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FORORÐ
 

Endamálið við hesari leiðsluhondbók er at geva nevndarlimum 
og øðrum, sum á ein ella annan hátt eru knýtt at føroyskum 
fótbóltsfeløgum, møguleika at kunna seg um viðurskifti, ið 

eru viðkomandi fyri raksturin av einum fótbóltsfelagi.

Leiðsluhondbókin skal ikki metast sum ein útgreining av, 
hvussu eitt felag eigur og skal skipast, men sum eitt hent 

amboð hjá serliga nýggjum innan fótbóltsheimin, ið ynskja 
betur innlit í, hvat krevst fyri at reka eitt fótbóltsfelag.

Ætlanin er, at hondbókin verður dagførd á 
hvørjum ári við viðkomandi broytingum. 
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Eru tykkara viðtøkur dag førdar, so tær 
samsvara við, hvussu felagið verður rikið? 
Um tit ivast í hesum, kunnu tit seta tykkum í sam band 
við loyvisstjóran hjá FSF, Ronnie Háfoss, ið kann vegleiða 
tykkum og hjálpa tykkum at dag føra viðtøkurnar 
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 FELAGIÐ
Øll feløg eru ymisk, og tí eru tað ikki tvey feløg, ið verða rikin 
eins. Ein loysn kann tí vera tann rætta fyri eitt felag, men 
merkir ikki, at hetta er rætta loysnin fyri eitt annað felag. 
Tað er tí týdningar mikið, at man ikki bert avritar loysnir 
hjá øðrum feløgum, men at man dugir at síggja eina loysn 
út frá tørvinum í egnum felagi við íblástri frá øðrum.

VIÐTØKUR
Viðtøkurnar hjá einum felagi eru løg
frøð iliga útgangsstøðið fyri, hvussu fel
agið verður skipað, og hvussu bygn að
ur in í felagnum skal vera. Viðtøkurnar 
eiga at innihalda ásetingar um millum 
annað:

	● Hvat endamálið hjá felagnum er

	● Nær aðalfundur skal haldast

	● Hvussu starvsnevndin 
skal vera skipað

	● Hvør hevur tekningsrætt fyri 
felagið, og hvør heftir fyri felagið

Tað er týdningarmikið, at starvsnevndin 
hevur innlit í viðtøkurnar, tá felagið skal 
skipast, og tá avgerðir skulu takast.

Viðtøkurnar eiga at lýsa endamálið við 
felagnum, og eru tær tí eisini týdningar
miklar fyri, hvussu felagið lýsir seg.

AÐALFUNDUR
Aðalfundurin er hægsti myndugleikin 
hjá felagnum. Viðtøkurnar skulu lýsa, 
nær aðal fundurin skal vera hildin, og 
hvussu hesin skal skipast. Við tøkur nar 
skulu eisini lýsa, nær aðal fund urin er 
við tøkuførur, og undir hvørj um treytum 
avgerðir kunnu/skulu takast. Við tøkur
nar lýsa, hvør hevur atkvøðu rætt á aðal
fund inum.

Aðalfundur skal vera hildin árliga, og tað 
er aðalfundurin (ella eyka aðal fundur), 
ið velur starvsnevnd felagsins. Starvs
nevnd in er hægsti dagligi myndug leikin 
í fel ag num og hevur ábyrgdina av felag
num millum aðalfundirnar.

Limir felagsins hava á aðalfundinum 
møgu leika at koma við sínum við merk
ing um til raksturin av felagnum, og har
við eisini gera sína ávirkan galdandi.  
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BYGNAÐUR

Tað er upp til einstaka felagið at avgera, hvussu bygnaðurin í 
felagnum skal vera. Tað er tó týdningarmikið, at felagið verð
ur skipað sambært viðtøkunum, tí ann ars er møguleiki fyri, 
at ein ella fleiri per són ar virka uttan heimild í fel ag num.

At felagið er væl skipað við fólki við 
røtt um førleikum er allarhelst týdn
ingar miklasta fortreytin fyri at skapa 
fram gongd og menning. Um felagið 
er væl skipað er tað meira eggj andi at 
vera sjálv boðin í felagnum, og tað kann 
tí vera við til at tað gerst lættari at fáa 
fleiri fólk at gerast partur av felagnum. 

Felagið eigur at vera bygt á ein ein faldan 
og greiðan hátt, har tað greitt fram
gong ur, hvørjar leiðslu og ábyrgdar
funktión ir eru í felagnum. Her sæst eitt 
upp skot um, hvussu eitt felag kann vera 
skipað:

Ungdómsnevnd Fótbóltsnevnd Inntøkubólkur Dómarabólkur

Samskipari

Aðalfundur

Høvuðs - 
ungdóms venjari

Starvsnevnd

Starvs nevndin er hægsti dagligi 
myndug leikin í felagnum og hevur 
ábyrgd av at skipa virksemið í felag num 
og standa á odda fyri tí. Ábyrgdin hjá 
starvs nevnd ini er millum annað:

	● Tryggja raksturin av felagnum, 
bæði fíggjarliga og ítróttarliga

	● Áseta rammurnar fyri virksemi 
í felagnum (mál og ætlanir)

	● Halda regluligar starvs nevndar
fundir og tryggja, at fundar
frásagnir verða skrivaðar

	● Samstarva við uttanhýsis sam
starvs felagar (t.d. kommuna, 
myndug leikar og stuðlar)

	● Samskifta og samstarva við starvs
fólk, undirnevndir og limir felagsins

	● Umboða felagið bæði innan
lands og uttanlands
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Viðtøkur felagsins áseta, hvussu starvs
nevndin skal vera skipað, men eigur 
starvs nevndin í minsta lagi at hava 
fylgj andi persónar

	● Formann/kvinnu
	● Næstformann/kvinnu
	● Kassameistara
	● Skrivara
	● Nevndarlim
	● Eyka nevndarlim

Tá aðalfundurin hevur valt starvs
nevnd ina, skipar nevndin seg. Viðtøkur 
felags ins eiga at áseta, hvussu nevndin 
skal skipast. 

Niðanfyri eru nakrir nevndarlimir og 
teirra uppgávur nevndar.

 
Formaður/kvinna

	● Eigur at luttaka á øllum starvs
nevndar og aðalfundum

	● Ger fundarskrá og hevur ábyrgd av 
at kalla inn til starvsnevndarfund 
og at trygga, at hesir vera hildnir 
sam bært viðtøkum felagsins

	● Hevur tekningsrætt fyri felagið 
(møguliga saman við kassameistara)

	● Tryggjar at avgerðir hjá starvs
nevnd ini vera framdar

	● Kunnar starvsnevndina um 
týdningar mikil mál

	● Myndar felagið í miðlum

Skrivari

	● Skriva fundarfrásøgn frá 
starvsnevndar og aðalfundum

Kassameistari

	● Ábyrgd av fíggjarliga rakstr
inum hjá felagnum

	● Kunnar starvsnevndina um fíggjar
støðu felagsins, og hvørt hendan er 
í samsvari við fíggjarætlan felagsins

	● Tryggjar, at bókhald felags
ins er dagført

	● Tryggjar, at ongar útreiðslur vera 
framdar, uttan at avgerð er tikin 
av starvs nevndini ella teimum, 
ið hava heimild til hetta

	● Tryggjar, at allar inntøkur verða 
fluttar felagnum (t.d. stuðulsavtalur) 
og at rykt verður eftir pengum, 
ið felagið hevur til góðar

Í onkrum førum kann tað møguliga vera 
ein skilagóð loysn at velja ein uttanhýsis 
dygdargóðan bókhaldara, sum eisini, tá 
talan er um skatt og meirvirðisgjald, 
hev ur fakligan førleika at tryggja, at far
ið verður fram á lógligan hátt.

Undirnevndir og arbeiðsbólkar

Starvsnevndin hevur evstu ábyrgd av 
rakstr inum av felagnum, men fyri at lætta 
um arbeiðsbyrðuna hjá starvsnevndini, 
kann felagið skipa undirnevndir og/ella 
arbeiðsbólkar, ið kunnu hava smærri 
og størri arbeiðsuppgávur. Hetta gevur 
sam stundis eisini fólki møguleika at lut
taka í felagsarbeiðnum við at átaka sær 
smærri uppgávur. 

Undirnevndir og arbeiðsbólkar eru van
liga minni nevndir, ið hava eina ítøk iliga 
arbeiðsuppgávu. Hetta kann mill um 
annað vera ein ungdómsnevnd ella ein 
arbeiðsbólkur, ið hevur ábyrgd av ein
um størri inntøkutiltaki, sum til dømis 
at fyriskipa ein fótbóltsskúla. 
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Undirnevndir/arbeiðsbólkar eiga at seta 
fram tilmæli til starvsnevndina, sum 
tek ur endaligar avgerðir. Starvsnevndin 
kann eisini heimilda einari undirnevnd 
at taka ávísar avgerðir (treytað av, at 
heimild er til hetta í viðtøkum felagsins).

Felagið eigur at hava greiðar reglur fyri, 
hvørjar undirnevndir og arbeiðsbólkar 
kunnu mannast. Samstundis sum hesar 
reglur eisini skulu taka atlit til, hvørjar 
heimildir einstøku undirnevndirnar 
og ar beiðs bólkarnir hava. Tað er týdn
ingar mikið, at undirnevndir og ar beiðs
bólkar ikki fara út um sínar heim ildir, 
men virka innan fyri tað, ið er av talað 
við starvs nevnd ina. Undir nevndir og 
arbeiðsbólkar eiga tí reglu liga at kunna 
starvsnevdina um teirra virksemi. 
Møguleiki er eisini fyri, at týdn ingar
miklar undir nevndir, m.a. ung dóms
nevnd, hava um boð í starvs nevnd ini, 
so tað altíð er eitt tætt tilknýti millum 
hesar.

Nøkur hugskot til undirnevndir og 
arbeiðs bólkar eru:

	● Ungdómsnevnd
	● Fótbóltsnevnd
	● Inntøkubólkur/stuðulsfelag
	● Húsabólkur
	● Trivnaðarbólkur 
	● Fjepparabólkur/fjepparafelag 

(møguliga sum sjálvstøðugt felag)
 
Her er tó týdningarmikið at hava í 
huga, at tað kann vera ein fyrimunir, at 
somu per sónar ikki ganga aftur í øllum 
nevnd um/bólkum, tí so er allarhelst 
ikki nógv vunnið, tí ábyrgdin endar tá 
aft ur á teimum somu persónum, men 
bert undir ymiskum heitum.

