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FELAGSSKAPURIN 

 

Seinasta árið hevur nevndin í Svimjisambandi Føroya verið hendan: 

Jon Hestoy, formaður, Rókur í Jákupsstovu, næstformaður, Hanna í Horni, 

Anni á Hædd og Sørin Djurhuus, nevndarlimir og Eyðun Húsgarð, eykalimur. 

Nevndararbeiðið hevur gingið væl. 

Svimjinevndin hevur ikki verið virkin í kappingarárinum 2013/14. 

Jórun Eið Johannesen hevur tikið sær av útbúgvingum. 

Í mastersnevndini sita: formaður Eyðun Húsgarð og Torkil Mørkøre og John 

Olsen. 

Í dómsnevndini sita: Poul Nolsøe, formaður og nevndarlimirnir Hanna Jøkladal 

og Poul Poulsen. 

Djóni S. Dalsgarð er aðalskrivari í Svimjisambandinum, og hevur skrivstovan 

riggað væl. Eli Stakksund er kassameistari, Eli hevur boðað frá, at hann ikki 

ynskir at halda fram í starvinum. 

Kalendarafundurin fyri 2013/14, var hildin seint. Fyri kappingarárið 2014/15 var 

eingin kalendarafundur hildin. Í staðin hevur Rúni Gaardbo staðið fyri at gera 

kalendarin, í samstarvi við venjarar og feløgini. Henda skipanin tykist at hava 

riggað væl. Tað er tó enn ein trupulleiki at tað tykist trupult at yvirhalda 

innkallingarfreistir og reglugerðina fyri svimjistevnur. Kalendarin skal takast 

uppaftur, tá ið ein endaligur dagur er fyri, nær langhylurin í Suðuroy letur upp. 

Hetta verður eisini høvi til at umskipa kappingarárið hjá Svimjisambandinum. 

Eisini er tað alneyðugt at fáa broytt bólkabýtið, nýggja bólkabýtið kom í 2008 

og hevur ongantíð riggað.  

Kalendaraskipanin, ið er ein interaktivur Google Calendari riggar væl. Henda 

skipan ger tað, at vit hava ein interaktivan kalendara og ein kalendara, ið 

feløgini kunnu leggja á teirra heimasíðu og arbeiða víðari við. 
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Nýggju nálatíðir koma í gildið 1. oktober 2014. Nýggja nál, Talentnálin, var á 

fyrsta sinni býtt út til FM. 

 

Altjóða arbeiðið 

FINA, altjóða svimjisambandið hevði aðalfund í Barselona, samstundis við 

HM 2013. Hetta var ein valaðalfundur, so nógv arbeiði hevur verið fyri at 

tryggja norðanlond best møguligu umboðanina. Tá avtornaði lukkaðist hetta 

hampuliga væl, millum annað gjørdist undirritaði nevndarlimur í FINA TOWSC, 

teknisku nevndina fyri havsvimjing. 

 

LEN, evropeiska svimjisambandið hevði regluligan aðalfund í Edinburgh í 

Skotlandi fyrst í oktober 2013. Síðani seint í 2012 hevur verið tosað um, at 

EJM í 2015 skal vera í Baku, Aserbadjan, sum ein partur av European Games. 

Vit hava gjørt vart við, at tað var týdningarmikið, at LEN tryggjaði sær, at øll 

51 limalondini høvdu rætt at luttaka. Paolo Barelli forseti í LEN, kundi á 

aðalfundinum vissa um, at henda avtala var upp á pláss, og øll LEN limalond 

sluppu at luttaka undir egnum flaggi. 
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Stutt eftir aðalfundin komu kontraboð, og nú vóru boðini, at Føroyar og 

Gibraltar einans kundi luttaka sum ein partur av olympiska liðnum hjá Danmark 

og Stóra Bretlandi. Svimjisambandið boðaði beinanvegin frá, at tað fór undir 

ongum umstøðum, at luttaka á EJM 2015 undir øðrum flaggi enn tí føroyska. 

Síðani hetta hevur nógv virksemið verið um hetta málið, men støðan er enn 

óbroytt. 

