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Til aðalfund Ítróttasamband Føroya 29. mai 2010

Tú alfagra land mítt,
mín dýrasta ogn!
á vetri so randhvítt,
á sumri við logn,
tú tekur meg at tær
so tætt í tín favn.
Tit oyggjar so mætar,
Gud signi tað navn,
sum menn tykkum góvu,
tá teir tykkum sóu.
Ja, Gud signi Føroyar, mítt land!

Hin roðin, sum skínur
á sumri í líð,
hin ódnin, sum týnir
mangt lív vetrartíð,
og myrkrið, sum fjalir
mær bjartasta mál,
og ljósið, sum spælir
mær sigur í sál:
alt streingir, ið tóna,
sum vága og vóna,
at eg verji Føroyar, mítt land.

Eg nígi tí niður
í bøn til tín, Gud:
Hin heilagi friður
mær falli í lut!
Lat sál mína tváa
sær í tíni dýrd!
So torir hon vága
– av Gudi væl skírd –
at bera tað merki,
sum eyðkennir verkið,
ið varðveitir Føroyar, mítt land!

Starvsnevndin
Forseti:
Varaforseti:
Skrivari:
Varalimur:

Starvsfólk

Petur Elias Petersen
Petur Ove Petersen
Katrin Joensen
–

Skrivstovufólk:
Ítrótta- og ungdomsráðgevi:
Kassameistari:

Ninna Reinert Ørvarodd
Annika H. Lindenskov
Petur Elias Petersen

Stjórnin

Forseti:

Varaforseti:
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FSF:

HSF:

FBF:

Petur Elias Petersen

Petur Ove Petersen

Katrin Joensen

Christian F.

Kristian Johansen

Magnus Tausen
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FFS:

BSF:
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JSF:

Jan Herman Hansen

Jon Hestoy

Valborg Joensen

Vilhjálmur

Jógvan Jensen

Sofus Johannesen

Gregoriussen

BTSF:

FÍF:

RF:

SKF:

SST:

DSNÍ:

Ivan Niclassen

Hallur Holm

Hjalmar H. Petersen

Johnhard

Andras Joensen

Harald Eirikstoft

Klettheyggj
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Sersambondini
Fótbóltssamband Føroya:

Føroya Fimleikasamband

Ríðisamband Føroya

Christian Andreasen, forseti
Niklas á Líðarenda, varaforseti
Fríðin Ziskason
Niclas Davidsen
Róin Schrøter
Jákup Martin Joensen
Karl Vidtfeldt

Valborg Joensen, formaður
Katrin Abrahamsen,
næstformaður
Joan Petersen
Malan Mikkelsen
Óluva Zachariassen

Hjalmar Petersen, formaður
Óli Johan Láberg, næstformaður
Zacharis Reinert Jacobsen

Hondbóltsamband Føroya:
Kristian Johansen, formaður
Margrið Weihe, næstformaður
Sigvør Matras
Eydna Mikkelsen
Lasse Borðoy
Jón Kragesten

Badmintonsamband
Føroya
Vilhjálmur Gregoriussen,
formaður
Jógvan Johannesen
Høgni Carlsson

Ítróttasamband fyri Brekað

Magnus Tausen, formaður
Niclas Joensen
Rúna Hentze

Jógvan Jensen, formaður
Jón á Steig, næstformaður
Johan Samuelsen
Hans Harryson Hansen
Elna Skylv Hansen

Róðrarsamband Føroya

Judosamband Føroya

Jan Herman Hansen, formaður
Poul John Æðustein,
næstformaður
Hans Dávid Hansen
Súnhild Holm
Paula Eikholm
Jakku Guttesen

Sofus Johannesen, formaður
Zvonko Mrdalo, næstformaður
John Kjær

Svimjisamband Føroya

Frælsur Ítróttur Føroya

Jon Hestoy, formaður
Rókur í Jákupsstovu,
næstformaður
Jórun Eið Johannesen
Palli Eysturberg
Sørin S Djurhuus

Hallur Holm, formaður
Niels J. Jakobsen, næstformaður
Guttorm Sørensen
Johnhard Larsen
Heini Hátún

Flogbóltsamband Føroya

Skjótisamband Føroya
Johnhard Kletteyggj, formaður
Marius Joensen, næstformaður
Magni v. Mouritsen

Sersambandið fyri
Súkkling og Triathlon
Andras Joensen, formaður
Evald Rasmussen, næstformaður
Sverri Mohr Edvinson

Nýstovnaður Ítróttur
Harald Eirikstoft, formaður
Jón Brekku, næstformaður
Páll Poulsen
Kristian Dahl
Anna Sofía Fjallheim
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Borðtennissamband Føroya
Ivan Niclassen, formaður
Jens Pauli Nolsøe
Rógvi Thorsteinson
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Nevndaryvirlit
Olympisknevnd Føroya

Dopingnevnd

Ítróttagrunnur føroya

Petur Elias Petersen
Petur Ove Petersen
Katrin Joensen

Jónfinn Thomsen, formaður
Jóhanna Arge
Pál Weihe
Jógvan Ellefsen, varalimur

Niels Nattestad, formaður
Álvur Hansen, skrivari
Ninna Reinert Ørvarodd
Annika H. Lindenskov
Katrin Joensen

Oyggjaleikanevndin
Petur Elias Petersen
Petur Ove Petersen
Katrin Joensen

Ítróttasdómstólurin
Anna Dam
Anja Hovgaard
Poul Hansen
Børge B. Hansen
Eyðhild Skaalum
Jóhan Lamhauge, varalimur
Julianna Klett, varalimur
Elna Skylv Hansen, varalimur
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Dopingeftirlitsnevnd
Sofus Johannesen, formaður
Sølvi Winther Olsen, næstformaður
Annika H. Lindenskov, skrivari
Jón á Steig
Petur Oluf Joensen
Jens Jensen

