
Fundarfrágreiðing til HSF-limafund hósdagin 26. jan. 2023 

 
Luttakandi: Gunn Ellefsen, Durita Thomsen, og Birgir Kass fyri Starvsnevndina, Høgni Vilhelmsen fyri 

Kappingarnevndina. Thomas Juul Thomsen fyri Dómaranevndina. Ári Rouch, Mark Lausen-Marcher, Hallur Danielsen 

og Hans Jón Thomsen fyri umsitingina. Hans Andreas Dahl og Rúni Mohr fyri EB, Høgni Juul fyri VÍF, Barbara Høj fyri 

Neistan, Egi Gothard Danielsen fyri StÍF, Anja Weyhe fyri KÍF, Annika Arge fyri Stjørnuna, Eyðun Mortensen, Maibritt 

Johannesen og Linda av Fløtum fyri Kyndil, Emy Sólvitsdóttir, Eyðun Joensen og Ári Dam fyri H71, Sólja Jóanisdóttir og 

Jógvan Olsen fyri Søljuna, Sunrid í Gong og Johild Groth fyri ÍA. Helena Kallsberg fyri Team Klaksvík. Ikki umboðaði VB. 

 

1.0 Nýggjur stjóri í HSF 

Nýggi stjórin í HSF, Hans Jón Thomsen, bjóðaði vælkomin, greiddi frá nýggja leiklutinum og legði fram 

skránna fyri fundin. 

 

1.1 Niðurstøða 

Feløgini góvu kunningini gætur. 

 

2.0 Talgildi dómaraseðilin 

Ári Rouch greiddi frá gongdini. Hetta er fyrsta kappingarárið, at talgildi dómaraseðilin verður brúktur í øllum 

aldursbólkum. Gongdin hevur verið góð, og bukt er fingin við ymiskar byrjunartrupulleikar og barnasjúkur. 

At taka skipanina í brúk hevur kravt nakað av feløgunum, í mun til upplæring av teimum, ið sita við 

dómaraborð, men hetta skal gjarna lætta um uppá sikt. Tað varð viðmerkt av Kyndli, hvørt tað var rætt at 

skráseta málskjúttar hjá teimum 10 og 12 ára gomlu, tí hetta elvdi sjálvsøkni millum børnini í mun til 

málskjótingina. Onnur høvdu ikki viðmerkingar til hetta. 

2.1 Niðurstøða 

Feløgini góvu kunningini gætur og skuldi viðmerkingin í mun til skráseting at U10 og 12 takast til umrøðu. 

 

3.0 live.hsf.fo 

Hallur Danielsen greidd stutt frá um live.hsf.fo, støðulýsing og hugsanir um framtíðina. Feløgini eiga 60% og 

HSF 40% av live.hsf.fo. Nøkur av feløgunum hava havt avbjóðingar við at finna upptøkufólk til dystir. Her var 

víst til avtaluna við ÍVF.BØ, at her kann avtala gerðast um upptøkufólk ímóti gjaldi. Hallur greiddi víðari frá, 

at hann hevði verið í sambandi við hallarumsitingar um at betra upptøkuumstøðurnar hjá upptøkufólkum. 

Hallur Danielsen legði fram fíggarstøðuna, og at væntandi verður eitt lítið yvirskot fyri kappingarárið. 

Møguleiki er fyri at nýta hetta til at víðarimenna produktið við møguleiknum at brúka hagtøl og grafikk. 

 

3.1 Niðurstøðua 

Feløgini góvu kunningini gætur og fer starvsnevndin at viðgera, hvussu live.hsf.fo kann mennast víðari. 

