EHF. 

 

Menningar- og Úrvalsnevndin 

7.0 Sideline 

Mark Lausen-Marcher legði fram tilboð frá Sideline, har feløgini fáa allar dystir kliptar í fremstu deildunum 

komandi kappingarár fyri 16.400 kr. Liðini fáa video skráseting til tríggjar venjarar við video analyzer modul 

+ liðpakka fyri hvørt lið, leikarar og hjálparfólk. 

 



7.1 Niðurstøða 

Feløgini samtyktu tilboðið. 

 

8.0 Landliðsvirksemi næstu mánaðir 

Mark Lausen-Marcher tók fram yvirlit, sum lýsti landsliðsvirksemi fyri komandi summar. U04, U06-kvinnur 

og U06-menn hava landsdystir móti Íslandi í juni. Í juli verður European Open fyri U06-kvinnur og EM fyri 

U02-menn. Í august verður EM fyri U04-menn. 

8.1 Niðurstøða 

Feløgini góvu kunningini gætur 

 

9.0 ÍSF Ítróttating 

Ári Rouch kunnaði um innbjóðing frá ÍSF til Ítróttating, sum verður leygardagin 21. mai frá kl. 13.00 – 15.00 

á Hotel Hafnia. Yvirskriftin er «Børnini, breiddin og tey bestu.» Á skránni eru fleiri upplegg og kjak.  Tiltakið 

er alment. 

 

9.1 Niðurstøða 

Feløgini góvu kunningini gætur 

 

Kappingarnevndin 

10.0 Álmanakki 2022/23 

Umsitingin greiddi frá fyrsta uppskotið til álmanakka fyri komandi kappingarár. Lagt er upp til, at kappingin í 

fremstu deildunum verður longd munandi, har ein møgulig fimta FM-finala liggur 20. mai. Mett verður, at 

tørvur er á hesum fyri at kappingin ikki skal liggja ov tøtt við ov nógvum miðvikudystum. Hartil er møguleiki 

fyri, at okkara A-landslið í framtíðini fara at vinna seg til endaspøl, sum koma at taka tríggjar vikur úr 

kalendaranum. Eisini endaði føroyska kappingin langt áðrenn kappingarnar í okkara grannalondum í ár, sum 

vanliga enda í seinnu helvt av mai mánaði. Skulu vit standa okkum ítróttarliga mugu vit hava eitt longri 

kappingarár. 

 

Tað var viðmerkt, at tað var týdningarmikið at onnur sersambond vóru hoyrd í mun til álmannakkan. 

10.1 Niðurstøða: 

Feløgini góvu kunningini gætur og heldur arbeiðið við álmanakkanum fram, soleiðis at hesin kann takast 

fram aftur á aðalfundinum.  

 

11.0 Eftirmeting av kappingarárinum 2021/22 

Tikið var saman um kappingarárið 2021/22, har koronastøðan hevði serliga stóra ávirkan. Tað var óheppi, at 

fleiri dystir, í bæði barnadeildunum og hjá teimum vaksnu, blivu avgjørdir á pappírinum, og ásannaði 

kappingar- og starvsnevndin at tað vóru ávísar støður, sum kundu verið handfarnar betri. 

 

Sera nógvir útsettir dystir blivu avgreiddir í februar og mars, og var leiksskráin sera tøtt fyri fleiri lið. 

Kappingarnevndin fegnast tó um, at vit megnaðu at finna FM vinnarar í øllum deildum. 

 

Tað var viðmerkt á fundinum, at kappingar møguliga heldur skuldu verið avlýstar ella longdar, tá skráin 

gjørdist ov tøtt fyri ávíst lið og venjarar. 



 

11.1 Niðurstøða 

Feløgini góvu kunningini gætur og vóru viðmerkingarnar skjalfestar. 

 

12.0 Tilmeldingarfreistir 

Umsitingin hevur havt frammi ynski um at fáa tilmeldingarfreistirnar fyri U14 og uppeftir framskundaðar til 

fyri summarfrítíðina. Spurningurin er, hvussu nógv meira feløgini vita um hesar árgangir í august í mun til 

mai mánað. Hetta gevur kappingarleiðsluni møguleika at leggja kappingarnar fyrr og fáa tær til hoyringar 

fyri summarfrítíðina. Broytingaruppskot var lagt fram við freistum. 

12.1 Niðurstøða 

Uppskotið var samtykt. 

 

13.0 Kappingararbeiðsbólkur 

Ári Rouch greiddi frá, at stig er tikið til at gera ein arbeiðsbólk, sum skal eftirmeta kappingarleistir hjá 

vaksnum og børnum. Í fyrstu atløgu skal bólkurin eftirmeta endaspælið og steypakappingina hjá teimum 

vaksnu og hartil kappingarleistin hjá U10, har fleiri hava sett fram ynski um fleksiblari bólkasamanseting við 

upp og niðurrykking. Í arbeiðsbólkinum eru trý umboð úr kappingarnevndini, trý umboð úr umsitingini og 

trý umboð úr feløgunum. 

 

Møguligar broytingar koma til hoyringar hjá feløgunum. 

 

13.1 Niðurstøða 

Feløgini tóku undir við uppskotinum og arbeiðssetninginum. 

 

14.0 Bóltastødd U12 

SÍF/Søljan hevði sent inn uppskot um at minka um bóltastøddirnar hjá U12 til 00, sum er sama stødd sum 

U10 brúkar. Felagið førdi fram, at hetta gav besti hondbóltsspæl og fleiri mál í dystunum. Felagið hevði gjørt 

royndir við hesum. Hini feløgini tóktust ikki samd og var mett at lopið frá U12 til U14 vil blíva ov stórt, hartil 

var ført fram, at ein 00 bóltur er ov lítil til eldru U12 spælararnir.  

 

14.1 Niðurstøða 

Undirtøka var ikki fyri uppskotinum. 

Annað 

 

15.0 Dómaraskeið til børn (innkomin viðmerking) 

ÍA hevði sent inn viðmerking um tørvin á dómaraskeiðum til ungar leikarar.  

 

15.1 Niðurstøða 

Dómaranevndin arbeiðir í løtuni við einum barna- og ungdómsdómaraskeiðið, sum farið verður út til 

feløgini í vetur. 

 

16.0 Heimafeløg skyldur til at hava læknataksu tøka við ísposum o.ø. (innkomin viðmerking) 

ÍA hevði sent inn viðmerking um, at heimafeløg skulu hava skulu til at hava læknatasku við ísposum o.ø til 

kappingar. 



Viðmerkt var, at tað heldur skuldi vera ábyrgdin hjá hvørjum einstaka liðið at skipa síni viðurskifti við 

hesum. 

 

16.1 Niðurstøða 

Undirtøka var ikki fyri at seta hetta sum krav. 

 

Fundarskrivari: 

Ári Rouch 


