
Formansfrágreiðing 1999 - 2000 
 
Á aðalfundinum 20. mai 2000 helt Heðin Mortensen, ÍSF-forseti 
hesa formansfrágreiðig:     
 
Nógv er hent innan Ítróttasamband Føroya og ítróttin hetta seinasta árið, 
og teir fíggjarligu møguleikarnir at skipa fyri og menna ítróttin eru 
batnaðir munandi.  Síðani seinasta aðalfund hava vit fingið tær fyrstu 
peningaveitingarnar frá veddingartænastuni í Danmark og hava býtt 
pengar út til ítróttagreinirnar í ÍSF.  Samstundis hava vit verið í orrustu 
við landstýrismannin í menta- og ítróttamálum, sum vildi skerja játtanina 
til ÍSF á løgtingsfíggjarlógini.  Higartil er ÍSF komið burtur úr hesum 
málum við skinninum á nøsini.  Hóast Føroya Ungdómsráð og 
Mentamálastýrið fóru við hvør sínum 20 prosentum av 
veddingarpengunum, sum ÍSF einsamalt hevði stríðst fyri, so vóru kortini 
60 prosent eftir til ítrótt burturav. Tað svarar í løtuni til 3,3 mió. kr. um 
árið.   
 
Á løgtingsins fíggjarlóg er beinleiðis studningurin til ÍSF framvegis 2 mió. 
krónur. Harafturat er beinleiðis studningur til FSF 700.000 kr. og til 
bóltvenjarar hjá FSF 300.000 eins og 100.000 kr. beinleiðis til ÍSB. 
 Játtanin øll til ÍSF og tess sersambond er sostatt tann sama sum í 1999 - 
3 mió. 100.000 kr. 

Nýtt felag   
Í farna ári hevur Ítróttasambandið fingið tvær umsóknir frá feløgum um 
limaskap. Onnur var frá Vágs Billardfelag, sum varð tikið upp í ÍSF á 
stjórnarfundi 17. oktober, treytað av at lógir felagsins samsvaraðu við 
lógartreytirnar hjá ÌSF.   
 
Hin umsóknin var frá Bygdarfelagnum Báruni í Árnafirði. Stjórnin viðgjørdi 
hesa umsókn á sama fundi og boðaði frá, at støða varð ikki tikin til 
umsóknina, fyrrenn stjórnin fekk at vita, um felagið hevði neyðug loyvi til 
ætlaða byrsuskjóting.   
 
Í sambandi við upptøku av nýggjum feløgum hava vit fingið gjørt einar 
standardlógir fyri ítróttafeløg, sum vit senda teimum, ið vilja hava 
limaskap. Hetta skuldi lætt um hjá teimum, sum vilja stovna eitt felag, og 
lættir eisini um viðgerðina hjá okkum. 

Umsókn um játtan á fíggjarlógini   
ÍSF søkti landsstýrið og løgting um 5,1 millión í landskassastudningi til 
virksemi í árinum 2000. Tá landsstýrið legði uppskot sítt til fíggjarlóg fram 
í fjør heyst, var mælt til eina munandi minni játtan til ÍSF enn árini undan. 
 Hon hevur verið um 2 mió.kr. nú í nógv ár (umframt tað, sum er játtað 
beinleiðis til FSF og ÍSB), men brádliga vildi landsstýrismaðurin í menta- 
og ítróttamálum skerja hana niður í 500.000 krónur. Grundgevingin var, 
at Ítróttasamband Føroya nú fór at fáa so nógvar pengar frá donsku 
veddingartænastuni í sín part.  
 
Hetta var júst tann spurningurin, sum varð borin up á mál á seinasta 
aðalfundi tá Annfinn Kallsberg, løgmaður, var gestarøðari. Nevnt var í 



ársfrágreiðingini, at hendi tað, at politikararnir skerdu játtanina til ÍSF á 
fíggjarlógini fyri 2000 orsaka av veddingarpengunum, so hevði alt okkara 
stríð fyri rúmari peningakarmum verið til fánýtis.   
 