Kaj Leo Holm Johannesen, Havnar Bóltfelag

Stuðlafelagið hjá Havnar Bóltfelag, HB-stuðlar, 
varð stovnað í 1979 og hevur síðani tá havt ein 
týdningarmiklan leiklut fyri Havnar Bóltfelag 

Stuðlafelagið skipar á 
hvørjum ári fyri ymisk um 
størri og minni inn tøku
tiltøkum, so sum innan dura
kapping og markn aðar degi. 

Stuðlafelagið veitir og hevur 
veitt fíggjar ligan stuðul til 
mong ymisk tiltøk hjá felag
num. HBstuðlar vóru í 1993 
við til at fíggja ein part av 
núverandi HB hús inum.

Aftrat hesum er stuðla
felagið eisini við til skipa 
fyri fjepp ara tiltøkum áðrenn 
heima dystir og buss ferðum 
til útidystur, ið hava verið 
ókeypis sein astu trý árini.
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Ungdómsnevnd

Ungdómsnevndin kann vera mannað av 35 persónum, har ung dóms nevndin eisini 
hevur um boð í starvs nevnd felags ins. Ungdóms nevnd in skipar saman við høvuðs
ungdóms venjara felagsins virk semið fyri barna og ung dóms fótbóltin í felag num, 
m.a. við at seta venj arar og tryggja, at øll við kom andi útgerð er tøk. 

Rúni Herup Olsen, B36

B36 hevur í nógv ár havt eina væl virkandi ung-
dómsnevnd  Ungdómsnevndini hevur í B36 ábyrgd-
ina av barna- og ungdómsfótbóltinum í felagnum  

Uppgávurnar hjá ung
dóms nevndini eru millum 
annað at seta venjarar og 
hjálpar venjarar til barna og 
ungdómsliðini, tryggja at 
neyðuga út gerð in er til taks 
og skipa fyri foreldrafundum. 
Aftrat hesum hevur 
ungdóms nevndin eisini 
skipað fyri sosialum tiltøkum 
fyri lim um felagsins, eitt nú 
jóla hald og endaveitslum. 

Fyri at tryggja eitt gott sam
starv og samskifti millum 
starvs og undómsnevnd 
er formaðurin í ungdóms
nevndini fastur limir í 
starvs nevndini. Ungdóms
nevndin leggur á hvørjum 
ári eina fíggjarætlan fram 
fyri starvs nevndina. 

Tað eru okkara royndir, at 
ein góð ungdóms nevnd kann 
lætta nógv um ar beið ið hjá 
starvs nevnd ini. Tí tá hevur 

starvs nevndin møguleika 
fyri at hava fokus á øðrum 
upp gávum í fel ag num, men 
samstundis vera væl vitandi 
um, at barna og ung dóms
fót bólt urin er í tryggum 
hond um. Hetta merkir tó 
eis ini, at tað er týdn ingar
mikið, at man finn ur tey 
røttu fólk ini at sita í nevnd, 
bæði í starvs nevnd og í 
undir nevndum.

Fótbóltsnevnd

Eins og tað kann vera hent hjá felagnum 
at hava eina nevnd, ið hevur ábyrgd av 
barna og ungdómsfótbóltinum í felag
num, kann tað eisini viðmælast, at fel
agið hevur eina nevnd/arbeiðsbólk, 
ið hevur ábyrgd av besta liðnum hjá 
monn um og kvinnum í felagnum (talan 
kann eisini vera um tveir bólkar, ið hava 
ábyrgd av ávíkavíst besta liðnum hjá 
monn um og besta liðnum hjá kvinnum).

Fyri mun urin við einari slíkari skipan 
er, at hetta kann vera við til, at arbeiðs
byrðan í felagnum verður deild út á 
fleiri herðar. 

Um eitt felag velur at skipa ein slíkan 
arbeiðsbólk, er altavgerandi, at tað er 
greitt avtalað, hvønn leiklut og hvørjar 
heimildir slíkur arbeiðsbólkur hevur. 
Her verður serliga hugsað um heimildir 
til at gera avtalur við leikarar og stuðlar, 
tí hetta kann hava stóra ávirkan fyri 
felagið sum heild. 
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Dómarabólkur

Endamálið við at hava ein dómarabólk 
er, at felagið hevur ein ella fleiri per
sónar, ið hava ábyrgdina av dómarum 
og døming í felagnum. Bæði tá talan er 
um áseting, rekruttering og menning. 

Dómarabólkur telur minst ein persón, 
men tað er ynskiligt, at dómarabólkurin 
telur í minsta lagi tveir persónar, ið eru: 
Dómarasamskiparin (les meira um 
dómarasamskiparan á síðu 33) og ein 
dómaramennari. 

Uppgávan hjá dómaramennaranum er:

	● Saman við felagnum hjá sær hevur 
hann evstu ábyrgd av samskiftinum 
millum felagið og FSF um døming

	● Hann skal leita eftir fólki sum 
hava evni og áhuga at døma

	● Finna evnagóðar dómarar (talent)

	● Skapa eitt gott dómaraumhvørvi

	● Vegleiða tey, sum heimafelagið 
setur at døma

  
Dómaramennarin skal hava ávísar 
roynd ir sum dómari og/ella hjálpar
dóm ari. 

Afturat dómaramennaranum hjá felag
num hevur FSF 4 mennarar, sum koma 
at vitja feløgini eftir nærri avtalu og veg
leiða dómaramennaran hjá felag num í 
hansara virksemi.

Eru spurningar ella ivamál 
við víkjandi dómara
menn arum, er møguleiki 
at seta seg í samband 
við dómara leiðaran hjá 
FSF, Lassin Isaksen

Samskipari

Góð umsitingarlig viðurskifti eru ein 
treyt fyri einum vælvirkandi felagi. Tað 
er tí týdningarmikið, at feløg raðfesta 
hendan leiklutin í felagnum. Sam skip
arin hevur fleiri skriv stovuuppgávur 
í fel ag num, og hetta kann eisini vera 
við til at lætta um arbeiðsbyrðuna hjá 
starvs nevndini. Hesin leikluturin er tí 
av stórum týdningi og eigur at raðfestast 
og styrkjast.

Samskiparin eigur at vera bindilið mill
um allar nevndir og arbeiðsbólkar í fel
agnum.

Ymiskt er, hvørjar uppgávur sam skip
arin tekur sær av í felagnum. Tað verður 
tó mælt til, at samskiparin í minsta lagi 
hevur ábyrgd av fylgjandi uppgávum 
(ella hevur ábyrgdina av, at onnur røkja 
uppgávurnar):

	● Tilmelding av liðum

	● Samskipan av dystartíðum

	● Samskipan av venjingartíðum

	● Áseting av dómarum til dystir, 
har FSF ikki setur dómarar

	● Ábyrgd av leikaraloyvum

	● Ábyrgd av Comet og TMS 
skipanini fyri felagið

	● Ábyrgd av loyvisumsókn 
hjá felagnum

	● Umsiting av samskifti hjá felagnum

Fótbóltssambandið gevur feløgunum 
stuðul til at seta umsitingarligan sam
skip ara (les meira um hetta undir MAFF 
undir stuðulsskipanir á síðu 19).
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Høvuðsungdómsvenjari

Høvuðsungdómsvenjarin eigur at hava 
fót bóltsfakligu ábygdina av barna 
og ung dómsfótbóltinum í felagnum. 
Hend an uppgávan inniber millum 
ann að at ráðgeva, menna og vegleiða 
øllum barna og ungdómsvenjarum í 
felag num, samstundis sum høvuðs ung
dóms venjarin er við at tryggja eitt gott 
venj ingar støði og trivna hjá íðkarum í 
fel ag num.

Feløgini fáa fíggjarligan stuðul frá Fót
bólts sambandi Føroya til høvuðs ung
dóms venjara. Hetta er partur av skipan
ini við Stjørnufótbólti, har ávís krøv 
skulu verða uppfylt fyri, at feløg kunnu 
fáa stuðul (les meira um Stjørnufótbólt 
undir stuðulsskipanir á síðu 19).

Tað er týdningarmikið, at starvs inni
haldið hjá høvuðsungdóms venj ar anum 
er útgreinað í einum skriv ligum sáttmála 
millum felagið og høvuðs ungdóms
venj aran. Her eigur millum annað 
at vera út greinað, hvørji ábyrgdarøki 
hjá høvuðs ung dóms venjaranum eru, 
og hvussu nógvar tímar um vikuna 
høvuðs ungdóms venjarin arbeiðir, og 
hvør lønin er. 

Fótbóltssambandið ásetur ábyrgdarøki, 
ið høvuðsungdómsvenjarin skal hava, 
um felagið ynskir at fáa stuðul umvegis 
Stjørnufótbóltin.

Feløg kunnu hava tveir høvuðs ungdóms
venjarar. Eitt nú ein til dreingjaspælarar 
og annan til gentuspælarar.
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VIRÐIS GRUNDARLAG

Flestu kenna allarhelst virðis setningin hjá FC Barcelona 
“Mes que un club” (meira enn eitt felag). Við einum greiðum 
virðis grund ar lagi hevur FC Barcelona av gjørt, hvat fyri 
virði, ið felagið skal byggja á og hvat enda málið við felag
num er. Tað er tí allar helst ikki av til vild, at felagið telist 
millum tey fremstu, bæði á og uttan fyri vøllin.

Tað er tó ikki bert FC Barcelona, ið 
kann hava ágóðan av at hava eitt greitt 
virðis grund ar lag. Hvat er virðis  grund
ar lagið hjá tykk ara felagið, og hvørji 
virðir byggja tit felagið á? Hetta er eitt 
sera týdn ingarmikið kjak, ið øll feløg 
eiga geva sær stundir til. 

Øll feløg hava ágóðan av, at man ásetur 
eitt greitt virðirs grundarlag, ið er ein 
lýsing av, hvussu man ynskir at reka 
felagið. Hetta skal vera “eksistens
grund ar  lagið” undir fel ag num og við tí 
gera eina ætlan fyri, hvørja kós, ið man 
ynskir felagið skal seta og hvussu man 
skal koma har til.

Virðis grundarlagi eigur at vera 
grundsteinur undir øllum virkseminum, 
ið felagið hevur. Mál setn ingar, virkis
ætlanir, og onn ur amboð, ið felagið 
brúkar í dagligdegnum eigur altíð at 
vera gjørt við útangsstøðið í virðis
grundar   lagnum, og ikki um vent. Eitt 
virðis grundar lag er meira enn bara ein 
stað  festing av, at man ynskir at vera í 
fremstu røð. Í veruleikanum er virðis
grundarlagi í størri mun ein staðfesting 
av, hvat er sermerkt fyri júst okkara 
felag, og hvørjar kapp ingar fyrimunir, ið 
okk ara felag hevur.