Ítróttasavn Føroya
Johannes Joensen, formaður
Petur Ove Petersen
Palli Ziskason, kassameistari
Andrass Klettskarð, skrivari
Katrin Joensen
Ruben Andresen, varalimur
Sofus Johannesen, varalimur

Formansfrágreiðing 2009-2010
Góðu ítróttarfeløg og sersambond. Vit hava nú enn
einaferð høvi at líta aftur á eitt hendingarríkt ár innan
føroyskan ítrótt.
Umframt mongu góðu upplivingarnar í heimligum
kappingum og millumtjóða dystum, standa oyggja
leikirnir í Álandi seinasta summar, har Føroyar gjørdist
mest vinnandi oyggjasamfelagið, sum ein varði yvir
okkara røsku ítróttarfólk.
Virksemið innan føroyskan ítrótt hevur neyvan verið
meira enn tað sama, og er ítrótturin sera sjónligur í
føroyska samfelagnum.
Á næstu síðunum verður greitt nakað frá tí, sum vit
innan Ítróttasamband Føroya hava tikist við seinasta
árið.

Sjálvboðið arbeiði fyri 54 milliónir
Sjálvbodna arbeiðið er grundarsteinurin í øllum ítróttar
virksemi. Vit settu okkum tí fyri at kanna, júst hvussu
stórt sjálvbodna arbeiðið innan ítróttin var.
Við spurnarkanning millum feløg og sersambond
komu vit fram til eitt sjálvboðið timatal uppá 449.682
tímar um árið. Hetta er ikki smávegis.
Ein samanteljing av spurnarkanningini, grundað á
svar frá 95 feløgum, vísti, at árliga verða brúktir 371.914
tímar av fólki, ið sjálvboðin taka sær av venjing og
leiðaraarbeiði annars, meðan 77.768 tímar verða brúktir
til fyrisitingarligt arbeiði í feløgunum.
Um roknað verður við, at venjarar, liðleiðarar, for
menn og nevndarlimir í føroysku ítróttarfeløgunum
skuldu fingið t.d. 120 krónur um tíman fyri innsatsin,
hevði teirra innsatsur kostað ikki minni enn 54
milliónur krónur.

Almennur stuðul
Ymsar broytingar eru framdar í almenna stuðlinum
til ítróttin seinastu árini. Ítróttasamband Føroya hevur
eftirlýst einari felags játtan til føroyskan ítrótt heldur
enn sjálvstøðuhgar játtanir til eitt nú ÍSF og ferðing
innanoyggja. Í ár eru hesar báðar játtanirnar lagdar
saman.
Ein serlig játtan til úrvalsítrótt uppá kr. 600.000
varð sett á fíggjarlógina fyri 2009, og er hon eisini at
finna á fíggjarlógini fyri 2010. ÍSB hevur somuleiðis
varðveitt tær kr. 100.000 eyka, sum tey fingu til

Norðurlendska skrivstovu í 2008. Hesi tingini fegnast
vit um.
Hinvegin hevur Fótbóltssamband Føroya mist sína
sjálvstøðugu játtan á fíggjarlógini – hon var kr. 1
mió. árið fyri. Hesin peningur er ikki at síggja aftur í
ítróttinum, men er mistur.
Í samband við oyggjaleikirnar í 2007 gjørdi
tingið eina serliga eykajáttan uppá kr. 400.000 til
oyggjaleikaluttøkuna. Ítróttasamband Føroya ynskir, at
ein slík játtan til altjóða arbeiði verður latin á hvørjum
ári.
Ítróttasamband Føroya eftirlýsir sum heild eini hægri
játtan til føroyskan ítrótt, ásannadi at virksemi er í
vøkstri, og at kostnaðurin av at reka ítróttin eisini er
hækkaður.

Ítróttavedding
Stóri parturin av fíggingini av sersambondunum kemur
frá stuðlinum frá Ítróttavedding. Tað eru Ítróttasam
band Føroya, Føroya Landstýri og Føroya Ungdómsráð,
sum eru partaeigarar í Sp/f Ítróttarvedding, og tað eru
hesi, ið fáa ágóðan av veddingini soleiðis, at Ítrótta
sambandið fær 60 prosent, Føroya Ungdómsráð 20
prosent og landsstýrismaðurin við mentamálum 20
prosent.
Avtalan millum Ítróttavedding og Danske Spil er
galdandi frá 1. juni 2008 og til 2013. Vit fáa útlutaðan
pening eftir, hvussu nógvur umsetningur er í Føroyum,
frádrigið vinningar og umsiting annars, sum Danske
Spil tekur sær av.
Av tí at umsetningurin hevur verið nakað minni
seinasta ár fær ÍSF útlutaða eina heldur lægri upphædd
hesaferð – umleið 4.9 mió kr. í mun til 5.4 mió kr. árið
fyri. Ivaleyst er tað fíggjarkreppan kring heim, ið eisini
hevur ávirkað spælið hjá okkum her á landi, men vit
fegnast um, at gongdin higartil í ár sær nakað frægari
út. Stuðulin frá Ítróttavedding hevur stóran týdning
fyri ítrótta- og frítíðarvirksemi í Føroyum annars. Uttan
hesa avtalu og hesar pengar, hevði verið torført at havt
eitt støðugt høgt virksemi.
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ÍSF 70 ár
Ítróttasamband Føroya fylti 70 ár í 2009. Í hesum
sambandi varð skipað fyri Rørslunátt í ítróttarhallum
kring landið 23. mai. Lokalu ítróttarfeløgini skipaðu
fyri ymiskum virksemi í hallunum, og komu hópin
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Aftrat rørslunáttini og hópin av lokalum tiltøkum í
samband við Rørsluárið varð eisini skipað fyri ítrótti í
heystferiuni. Feløg kring landið høvdu ymisk ítróttar
tilboð í heystferiuni. Tankin við tiltakinum, ið varð
nevnt „Heystrøringur“ var, at fólk kundu royna onkra
ítróttagrein fyri fyrstu ferð ella stuttleika sær við
onkrari kendari ítróttagrein.
Landsstýrismaðurin í Heilsumálum hevur somuleiðis
útnevnt 2010 til Rørsluár, og er í tí sambandi ætlanin
at skipa fyri sonevndum „Heystrøringi“ aftur.