Løgmaður svaraði okkum tá, at bæði hann og tað almenna sum heild 
høvdu stóra virðing fyri teimum, sum á einhvønn hátt tókust við ítrótt og 
skipaðu fyri, og at ansur altíð fór at verða vístur hesum arbeiði á allan 
møguligan hátt.  Tí var tað sum at fáa vátan vøttin framman á at síggja 
fíggjarlógaruppskotið, tá tað varð lagt fram í heyst. ÍSF vendi sær 
beinanvegin til løgmann, landsstýrislimirnar og allar løgtingslimir um málið 
og vísti á, hvørjar óhepnar avleiðingar tað fór at fáa fri føroysku 
ítróttarrørsluna, um uppskotið hjá landsstýrismanninum varð samtykt.  
 
Mentamálanevndin og fíggjarnevndin viðgjørdu uppskotið hjá 
landsstýrinum, og haðani kom broytingaruppskot um at seta játtanina til 
ÍSF til tað sama, sum árini fyri.   
 
Vit eru takksom fyri, at hetta var úrslitið. Tað hevði verið ein beiskur iti, 
um okkara stríð fyri donskum veddingarpengum til føroyskan ítrótt endaði 
við, at ítrótturin varð skerdur á tí føroysku fíggjarlógini afturfyri. 

Landskassastudningurin býttur   
Sum nevnt fekk Ítróttasamband Føroya játtaðar 2 mió. kr. til rakstur av 
ÍSF sjálvum og sersambondum og deildum. Av øðrum inntøkum til rakstur 
verður mett, at ÍSF fær 585.000 krónur við limagjaldi, gjøldum frá útvarpi 
og sjónvarpi, føroyska happadráttinum og øðrum, so inntøkan verður 2 
mió. 585.000 kr.  Av hesum fara 987.000 krónur til felags rakstur, og 
síðani eru 1,6 mió. krónur at býta millum sersambond og starvsnevnd. 
Hesir pengar vórðu býttir soleiðis á stjórnarfundi tann 30. mars: 

Fótbóltssambandið 100.000 kr. 
Hondbóltssambandið 200.000 kr. 
Flogbóltssambandið 200.000 kr. 
Róðrarsambandið 115.000 kr. 
Borðtennissambandið 115.000 kr. 
Fimleikasambandið 115.000 kr. 
Badmintonsambandið 115.000 kr. 
Svimjisambandið 152.000 kr. 
ÍSB 115.000 kr. 
Judosambandið 115.000 kr. 
Skjótisambandið 50.000 kr. 
Frælsur ítróttur/súkkling 50.000 kr. 
Ríðisambandið 50.000 kr. 
Nýstovnaður ítróttur 50.000 kr. 
Starvsnevnd ÍSF 50.000 kr. 
Umframt játtanirnar til ÍSF, FSF og ÍSB hevur løgtingið eisini játtað kr. 1 
mió. 450.000 til fríferðir hjá ítróttafólkum við strandfaraskipum og 
bygdarleiðum. 

Norðurlendskur stuðul   
Í farna ári hava sersambond í Ítróttasambandi Føroya eftir umsókn fingið 



kr. 265.000 í studningi frá Norðurlendska Ráharrastovninum. Hesin 
studningur er soleiðis býtur millum sersambond og verkætlanir:  

Badmintonsambandið 20.000 kr. 
Róðrarsambandið 13.500 kr. 
Ítróttasambandið f. Brekað 13.000 kr. 
Flogóltssambandið 35.000 kr. 
Judosambandið 15.000 kr. 
Svimjisambandið 30.000 kr. 
Hondbóltssambandið 40.000 kr. 
Skjótisambandið 13.500 kr. 
Ríðisambandið 17.500 kr. 
Súkkling/Frælsur ítróttur 17.500 kr. 
Ítróttar- og Mentunnarstevna 50.000 kr. 
Hóast eitt áralangt stríð um at vaksa um hendan studningin ikki hevur 
borið ávøkst, so má ásannast, at hesin studningurin seinastu 20 árini er 
komin føroyskum ítrótti væl við. 