Um felagið hevur ein greiðan samleika 
verða virð ini eisini umdømi hjá felag 
num. 

Um tykkara felag ikki hevur eitt niður skrivað virðis grundarlag 
vil FSF fegin hjálpa við at fáa gongd á hetta arbeiðið og fáa tað 
framt í verki  Um hetta hevur tykkara áhuga eru tit vælkomin at 
seta tykkum í samband við Andrass Thomsen á ath@football fo

mailto:ath@football.fo
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FÍGGJAR VIÐURSKIFTI

Fíggjaviðurskifti felagsins mugu vera væl skipað fyri at 
tryggja, at felagið er væl rikið. Er skil í fíggjarviðurskiftinum 
hjá felagnum, gevur hetta ein tryggleika til felagið og tey, 
ið hava ábygrdina av og eru partur av felagnum. 

Eitt fótbóltsfelag hev ur nógvar ymisk
ar fíggj ar ligar skyldur, ið kunnu vera 
alt frá løn til yrkis leikara til út gerð til 
rein hald av felags hús inum. Afturat 
hesum eru eisini nógvar reglur inn an 
skatt og MVG, sum starvs nevndin skal 
hava inn lit í. 

Tíverri verður ein størri og størri partur 
av ar beiðs orkuni hjá nevnd um brúktur 
til at skaffa pen ing til felagið og har við 
tryggja at rakst urin melur runt. Hetta 
hev ur við sær, at arbeiðs orkan ikki verð
ur brúkt til tað, ið er mest týdn ingar
mikið: Fót bólt. Í longdini kann hetta 
hava við sær, at fleiri missa hugin at 
vera partur av felagnum, tí flestu hava 
ikki boð ið seg til at vera í eitt nú starvs
nevnd ini fyri bert at savna pening inn.

Tað er tí týdningarmikið, at felagið hev
ur nakrar greiðar reglur fyri fíggjar
viður skifti felagsins, og at starvs nevnd
in á hvørjum ári leggur eina greiða 
fíggj ar ætlan. 

Inntøkur felagsins eiga altíð at verða 
fluttar beinleiðis á kontu felagsins og 
ongatíð umvegis privatar kontur hjá 
starvs nevndarlimum ella øðrum í felag
num. Viðmælt verður øllum feløgum at 
hava eina skipan, ið krevur at tveir ella 
fleiri persónar góðkenna allar flytingar, 
ið verða framdar av kontu felagsins. 
Intranet skipanin hjá FSF, ið øll feløg 
hava atgongd til, inniheldur eina skipan 
við faktura góðkenning.

Tað er eisini týdn ingar mikið, at felagið 
hevur greiðar reglur fyri, hvør kann 
binda felagið fíggj ar liga, bæði tá talan 
er um smærri og størri út reiðslur. Tað 
er sam stundis av avger andi týdn ingi, at 
øll ábyrgd ar fólk í fel ag num eru vit andi 
um hesar regl ur og virða tær. 

Felagið eigur at hava greið ar manna
gongdir fyri, hvussu kontur til eitt nú 
inn savning av pen ingi til uttan lands
ferð ir vera skipaðar, og hvør hevur 
ábyrgd ina av hes um. Tí vandi kann vera 
fyri, at fel agið end ar við at hefta fyri 
ógóldn um útreiðsl um.  

Ætlanin við hesari vegleiðing er ikki at gera eina útgreinaða 
gjøgnumgongd av fíggjarligum skyldum felagsins  Ein 
gjøllari vegleiðing um skatta og MVG viðurskifti hjá ítróttar
feløgum er at finna á heimasíðuni hjá ÍSF, www isf fo
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Fíggjarætlan

Starvsnevndin eigur á hvørjum ári at 
leggja eina greiða fíggjarætlan fyri árið. 
Fíggjarætlanin inni heldur allar inn tøk
ur og útreiðslur nar, ið fel ag ið hevur. 

Ein greið og eftirfarandi fíggjarætlan er 
eitt sera hent amboð hjá starvsnevndini, 
tá metast skal um, hvørt neyðugt er at 
lækka útreiðslurnar ella finna nýggjar 
inntøkumøguleikar. Bæði inntøkur og 
útreiðslur eiga at vera mettar realistiskt. 
Serliga inntøkur eiga at vera mettar varð
liga. Felagið eigur ikki at taka óvissar 
inntøkur við í fíggjarætlanina, tí vandi 
er fyri, at hesin peningurin ongan tíð 
verð ur tøkur, og felagið kemur tá í eina 
trupla fíggjarliga støðu, ið kann ávirka 
rakst urin í felagnum. Afturat hesum 
eigur rúm eisini at vera fyri óvænt aðum 
út reiðslum.

Kassameistarin eigur regluliga (mán
aðar liga) at kunna starvsnevndina um 
fíggjarstøðu felagsins og um hendan 
er í tráð við fíggjarætlanina, ið starvs
nevndin hevur samtykt.

Nakrar av teimum vanligu útreiðslunum 
hjá einum felagi kunnu vera: 

	● Samsýning til venjarar og leikarar
	● Tilmeldingargjøld
	● Dómaragjøld
	● Rakstur av felagshúsi
	● Tryggingar
	● Umsiting (td. limaskipan, 

roknskaparskipan, heimasíða) 
	● Keyp av útgerð (leikbúnar, 

bóltar, keylur v.m.)

Roknskapur

Feløg, sum luttaka í deildum, har um
sókn um luttøkuloyvi verður sent FSF, 
skulu lata inn ein grannskoðaðan rokn
skap til FSF. Hesar treytir eru tí ikki 
gald andi fyri tey feløg, ið bert lut taka í 
lægri deildum (les meira um loyvis um
sóknina á síðu 28). 

Øll feløg, ið hava fingið váttað skatta
frælsi frá TAKS, skulu tó lata inn árs
rokn skap til TAKS. Tað er tó ikki ein 
treyt, at hesin er grannskoðaður. Við
tøkur felagsins kunnu innihalda áset
ing ar um, at felagið skal hava ein grann
skoð aðan roknskap, ið skal leggjast fram 
og góð kennast á aðalfundi felagsins. 
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KLUBHONDBÓK

Skal eitt felag virka væl, er tað týdn ingar mikið, at dagliga 
gongdin í felag num er væl skipað og niðurskriva. Tað ger 
tað lættari hjá øllum at vera partur av felagnum, og tað kann 
tá eisini vera lættari at fáa nýggj fólk knýtt at felag num. 

Tað eru nógvar og ymiskar uppgávur 
tengdar at rakstrinum av einum felagi, 
tí kann tað vera torført at hava yvirlit 
yvir allar uppgávur í felagnum. Tá út
skifting er í eitt nú starvsnevndini, kann 
vera torført hjá nýggjum nevndarlimum 
at fáa yvirlit yvir allar uppgávur í fel ag
num, og tí kunnu onkrar týdn ingar
miklar uppgávur detta niður ímillum. 
Um fleiri nevndarlimir fara frá í senn, 
verður uppgávan enn størri hjá nýggju 
nevndar limunum, ið skulu reka felagið 
víðari.

Fyri at tryggja eitt greiðari yvirlit yvir 
uppgávurnar í felagnum og fyri at gera 
tað lættari hjá nýggjum persónum í 
felag num er skilagott, at felagið ger eina 
klubhondbók, ið inniheldur viðkomandi 
kunning um felagið og mannagongdir í 
felagnum. Um fólk hava eina kenslu av, 
at tað er skil á tingunum í felagnum, er 
tað altíð lættari at fáa tey at átaka sær 
minni og størri uppgávur.

Klubhondbókin kann samstundis vera 
við til at raðfesta og skipa uppgávurnar 
í felagnum, so allar tær tyngstu upp
gáv ur nar ikki fella saman. Við einari 
greiðari ársætlan er møguligt at skapa 
betur yvirlit yvir arbeiði í felagnum, 
sam stundis sum uppgávurnar kunnu 
skipast í góðari tíð. 

At gera eina klubhondbók tekur tó 
nógva tíð og kann tí krevja nógva orku 
frá lyklapersónum í felagnum. Tí kann 
vera skila gott, at ein arbeiðsbólkur 
verð ur settur, ið einans hevur til upp
gávu at gera eina klubhondbók. 

Klubhondbókin eigur at taka útgangs
støðið í teimum manna gongdum og 
fram ferðarhattum, ið longu verða nýtt
ar í felagnum, sam stundis sum hon 
verð ur dagførd leyp andi.

Klubhondbókin er eitt hent amboð hjá 
bæði nevndum, venjarum, starvsfólki, 
limum og foreldrum í felagnum. Fyri 
at øll í felagnum hava atgongd til klub
hond bókina, kann viðmælast, at hon 
er tøk á heimasíðu felagsins. Á hendan 
hátt er tað eisini lættari at gera leypandi 
dag føringar. 

 
Innihald

Fyri at klubhondbókin skal vera løtt at 
brúka er týdningarmikið, at hon bert 
inniheldur viðkomandi tilfar og kunn
ing. Tað er tí týdningarmikið, at hon er 
gjørd og skrivað út frá tí einstaka felag
num, og hvussu hetta felagið virkar. Tað 
er tó fleiri evni, ið altíð kunnu vera við
komandi at hava við:

	● Endamálsorðing hjá felagnum
	● Virðisgrundarlag hjá felagnum
	● Yvirlit yvir, hvussu felagið er skipað
	● Ársætlan fyri felagið
	● Samskiftiskunning 
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INTRANET

Fótbóltssambandið hevur saman við Krea ment eitt 
intranet, ið øll feløg hava møguleika at nýta. 

Um tit hava tørv á hjálp ella vegleiðing 
í sambandi við nýtslu av intranetinum, 
so eru tit vælkomin at seta tykkum í 
sam band við skrivstovuna hjá FSF á 
391979 ella fsf@fsf.fo 

Fótbóltssambandið bjóðar eisini 
skeið í, hvussu intra netið verður 
brúkt  Hetta skeiðið kann vera 
hildið úti í tykkara felag ella á 
skrivstovuni hjá FSF á Tórsvølli

mailto:fsf@fsf.fo
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Fótbóltssambandið hevur ymsar stuðulsskipanir, 
har feløgini kunnu fáa stuðul. Talan er um tríggjar 
stuðulsskipanir, ið verða nærri lýstar niðanfyri:

	● MAFF stuðul
	● Stjørnufótbóltur
	● Hattrick grunnurin

 
Fótbóltssambandið letur hvørjum 
felagi 5 atgongumerki og 2 VIP atgongu
merki til formannin/forkvinnu til allar 
lands dystir á heimavølli og steypa final
una. Hvørt felag fær afturat hesum 7 
árs kort, ið kunnu brúkast til allar dystir 
í Betri deildini.