av ungum til tiltøkini. Stuttligt var at síggja, hvussu
ymiskt virksemi var í ymsu hallunum, og hvussu glaðir
ungdómarnir vóru yvir at íðka ítrótt – eisini langt út
á náttina eitt leygarkvøld.

Rørsluárið
ÍSF heitti á aðalfundinum 2002 á landsins myndug
leikar at skipa fyri einum sonevndum rørsluári, har
dentur varð lagdur á at fáa fólk flest at røra seg meira
enn vanligt.
Landsstýrismaðurin í heilsumálum útnevndi 2009
til rørsluár. Føroyskur ítróttur, feløg, sersambond og
ÍSF, vóru virkin við at fyriskipa tiltøk í.s.v. rørsluárið.

6

Førleikamenning
Stjórnin hjá ÍSF hevur seinastu árini sett pening av
til førleikamenning og hevur hetta lagt lunnar undir
grundleggjandi venjaraútbúgvingar. Skipað hevur verið
fyri skeiðum um heystið og várið. Íalt 125 fólk um
boðandi flest allar ítróttagreinar luttóku á skeiðunum
í 2009.
Útbúgvingin, sm ÍSF hevur boðið út, er fyrsta stig
av fýra í venjaraútbúgvingini hjá danska ítróttasam
bandinum. Hendan útbúgvingin hevur samstundis
evropeiska góðkenning. Hetta at skipa fyri skeiðum,
har luttakararnir umboða ymsar ítróttagreinir, hevur
eydnast væl. So hvørt, sum farið verður víðari, gerast
skeiðini tó meiri og meiri tengd at hvørji ítróttagrein
sær.

Dato
6 og 7 feb 09
6 og 7 mars 09
1 og 2 mai 09
18 og 19 sept. 09
25 og 26 sept. 09
23 og 24 okt. 09
30 og 31 okt. 09

Tilsamans vóru 125 fólk á skeið hjá ÍSF
í 2009.
Í 2008 vóru bert luttakarar frá 8
sersambondum, meðan í 2009 hava
nærum øll sersambondini luttikið.

SSF
20%

BSF
1%

Dsní
0%
FBF
8%

SSF
5%
SKF
5%

SKF
8%
RSF
8%

FFS
25%

RF
0%
ÍSF
8%

FÍF
0%
JSF
13%

ÍSB
13%

Skeið
Ítróttur fyri børn og ung
Ítróttur fyri børn og ung
Ítróttur, venjing og skaðar
Ítróttur fyri børn og ung
Ítróttur fyri børn og ung
Ítróttur fyri børn og ung
Ítróttur fyri børn og ung

Sersamband 2009 Skeið

Sersamband 2008 Skeið
FSF
SST 0%
0%
BSF
5%

Stað
Havn
Havn
Havn
Toftum
Klaksvík
Porkeri
Sørvági

HSF
0%

FSF
SST 6%
4%

Dsní
5%

FBF
6%

RSF
12%

FFS
25%

RF
3%
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ÍSF
6%
JSF ÍSB
13% 6%

HSF
10%

FÍF
6%

Kynsbýtið 2009
Menn

Kvinnur
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Bygnaðararbeiði

Úrvalsítrótt

Á stjórnarfundi 30. apríl 2009 varð álagt starvs
nevndini at taka neyðug stig til at fáa bygnaðin hjá
ÍSF endurskoðaðan.
Starvsnevndin kannaði ymiskar møguleikar og valdi
at enda at taka upp samstarv við Jan Gudnitz, ið
starvast sum ráðgevi hjá Danska Ítróttasambandinum.
Hann hevur fyrr hjálpt størri og minni sambondum
við teirra bygnaðararbeiði.
Hol varð sett á bygnaðararbeiði í juni 2009.
Arbeiðið hevur fevnt um ymsar tættir, m.a. evnisdag
og spurnarbløð. Jan Gudnitz legði eitt fyribils tilmæli
fyri stjórnina á fundi 18. mars 2010. Stjórnin tekur nú
støðu til, hvussu farast skal víðari fram í málinum.

Ítróttasamband Føroya fekk á fyrsta sinni játtað pening
á fíggjarlógini fyri 2009 til úrvalsítrótt. Størsti parturin
av hesum peningini fór til arbeiðið hjá Pál Joensen at
vinna seg uppá hægstu tindar innan altjóða svimjing.
Avrátt varð, at dentur annars skuldi leggjast á skeið
og kanningar av ítróttarfólkum.
Sersambondini høvdu høvi at koma við hugskotum
um, hvussu úrvalsítróttafólk kunnu mennast. Nógv
ymisk hugskot vóru, m.a. varð skotið upp, at roynast
skuldi at fáa kend ítróttafólk, ið høvdu nátt hægstu
málum innan sína ítróttagrein, hendan vegin.
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Úrvalskvøld – Høyer
21. januar 2010 skipaði Ítróttasamband Føroya fyri
einum úrvalskvøldi. Luttakandi gestirnir vóru PoulErik Høyer, olympiskur badminton meistari, og Finn
Trærup-Hansen, ítróttarstjóri á úrvalsdeildini hjá
Danska Badmintonsambandinum.
Poul-Erik Høyer hugleiddi við støði í egnum roynd
um um, hvat skal til fyri at gerast olympiskur meistari,
meðan Finn Trærup-Hansen greiddi frá, hvussu danir,
sum ein tann fremsta badmintontjóðin í heiminum,
hevur skipað sítt úrvalsarbeiði.