Veddingin   
Dansk Tipstjeneste hevur nú goldið teir fyrstu pengarnar til Føroya fyri 
rættin at hava tal- og lottospæl í Føroyum. Stjórnin arbeiddi leingi við 
spurninginum, hvussu ÍSF skuldi býta teir pengarnar, ið fullu í okkara 
part. Hetta varð avgreitt á stjórnarfundi í november 1999.  Fyri árini 
1997/1998 fekk Ítróttasamband Føroya 1,8 millión krónur, sum vórðu 
býttar fyri jól. Fyri árið 1999 hevur ÍSF fingið 3,3 milliónir krónur, sum 
vórðu býttar um 1. apríl 2000. Vit vænta at fáa aðrar 3,3 milliónir krónur í 
seinasta lagi mars/apríl næsta ár.  Býtislykilin er í 70 pørtum, sum fleiri og 
færri verða latnir sersambondum og øðrum. Býtt verður eftir hesum lykli:  

Fótbóltur 12 partar av 70 pørtum, 
Hondbóltur 8 partar 
Flogbóltur 8 partar 
Svimjing 6 partar 
Róður 4 partar 
Fimleikur 4 partar 
Badminton 4 partar 
Borðtennis 3 partar 
Judo 3 partar 
ÍSB 2,5 partar 
Skjóting 2,5 partar 
Frælsur ítróttur/súkkling 2,5 partar 
Ríðing 2,5 partar 
Nýstovnaðar ítróttagreinir 2,5 partar 
Starvsnevndin 3 partar 
Oyggjaleikir 1 part 
Olympiska nevnd 0,5 part 
Felags 1 part 
 
Tá avtalan varð gjørd við donsku veddingartænastuna í 1996, varð roknað 
við, at føroyingar fóru at vedda og spæla fyri einar 35 milliónir krónur 



árliga hjá Dansk Tipstjeneste, og føroyski parturin av avlopinum hjá 
veddingartænastuni varð ásettur eftir tí.  Tað hevur víst seg hesi árini, at 
umsetningurin hjá donsku veddingartænastuni í Føroyum liggur um 12-13 
milliónir krónur árliga. Hvat fer at standast av hesum, tá samráðingar 
verða um nýggjan sáttmála fyri veddingartænastuna, ber ikki til at siga í 
dag. 

Olympiska viðurkenningin   
Enn sum áður gongst striltið við málinum at vinna føroyskum ítrótti 
olympiska viðurkenning, so føroyingar kunnu taka lut í olympiskum 
leikum, sum eru millum hægst virdu kappingar í heiminum.   
 
Føroyar hava eins og Grønland søkt um limaskap í altjóða olympisku 
nevndini IOC, sum hevur høvuðssæti í Lausanne í Schweitz, og í tvey ár 
hevur finnlendingurin Peter Tallberg vegna norðurlond arbeitt við 
málinum.  Á norðurlendskum ítróttafundi í Danmark í september greiddi 
hann frá, at hann hevði havt spurningin fyri á fundi við forsetan í IOC, 
Juan Antonio Samaranch og skrivara hansara Francois Carrard.   
 
Svarið var, at bert olympiskar nevndir, sum umboða sajálvstøðugar limir í 
Felag Sameindu Tjóða, verða tiknar upp sum limir í IOC í løtuni. Við hesi 
støðu sleppur IOC undan at taka støðu til limaskap fyri spanska 
landspartin Catalonia og bretska Gibraltar.   
 