 

4.0 Bóltaavtalan við Sport24 og Select 

Hallur Danielsen greiddi frá avtaluni, sum HSF hevur við Select og Sport24. Áðrenn HSF gjørdi 

klædnasáttmálan við Select í 2016 fyrilá ein bóltaavtala, um at dystir í bestu deildini skuldu leikast við Select 

bóltum.  Feløgini fingu tá eitt ávíst tal av bóltum, sum skuldu brukast til dystir í fremstu deildunum. Hendan 



bóltaavtalan er ikki longur partur av avtaluni hjá HSF við Select/Sport24, men er broytt til at feløgini kunnu 

keypa 25 Select Ulitmate bóltar um árið frá Sport24 til hálvan prís. 

4.1 Niðurstøða 

Feløgini góvu kunningini gætur. 

 

5.0 Umrøða av yngstu aldursbólkunum 

Ári Rouch, skrivari hjá Kappingarnevndini, og Mark Lausen-Marcher, ítróttastjóri í HSF, løgdu fram uppskot 

til nýtt aldursbólkauppbýti frá U7 til og við U10. Hetta var ikki eitt uppskot til samtyktar, men heldur ein 

framløga fyri feløgunum, um hvussu man kundi broytt aldursbólkabýtið. Í mun til verandi aldurbýtið varð 

víst á hendan møguleikan: 

 
U7, 4 ella 5 á vøllinum, tvørvøllur (kappingar sum vit kenna frá U8 í dag) 

U8, 5 á vøllinum, tvørvøllur (kappingar sum vit kenna frá U8 í dag)   

U9, 6 vøllinum, stuttvøllur (kappingar sum vit kenna frá u10 í  dag, eingin steypakapping) 

U10, 6 á vøllinum, heilan vøll (kappingar sum vit kenna frá U10 í dag, við steypakapping) 

U12, 7 á vøllinum, heilur vøllur (sum vit kenna í dag) 

Ári og Mark vístu á, at bygnaðurin leggur upp til eina natúrliga, stigvísa menning av yngstu leikarunum, har 

teir í størstan mun verða møttir á røttum støði. Munurin á yngri og eldri kann verða sera stórur hesi árini og 

uppskotið byrgir fyri hesum, tá yngri og eldri ikki møtast í líka stóran mun. U9 og U12 koma at spæla somu 

vikuskiftið, soleiðis at U9-leikarar eisini kunnu nýtast í U10, um hetta er neyðugt. U9 kunnu eisini hjálpa til í 

U10 steypakapping. 

Team Klaksvík viðmerkti, at hetta eisini kann hava mótsatta ávirkan. At t.d. kann ein góður yngri leikari 

spæla við einum A-bólki, meðan ein verri eldri leikari kann spæla í einum C-bólki. Við nýggja strukturinum 

verður hesin møguleikin avskorin og harvið møguleikarnir hjá venjaranum sjálvur at meta um støðið. 

5.1 Niðurstøða 

Semja var um, at uppskotið skal viðgerðast víðari og fara til hoyringar hjá feløgunum í vár. Um uppskotið 

vinnur frama og verður mett búgvið, so kann tað leggjast fram á næsta limafundi til samtyktar. 

 

6.0 Barnaváttanir 

Hans Jón Thomsen greiddi frá lógini og endamálinum við lógini um barnaváttanir. Feløgini vóru kunnaði um 

krøvini, sum fylgja við hesum og hvat hetta merkir í praksis. 

 

6.1 Niðurstøða 

Feløgini góvu kunningini gætur 

 

7.0 Samsýning fyri gallaveitsluna 

Hans Jón Thomsen greiddi frá, at Starvsnevndin hevði samtykt, at minka um fíggjarliga stuðulin til tey 

feløgini, sum skipa fyri árligu gallaveitsluni og at hetta ætlandi verður yvir trý ár. 15.000 kr fer niður á 

10.000 í 2023, niður á 5.000 í 2024, niður á 0 í 2025. Orsøkin er í høvuðsheitum raðfestingar í útreiðslunum 

hjá HSF, samstundis sum HSF hevur yvirtikið partin av gallarveitsluni sum viðvíkur ársins leikarum. 