Úrvalskvøld NLH áðrenn OYL

fimleik, flogbólt, frælsan ítrótt, golf, judo, skjóting og
svimjing.
Ítróttarliga gjørdust leikirnir teir bestu fyri Føroyar
nakrantíð. Frá einari góðari byrjan var tað sera spenn
andi at fylgja við gongdini gjøgnum vikuna. Føroyar
løgdu seg tíðliga á odda í samlaðu heiðursmerkjakapp
ingini, og hóast nógv stríð var um heiðursmerkini,
megnaðu føroysku ítróttarfólkini at halda leiðsluna
og sostatt gerast mest vinnandi oyggjasamfelagið á
Oyggjaleikunum í Álandi.
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Isle of Wight 2011

Ítróttasamband Føroya skipaði 14. mai 2009 fyri ein
um evniskvøldi fyri oyggjaleikaluttakarar og -leiðarar.
Hetta kvøldið, sum varð liður í fyrireikingunum til
oyggjaleikirnar í Ålandi, hugleiddu Magni Mohr, Sølvi
Winter Olsen og Jóhanna á Tjaldrafløtti m.a. um
venjing, kost og doping.

Næsta summar verða leikirnir fyriskipaðir aftur á Isle
of Wight. Fyrireikingarnar ru longu farnar í gongd.
Arbeitt verður miðvíst innan ymsu ítróttargreinarnar
við at seta luttøkukrøv og at fyrireika seg annars.
Og í næstum fara umboð fyri ÍSF til aðalfundin hjá
altjóða oyggjaleikanevndini, IIGA, á Isle of Wight.
Undan fundinum verða samstundis ítróttaranlegg og
gistingarhús vitjað.

Altjóða viðurskifti

Oyggjaleikir aftur í Føroyum

Oyggjaleikir – Áland 2009
Oyggjaleikir vóru í Álandi í døgunum 27. juni til 4.
juli 2009. Leikirnir vóru teir 13. í røðini. Umstøðurnar
kring leikirnar vóru sera góðar. Ítróttaranleggini vóru
góð, og veðrið var av tí allarfagrasta hesa vikuna.
Føroyar vóru umboðaðar av 100 ítróttafólkum innan
ítróttagreinirnar badminton, bogaskjóting, borðtennis,

Við góðu úrslitunum í Álandi er tað nærliggjandi
at hugsa um, nær Oyggjaleikirnir vitja í Føroyum
aftur. ÍSF hevur gjørt eitt útgreinandi arbeiði fyri
at finna útav, hvat krevst, um vit skulu fyriskipa
leikunum aftur. Sum heild eru vit væl fyri viðvíkjandi
ítróttarumstøðum.
Tó er manglandi golfvøllurin ein trupulleiki, um
Føroyar skulu vinna sær rættin at fyriskipa leikunum,
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eftirsum flest allar oyggjar luttaka í golf, og tí
ynskja tað á leikunum. Annar snávingarsteinurin er
innivistið. Leikirnir eru vaksnir nógv í vavi, síðani
teir vóru í Føroyum seinast – í 1989. Vit mugu vænta
at fáa einar 2.500-3.000 gestir, um vit fyriskipa
eikunum aftur. Hetta tal skal síggjast í mun til
tær umleið 800 sengurnar, ið eru tøkar í føroysku
ferðavinnuni.
Undir øllum umstøðum er tað ein treyt fyri, at ÍSF
sum Oyggjaleikanevnd bjóðar sær til at fyriskipa leik
unum, at almennir myndugleikar, landsstýri, løgting
og kommunur stuðla boðinum 100%.

Føroyskir svimjarar til OL
Ítróttasamband Føroya og Svimjisamband Føroya tóku í
2009 upp samráðingar við altjóða olympisku nevndina,
altjóða svimjisambandið, donsku olympisku nevndina,
og danska svimjisambandið. Endamálið var at loysa

10

knútin, at Føroyar í Pál Joensen eiga ein tann besta
langteina svimjaran í heiminum, men at hesin ikki
hevði møguleika at luttaka í Olympisku Leikunum,
uttan so hann skifti til anna tjóðskap við teimum
karanetnum, sum hetta vildi havt við sær.
Spurningurin var ógvuliga ítøkiligur, eftirsum hetta
snúið seg um ein nevngivnan svimjara. Men spurn
ingurin var eisini generellur, eftirsum vit vóna at hava
fleiri ítróttafólk, innan ymsar ítróttagreinir, sum fara
at røkka olympiskum støði í framtíðini.
Í vár eydnaðist so endiliga at fáa eina avtalu
millum ymsu partarnar. Avtalan inniber, at føroyskir
svimjarar, so leingi Føroyar ikki hava sjálvstøðugan
olympiskan limaskap, kunnu luttaka á olympiska
liðinum hjá danska kongaríkinum, uttan at fáa
karantenu frá føroyska landsliðinum í kappingum,
sum verða fyriskipaðar av altjóða og evropeisku
svimjisambondunum.
Arbeitt verður við at víðka avtaluna til aðrar ítrótta
greinir. Ítróttasamband Føroya hevur grundleggjandi