Peter Tallberg greiddi fraá, at í løtuni verður onki gjørt við spurningin í 
IOC, og onki verður gjørt við hann heldur, fyrrenn ein nýggjur bygnaður 
er settur í verk í IOC og nýggjur forseti valdur í 2001.   
 
Vit søgdu á hesum fundi frá, at vit harmaðust um støðuna, og at vit ikki 
høvdu hoyrt eitt orð aftur frá IOC, men vit vildu halda fram at arbeiða fyri 
limaskapi.  Nú hava vit tikið upp beinleiðis samband við íslendska 
ítróttasambandið og olympisku nevndina har um spurningin, og ætlanin er 
saman við íslendingum at fara til Lausanne í heyst at tala okkara sak. 

Oyggjaleikir á Gotlandi   
Ítróttasamband Føroya var umboðað við stórari sendinevnd á 
Oyggjaleikunum á Gotlandi í Eystrasalti í fjør summar. Ítróttafólkini vóru 
92 í tali, og ferðalagið taldi tilsamans 176 fólk.   
 
Okkum gekst væl. Føroysku luttakararnir vunnu 28 heiðursmerki, og 
Føroyar blivu samanlagt nr. 9 av 22 luttakandi liðum í leikunum.  Av 
heiðursmerkjunum vóru 7 úr gulli, 12 úr silvuri og 9 úr bronsu.   
 
Føroyar fingu flest heiðursmerki í svimjing, tilsamans 12. Av teimum vóru 
3 gull, 5 silvur og 4 bronsa. Næst flest heiðursmerki fingu Føroyar í 
frælsum ítrótti, tilsamans 8. 1 var úr gulli, 4 úr silvuri og 3 úr bronsu.   
 
Í bogaskjóting fingu Føroyar 4 heiðursmerki, 2 gull og 2 silvur. Í flogbólti 
2 heiðursmerki, 1 gull og 1 bronsu. Í súkkling fingu vit 1 silvurmerki og í 
borðtennis 1 bronsumerki.  
 
Næstu Oyggjaleikir verða á Isle of Man í 2001. Isle of Man var fyrsti 



vertur fyri hesum oyggjaleikum í 1985. Føroyar liggja framvið at skipa fyri 
Oyggjaleikunum aftur í 2005. Føroyar hava einaferð skipað fyri 
Oyggjaleikunum. Tað var í 1989, so vit halda, at stundin er komin at 
halda seg framataftur. 

Doping og dopingeftirlit   
Hóast doping millum ítróttafólk er eitt stórt vandamál um allan heim, 
hevur hesin spurningur ikki verið nógv frammi í Føroyum. Vit hava ongar 
beinleiðis reglur havt um hesi viðurskifti, og vit hava heldur ikki skipað 
fyri nøkrum serligum eftirliti.   
 
Men í sambandi við altjóða kappingar í Føroyum, eru dopingroyndir javnan 
tiknar av bæði føroyskum og útlendskum ítróttafólkum. Hóast hetta hava 
vit ongar reglur havt um doping, og vit hava heldur ikki havt reglur um 
revsing av ítróttafólkum, sum nýta doping.   
 
Tann herda herferðin móti doping um allan heim og okkara vaksandi 
luttøka í millumtjóða felagsskapum og millumtjóða kappingum krevur nú 
av okkum, at vit eisini gera eitt virkið fyribyrgjandi arbeiði á hesum øki.   
 
Ein ÍSF-reglugerð um dopingeftirlit verður tí løgd fyri hendan aðalfundin. 
Hon er frammanundan samtykt og viðmæld av stjórnini.   
 
Doping er nýtsla av evnum, sum eru bannað sambært Altjóða Olympisku 
Nevndini og/ella sambært listanum yvir ólóglig evni hjá hennara 
limafeløgum.  Í uppskotinum til Dopingreglugerð, verður sagt, at tað er 
bannað:   
at brúka forboðin evni,   
at hava tey í land- ella blóðroyndum og   
at royna at reingja kanningarúrslitið av eini land- ella blóðroynd. 