MAFF STUÐUL
Øll felag hava á hvørjum ári møguleika 
at søkja um MAFF stuðul frá Fótbólts
sam bandinum. Endamálið við MAFF 
stuðl inum er at styrkja fyrisitingarliga 
partin av feløgunum. Peningurin skal 
nýtast til fyrisiting av felagnum, og kann 
hann gjaldast til t.d. formansløn, sam
skip ara løn, bókhaldara, grannskoðara, 
loyvis umsiting, v.m.

Upphæddin, ið feløgini kunnu søkja 
um, er tengd av, hvørjari deild fremsta 
lið ið hjá monnum leikar í.

STUÐULS-
SKIP ANIR

2020:
	● Liðini sum luttaka í Evropa (4 feløg): 

90.000 kr
	● Betrideildin menn (ikki í Evropa): 

148.000 kr
	● 1. Deild menn: 128.000 kr
	● Restin: 60.000 kr

2021:
	● Liðini sum luttaka í Evropa (3 feløg): 0 kr
	● Betrideildin menn (ikki í Evropa):  

188.000 kr
	● 1. Deild menn: 128.000 kr
	● Restin: 60.000 kr

Møguleiki er at søkja um fylgjandi upphæddir:

MAFF Stuðul

Peningurin skal nýtast til umsiting, og FSF umsitingin fer í nærmastu 
framtíð at senda skriv til feløgini, har biðið verður um útgreining av, 
hvussu peningurin 2020 skal nýtast.



20 LEIÐSLUHONDBÓK 2020

STJØRNU-
FÓTBÓLTUR
Skipanin Stjørnufótbóltur skal í fyrsta 
lagi eggja feløgunum til at gera eitt 
dygd ar gott og miðvíst arbeiði innan 
barna og ungdómsfótbóltin, og annars 
at skapa góðar karmar fyri grasróts fót
bólt inum sum heild. 

Við Stjørnufótbóltinum er FSF við til at 
stuðla feløgunum í teirra barna og ung
dóms arbeiðið, har feløgini eftir nærri 
ásettum treytum fáa stuðul frá FSF.

Skipanin við Stjørnufótbólti var dagførd 
á aðal fundinum 2019. Nýggja skipanin 
verður meira einføld at umsita. Partur 
av stuðlinum fer til høvuðs ungdóms
venj aran, meðan ein partur verður 
veittur sum stuðul í mun til talið av ung
dóms leik arum, sum leika fyiri við kom
andi felag og sum gjalda limagjald til 
felagið.

 
Høvuðsungdóms- 
venjarin

Felag, ið luttekur í UCL 0,00 kr.
Feløg, ið luttaka í UEL 50.000,00 kr.
Hini feløgini 100.000,00 kr.

Harumframt kunnu øll feløg (uttan 
UCL felagið) søkja um eyka stuðul 
upp til 50.000,00 kr. í einari krónu 
fyri krónu skipan. 

Upphædd pr. leikara

Feløg verða lønt alt eftir talið av 
skrá settum leikarum (í Comet) í 
aldr inum 517 ár. Í 2019 var upp
hædd in 570,00 kr. í stuðli fyri hvønn 
skrá settan ungdóms leikara. Sama 
tal er hægri verður goldið í 2020.

STUÐUL TIL 
VENJARAR HJÁ U15 
OG U18 GENTUM
Sum partur av EM endakappingin fer 
FSF nú undir nýggja stuðulsskipan, har 
fel øg ini kunnu søkja stuðul til løn til 
venj arar hjá U15 gentum og U18 gent
um. 

Endamálið við hesi verkætlan er, at 
menna venjingartilboðið til U15 og U18 
gentur í feløgunum, umframt at skapa 
karmar til menning av leikarum til U17 
landsliðið við gentum, sum fyrireikar 
seg til EM endakappingina 2021.

Krøv til venjaran: 

	● Hevur galdandi UEFA Blicens, ella 

	● Tekur B4 í 2020 og harvið 
fær Blicens í 2020, ella 

	● Hevur Blicens, sum ikki er í 
gildi, men tekur neyðugu impuls
tímarnar í 2020, so at licens
urin kemur í gildi aftur. 

	● Hevur regluligt samskifti 
við WU17 landsliðsvenjaran 
og fysiska venjaran 

	● Viðkomandi er ikki høvuðs
ungdóms venjari í felagnum 
(undan tøk kunnu gerast, t.d. 
hjá smærru feløgunum) 



21Fótbóltssamband Føroya

Treytir til venjingar-
tilboðið – felagið skal 
í minsta lagi bjóða: 

	● Venjing til leikarar í aldursbólkinum 
3 x vikuna (mars – okt’20) 

	● Venjing til leikarar í aldursbólkinum 
1 x vikuna (nov – dec’20) 

	● Vegleiðing til styrkivenjing til áhug
aðar leikarar í aldursbólkinum 

	● Felagið hevur lið á heilum vølli 
(undan tøk kunnu gerast, t.d. 
hjá smærru feløgunum)

Í 2020 verður møguligt at søkja 
stuðul til: 

Venjara til U15 gentur 30.000 kr 

Venjara til U18 gentur 30.000 kr

HATTRICK 
GRUNNURIN
FSF hevur umvegis UEFA stuðlað fleiri 
verk ætlanum kring landið, tá talan 
hevur verið um at skifta vøllir og byggja 
felags hús. Seinasta árið er peningur 
sett ur av til betran av ljósviðurskiftum 
kring vøllirnar í Føroyum.
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LEIKARIN
Leikarin er sjálvur miðdepilin í einum fótbóltsfelagi. 
Skyldurnar hjá felagnum mótvegis leikararnum kunnu vera 
ymiskar, alt eftir um talan er um áhuga ella yrkisleikara. 

LEIKARALOYVI
Allir leikarar felagsins skulu vera skrá
settir hjá FSF. Skrásetingin fer fram í 
skrásetingarskipanini hjá FSF, Comet 
(les meira um Comet á síðu 31). Einans 
leikarar, ið hava leikaraloyvi skrásett 
hjá felagnum, kunnu leika dystir fyri 
felagið.

Um ein leikari flytir felag, er neyðugt at 
loyvið eisini verður flutt. Er talan er um 
innanlands flyting og áhugaleikarar frá 
øðrum londum fer flytingin fram um
vegis Comet skipanina, meðan flyting 
av yrkisleikarum úr øðrum londum fer 
fram umvegis TMS skipanina hjá FIFA. 

TMS skipanin er leikaraskipanin hjá FIFA  Øll feløg skulu at hava 
ein skrásettan TMS brúkara, ið hevur luttikið á viðkomandi 
skeiði hjá FSF og hevur atgongd til TMS skipanina hjá FIFA  
 
Eru spurningar ella ivamál um, hvussu eitt leikaraloyvi verður 
skrásett ella flutt, eru tit vælkomin at seta tykkum í sam
band við skrivstovuna hjá FSF á 391979 ella fsf@fsf fo

Flytingar - 
gluggin 2020

	● Letur upp: 6. januar 2020

	● Letur aftur: 13. mars 2020

	● Letur upp: 15. juni 2020

	● Letur aftur: 13. juli 2020
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LIMAGJALD

Limir felagsins gjalda 
limagjald í felag num. 

Viðtøkur felagsins áseta, hvussu lima
gjaldið í einum felagi skal vera ásett. 
Van liga er tað aðalfundurin, ið skal taka 
endaliga avgerð um ásetan av lima gjald
inum. Hetta verður tó gjørt eftir tilmæli 
frá starvsnevndini, ið hev ur besta 
kunn leika til og ábyrgd av fíggj ar støðu 
fel ags ins.

Tað er tó týdningarmikið, tá starvs
nevndin ásetir limagjaldið, at hugt verð
ur gjølla eftir, hvørjar útreiðslur felagið 
hevur av ymsu bólkunum í felagnum. 

Um hugt verður burtur frá rakstrinum 
av liðum í Betri deildini, men bert eftir 
barna og ungdómsliðum (og lið sum 
t.d. Old Boys), so eru framvegis nógv ar 
útreiðslur, ið skulu rindast. Hesar eru 
eitt nú tilmeldingargjøld, el, hiti og við
líka hald av felagshúsinum, leik búnar, 
venj ing ar útgerð og sam sýning til venj
arar. 

Samstundis skal limagjaldið ikki set ast 
so høgt, at limir setast aftur av hes um. 
Tað er tí ein torfør meting at finna fram 
til rætta talið. Tað kann tí eis ini vera 
hent, at man sundurskilur aldurs bólk
arnar í felagnum og ásettur ymisk gjøld, 
alt eftir hvat kostnaðurin er av aldurs
bólk inum, tí eitt U17 liðið er dýrari í 
rakstri enn eitt U7 lið.

Fyri at halda limagjaldinum niðri verður 
vanliga eisini skipað fyri inntøku gev
andi tiltøkum.

Tað er sjálvsagt eisini av avgerandi týdn
ingi, at limagjaldið verður kravt inn.

Ymiskt er, hvussu feløg 
krevja inn teirra limagjald  
Fótbóltssam bandið arbeiðir 
við at fáa avgreiðslu av 
lima gjaldi inn sum ein 
part av Comet skipanini, 
og hetta verður eftir 
ætlan tøkt í 2020 
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TRYGGING
Ítróttarsamband Føroya hevur eina 
felags vanlukkutrygging, ið er galdandi 
fyri allar íðkarar, ið eru limir í einum 
ítrótt ar felagi. Tryggingin umfatar tó 
ikki yrkis leikarar. Har er tó ein treyt, 
at fel agið hevur teknað lógarkravda ar
beiðs skaðatrygging fyri leikaran.

Tryggingin tekur við, um talan er um 
vanlukkutilburð, sum merkir “ein 
brádlig hending, ið elvir til likamsskaða”. 
Talan skal vera um ein tilburð, ið er 
farin fram undir ítróttakapping ella 
venj ing. 