Á aðalfundin hjá LEN í Lago de Garda, 2. oktober 2014, tók undirittaði orðið 

og bað limalondini stemma ímóti at góðkenna ársfrágreiðingina hjá 

starvsnevndini í LEN. Hetta tí at starvsnevndin við at lata EJM til ein 

fyriskipara, ið ikki ynskti at lata øll limalondini luttaka, hevði forbrotið seg móti 

evstulógina hjá LEN. Hetta skapti nógv orðaskiftið á aðalfundinum, og nógv 

lond tóku undir við, at hetta var ikki sum tað átti. Tá avtornaði stemmaðu tey 

flestu norðanlondini ímóti ársfrágreiðingini. 

Orsøkin til at LEN hevur valt at lata EJM til Baku og EG er eitt gjald upp á 

900.000 Euro til LEN og fría ferð og uppihald til allar svimjarar og leiðarar. 

Starvsnevndin hevur umrøtt hetta málið og hevur avgjørt at arbeiða við at fara 

í CAS, Court of Abritration for Sport, hetta er gerðarætturin fyri ítrótt í 

Lausanne í Sveis. Arbeitt verður nú við at fáa fígging til hetta mál. Vónandi 

tekur aðalfundurin undir við, at vit koyra hetta málið víðari. 

Norðurlendski aðalskrivararnir og teir ið hava ábyrgd av svimjingini hittust á 

fundi í Stokkhólmi 28. og 29. januar. Djóni Dalsgarð og Rókur í Jákupsstovu 

luttóku fyri SSF.  

Nevndin hjá LEN í havsvimjing, TOWSC, helt sin regluliga fund í Føroyum 15. 

februar. Við hjálp av góðum stuðli frá ÍSF og Tórshavnar Kommunu, var tað 

gjørligt hjá SSF, at bjóða seg fram at halda henda fundin. Fundurin var sera 

væleydnaður. 

Norðurlendska Svimjisambandið, NSF, helt sín starvsnevndarfund og 

aðalfund í Tórshavn 10. mai 2014. Øll norðanlondini vóru vælumboðað og 

Estland sum í 2013 gjørdist fullur limur í NSF, var á fyrsta sinni við á 
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aðalfundinum við atkvøðurætti. Hetta gjørdist ein søguligur fundur, tá íslendski 

svimjiforsetin Hörður J. Oddfríðarson gjørdist forseti NSF, næstu 4 árini. 

Forsetasessurin gongur upp á skift og er hetta fyrstu ferð Ísland hevur 

forsetan. 

Sørin S. Djurhuus, ið stendur fyri lívbjargingararbeiðið var í oktober 2014 á 

ársfundi hjá Norðurlendski Lívbjargingarsambandinum. SSF hevur gott 

samband við Norðurlendska Lívbjargingarsambandið, hóast vit ikki eru limir 

har. Hetta norðurlendska sambandið hevur havt ársfund sín í Føroyum 

einaferð, nú er ætlanin, at fundurin í 2016 aftur verður hildin í Føroyum. 

 

Peppfundir 

Peppfundir vóru aftur hildnir í 2014. Starvsnevndin vitjaði feløgini í februar og 

mars. Svimjisambandið vitjaði øll feløgini uttan Suðuroyar Svimjifelag, har tað 

enn einaferð ikki bar til at finna ein, dag ið passaði. 

Sum altíð er tað áhugavert at hitta at hitta nevndir og svimjiáhugaði í teimum 

ymsu feløgunum. Trupulleikarnir eru sera ymiskir, og tó. 

 

Heimligi ítróttapolitikkur 

Í 2014 eru tvær stórar broytingar henda innan ÍSF, hetta eru broytingar, ið eru 

sera glaður fyri, og ikki sørt stóltur av at hava verið ein partur av. Fyrst var 

nýggj skipan sett í verk „Úrval“. Hetta er stuðulsskipan fyri úrvalsítróttafólk, 

vónandi og væntandi fer henda skipanin av geva okkara bestu ítróttafólk 

møguleika at íðka við betri stuðli. 

Á aðalfundinum hjá ÍSF var bygnaðurin av Ítróttasambandinum broyttur. Gamli 

bygnaðurin var frá 1980, og slettis ikki í tráð við tann veruleika, ið ráðar í dag. 