Allir virknir limir undir ÍSF hava sambært reglugerðini skyldu til at geva 
seg undir dopingeftirlit. Skipað verður ein Dopingeftirlitsnevnd við 6 
limum, sum stjórn ÍSF velur. Ein skal vera lækni og ein farmaceutur.   
 
Um so er, at kanning av einum virknum føroyskum ítróttafólki er positiv, 
skulu allar týðandi upplýsingar í málinum verða tøkar hjá Dopingnevndini. 
Hon kann útihýsa viðkomandi ítróttafólki.   
 
Avgerðin kann verða kærd inn fyri Dopingnevndina, sum stjórn ÍSF eisini 
velur. Í henni sita tríggir limir, tveir við løgfrøðiligari útbúgving og ein við 
læknaligari útbúgving. Dopingnevndin skal taka avgerð innan sjey dagar 
frá tí, hon fær málið.   
 
Úrskurðurin hjá Dopingnevndini kann aftur skjótast inn fyri Ítróttadómstól 
ÍSF innan fýra vikur eftir, at úrskurðurin er fráboðaður. Í 
Ítróttadómstólinum eru 5 limir og 3 varalimir. Minst 3 nevndarlimir og 2 
varalimir skulu hava løgfrøðiliga útbúgving/bakgrund. Teir verða valdir 
eftir tørni fyri eitt ávikavist 5 ára og 3 ára skeið.   
 
Í tilfarinum til hendan aðalfundin er uppskotið um Dopingreglugerð ÍSF. 
Her eru eisini uppskot um broytingar í lógunum fyri ÍSF viðvíkjandi 



Dopingnevnd og Ítróttadómstóli og broytingar í reglugerðini fyri 
dómsnevndir og kærur innan ÍSF, so lógir og reglugerðir samsvara við ta 
nýggju dopingreglugerðina. 

Tingmannaráð Útnorðurs   
Tingmannaráð Útnorðurs samtykti á fundi í Grønlandi í 1998 at biðja 
mentamálaráharrarnar í Føroyum, Íslandi og Grønlandi um at seta eina 
arbeiðsnevnd at koma við uppskoti um, hvussu ítróttasamarbeiðið í 
útnorði kann styrkjast. Tíðindini um hesa samtyktina fingu vit í vetur frá 
okkara samstarvsfeløgum í Grønlandi, sum eru sera hugaðir fyri at fáa 
nakað gjørt við málið. Teir ætla at hava spurningin fyri á norðurlendskum 
ítróttafundi í Grønlandi í næsta mánaða.   
 
Vit settu okkum í samband við landsstýrismannin í menta- og 
ítróttamálum at vita, hvussu til stóð við málinum, og nú hava øll trý 
londini valt ein lim í nevndina.   
 
Teir eru Jens Brinck, ráðgevi hjá grønlendska ítróttasambandinum, Reynir 
Karlsson, fulltrúi í íslendska mentamálaráðnum og Heðin Mortensen. Fyrsti 
fundur hevur verið í Føroyum fyri nøkrum døgum síðani. 

Ítróttar- og Mentunnarstevna 2000   
ÍSF verður í summar vertur fyri eini norrønari ítróttar- og 
mentunnarstevnu. Bodnir eru 8 luttakarar úr hvørjum norðurlandi. Tey 
eru 6 ungfólk og 2 leiðarar.  Stevnan varar eina viku frá 1. til 8. juli. Teir 
fyrstu fimm dagarnar verður stevnan hildin í skúlanum og itróttarhøllini í 
Trongisvági. Tveir teir seinastu dagarnar verður stevnan í Havn.   
 
Norðurlendski ráharrastovnurin rindar um helmingin av kostnaðinum, ferð 
fram og aftur millum Keypmannahavn og Føroyar, kost og innivist. 
Vitjandi londini rinda harafturat 10.000 krónur í part., Seinasta freisti at 
tekna seg til var 10. mai. Tilsmans kunnu 84 fólk luttaka.   
 
