POUL E. PETERSEN heiðurskjal

Leiðreglur
Aftur í ár verður eitt fólk heiðrað við heiðursskjal Poul E. Petersens. Endamálið við skjalinum er at heiðra
fólkum, sum hava gjørt vart við seg og tænt ítróttini á serstakan hátt.
Poul E. Petersen (1901-1977), sum hevur lagt navn til heiðursskjalið, var ítróttarlærari, -ráðgevi, -rithøvundur
og fyrsti formaður ÍSF. Eitt, ið eyðkendi Poul E. Petersen, var, at hann altíð var virkin fyri fjøldina og øllum
ítróttagreinum, og hevur hann havt ómetaliga stóran týdning fyri alla ta føroysku ítróttarørsluna.
ÍSF virðismetir alt tað stóra arbeiði, sum verður gjørt ólønt innan føroyskan ítrótt. Tí uttan øll hesi fólkini, sum
brúka sína frítíð ólønt at arbeiða fyri ítróttini, bar als ikki til.
Eldsálirnar hava stóran týdning, bæði fyri ítróttarfeløgini, og fyri ítróttin yvirhøvur: Tað eru eldsálirnar, sum
leggja ómetaliga orku í arbeiði fyri, at ítróttarfeløgini kunnu virka. Uttan eldsálirnar ber als ikki til. Uttanlands
frætta vit, at talið av sjálvbodnum er fækkandi. Neyðugt er, at hetta ólønta arbeiðið verður virðismett, og tí
hava vit avgjørt aftur at lata heiðurskjal til eina eldsál, sum hevur gjørt sítt til at felagsskapurin enn virkar. Vit
mugu ikki gloyma felagsskapin í strembanini eftir tindunum.
Tað, at gera nakað fyri felagsskapin, er við til at styrkja sálarligu heilsuna og skapar trivnað fyri einstaka
menniskja – hetta er partur av tí, sum ger lívið vert at liva – og er hetta eisini av teirri orsøk týdningarmikið
at varpa ljós á, nú alt fleiri í nútíðar samfelagnum dragast við strongd, depressión v.m. Vónandi fara vit
framyvir at síggja fleiri, sum átaka sær ymiskar óløntar uppgávur í feløgunum – bæði sær sjálvum og ítróttina
til gagns. Tí jú fleiri jú betri, soleiðis, at fáu eldsálirnar ikki alt ov skjótt skulu brenna út.
Arbeiðsgongd:
-

Ein og hvør kann innstilla ein persón, sum tey meta hevur virkað fyri at fremja føroyskan ítrótt á
serstakan hátt.
Nevnd við 5 persónum tekur støðu til hvør skal hava heiðurin.
Heiðursskjalið verður latið til 1 persón hvørt ár. Nevndin kann taka avgerð um, at einki heiðurskjal
verður latið.
Ein treyt fyri at fáa heiðursskjalið er, at viðkomandi hevur tænt ítróttinum yvir eitt longri tíðarskeið
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