Ítróttagrein	Grein
Bogaskjóting
Compound Head to Head Team Knockout
Bogaskjóting
Men’s Compound Head to Head Knockout
Bogaskjóting
Men’s Recurve Head to Head Knockout
Bogaskjóting
Recurve Head to Head Team Knockout
Bogaskjóting
Single FITA Compound Team
Bogaskjóting
Single FITA Men’s Compound
Bogaskjóting
Single FITA Men’s Recurve
Bogaskjóting
Single FITA Recurve Team
Bogaskjóting
Single FITA Women’s Compound
Bogaskjóting
Single FITA Women’s Recurve
Bogaskjóting
Women’s Recurve Head to Head Knockout
Frælsur Ítróttur
10,000m Women
Badminton
Men’s Doubles
Badminton
Men’s Singles
Badminton
Team Event
Badminton
Women’s Doubles
Badminton
Women’s Singles
Fimleikur
Men’s SET Individual Floor
Fimleikur
Men’s SET Individual Parallel Bars
Fimleikur
Men’s SET Individual Rings
Fimleikur
Men’s FIG Individual Floor
Fimleikur
Men’s FIG Individual Parallel Bars
Fimleikur
Men’s FIG Individual Rings
Fimleikur
Men’s FIG Individual Vault
Fimleikur
Men’s SET Individual Vault
Fimleikur
Team Floor & Vault Men’s
Fimleikur
Team Floor & Vault Women’s
Fimleikur
Women’s SET Individual Beam
Judo
Men’s +100kg
Judo
Men’s -100kg
Judo
Men’s 60kg
Judo
Men’s 73kg
Judo
Men’s 73kg
Judo
Men’s 81kg
Judo
Men’s 81kg
Judo
Men’s 90kg
Judo
Men’s Team Event
Svimjing
Men’s 100m Backstroke
Svimjing
Men’s 100m Breaststroke
Svimjing
Men’s 100m Freestyle
Svimjing
Men’s 100m Individual Medley
Svimjing
Men’s 1500m Freestyle
Svimjing
Men’s 200m Breaststroke
Svimjing
Men’s 200m Butterfly
Svimjing
Men’s 200m Freestyle
Svimjing
Men’s 200m Individual Medley
Svimjing
Men’s 4 x 100m Freestyle Relay
Svimjing
Men’s 4 x 100m Medley Relay
Svimjing
Men’s 4 x 50m Medley Relay
Svimjing
Men’s 400m Freestyle
Svimjing
Men’s 400m Individual Medley
Svimjing
Men’s 50m Backstroke
Svimjing
Men’s 50m Breaststroke
Svimjing
Men’s 50m Butterfly
Svimjing
Men’s 50m Butterfly
Svimjing
Men’s 50m Freestyle
Svimjing
Men’s 50m Freestyle
Svimjing
Women’s 100m Backstroke
Svimjing
Women’s 100m Backstroke
Svimjing
Women’s 100m Breaststroke
Svimjing
Women’s 100m Breaststroke
Svimjing
Women’s 100m Butterfly
Svimjing
Women’s 100m Butterfly
Svimjing
Women’s 100m Freestyle
Svimjing
Women’s 100m Individual Medley
Svimjing
Women’s 200m Backstroke
Svimjing
Women’s 200m Breaststroke
Svimjing
Women’s 200m Breaststroke
Svimjing
Women’s 200m Freestyle
Svimjing
Women’s 4 x 100m Medley Relay
Svimjing
Women’s 4 x 50m Freestyle Relay
Svimjing
Women’s 4 x 50m Medley Relay
Svimjing
Women’s 400m Freestyle
Svimjing
Women’s 50m Backstroke
Svimjing
Women’s 50m Backstroke
Svimjing
Women’s 50m Breaststroke
Svimjing
Women’s 50m Butterfly
Svimjing
Women’s 50m Butterfly
Svimjing
Women’s 50m Freestyle
Svimjing
Women’s 800m Freestyle
Flogbóltur
Women’s Volleyball

Luttakari
Landsliðið
Jógvan Niclasen
Absalon Hansen
Landsliðið
Landsliðið
Jógvan Niclasen
Absalon Hansen
Landsliðið
Sigrid Kristianna Vang
Annika Vang
Annika Vang
Súsanna Skylv Sørensen
Poulsen A - Lamhauge B
Aksel Poulsen
Landsliðið
Smith S - Poulsen G
Sigrun Smith
Rósing Dam
Rósing Dam
Rósing Dam
Øssur Debes Eiriksfoss
Rósing Dam
Øssur Debes Eiriksfoss
Øssur Debes Eiriksfoss
Fróði Mortensen
Landsliðið
Landsliðið
Kristina Toftegaard
Skarpheðin Njálsson
Petur Sigurð Johannesen
Sam Vang
Jógvan Páll Kristiansen
Hjalmar Johannesen
Búgvi Poulsen
Áki Davidsen
Bjørn Andreassen
Landsliðið
Kári J. á Høvdanum
Pál Joensen
Pál Joensen
Pál Joensen
Pál Joensen
Pál Joensen
Pál Joensen
Pál Joensen
Pál Joensen
Landsliðið
Landsliðið
Landsliðið
Pál Joensen
Pál Joensen
Kári J. á Høvdanum
Pál Joensen
Pál Joensen
Kári J. á Høvdanum
Pál Joensen
Pauli Øssursson Mohr
Bjørg Seloy
Birita Debes
Malan Vitalis Bærendsen
Katarina S. Lamhauge
Bjørg Seloy
Shaila millum Garðarnar
Shaila millum Garðarnar
Poula Øssursdóttir Mohr
Bjørg Seloy
Malan Vitalis Bærendsen
Katarina S. Lamhauge
Mona Simonsen
Landsliðið
Landsliðið
Landsliðið
Mona Simonsen
Birita Debes
Poula Øssursdóttir Mohr
Katarina S. Lamhauge
Shaila millum Garðarnar
Guðrun Holm Jacobsen
Shaila millum Garðarnar
Mona Simonsen
Landsliðið
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Heiðursmerki
Silver
Gold
Silver
Gold
Gold
Silver
Bronze
Gold
Silver
Gold
Gold
Silver
Gold
Bronze
Gold
Silver
Gold
Silver
Silver
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Gold
Silver
Bronze
Silver
Silver
Bronze
Bronze
Gold
Silver
Gold
Bronze
Bronze
Bronze
Silver
Bronze
Gold
Silver
Gold
Gold
Bronze
Gold
Silver
Silver
Silver
Gold
Gold
Silver
Silver
Silver
Gold
Bronze
Gold
Bronze
Gold
Bronze
Gold
Bronze
Silver
Bronze
Gold
Silver
Bronze
Gold
Bronze
Bronze
Gold
Gold
Gold
Gold
Gold
Silver
Gold
Gold
Bronze
Gold
Gold
Gold
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tann hugburð, at hóast vit ynskja okkum sjálvstøðugan
olympiskan limaskap, so eigur manglandi limaskapurin
ikki at vera ein forðing fyri tey ítróttafólkini, ið hava
sett sær bjartastu mál, og sum eru nóg dugnalig til at
luttaka í olympisku leikunum.

