
Góðan dagin øll somul. 

Størsta hendingin í føroyskum hondbólti nakrantíð. Ja, kanska í føroyskari 

ítróttarsøgu í liðítrótti yvirhøvur.  

So stutt kann tykkara avrik um vikuskiftið lýsast.  

Tit eru nú millum 12 tey bestu londini í Evropa. Og millum 24 tey bestu í 

heiminum. Um nakrar mánaðir skulu tit í eitt HM-endaspæl við so mætum 

hondbóltstjóðum sum Spania, Týsklandi, Kroatia, Noregi, Russlandi, 

Danmark, Slovenia, Íslandi, Ungarn og Makedonia. Tað er einki minni enn 

ótrúligt!  

Við óføra góða úrslitinum hava tit skrivað føroyska ítróttasøgu! Hjartaliga, 

hjartaliga til lukku við tí!  

Sannførandi úrslitið byggir á miðvíst arbeiði í fleiri ár.  

 

Tað eru eftirhondini fleiri ár síðan, at nøkur foreldur úr Vestmanna og 

Hoyvík, ið eisini vóru venjarar, av sínum eintingum savnaðu tykkum 

leikarar saman. Tá vóru grundarsteinarnir lagdir fyri henda óvanliga 

gávaða árgangin. Tit vóru 12-13 ára gamlir tá. Longu sum 15 ára gamlir 

sluppu tit at royna tykkum ímóti í íslendingum. Og síðan hava tit luttikið í 

fleiri altjóða kappingum – og við sera góðum úrslitum. 

 

Hetta vikuskiftið hava tit fyri fyrstu ferð spælt landsdyst á heimavølli.  

 



Nakrar tímar undan avgerandi dystinum móti Finnlandi í gjár, sá eg, at 

onkur miðil lýsti dystin sum tann ”týdningarmesti dysturin í føroyskum 

hondbólti nakrantíð”. Stóra avbjóðingin tóktist ikki nerva tykkum. Tit vóru 

róligir. Fokuseraðir. Og miðvísir.  

 

Og tit hava verið sera miðvísir frá heilt ungum árum. Vant nógv. Vant 

hart. Hesin hugburðurin gevur eisini úrslit. Tit eru longu annaðhvørt stórir 

profilar í heimligu kappingini ella hava leitað tykkum avbjóðingar 

uttanlands.  

 

Tykkara framúr avrik er enn eitt dømi um, at føroyskur hondbóltur 

seinastu árini hevur tikið nøkur risafet. Menningin er eyðsýnd. 

Landsliðsvirksemið hevur veruliga tikið dik á seg, og úrslitini eru góð. Tit 

eiga øll lut í góðu gongdini. Leikarar, venjarar, foreldur og avvarðandi hjá 

leikarunum, sum hava stuðlað øll árini. 

 

Áræði eyðkennir arbeiðslagið hjá Hondbóltssambandinum. At átaka sær at 

hýsa fleiri undankappingum á heimavølli innan stutta tíð er djarvt og 

miðvíst. Við góðari hjálp frá feløgunum og eldsálum ber hetta til. Nú gleða 

vit okkum at hyggja at A-landsliðnum komandi vikuskiftið – vónandi í 

fullsettari høll! 

Tað er mín vón, at frálíka úrslitið um vikuskiftið er við til at slóða fyri 

fleiri frambrotum í føroyskum hondbólti. Tykkara avrik higartil og HM-



luttøkan í summar fer uttan iva at kveikja eina sterka vón og geva neyðuga 

áræði hjá yngra ættarliðinum.  

Her at enda vil eg enn einaferð ynskja tykkum hjartaliga til lukku við 

bragdinum um vikuskiftið. Somuleiðis takki eg Hondbóltssambandinum 

og øllum feløgunum fyri tykkara ótroyttandi arbeiði.  

Takk fyri! 
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