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Innbjóðing til A venjaraskeið frá aug 2021 til nov 2022. 

(UEFA A-license) 
 

Fótbóltssamband Føroya skipar fyri UEFA A-venjaraútbúgving í 2021-22.  

A-útbúgvingin er framhald av B-útbúgvingini.  

 

Endamál við A venjaraskeiðnum 

At útbúgva venjarar at virka á hægsta stigi innan parttíðarfótbólt. 

Útbúgvingin er fyrst og fremst ætlað venjarum hjá vaksnum spælarum 

og/ella venjarar, sum arbeiða við eldru ungdómsaldursbólkunum.  

 

Innihald 

Luttakarin fær kunnleika um fysiska, taktiska og sálarfrøðiliga partin av 

fótbóltsspælinum. Hetta verður gjørt við ástøðiligari frálæru og praktiskum 

uppgávum og venjingum. Luttakararnir fáa innlit í leiðslu og leiðsluhættir, 

menning av liðum og skipan av felagi.  

 

Skipan 

Útbúgvingin er umleið 300 tímar, og tíðarkarmurin er frá august 2021 til 

november 2022. Nøkur modul eru í vikuskiftum, men roknast kann eisini við, 

at ein partur av skeiðnum er yrkadagar.  

 

Harumframt er: 

 námsferð í útlandinum í eina viku  

 praktisk venjing við egnum liði við vitjan av vegleiðara 

 skrivligar uppgávur, harav ein er próvtøkuuppgávan 

 

Útbúgvingin endar við eini próvtøku, sum bæði er skrivlig, praktisk og 

ástøðilig. 

Vegleiðandi skrá yvir útbúgvingargongdina (broytingar kunnu koma fyri): 

 

Vegleiðandi skrá 2021: 

18.-19. august:  Intro, FSF leikháttur og Sideline  

(gista á hotel)  Venjing á stórum vølli  

Fríggjadag 17. sep  Impulsskeið um taktiska venjing (útlendingur) 

Fríggjadag 17. sep  Greining 

Leygardag 18. sep  Greining  

September   2 vitjanir av vegleiðara   

30. oktober   Uppgáva 1 um leikhátt latast inn 

12.-13. november  Fysisk venjing v/Magni Mohr 

17. – 24. november 2021 Námsferð í Oslo, Cupfinaleseminaret  



 

 

 

Vegleiðandi skrá 2022 (broytingar kunnu koma fyri): 

14.-15. januar 2022  Fysisk venjing v/Magna Mohr 

16. januar 2022  Dómaraskeið 

12. februar   Impulsskeið um ítróttarsálarfrøði 

Februar   Vitjan av vegleiðara 

Februar   Vitjan í einum felag, fysisk venjing 

1. mars 2022   Uppgáva 2 um fysiska venjing latast inn 

mars/apríl   Próvtøka í fysiskari venjing 

Apríl/mai   Vitjan av vegleiðara 

13. mai   Impulsskeið  

29.-30. juni 2022  Venjing á stórum vølli 

(gista á hotel) 

September 2022  Vitjan av vegleiðara 

30. september 2022  Próvtøkuuppgávan latast inn 

Oktober/november  Próvtøkur 
 

 

Fyri at taka A venjaraskeiðið krevst 100% uppmøting nevndu dagar!! 

 

Upptøkutreytir: 

 Gildugt UEFA B-prógv. 

 Í minsta lagi 12 mánaðar venjararoyndir síðani lokið UEFA B-prógv. 

 Luttakari skal vera virkin sum venjari hjá liðið á heilum vølli, meðan 

útbúgvingin fer fram.  

 Nøktandi málførleikar. Skeiðsmálið er føroyskt. Men eisini er neyðugt 

at skilja enskt og danskt/norðurlendskt – bæði munnligt og skrivligt.  

 Luttakari skal hava teldu og telduførleika á brúkarastigi. Alt 

samskiftið verður við telduposti, umframt at skrivligar uppgávur og 

frágreiðingar skulu gerast og avleverast talgilt.  

 
 

Luttøkugjald: Kostnaðurin fyri skeiðið er 38.000 kr, og er íroknað frálæru, 

tilfar, kost og námsferð. Luttøkugjaldið verður goldið í august 2021.  

 

Tilmelding: 

Hevur tú ynski um at byrja á A-útbúgvingini í 2021, verður tú biðin um 

senda hjálagda umsóknarskjal, saman við møguligum prógvum og 

viðmælum, til psc@fsf.fo í seinasta lagi fríggjadagin 28.mai 2021. 

Tað er umráandi, at umsóknarblaðið verður útfylt so neyvt sum gjørligt 

beinanvegin, og at neyðugu undirskriftirnar eru við. 

 

Fótbóltssamband Føroya skilar sær rætt til at velja millum luttakararnar. 

Umsøkjarar fáa svar viðvíkjandi upptøku áðrenn 1. juli 2021.  

 

 

Meira fæst at vita um skeiðið við at venda sær til Pætur Smith Clementsen  

á teldupost psc@fsf.fo ella á tlf. 291964. 
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Umsóknarskjal A-útbúgvingin 2021-22 
 

At lata inn í seinasta lagi fríggjadagin 28. mai 2021 til psc@fsf.fo 

Sí eisini “Innbjóðing til A-venjaraútbúgving 2021-22”. 

 

Persónligir upplýsingar: 

Navn  Føðidato  

Bústaður  
Felag 

(2021) 
 

Útbúgving  Starv  

Teldupostur  Fartlf.  

 

Venjarauppgávur/-starv: 

Ár Felag Lið Frágreiðing 

2022 

(væntað) 

   

2021    

2020    

2019    

2018 og 

eldri 

   

 

Viðkomandi venjaraskeið seinastu fimm árini: 

 

 

 

Onnur útbúgving, sum kann vera viðkomandi fyri venjarastarvið: 

 

 

 

Málførleikar (sí nærri um hetta í Innbjóðingini).   
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Dagfesting  Undirskrift / 

umsøkjari: 

 

 

Útbúgvingin kostar 38.000 kr og skal gjaldast í august 2021. 

Um felag skal gjalda útbúgvingina, krevst váttan frá viðkomandi 

felag. 

 

Váttan / undirskrift frá 

formanni í felagnum: 

 

 
 

 

GG! Tað er umráðandi, at Umsóknarskjalið verður útfylt so neyvt 

sum gjørligt. 

 
 