Tryggingin tekur bert við í Føroyum. 
Tað er tí týdningarmikið, at feløg kanna 
síni tryggingarviðurskifti, um tey fara 
uttanlands í sambandi við kappingar 
ella venjingarlegur. 

Fráboðan av skaða fer fram við at fylla 
út vanlukkufráboðanarskjal, ið er tøkt á 
heimasíðuni hjá ÍSF, www.isf.fo, og skal 
hetta síðani latast inn til ÍSF við neyð
ugum fylgiskjølum.

Tað kann tó verða neyðugt hjá einum 
felagi at hava aðrar tryggingar, ið fevna 
um m.a. starvsfólk, ognir og ferðir. Fót
bólts sambandið metir, at tað er av stór
um týdningin, at feløgini hava teirra 
trygg inarviðurskifti í lagi. Tí verður 
heitt á øll feløg, um regluliga at hava 
eftir lit við sínum tryggingum og kanna, 
hvørjir tryggingarmøguleikar eru.

Møguleiki er at lesa meira um 
felags vanlukku trygg ingina 
hjá Ítróttar sam bandi Føroya á 
heimasíðu teirra www isf fo

YRKISLEIKARAR
Ein leikari skal hava yrkis leikara sátt
mála, um hesin skal luttaka í dysti í 
bestu deildini hjá monnum.1

Tá felag skrivar sáttmála við leikara, skal 
Standard Yrkisleikarasáttmálin hjá FSF 
nýtast, og hesin skal skrásetast í Comet 
skipanini. Hetta er galdandi fyri allar 
yrkisleikara, bæði um felagið spælir í 
bestu deildini ella í lægri deildum.

1 Leikari, ið ikki áður hevur havt sáttmála kann leika ein dyst í Betri deildini hjá monnum uttan at hava sáttmála.

FSF Standard Yrkisleikara sáttmálin er tøkur á Intra netinum 
hjá FSF á enskum og føroyskum  Um tit hava spurningar í 
sambandi við sáttmála viður skifti, eru tit altíð vælkomin at seta 
tykkum í sam band við løgfrøðingin hjá FSF, Ronnie Háfoss 

http://www.isf.fo
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UPPALINGARPENGAR

Endurgjald fyri venjing og útbúgving av ungum leikarum.

Leikarareglugerðin ásetir, hvørji rætt
indi til endurgjald fyri venjing og út
búgv ing (vanliga kallað uppalingar
peng ar) eitt felag hevur, tá ein leikari 
skift ur felag ella skrivar undir sín fyrsta 
yrkis sátt mála. Leikarareglugerðin fevn
ir bert um skifti millum føroysk feløg.

Endamálið við hesum reglum er at 
tryggja støðug og góð kappingar viður
skifti, sum taka rímulig atlit til, at tað 
kann vera tørvur á leikaraskiftum, sum 
eis ini liggur uttan fyri tað, sum kann 
vera avtalað millum felag og leik ara og 
at samsýna feløgum, sum gjøgn um ung
dóms arbeiði teirra hava verið við til at 
venja og útbúgva ungar fót bólts leikarar.

 
Nær skal endurgjald fyri venjing og 
útbúgving rindast?

Tá ein leikari yngri enn 23 ár skrivar 
undir sín fyrsta sáttmála sum yrkis
leik ari, hevur felagið, ið hann fer frá, 
og onnur feløg, ið leikarin hevur leikt 
við millum 12 og 21 ára aldur, rætt til 
endur gjald fyri venjing og útbúgving. 

Hvat skal rindast í endurgjald fyri 
venjing og útbúgving?

Tað er ásett í §§ 26 og 27 í leikara reglu
gerðini, hvussu upphæddin skal rokn
ast, og hvørjar upphæddir skulu nýtast 
í roknistykinum:

Endurgjaldið verður roknað fram til og 
við kappingarárið, tá leikarin fylti 21 ár 
(tvs. at eitt felag kann í mesta lagi fáa 
endurgjald fyri 10 ár).

	● Fyri árini, tá leikarin var 12 – 15 ár 
verður kr. 5.000,00 fyri hvørt ár.

	● Fyri árini, tá leikarin var fylti 16 ár, verður 
upphæddin ásett alt eftir, hvørja deild 
felagið, ið leikarin fer til, hevur lið í. 
Talan er um tríggjar ymsar upphæddir:

• Fer leikarin til felag við liði í 
Betri Deildini er upphæddin 
kr. 5.000,00 fyri hvørt árið,

• Fer leikarin til felag við liði í 1. Deild er 
upphæddin kr. 3.000,00 fyri hvørt árið,

• Fer leikarin til felag við liði í 2. Deild er 
upphæddin kr. 1.000,00 fyri hvørt árið.

http://www.fsf.fo/Default.aspx?ID=1707
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Kann rætturin til endurgjald detta 
burtur?

Tað eru viðurskifti, ið kunnu gera, at 
eitt felag kann missa rættin til at krevja 
endur gjald fyri útbúgving og venjing. 
Hetta er galdandi um:

	● Eitt felag uttan sakliga orsøk 
( just cause) hevur sagt upp sátt
málan við yrkisleikara, ið er 
undir 21 ár (§ 23, stk. 1)

	● Minni enn tveir mánaðir eru eftir 
av sáttmálatíðarskeiðinum hjá 
einum yrkisleikara, ið er undir 
21 ár og felagið ikki hevur bjóðað 
leik ar anum nýggjan sáttmála á 
sama lønar støði (sátt mála havandi 
felagið skal kunnu prógva at hava 
givið leik ar anum skrivligt tilboð 
um nýggj an sáttmála á sama 
løn ar støði (§ 23, stk. 2) ella

	● Um leikari í sambandi við flytingina 
aftur gerst áhugaleikari (§ 23, stk. 3)

Nær skal endurgjaldið rindast?

Felagið, ið skal rinda endurgjald, hevur 
skyldu til at rinda hetta í seinasta lagi 
30 dagar eftir, at yrkisleikarasáttmálin 
er undir skrivaður. Hetta merkir sam
stund is eisini, at tað er ikki ein treyt, 
at fel agið, ið hevur rætt til endurgjald, 
hev ur gjørt hetta galdandi.

Hvat um leikarin skiftir til eitt 
útlendskt felag?

Líknandi ásetingar eru í FIFA 
Regulations on the Status and Transfers 
of Player, ið áseta kravið um endurgjald 
fyri útbugving og venjing, tá leikarin fer 
til eitt útlendskt felag.

Hesar reglurnar vera tó ikki útgreinaðar 
nærri í hesari vegleiðing. Feløg, ið hava 
tørv á vegleiðing um hetta, verða biðin 
um at seta seg í samband við skrivstovuna 
hjá Fótbóltssambandinum.

Dømi 1

19 ára gamal leikari skiftur frá felag A til felag B, ið hevur lið í 1. deild, og her skrivar 
leikarin undir sín fyrsta yrkis leikarasáttmála. Leikari spældi í einum triðja felagi 
(felag C) fram til endan av tí kappingarárinum, tá hann fylti 14 ár.

Hvussu skal endurgjaldsupphæddin, tá roknast millum feløgini?

Felag A 
1 ár á kr. 5.000,00 (árið tá leikarin var 15 ár) = 5.000,00 kr. 
4 ár á kr. 3.000,00 (árini, ið leikarin var 16 – 19 ár) = 16.000,00 kr. 
Tilsamans kr.21.000,00

Felag C 
3 ár á kr. 5.000,00 (árini, ið leikarin var 12 – 14 ár) = 15.000,00 kr. 
Tilsamans kr. 15.000,00

Felag B skal tískil samanlagt rinda 36.000,00 kr. til feløgini A og C
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Dømi 2

Tvey ár seinni flytur leikarin víðari til felag D, ið hevur lið í Betri Deildini. Leikarin er 
tá 21 ára gamal. Felag B hevur frammanundan skrivliga bjóðað leikarnum at longja 
sáttmála undir somu treytum.

Endurgjalds upphæddin skal tá roknast soleiðis:

Felag A 
Felagið hevur ikki rætt til endurgjald, tí hetta er longu goldið í dømi 1

Felag B 
2 ár á kr. 5.000,00 (árini, tá leikarin var 20 – 21 ár) = 10.000,00 kr. 
Tilsamans kr. 10.000,00

Felag C 
Felagið hevur ikki rætt til endurgjald, tí hetta er longu goldið í dømi 1.

Felag D skal tí einans rinda endurgjald fyri venjing og útbúgving til felag B fyri tey 
tvey árini, ið hann hevur leikt har, aftaná hann skifti frá felag A

Dømi 3

Ein 20 ára gamal yrkisleikari skiftur til felag A frá felag B, har hann hevur spælt 
síðani hann var 10 ár. Tað hevur verið nakað av útskifting í nevndini í felag B seinastu 
tíðina, tí hevur felagið gloymt at bjóða leikarnum nýggjan sáttmála, tí hansara 
sáttmáli fer at ganga út um 2 vikur. Tað er tó ongin ivi um, at felagið hevur ætlanir 
um, at leikarin skal halda fram.

Hvørja upphædd hevur felag B rætt til sum endurgjald fyri útbúgving og venjing?

Av tí at felag B ikki hevur bjóðað leikarnum nýggjan sáttmála undir somu treytum, hevur 
felagið mist rættin til at krevja endurgjald fyri útbúgving og venjing.
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MILLUMMENN 
Reglurnar um nýtslu av millum monn
um (sum í FIFA høpi verða nevndir 
“inter mediaries”) í samband við leik
ara skifti eru ásettar í FSF Regulations 
Governing Intermediaries, sum komu í 
gildi 15. februar 2016. 

Hesar reglur áseta, at leikarar og fót
bólts feløg, ið ynskja at lata seg umboða 
av einum millummanni í sambandi við 
sam ráðingar um og gerð av leikara
sátt mála, lánisáttmála ella avtalu um 
flyting av leikara til eitt føroyskt fót
bólts felag hava skyldu til einans at nýta 
millum menn, ið frammanundan eru 
skrá settir hjá FSF, ella at senda inn um
sókn um skráseting til FSF í seinasta 
lagi, tá ið avtalan um umboðan verður 
undir skrivað av pørtunum.

Á heimasíðu FSF´s undir: “Lógir og 
reglur” > “Millummenn”, ber til at taka 
nið ur nevndu reglugerð um millum
menn, og har er eisini eitt dagført yvir

lit yvir FSF skrásettar millummenn, 
um framt standard umsóknarskjøl við
víkj andi skráseting av millummanni og 
um boð anar avtalum.