Søgan um hesa stevnu er, at norðurlendsku ítróttasambondini í 1995 
samtyktu at menna tað norðurlendska samarbeiðið gjøgnum økt 
mentunnarligt og ítróttarligt samstarv í Útnorði. Stevnan hevur verið bæði 
í 1998 og 1999, og eftir stevnuna í Føroyum skal metast um, um haldast 
skal fram við tiltakinum. 

Team Norden   
Annaðhvørt ár heldur felagsskapurin Team Norden ráðstevnu í einum 
Norðurlandi. Seinasti fundurin var í Åbo í Finnlandi í 1999, og næsti fundur 
verður í Føroyum í 2001.  Hetta er ein ráðstevna á høgum stigi, har hildnir 
verða fyrilestrar og skipað verður fyri bólkaarbeiði um tann yvirskipaða 
týdning, sum ítróttur hevur í samfelagnum. Team Norden er ein stovnur, 
ið er knýttur at teimum norðurlendsku ríkisítróttasambondunum. Hann 
viðger bæði altjóða og norðurlendskar spurningar. 

Heimasíða   
Ítróttasamband Føroya hevur síðani 1. mars í ár havt egna heimasíðu. Har 
er møguleiki hjá áhugaðum at fáa upplýsingar um leiðslu, sersambond, 
feløg, lógir fyri ÍSF eins og upplýsingar um nevndirnar í øllum 



ítróttafeløgum kring landið. Á heimasíðuna, sum alla tíðina verður útbygd, 
er eisini ætlanin at leggja aðrar upplýsingar, sum eru hentar hjá 
áhugaðum. Har ber eisini til at gera viðmerkingar. 

Tórsvøllur   
Sum kunnugt hevur tvídráttur verið um framferðina við 
Tórsvallarbyggingini her í Gundadali. Sum formaður ÍSF var eg limur í 
nevndini fyri Tórsvallargrunnin, sum Tórshavnar Býráð stovnaði, men av 
tí, at eg ikki kundi taka undir við mannagongdini, segði eg meg frá sum 
nevndarlim. Tórsvallargrunnurin heitti síðani á ÍSF um at velja nýggjan lim 
í nevndina. Málið var fyri á stjórnarfundi í heyst, og tá samtykti stjórnin 
ikki at velja nýggjan lim í Grunnin fyri Tórsvøll. 

Heiðurskrossar   
Stjórn ÍSF stovnaði í 1999 eina heiðursviðurkenning, sum er ein krossur 
at bera á bringuni, líkur krossinum í ÍSF-merkinum. Hendan viðurkenning 
kann latast núverandi og fyrrverandi ítróttaleiðarum.   
 
Stjórnin samtykti at heiðra fimm fólk fyri starv teirra føroyskum ítrótti at 
frama.  Tey eru Jógvan Arge, ítróttafrásøgumaður og fyrrverandi formaður 
ÍSF, Hans Holm, venjari og kappingastjóri í hondbólti eitt mannaminni, 
Tórleif Sigurðsson, formaður í Fótbóltssambandi Føroya, Sverre Midjord, 
næstformaður og stjórnarlimur í ÍSF í ein mansaldur, og Heðin Mortensen, 
formaður ÍSF í 20 ár. 

Endi  At enda fari eg vegna starvsnevnd og stjórn at takka øllum feløgum 
og leiðarum fyri gott samstarv og dygdargott arbeiði í árinum, sum er 
farið aftur um bak. eg vóni eisini, at vit fáa ein góðan og mennandi fund.   
 
Tøkk til Føroya Løgting, Landsstýrið, Strandfaraskip Landsins, vinnulívið, 
handilslívið og onnur, sum á ymsan hátt hava verið við til at skapa 
føroyskum ítrótti fyritreytir at virka undir. 

Heðin Mortensen  forseti 