Gongdin í IOC málinum
Um gongdina í IOC álinum annars kann sigast, at
ÍSF er í støðugum samskifti við nationalar olympiskar
nevndir og týðandi fólk innan olympisku rørsluna.
ÍSF hevur hildið fast við, at umsóknin frá 1984,
sum varð innlatin, áðrenn IOC broytti reglurnar fyri
upptøku, er lykilin til limaskap.
Tað er tó púra greitt, at so leingi Føroyar ikki eru
sjálvstøðug tjóð, og so leingi IOC setur sjálvstøðugan
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tjóðskap sum treyt fyri limaskapi, er sera trupult hjá
okkara umsókn um limaskap at vinna frama.
Arbeitt verður við at ávirka røttu fólkini, har vit
hava høvi til tess.

Norðurlendska samstarvið
Ítróttasamband Føroya var vertur fyri norðurlendska
felagssfundinum fyri ítróttasamband í døgunum 11.-13.
september 2009.
Aftrat vanligu kunningini vóru trý høvuðsevni
viðgjørd á fundinum: ítrótturin og ES, ítrótturin og
fólkaheilsa, fíggjarkreppan og ítrótturin.
Ítróttasamband Føroya vil takka Løgmanni og Klaks
víkar Kommunu, ið sýndu norðurlendsku gestunum
allan blíðskap undir vitjanini í Føroyum.

TAFISA
ÍSF hevur í nógv ár havt samband við felagsskapirnar
GAISF og TAFISA. Teir eru nú lagdir saman og
hava Føroyar fingið sjálvstøðugan limaskap í nýggja
felagsskapinum, ið er nevndur TAFISA (Trim & Fitness
International Sport for All Association). Talan er um
um altjóða felagsskap, ið arbeiðir við breiddarítrótti –
Sport for All. TAFISA skipar fyri nógvum ymiskum
tiltøkum, so sum ráðstevnum og førleikagevandi
skeiðum. Limaskapurin letur enn einar dyr upp fyri
føroyskum ítrótti í altjóða høpi.

Ítróttaranlegg
Limaskapur í Lokale og anlægsfonden
Í fleiri ár hevur verið arbeitt við at útvega Føroyum
limaskap í Lokale & Anlægsfonden. Hesin grunnur,
ið er fíggjaður av veddingarpeningi frá søunum hjá
Danske Spil, sum føroyingar eisini spæla við í, letur
stuðul til m.a. bygging av ítróttarverkløgum.
Í apríl 2010 eydnaðist loksins, Helenu Dam á Neysta
bø, landsstýriskvinnu, at skriva undir samstarvsavtalu
við LOA-grunnin.
Árliga gjaldið hjá Føroyum fyri at vera partur av
grunninum er umleið kr. 550.000,- Fyri at fáa gongd
á hetta arbeiðið hevur stjórnin hjá ÍSF játtað at gjalda
kr. 200.000,- av hesi upphædd í ár.

Fígging av ítróttarverkløgum
Meðan vit fegnast um limaskapin í LOA-grunn
inum og teir møguleikar, hann gevur føroyskum
ítrótti, eru vit í døpurhuga um stuðulin frá føroysku

landsmyndugleikunum til bygging av ítróttar
verkløgum.
Tað hevur verið vanligt, at Mentamálaráðið á
fíggjarlógini hevur fingið játtað eina upphæddd til
stuðul til bygging innan ítrótt og mentan annars.
Stuðul hevur vanliga verið veittur við 1/3 eginfígging,
1/3 í kommunustuðli og 1/3 í landsstuðli. Henda
játtan er tó í eitt longri tíðarskeið vorðin niðurpínd.
Hetta hevur havt við sær, at løgtingi hevur muga gjørt
serligar játtanir ísv. bygging til ítrótt og mentan annars
seinnu árini.
Í samband við fíggjarlógarviðgerðina seinasta heyst
varð játtanin til ítróttaranelegg hjá Mentamálaráðnum
strikað. Í staðin skuldi nýggj skipan gerast, har tey, ið
bygdu ítróttaanlegg, skuldu fáa endurrindað mvgið av
byggiútreiðslunum. Hóast landsstýrið legði lógina fram
í vár, vann hon ikki frama í tinginum. Vit hava sostatt
í løtuni ongar almennar stuðulsmøguleikar til bygging
av verkløgum til ítrótt.
Hin møguleikin, at landsmyndugleikarnir fíggja
ávísar útbyggingar, tykist eisini hava fingið eitt skot
fyri bógvin. Sandoyggin hevur onga ítróttarhøll. Leingið
hevur verið arbeitt vð eini ætlan, har landsmyndug
leikarnir skuldu byggja eina høll á Sandi. Men nú tað
kom til stykkis valdi Løgtingið at skerja fíggingina av
høllini burtur í einki.
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Fimleikahøll í Havn
13. mai 2010 varð nýggja fimleikahøllin FIMI í Tórs
havn tikin í nýtslu. Nýggju og góðu umstøðurnar hjá
fimleikinum í Havn fara heilt vist at leggja lunnar
undir fimleikin í framtíðini, bæði í Havn og fyri
landsliðini.
Vit fegnast um, at Neistin hevur sett skjøtil á bygg
ing av nýggjari ítróttarhøll við Landavegin. Vónandi
fara almennu myndugleikarnir at útvega felagnum
neyðuga stuðulin til at fáa gjørt høllina lidna.