Tá leikari letur seg umboða av einum 
millummanni, hevur leikarin skyldu til 
at senda inn eina umboðanaravtalu til 
FSF, sum leikarin og millummaðurin 
hava undirskrivað.

Tá fótbóltsfelagið letur seg umboða av 
einum millummanni viðvíkjandi leik ara 
sum kemur til fótbóltsfelagið úr út land
inum ella úr frá øðrum fótbóltsfelagi í 
Føroyum hevur fótbóltsfelagið skyldu 
til at senda inn eina umboðanaravtalu 
til FSF, sum fótbóltsfelagið og millum
maðurin hava undirskrivað.

Bæði fótbóltsfelag, leikari og millum
menn kunnu verða revsað fyri brot á 
hesar reglur.

Skyldur hjá millummanninum:

	● at lata seg skráseta seg hjá FSF

	● at fylgja øllum reglum og áset
ingum hjá FSF, UEFA og FIFA

	● at tryggja at avtalur, ið hann er 
partur av, fylgja reglum og áset
ingum hjá FSF, UEFA og FIFA

	● at hann ikki skal seta seg í samband 
við ein leikara, ið er sáttmálabundin 
við tí endamáli at fáa hendan at 
siga upp sáttmála sín við felagið ella 
á ann an hátt at mishalda skyldur 
sínar sambært sáttmálanum

	● at bæði áðrenn og aftaná, at 
umboðsavtala verður undir skrivað, at 
geva leikaranum ella fót bólts felagnum 
boð um møgu ligt áhugasamanfall

	● at bert umboða annan partin í sam ráðingar
málum og tryggja, at onki saman fall er í áhuga
málum hans ara. Hetta er tó ikki gald andi, um 
bæði leikari og fót bólts felag skrivliga vátta, at tey 
ynskja at verða um boð að av sama millum manni. 
Hendan avtalan skal inni halda upplýsingar um, 
hvussu sam sýn ingin til millum mannin verð ur 
goldin, og hendan av talan skal vera send til FSF

	● at lata inn øll skjøl, ið kunnu verða um
biðin av FSF, UEFA ella FIFA

	● at tryggja, at navn hansara og undir skrift framgongur 
í yrkis leik ara sáttmálanum, láni ella flytingar avtaluni

	● at hann ikki átekur sær fleiri upp gávur, hvørki fyri 
leikarar ella fót bólts feløg, enn hann megnar

	● at goyma og kunna skjalprógva allar avtalur, 
ið hann hevur verið partur av, herundir 
hvørja samsýning hann hevur móttikið, 
og hvør hevur rindað samsýningina
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	● at kunna FSF um, hvør er í starvi 
hjá millummanninum, og hvørjir 
partaeigarar og nevndar limir eru 
í felagnum (um millum maðurin 
hevur skipað sítt millum manna
virk semi í einum felagi)

	● at tryggja, at starvsfólk, ið ikki eru 
skrásett sum millummenn, bert 
taka sær av fyrisitingarligum upp
gávum og ikki eru partur av sam
ráð ingum ella á annan hátt um
boða fótbóltsfeløg ella leikarar

Skyldur leikarans:

	● at tryggja sær, at áðrenn um
boðs avtala verður gjørd, at 
einki áhugasamanfall er

	● at tryggja, at umboðsavtalan er 
undir skrivað og send til FSF

	● at tryggja, at um ein millummaður 
hevur verið partur av samráðing unum, 
skal navn hansara og undirskrift fram
ganga av yrkisleikarasáttmálanum

	● at lata inn roknskap sambært 
gald andi lóggávu

	● at, um hetta verður umbiðið frá 
fót bólts felag ella leikara, kunna 
senda faktura, ið vísur kostnaðin 
fyri um boðan og allar aðrar út
reiðsl ur, ið eru tengdar at hesum 

	● at, um hetta verður umbiðið frá FSF, 
UEFA ella FIFA, kunna skjalprógva 
allar fíggjarligar útreiðslur, ið eru 
tengdar at einum ávísum máli

	● at tryggja, at um broytingar verða 
gjørdar í avtaluni við millum
mannin, ella um nýggj umboðs
avtala verður gjørd, skal FSF hava 
avrit av hesum innan 5 dagar

	● at lata inn onnur skjøl innan rímiliga 
tíð eftir umbøn frá FSF, UEFA ella FIFA

Skyldur fótbóltsfelagsins:

	● at tryggja, at einki áhuga saman fall er 
áðrenn umboðs avtala verður gjørd

	● at tryggja, at umboðsavtalan er 
undirskrivað og latin inn til FSF

	● at tryggja, at um ein millum maður 
hevur verið partur av samráðingunum, 
skal navn hansara og undirskrift 
fram ganga av yrkisleikara ella 
flytingar sáttmálanum

	● at tryggja, at um broytingar verða gjørdar 
í avtaluni við millum mannin, ella um 
nýggj umboðs avtala verður gjørd, skal 
FSF hava avrit av hesum innan 5 dagar

	● at lata inn onnur skjøl innan rímiliga 
tíð eftir umbøn frá FSF, UEFA ella FIFA

	● at um fótbóltsfelagið rindar eina upp hædd til eitt 
annað fótbólts felag í sambandi við leikaraskifti, 
at tryggja, at hendan upphæddin verður goldin 
beinleiðis til við kom andi fótbóltsfelag

Fótbóltsfeløg, leikarar og/ella millum
menn, ið ikki yvirhalda ásetingarnar 
um millummenn í FSF Regulations 
Governing Intermediaries, kunnu fáa 
álagt eina revsing av FSF fyri staðfest 
brot á reglu gerðina.

Eru spurningar ella ivamál í sam
bandi við nýtslu av millum monnum, 
er møguleiki at fáa nærri vegleiðing 
við at seta seg í samband við 
Ronnie Háfoss, loyvisstjóra, 
á teldupost: ronnie@fsf fo
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TILMELDING

Á hvørjum ári skulu feløg tilmelda tey lið, ið tey ynskja skulu taka 
lut í teimum kappingum, ið FSF skipar fyri. Hetta er galdandi 
fyri øll lið, líka frá Betri deildini til yngstu barnakappingarnar.

Tað kann sjálvandi vera torført hjá 
einum felagi at meta um, hvussu nógv 
lið felagið kemur at hava kom andi kapp
ing ar árið, men tað er týdningar mikið, 
at feløgini gera mest møguligt fyri at 
til melda rætt tal av liðum frá byrjan. 
Hetta lættir nógv um hjá Fót bólts sam
band inum, tí tá er ikki neyðugt at gera 
broyt ingar seinni í kappingarárinum.

Tað er samstundis týdningarmikið, at 
feløgini virða og fylgja teimum til meld
ingar freistum, ið verða ásettar í sam
bandi við tilmelding av liðum til kapp
ingar árið. Um tilmeldað verður ov seint 
verður eitt eyka gjald kravt. 

Loyvisskipanin

Feløg, sum luttaka í Betri deildini hjá 
monn um og kvinnum og 1. deild hjá 
monn um, skulu á hvørjum ári søkja um 
lut tøku loyvi hjá Fótbóltssambandinum. 
Aftrat hesum skulu feløgini, ið taka lut 
í altjóða kappingum hjá UEFA, søkja 
um lut tøku loyvi til hesar kappingar (t.e. 
UEFA Champions League, UEFA Europa 
League og UEFA Women’s Champions 
League).

KAPPINGAR ÁRIÐ

Endamálið við loyvisskipanini er:

	● at virka fyri og áhaldandi at menna 
støði í øllum viðurskiftum, sum 
hava við føroyskan fótbólt at gera, 
og at tryggja, at serligur dentur 
verður lagdur á venjing og trivnað 
hjá ungum fótbóltsleikarum

	● at tryggja, at limafeløg í Fótbólts
sambandi Føroya hava eina 
nøktandi leiðslu og bygnað 

	● at tryggja, at limafeløg í Fótbólts
sambandi Føroya hava hóskandi og 
tryggar vallarumstøður til leikarar, 
venjarar, dómarar, áskoðarar o.o. 

	● at betra um fíggjarliga førleikan 
hjá feløgum og økja um fíggjarliga 
gjøgnumskygnið og trúvirði

	● at tryggja, at hóskandi dentur 
verður lagdur á at verja áognarar 
við at tryggja, at feløgini til ásettu 
tíð halda sínar fíggjarligu skyldur 
mót vegis sínum starvsfólkum, 
her undir leikarum, venjarum, 
sosialum og skattamyndugleikum 
og øðrum feløgum
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Loyvisskipanin ásetir tær treytir, ið feløgini skulu lúka fyri at fáa lut tøku loyvið. 
Loyvisskipanin inni heldur mill um annað treytir um:

	● Krøv til løgfrøðiliga bygnaðin í felag
num og fíggjarstøðu felagsins (m.a. at 
felagið onga gjald komna skuld hevur 
til almennar myndug leikar, starvs
fólk og/ella onnur fótbóltsfeløg

	● at felagið hevur eina ungdóms menn
ingar ætlan, ið lýkur nærri ásettar treytir

	● at felagið hevur eitt nærri ásett 
ung dóms virksemi við nøkt
andi tali av venjarum

	● at felagið hevur hóskandi um støður, 
herundir vallar umstøður, skrivstovu o.a.,

	● at felagið hevur eitt nærri lýst tal 
av starvsfólki/venjarum (her undir 
samskipara, høvuðsundómsvenjara, 
fíggjar leiðara, lækna), ið sam
stundis eisini lúka nærri ásettar 
treytir um útbúgving

	● at felagið onga gjaldkomna skuld 
hevur til almennar myndug leikar, 
starvsfólk og/ella onnur fótbóltsfeløg

Um eitt felag hevur negativan egin pen
ing, ella granskoðarin hevur ásett eina 
við merking ella tekur fyrivarni við víkj
andi framhaldandi rakstrinum í felag
num, verður felagið álagt at lata inn 
eyka upplýsingar viðvíkjandi fíggjar
støðu felagsins.

Feløg, ið luttaka í altjóða kappingum, 
verða ásett fleiri treytir enn feløg, sum 
bert taka lut í føroyskum kappingum. 

Nærri kunning um loyvis skipanin fæst hjá loyvis stjóranum 
hjá FSF, Ronnie Háfoss, sam stundis sum reglu gerðin 
hesum viðvíkjandi er at finna á heimasíðuni hjá FSF 

Comet

Comet er skrásetingarskipanin, ið FSF 
brúkar til leikaraloyvi, dystir, kappingar 
og sáttmálar. Tað er tí týdningarmikið, 
at øll feløg hava atgongd til Comet og 
hava ein ella fleiri persónar, ið kenna 
skip an ina, og tí kunnu hjálpa øðrum í 
felag num.