Nýggi bygnaðurin fer at gera arbeiðið í ÍSF væl meira dynamiskt. 
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ÚTBÚGVING 

Ov lítið hevur verið gjørt við skeiðvirksemi seinastur tíðina. Eitt skeið hevur 

verið í Merkjaskipanini í september 2014. Mint skal vera á skeiðini hjá ÍSF, ið 

eru sera áhugaverd, bæði fyri venjarar og leiðarar. 

 

NORDIC EDUCATION GROUP (NEG) 

Jórun Eið Johannesen umboðar Svimjisambandið í Nordic Education Group. 

 

Lívbjargingardómara skeið og instruktørskeið 

Í mai 2014 var aftur skeið fyri lívbjargingardómarar og samstundis fekk Sørin 

S. Djurhuus útbúgvin sum skeiðleiðari. Nú kann Sørin S. Djurhuus so útbúgva 

lívbjargingardómarar. 
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LÍVBJARGING 

Sørin S. Djurhuus hevur ábyrgdina av lívbjarging innan Svimjisambandið. Hesin 

tátturin hevur alstóran týdning at fáa upp á pláss. Svimjisambandið má hava 

sum endamál at hvør føroyingur er svimjari og hvør føroyingur er lívbjargari. 

Síðani seinast hava 51 tíkið lívbjargingarroyndina. 

 

Ongin venjing uttan lívbjargara 

Svimjisambandið leggur á hvørjum ári dent á fyri okkara feløgum, at eingin 

venjing eigur at fara fram í feløgunum, uttan at lívbjargari stendur á kantinum. 

Komandi svimjiár er ætlanin at byrja beinanvegin at fáa allir venjarar og leiðarar 

gjøgnum lívbjargingarskeið. 
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BREIDD 

 

RØRSLA 

Svimjingin er størsta ítróttargreinin í Føroyum. Hyggja vit eftir vitjanartalinum 

bara fyri tvær tær størstu svimjihallirnar í Føroyum, Klaksvík og Tórshavn, so 

táttar talið í 250.000 fólk. Tað merkir at hvør føroyingur svimur í miðal meira 

enn 5 ferðir um árið. Stór tøl. 

Svimjisambandið hevur sjálvandi ikki samband við øll hesi fólkini, men 

svimjingina hava vit í felag. 

 

MASTERS 

Mastersvimjingin er nú ein tryggur partur av føroyskari svimjing. Havnar 

Svimjifelag er nógv størsta felag á hesum økinum við sínum rørsluliðum. Hini 

feløgini hava eisini tikið undir við hesi rørslu og tykist undirtøkan sum heild at 

vera góð. FOMM, Føroya Opna Masters Meistarastevna var á fjórða sinni 

hildin í 2013. Vanliga er FOMM í Klaksvík, men í 2013 var neyðugt at flyta hana 

til Havnar, tí at svimjihylurin í Klaksvík var stongdur vegna umvæling. FOMM 

var fyriskipað sum ein partur av 75-ára haldinum hjá Havnar Svimjifelag, sí 

niðanfyri. Eisini í 2013 eydnaðist FOMM sera væl, bæði svimjingin og 

felagsskapurin annars. 

Aftur tann 15. mars 2014 var masterskapping í Svimjihøllini í Gundadali. 

Undirtøkan var góð og tað var einastandandi stuttligt at síggja fýra ættalið 

svimja liðssvimjing frá Fuglafjarðar Svimjifelag, tey fýra vóru: Fritleiv Joensen, 

Astrid Joensen, Jóhan Hansen og Jóhanna Egholm. 

Tann 2. og 3. mai luttók eitt masterslið úr HS í IMOC, Icelandic Master Open 

Championship, ella Garpameistaramót Íslands. Kapping var hildin í svimjihøllini í 

Hafnafirði. Ferðalagið var upp á 25 fólk og vóru úrslitini framúrskarandi. 

Tilsamans fingu okkara svimjarar 15 gullmerki, 7 silvur og 13 bronsumerki. 
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Eyðun Bærendsen, 67 ára gamal, og Jóhan Ásmundarsson, 35 ára gamal, 

vunnu flest heiðursmerki við 5 gullmerki hvør, Jóhan fekk harafturat 3 

bronsumerki. 