Golf
Á sumri 2009 varð tosað um, hvørt okkurt kundi
gerast fyri at økja um áhugan og vitanina um golf
millum føroyingar. 10. september tóku Ítróttasamband
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Føroya, Deildarsambandið fyri Nýstovnaðan Ítrótt og
Tórshavnar Golfklubbi stig til ein almennan fund um
golf í Norðurlandahúsinum.
Á fundinum luttóku OL- og úrvalsstjóri í Danska
Ítróttasambandinum, Jesper Frigast Larsen, ið fyrr
hevur verið liðskipari á danska golflandsliðnum og
aðalskrivari í Danska Golfsambandinum, og Torben
Kastrup Pedersen, ið er vallarstjóri hjá Danska Golf
sambandinum.
Eini 80 fólk møttu á fundinum, ið m.a. viðgjørdi
evnini:
−− Golf sum ítróttagrein í vøkstri kring heimin
−− Týdningurin av einum golfvølli fyri ferðavinnuna
−− Hvussu kann íløgan í ein golfvøll fíggjast?
−− Hvussu verður vøllurin skilabest rikin?
Millum áhugaverdu niðurstøðurnar vóru: at golf hevur
verið í stórum vøkstri í Evropa og er tann næststørsta

ítróttagreinin í Danmark eftir fótbólt, at ein 18-hola
golfvøllur ivaleyst er ein fortreyt fyri, at Føroyar skipa
fyri Oyggjaleikum aftur og at golfítróttin við leikaru
í øllum aldrum verður mett at vera munagóð fyri
fólkaheilsuna.
Týðandi niðurstøða var eisini, at golfítróttin er týð
andi fyri ferðavinnuna kring heimin. Nógv ferðafólk
royna at sleppa at spæla har, tey ferðast. Við eini golfbreyt
í Føroyum, høvdu vit bøtt munandi um frítíðartil
boðini til ferðafólk, sum leggja leiðina hendanvegin,
um tey steðga stutt, t.d. við ferðamannskipum, ella tey
ferðast longri í Føroyum.

Doping
Í fjør vórðu tiknar 14 dopingroyndir, har uppbýti
millum ítróttargreinirnar var : 2 fótbóltur, 3 skjóting og
9 frælsur ítróttur (renning). 12 vóru men og 2 kvinnur.
Allar royndir vóru negativar.
Síðani fyrstu royndirnar vórðu tiknar á heysti
2002, eru tilsamans 180 dopingroyndir tiknar í
Føroyum av føroyska dopingeftirlitinum. Harafturat
koma so nakrar royndir, ið føroysk ítróttafólk hava
fingið tiknar í samband við altjóða kappingar, ella
tí tey hava vant við útlendskum feløgum, t.d. í
Danmark.
Higartil hava allar royndirnar í Føroyum verið
negativar. Hagtøl í Danmark vísa, at ca. ½% av tiknum
royndum eru positivar, t.v.s. 1 av hvørjum 200.
Hyggja vit nærri eftir hagtølum, so síggja vit, at av

teimum 180 royndunum eru 128 menn og 52 kvinnur
kannaðar.
Man plagar at siga, at tveir triðingar av royndunum
skulu takast undir venjing, meðan tann síðsti triðing
urin verður tikin í kappingum. Tølini hjá okkum
vísa, at 116 royndir eru tiknar til venjingar og 64 í
kappingum, ella ávikavist 64,44 og 35,56 %, so vit
liggja sera tætt við hesar ætlanir.
Sum nevnt omanfyri eru ongar positivar royndir
staðfestar enn, men í nøkrum førum hava leikarar
fingið loyvi at nýta t.d. astmaheilivág, sum er á doping
listanum. Hetta verður gjørt, tá ein hevur læknaliga
ávísing um at man skal nýta hendan heilvág. Eisini
hava onkur dømir verið um persónar, ið hava havt
testesteronvirði omanfyri markið. Tá verður royndin
kannað nærri av serfrøðingum í München, sum staðfesta
um økta testesteroninnihaldið er av nátúrligum ávum,
ella um viðkomandi hevur tikið ólóglig evnir. Í øllum
okkara førum eru staðfestar nátúrligar orsøkir!

Evniskvøld um etikk
2. november 2009 varð skipað fyri almennum evnis
kvøldi um etikk og virðir í kappingarítrótti í Miðla
húsinum. Fyrilestrarhaldari var løgfrøðisprofessarin
Jens Evald, ið hevur verið formaður í Anti Doping
Danmark síðani 2006.
Eini 60 fólk vóru komin saman hetta kvøldið breitt
umboðandi føroyskt ítróttarlív.
Framløgan hjá Jens Evald legði upp til lívligt kjak.
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Millum niðurstøðurnar vóru, at etikkur og reglur ikki
eiga at verða blandaðar saman, og at neyðugt er við
fyrimyndum, sum vísa góðan atburð, innan ítrótt.