Í sambandi við Cometskipanina er tað 
týdningarmikið at minnast til, at tað 
í síðsta enda altíð er felagið, ið hevur 
ábyrgd av, at ein leikari lógliga kann 
spæla. Tað kunnu vera viðurskifti, ið 
skip anin ikki tekur hædd fyri, ið gera 
at leikarin er ólógligur. Tí eigur felagið 
at hava greiðar reglur fyri, hvør hevur 
ábyrgd av at tryggja, at allir leikarar, ið 
spæla, eru lógligir. 

Fótbóltssambandi skipar 
á hvørjum árið fyri skeiðið 
um, hvussu Comet 
skipanin verður brúkt 
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DÓMARAR OG DØMING

Dómarar eru ein týdningarmikil partur av fótbóltsfamiljuni, 
tí ongin fót bólts dystur kann vera leikt ur uttan dómarar. 

Tað er tí sera týdningarmikið, at feløgini 
saman við Fótbóltssambandinum royna 
at rekrutera fleiri dómarar og menna 
teir verandi. FSF hevur seinastu árini 
havt stórt fokus á at seta fleiri dómarar 
við, samstundis sum tað serliga hevur 
verið fokus á at fáa fleiri kvinnuligar 
dóm arar.

Dómaranevndin hevur ásett, at hvørt 
felag skal hava fylgjandi tal av dómarum 
tøkar:

	● 4 dómarar, um felagið hevur lið 
í Betri deildini hjá monnum

	● 3 dómarar, um felagið hevur 
lið í 1. deild hjá monnum

	● 1 dómara, um felagið hevur 
lið í 2. deild hjá monnum

	● 1 dómara pr. lið, ið felagið 
hevur í U21 deildini

	● 1 dómara, um felagið hevur lið 
í Betri deildini hjá kvinnum

Tó skulu øll feløg, ið hava lið í einum av 
deildunum nevndum omanfyri, hava í 
minsta lagi 3 dómarar tøkar. 

FSF kann lata eina upphædd fyri hvønn 
tøkan dómara hjá FSF – um felagið líkur 
minsta kravið. Hinvegin kann FSF eisini 
krevja inn bøtur fyri manglandi tal av 
tøkum dómarum, um felagið ikki lýkur 
minstu krøvini, ið eru nevnd omanfyri.

Ein dómari er at rokna sum tøkur, tá 
fylgj andi treytir eru loknar:

Dømi 1

Um besta liðið hjá felagnum leikar í 
Betri deildini hjá monnum skal felagið 
til melda 4 dómarar, um næstbesta liðið 
leikar í 1. deild skal felagið tilmelda 
3 dóm arar afturat og so 1 dómara fyri 
hvørt tilmeldað lið í 2. deild, U21 deild
ini og Betri deildini hjá kvinnum.

Dømi 2

Um besta liðið hjá felagnum leikar í 1. 
deild skal felagið tilmelda 3 dómarar, og 
so 1 afturat fyri hvørt tilmeldað lið í 2. 
deild, U21 deildini og Betri deildini hjá 
kvinnum.

	● Viðkomandi skal hava FSFdómaraprógv

	● Tøkur merkir at kunna døma í teirri 
deild, FSF setur viðkomandi at 
døma í inni verandi kappingarári 

	● Avtala kann gerast við dómaraleiðaran 
hjá FSF um frítøku fyri døming 
eitt ávíst tíðarskeið t.d. vegna 
feriu, skaða, arbeið o.a. 

	● Um dómari av sínum eintingum, uttan 
haldgóða grund, sí punkt 3, gevst at 
døma uttan avtalu við dómaraleiðaran 
hjá FSF, verður viðkomandi ikki mettur 
at hava verið tøkur alt kappingarárið
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Eru spurningar ella ivamál viðvíkjandi døming og 
dómaraviðurskiftum sum heild, er møguleiki at seta 
seg í samband við dómaraleiðaran hjá Fótbólts
sambandinum, Lassin Isaksen, á lassin@fsf fo

Dómaraskeið

Fótbóltssambandið skipar á hvørjum 
ári fyri ymsum dómaraskeiðum. Miðað 
verður eftir at halda dóm ara skeið kring 
landið í sam starvi við feløg. Fót bólts
sam band ið er eisini farið undir at skipa 
dóm ara skeið í sam starvi við kvøld
skúl ar og miðjar eftir at hava líkn andi 
skeið í sam starvi við mið náms skúl ar
nar kring landið. Lut  takari skal vera 15 
ár ella eldri.

Dómaraútbúgvingin hjá FSF er skipað 
í fýra stigum: FSFdómari, Cdómari, 
Bdómari og síðani Adómari. Har aftur
at er eitt fyrireikingarskeið kalla Dóm
ar in. Lut tak arar nir fáa innlit í fótbólts
lóg ina, og seinni kunnu lut tak arar nir 
taka prógv sum FSFdómari. 

Eisini eru nakrir dómara úrmælingar, 
sum eru teir dómarar, ið døma á hægsta 
stigi í Føroyum. Fyri at ger ast dómara
úrmælingur skal viðkomandi hava lokið 
øll fýra stigini. Fyri at døma í Betri deild
ini hjá monn um er krav, at við kom  andi 
er úrmælingur. 

Dómaraskamskipari 

Viðmælt verður øllum feløgum at 
hava ein dómarasamskipara, ið hevur 
ábyrgd ina av øllum, ið viðvíkur døming 
í fel ag num. Hesar uppgávur kunnu 
mill um annað vera:

	● Ásetan av dómarum til 
barna og ung dómsdystir

	● Tilmelding av dómarum til skeið

	● Vera bindilið millum 
nevnd og dómarar

	● Rekrutera nýggjar dómarar 
og skapar góðar umstøður 
hjá verandi dómarum

 
At vera dómari kann til tíðir kennast 
heldur einsligt. Tað er tí týdningarmikið, 
at feløgini hava fokus á at skapa eitt gott 
dómaraumhvørvið, ið samstundis er 
við til at tryggja, at dómarar gerast ein 
partur av felagsskapinum. 

Um felagið hevur ein dómarasamskipara 
er natúrligt, at hesin hevur uppgávu at 
skapa eitt dómaraumhvørvi í felagnum. 
Hetta kann millum annað gerast við at 
skipa fyri innanhýsis skeiðum og tema
kvøld um fyri dómarar. Um tað er tor
ført at fáa gongd á eitt slíkt umhvørvi 
(til dømis tí felagið hevur fáar dómarar), 
er eis ini møguligt at fleiri feløg í nær
um hvørv inum gera hetta í felag, t.d. øll 
feløg ini í Eysturoynni. 

Dómararnir hjá felagnum kunnu eis
ini brúkast til at kunna leikarar um fót
bólts lógina og dagføringar í hesum.
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Hanus Johannesen, nevndarlimur í B71

Vit valdu at seta ein persón sum dómarasamskipara í 
felagnum  Dómarar eru oftani ein gloymdur partur av 
felagnum, og tí mettu vit, at tað var týdningar mikið, 
at teir høvdu ein ábyrgdarpersón í felagnum  

Ein av týdningarmiklastu 
uppgávunum hjá dóm ara
samskiparanum hevur verið 
at eggja (serliga ung um) 
til at royna seg sum dóm
arar og fara undir at taka 
skeið sum FSF dómari. 
Hetta hevur eydnast væl, 

og hevur B71 seinastu árini 
haft eina stóra framgongd 
í tali av dómarum. Hóast 
vit í B71 kanska eru eitt av 
minnu fótbóltsfeløgunum, 
eru vit sera væl umboðað á 
dómarasíðuni.

Dómarasamskiparin hevur 
eisini sum uppgávu at seta 
dómarar til ungdóms dystir, 
og saman við Fót bólts sam
bandinum at skipa fyri dóm
ara skeiði í felagnum.
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Felagsstev og stevnan

Fótbóltssambandið kallar á hvørjum ári 
inn til ein felagsstev fund. Endamálið 
við fundinum er at kunna spælarar, 
venjarar, leiðarar og onnur umboð fyri 
liðini, hvørjar broytingar – um nakrar 
eru – verða gjørdar í fótbóltslógini, og 
hvat dómarar, hjálpardómarar og 4. 
dómari serliga fara at hava eyguni við, 
tá dystir verða spældir.

Fundurin verður vanliga hildin stutt 
fyri kappingarbyrjan, og feløgini kunnu 
møta við upp til trimum umboðum 
hvørt. Mælt verður til at í minsta lagi 
høvuðsvenjari ella hjálparvenjari og 
liðskipari ella varaliðskipari á besta 
liðnum í felagnum møta til fundin.

Hjá teimum feløgum, ið hava vunnið 
sær rætt til at leika í evropeiskum kapp
ing um, er týdningarmikið at leggja til 
merkis, at um tey ikki møta við oman
fyri nevndu umboðum til fundin kunnu 
tey verða revsað av Aganevndini. 

Á felagsstevfundinum verður árliga 
stevn an hjá Fótbóltssambandinum 
løgd fram. Endamálið við Stevnuni er 
at tryggja so einsháttaða avgreiðslu av 
teim ein støku dystunum sum gjørligt, 
so bæði tryggleikin hjá leikarunum, 
undir halds virðið í dystunum, og andin í 
fót bólts lógini verða havd fremst í huga.

Stevnan er deild í tveir partar, ið eru 
fótbóltslógin (A) og fyrisitingarligu 
viður skifti (B). Fyrri parturin er um, 
hvussu fótbóltslógin verður tulkað, og 
seinni parturin er um fyrisitingarlig 
viður skifti í sambandi við dystir, t.d. tal 
av bólt dreingjum.  

STEVNAN
2019

FÓTBÓLTSSAMBAND FØROYA

Stevnan fyri inniverandi ár 
er at finna á heimsíðuni hjá 
Fótbóltssambandinum 
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ALTJÓÐA LUTTØKA

Á hvørjum ári luttaka eitt ávíst tal av føroyskum liðum í UEFA 
kappingum: UEFA Champions League (UCL), UEFA Europa 
League (UEL) og UEFA Women’s Champions League (UWCL).

Fyrst og fremst er týdningarmikið, at 
hesi feløgini hava í huga, at tey afturat 
treyt inum fyri luttøkuloyvi til Betri 
deild ina eisini skulu lúka treytirnar, ið 
eru ásettar í loyvisreglugerðini fyri lut
tøku loyvi til UEFA kappingar.