 

Tað var viðmerkt, at hetta kundi minka um áhugan millum feløgini at fyriskipa einari gallaveitslu. 

 



7.1 Niðurstøða 

Feløgini góvu kunningini gætur 

 

8.0 Steypafinalurnar 

Hans Jón Thomsen greiddi frá, at fyrireikingarnar vóru væl í gongd. 5 feløg høvdu bjóðað seg fram at standa 

fyri vaktarhaldinum, men at H71 og Kyndil vóru tey einastu, sum ikki høvdu havt hetta seinastu árini, og var 

lutakast tískil millum hesi bæði feløgini. Hans Jón trekti lut á fundinum, og vann Kyndil. Eisini vísti Hans Jón 

á, at feløgini høvdu møguleikan at hava sølubás til steypafinalurnar og um tey ynsktu tað, kundu tey seta 

seg í samband við umsitingina. Tað var tó eitt stórt ynski frá hallarumstingini, at popkorn ikki verður selt á 

staðnum, tí hetta er so krevjandi at taka uppaftur. Umsitingin hjá HSF ynskir, at søla av sodavatni ikki var í 

kapping við sodavatnsmerkini hjá OM og at teir fegnir veita sodavatn til ein góðan prís til feløgini at selja á 

sølubásunum. 

 

8.1 Niðurstøða 

Feløgini góvu kunningini gætur. 

 

9.0 Ymiskt í sambandi við dyst 

Ári Rouch og Thomas Juul Thomsen greiddu frá vegna Dómaranevndina. Tað er alt ov ofta, at dómarar 

koma til óskipaði viðurskifti í sambandi við dyst. Skiftingarrúmini eru skitin, tað mangla turkarar og útgerð 

við dómararborðið. Hartil eru ymisk hallarviðurskifti, sum feløgini mugu bøta um saman við 

hallunumsitingunum. At lúrðarnir rigga og ljóða nóg hart.  At tølini á klæðunum hjá leikarunum eru nóg 

sjónlig og eru litir sum síggjast. 

 

9.1 Niðurstøða 

Feløgini góvu viðmerkingunum gætur. 

 

8.0 Ymiskt 

Durita Thomsen vísti á, at tað kemur ov ofta fyri, at venjarum, foreldrum og onnur vísa vánaligan atburð 

yvirfyri dómarum. Feløgini mugu ganga á odda at koma hesum til lívs. Talan er ofta um ungar dómarar, sum 

setast aftur, tí teir fáa ov nógvan ágang. Tað er týdningarmikið, at leiðslurnar í feløgunum tora at taka fatur 

í hesum í hallunum. 

 

Gunn Ellefsen, forkvinna í HSF, viðmerkti, at feløgini melda ov fáar venjarar til skeiðini, sum HSF skipar fyri. 

Feløgini viðmerktu, at venjarar og umsitingar eru sperdar, og at HSF skal vanda sær um tíðspunktini skeiðini 

verða løgd. Best er um venjaraskeið ikki liggja meðan kappingin koyrir. 

VB var ikki umboðað á fundinum, men ynskti at hoyra feløgini, um áhugi var fyri at summarkappingin Faroe 

Islands Handaball Cup varð fyriskipað aftur í summar. Kappingin var avlýst í 2022 orsakað av ov fáum 

tilmeldingum. Feløgini vóru jalig og viðmerktu, at sera nógv feløg vóru uttanlands við teirra ungdómsliðum 

summari 2022, av tí at korona hevði ávirkað hetta í tvey tey undanfarnu árini. Tískil fóru nærum øll 

uttanlands í 2022 og raðfestu hetta í mun til kappingina í Vági. Bert H71 ætlar sær uttanlands summarið 

2023. Tað var eisini viðmerkt, at tað var týdningarmikið, at VB vandaði sær um tíðspunktið í mun til onnur 

tiltøk. 



Fundarskrivari: 

Ári Rouch 