Nýggj feløg
Fleiri nýggj ítróttarfeløg eru stovnaði í farna ári. ÍSB
fekk síni fyrstu tvey limafeløg við Ítróttafelagnum
Svani í Eysturoynni og Ítróttafelagnum Smæruni í
Suðurstreymi. Skjótifeløg vórðu sett á stovn í Sandoynni
og í Vestmanna, fimleikafelag í Vágum, hondbóltsfelag
í Gøtu og flogbóltsfeløg á Toftum og í Havn.  

Nýtt sersamband
Bogaskjótisamband stovnað
Síðani vit fingu skipanina við deildarsambondum í
1997, hava ítróttagreinarnar byrsuskjóting og boga
skjóting verið saman í Skjótisambandinum.
Tey trý limafeløgini innan bogaskjóting settu á
sumri 2009 fram ynski um at fáa egið sersamband.
Sambært evstulógini hjá ÍSF skal aðalfundur geva
ítróttargreinum heimild, at fara undir at stovna
sersamband.
Ítróttasamband Føroya hevði eykaaðalfund tann
18 .mars 2010 við hesum fyri eyga. Aðalfundurin
samtykti einmælt at heimilað bogaskjótifeløgunum
at stovna nýtt sersamband. Og 15. apríl 2010 varð
so Bogaskjótisamband Føroya, stytt BSSF, skipað á
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stovnandi aðalfundi. Í fystur nevndina vórðu valdir:
Schandorff Vang, form, Jógvan Magnus Andreasen,
varaform. og Jastrid M. Jensen, nevndarlimur.
Við hesum er talið av sersambondum innan ÍSF
komið upp á 16.

Ungdómspolitikkur
Ásannandi, at størsti parturin av limaskaranum innan
føroyskan ítrótt eru børn og ung, eru stig tikin til at
gera ein ungdómsbólk í ÍSF. Ætlanin við bólkinum
er, at hann kann ráðgeva starvsevnd og stjórn innan
ungdómsøki, og harvið geva ungum ítróttarleiðarum
beinleiðis ávirkan á, hvussu arbeiðið fyri og millum ung
innan ítróttin verður framt. Ein tann fyrsta uppgávan
verður at arbeiða við at orða ein ungdómspolitikk.
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Sendirættindi
Avtalan við Kringvarpið um sendirættindi
Beint fyri jól 2009 eydnaðist loksins at gera nýggja
avtalu um sendirættindi við Kringvarp Føroya. Nýggja
avtalan inniber, at Kringvarp Føroya, heldur enn at
gjalda ítróttinum pening fyri sendirættindi, bindir seg
til at sjónvarpa beinleiðis frá ávísum ítróttarkappingum,
sum verða avtalaðar einaferð um árið.
Miðlafelagið varpar enn út sambært fyribils sáttmála.
Kjarnin í hesum sáttmala er, at Miðlafelagið í eini
royndartíð sleppur at royna seg við teimum sendingum
frá ítrótti, sum teirra miðlar kunnu bjóða.
Áhugin at senda frá ítrótti er stórur, og farna árið
hava onnur feløg eisini spurt seg fyri um møguleikan
at fáa loyvi at varpa út ítróttartilfar.
Av meiri lokalum slag hevur TB fingið loyvið at
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streama fótbóltsfrásøgnir á heimasíðu síni. Hetta er gott
og mennandi fyri áhugan fyri ítróttinum.

Ítróttarsavnið
Nýggj nevnd varð vald í Ítróttarsavn Føroya seinasta ár.
Tey, ið manna nevndina eru: Johannes Joensen (form.),
Andras Sólstein (skr.), Palli Ziskason (kassam.), Katrin
Joensen, Petur Ove Petersen.
Ítróttasavnið varð stovnað eftir Oyggjaleikirnar í
Føroyum í 1989. Eftir ætlan skal savnið bera so í bandi,
at lutir, ið hava týdning fyri føroyska ítróttarsøgu, verða
varðveittir.
Nevndin hevur havt fleiri fundir, og eru hugskot
komin, um hvussu savnið kann gera føroyska ítróttar
søgu sjónliga, innan ikki alt ov langa tíð.

Starvsnevndin
Sølvi Reinert Hansen boðaðið hálvan februar 2010 frá,
at hann ikki tók við afturvali sum forseti í ÍSF. Seinast í
februar gjørdist hann so formaður í einum ítróttarfelagi,
og valdi tí at siga forsetasessin frá sær á fyrstkomandi
stjórnarfundi.
Hetta hevði við sær, at Petur Elias Petersen, vara
forseti, hevur verið virkandi forseti síðani. Petur Ove
Petersen, varalimur, kom harvið eisini inn í nevndina
sum virkandi næstformaður.

Tøkk
Ítróttasamband Føroya vil fegið takka øllum teimum,
ið fáast við ítrótt her heima.
Fyrst og fremst íðkandi, leiðarum og venjarum í
feløgum og sersambondum.
Men annars eisini fjølmiðlunum, ið við fjølbroyttum
virksemi lýsa ítróttin fyri okkum øllum.
Serstaka heilsan eiga miðlarnir, ið gjørdu so nógv
burturúr Oyggjaleikunum á Álandi seinasta summar.
Tað er stór hjálp hjá okkara ítróttafólki at vita, at tey

ikki eru einsamøll, men at føroyska tjóðin fylgir spent
við í teirra kappingum.
Almennir og kommunalir myndugleikar, ið skapa
tryggar og góðar karmar kring ítróttin eiga eina stóra
tøkk uppibornað.
Somuleiðis mugu vit takka virkjum og stovnum sum
vit ymsum stuðli halda virkseminum uppi.
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