Lutakast

Nakrar vikur áðrenn hvørt umfar skipar 
UEFA fyri lutakasti, har avgreitt verður, 
hvussu spælt verður í komandi umfari. 
UEFA ásetir sum treyt, at øll feløg, ið eru 
partur av lutakastinum, skulu hava ein 
persón, ið umboðar felagið í sambandi 
við lutakastið. Tann, sum umboðar 
felagið í sambandi við lutakast, skal 
hava heimild til at gera avtalur um áset
ing av dystum og skal kunna veita mót
støðu liðnum kunning um m.a. leikvøll, 
ferða samband og uppihald.

Feløg hava sjálvi ábygd av at skipa og 
rinda fyri ferðing í sambandi við luta
kastið, ið vanliga fer fram í høvuðs sæt
inum hjá UEFA í Nyon, Sveis. 

Leikarar

Hvørt felag, ið luttekur í UEFA kapp
ingum skal lata inn ein leikaralista, sum 
inniheldur teir leikarar, ið felagið ynskir 
at skráseta. Tað er týdningarmikið, at 
fel agið kannar nær freistin er fyri hesar 
skrásetingar. 

Tað skal viðmerkjast, at bert leikarar, 
ið standa á leikaralistanum hjá viðkom
andi felagi sita av leikbann. 

Allir leikarar, ið luttaka í kappingum 
hjá UEFA, skulu hava verið til neyðugu 
heilsu kanningarnar, ið eru nærri út
greinaðar í UEFA Medical Regulations. 

Umboð frá UEFA 
og dómarar

Til hvønn dyst í kappingum hjá UEFA 
lut taka fylgjandi umboð frá UEFA og 
dóm arar:

	● 1 UEFA Delegate (umboðsfólk)

	● 1 UEFA Referee Observer 
(dómaraeygleiðari)

	● 4 dómarar

Afturat hesum eru tvey føroysk umboð, 
ið hava til uppgávu at taka sær av um
boð um frá UEFA. Hesi eru Delegate 
Liaison Officer (DLO) og Referee 
Liaison Officer (RLO).

FSF samskipar gisting og ferðing hjá 
hes um saman við UEFA. FSF rindar fyri 
hetta.

UEFA delegate og hansara DLO verða 
boð in til almenna døgurðan, har umboð 
fyri bæði feløgini eisini verða boðin.
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Leikvøllir

Fyri at leika altjóða dystir krevst, at 
leik vøllurin er góðkendur av UEFA. Ein 
leik vøllurin kann vera góðkendur av 
UEFA sum UEFA Category 1  4 Stadium. 
Alt eftir, hvat umfar og hvørja kapping 
talan er um, er nærri ásett, hvør flokkur 
av leik vølli krevst. Hesar reglurnar 
eru nærri útgreinaðar í UEFA Stadium 
Infrastrcuture Regulations 2018. 

Í verandi løtu eru fylgjandi leikvøllir 
góðkendir í Føroyum:

	● Tórsvøllur, UEFA 
Category 3 Stadium

	● Gundadalur, UEFA 
Category 2 Stadium

	● Svangaskarð, UEFA 
Category 2 Stadium

Kærur

Um eitt felag metir, at ein dystur ikki 
er farin fram í samsvar við kapp ingar
reglurnar hjá FSF hevur felagið møgu
leika at kæra hetta. Nærri útgreining av 
reglum í sambandi við kærur er at finna 
í Agareglugerðini, ið er at finna á heima
síðuni hjá Fótbóltssambandinum.

Kærur skulu sendast til aganevndin inn
an 5 dagar, eftir at brotið er framt, ella 
um talan er um ein úrskurð, 5 dagar 
eftir at úrskurðurin er komin til kunn
leika hjá viðkomandi persóni ella felag. 

Saman við kæruni skal fylgja eitt kæru
gjald á kr. 1.000,00, ið verður endur
goldið, um kærarin fær viðhald í kæru 
sínari.
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SJÁLVBOÐIN
Ein tann týdningarmiklasti parturin av einum felagi eru tær 
eldsálirnar, ið hvønn dag gera eitt ómetaliga stórt sjálvboðið 
arbeiði í felagnum. Hetta kann eitt nú vera at sita í nevnd, 
vera venjarar og hjálpa við praktiskum uppgávum í felagnum. 
Tað kann vera í sambandi við venjingar, kappingar, dystir 
ella hjálpa við at halda felagshúsið reint og rudduligt, alt eftir 
hvørjar eginleikar fólk hava at bjóða. Fyri at reka eitt felag 
er neyðugt við einum stórum toymi av hjálparfólki, ið hava 
ymiskar førleikar, og tí kunnu átaka sær ymiskar uppgávur. 

Ymiskt kann vera, hvussu virkin hjálp
ar fólk eru í felagnum. Nøkur kunnu 
røkja eina ávísa uppgávu í longri tíð, 
meðan onnur veita eina hjálpandi hond 
ein ávísan dag ella í sambandi við eitt 
ávíst tiltak, tað kann vera eitt nú, um 
fel agið skipar fyri einum árligum fót
bólts skúla. 

Kanningar eru gjørdar í fleiri londum 
um, hvussu feløg kunnu rekrutera 
hjálp ar fólk. Hesar kanningar vísa mill
um annað,

	● at nógv vilja fegin geva eina 
hjálpandi hond, men eru ongatíð 
spurd. Tí er týdn ingar mikið, 
at man ikki undirmetir týdn
ingin av at spyrja fólk ítøkiliga, 
um tey vilja hjálpa í felagnum. 

	● at tað er størri sannlíki fyri, at fólk 
sum frammanundan eru virkin í 
felagnum, siga ja til at átaka sær 
upp gávur. Hetta kann eitt nú vera 
for eldur ella vaksin, ið luttaka í 
heilsu fótbólti. Hetta vísur sam
stundis eisini týdningin av, at felagið 
hevur eitt breiddartilboð, eitt nú til 
ungar og vaksnar leikarar, ið ikki 
hava ætlanir at røkka fyrsta liðnum, 
men sum elska fótbóltsspælið.

	● at tað eru størri sannlíkindi fyri, 
at fólk siga ja, um talan er um av
mark aðar upp gávur. Nógv fólk vilja 
fegin hjálpa, men tey stúra fyri at 
hanga upp á størri uppgávur, sum 
kunnu gerast ein plága hjá teimum 
í longdini. Tað er tí týdn ingar mikið, 
at upp gávurnar eru av mark aðar og 
væl útgreinaðar. Um tað eru fleiri, 
ið lyfta í felag, er oftani lættari at 
fáa enn fleiri fólk at hjálpa til. 
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	● at fólk gjarna vilja hjálpa saman 
við øðrum, tá tað kennist lættari 
og møgu liga ikki eins bundið. 
Tað kann tí vera eitt gott hugskot 
at savna fólk í størri og smærri 
arbeiðs bólkar. Samstundis eru 
nógv, ið eru hjálparfólk fyri tað 
sosiala, ið tað gevur at vera partur 
av felag num. Hetta kann til dømis 
vera ein fyrrverandi leikari, ið 
fegin vil varðveita tilknýta til 
felagið og trivnaðin í felagnum. 

	● at fólk vilja gjarna hava uppgávur, 
ið geva meining fyri tey. Tað kundi 
mill um annað verið at skipa fyri 
trivnaðar til tøkum í ungdóms
deild ini. Tí kann tað eis ini vera 
um ráð andi, at fólk sleppa at 
halda seg til ta uppgávuna, ið 
tey játtað seg til at átaka sær,

	● at nógv fólk óttast, at einasta upp
gávan verður at “bidda” pengar til 
raksturin av felag num. Hóast tað 
sjálvandi krevst fíggjar lig orka til 
at reka felagið, er týdningar mikið, 
at tey, sum hava játtað seg til aðrar 
upp gávur, sleppa at hug savna seg 
um hesar. Um aðrar uppgávur 
verða trýstar niður yvir fólk, er 
stór ur vandi fyri, at tey skjótt missa 
hugin at vera partur av felagnum.
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Tað er týdningarmikið, at hjálparfólkini 
vera væl móttikin og vird í felagnum. 
Fyrst og fremst við, at tey vera boðin 
vælkomin í felagið á ein góðan hátt og 
kunnað um virksemið í felagnum (her 
kann klubhondbókin vera eitt gott am
boð, sí meira um klubhondbókina á síðu 
17). Ein nýggjur venjari eigur tí millum 
annað at vera kunnaður um, hvar út
gerð er at finna, nær liðið skal venja, og 
hvussu samskifti við foreldur fer fram. 
Hetta gevur allarhelst eisini eina størri 
trygg leika kenslu.

Varðveita hjálparfólk

Tá fólk hava játtað at gerast partur av 
fel agnum, er týdningarmikið, at tey 
vera væl vird og viðfarin, so tey fram
hald andi hava hug at vera partur av 
fel ag num. Tað er sjálvandi ymiskt frá 
per sóni til persón, nær ein kennir seg 
væl virdan og viðfarnan. Nøkur góð ráð 
kunnu tó vera:

	● at hjálparfólk vera hoyrd, tí tað er oftani tey, ið hava mest vitan um 
ítøkiligu upp gávurnar. Starvsnevndin og onnur ábyrgd ar fólk eiga tí 
altíð at taka hjálpar fólk við upp á ráð, tá avgerðir verða tiknar. Um 
nýggir bóltar skulu keypast í fel ag num, eiga venjarar at hava møgu
leika at siga sína hugsan um hesar (hetta merkir tó ikki, at teir skulu 
taka av gerð, men teir eiga at hava møguleika at siga sína hugsan).

	● at hjálparfólkini hava eina kenslu av, at tað er skil á felagnum. At tey fáa 
neyðug boð (eitt nú um venjingar og dystar tíðir), og at tann útgerðin, 
ið er lovað teim um er tøk. Hjálparfólkini eiga sam tundis altíð at vita, 
hvønn tey skulu venda sær til, tá tey hava spurningar um eitt hvørt.

	● at skipað verður fyri ymiskum tiltøkum fyri at takka hjálparfólki. Tað er 
ikki tað fíggjarliga, ið dregur hjálparfólkini, men flest øll vilja verða fegin 
um, at tey fáa eitt hvørt slag av herðaklappi. Hetta kann eitt nú vera ein 
hjálpar fólkaveitsla, ella at tey fáa ein klædnapakka frá felag num.

	● at felagið takkar hjálparfólkum á eitt nú sosialum miðlum.
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