 

NOM 2015 

Svimjisamband Føroya skal næsta ár fyriskipa Norðurlendska Opna Masters 

Meistarastevnu. Kappingin verður í Svimjihøllini í Gundadali og vænta vit 300+ 

luttakarar.  

 

Havsvímjing 

Havsvimjingin, har fólk leypa á bláman og svimja ein styttri ella longri tein er 

enn sera væl umtókt. Hetta er svimjing, ið ikki er skipað undir nakað felag ella 

svimjisambandið. 

Hin havsvimjingin, har svomið verður kapp hevur eisini hampuliga undirtøku, í ár 

var svomið á jóansøku 6 svimjarar fullførdi teinin frá Pálshøll yvir til Polarfrost, 

longdin var 540 metrar.  

Ólavsøkasvimjing var svomið bæði í 2013 og 2014. Í 2014 var kappingin 

samskipað við kappróðurin, soleiðis at svomið var beint aftaná 

tíggjumannaførini, men áðrenn „Ódnartøkini“ hjá tíggjumannaførunum. Hetta 

eydnaðist sera væl og bæði árini var undirtøkan góð. 
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Triathlonfelagið skipað fyri Nólsoyarsvimjingin í samband við Ovastevnuna, í 

2013 var kappingin avlýst vegna veður. Kappingin skuldi vera leygardagin 17. 

august 2013 og 8 svimjarar vóur klárir at fara avstað. Í 2014 var 

Nólsoyarsvimjingin aftur fyriskipað. Átta svimjarar luttóku í kappingini. Aftaná 

Ovastevnuna í 2014 var nýggj nevnd vald at fyriskipa Ovastevnuna frameftir. 

Fyri okkum í Svimjisambandinum var tað hugstoytt at hoyra, at nú verður 

endamálið ikki at savna pengar til svimjihyl í Nóloy. 

Á Sjómannadagnum í Klaksvík verður eisini svomið kapp tvørtur um vánna. Í 

2013 vóru tað 17 luttakarar, ið komið yvirum. Í 2014 skipað Ægir aftur fyri 

kappsvimjing um vánna í samband við Sjómanadagin, undirtøkan var nakað 

lakari enn í 2013 við 6 svimjarum. 

 

SVIMJIDAGUR – Havnar Svimjifelag 75 ár 

Tann 8. september í 2013 var Havnar svimjifelag 75 ár. Í samband við 

hátíðardagin var skipað fyri stórari móttøku í Svimjihøllini í Gundadali tann 16. 

november. Umframt móttøkuna skipað HS, saman við Svimjisambandinum fyir 

svimjidegi fyri okkara yngru svimjarar. Eisini hesaferð var tað Hanna á Horni, ið 

stóð á odda fyri at samskipa leikirnir í høllini. Sera væleydnað tiltak. Umframt 

svimjidagarnar so var eisini skipað fyri FOMM um kvøldið. 

Hæddirpunktið henda dagin, var tá Býráðsformaðurin í Tórshavnar Kommunu 

lovaði at nýggi 50 metra hylurin í Tórshavn skuldi verað liðugur í 2017. 

 

SLÓÐARASKIPANIN 

Slóðaraskipanin hjá Svimjisambandinum hevur ikki virka í farna ári.  
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MEISTARAKAPPINGAR 

Føroyameistarastevnan var hildin eftir sama leisti sum seinasta ár í Havn. 

Juniorkappingarnar vóru avgjørdar um morgunin, meðan finalurnar í FM vóru 

seinnapartin. Kringvarpið sendi aftur í ár beinleiðis frá øllum trimum 

finalupørtunum.  

Meistarastevnan fyri ung var flutt til Havnar, tí at umvælingin av høllini í 

Klaksvík ikki var liðug. Stóra tøkk til fyri tað megnararbeiðið, ið gjørt var.  

Sum nevnt omanfyri, var á fjóðra sinni skipað fyri Masters Meistarastevnu 

FOMM í november hesuferð í Tórshavn. 

Sum ikki einaferð skal tøkkin fara til svimjarar, venjarar, hjálparfólk, 

nevndarlimir og feløgini. Øllum tykkum, sum gera tað møguligt at taka hesi 

ódnartøk. 

Svimjisambandið hevur roynt at seta greiðar reglur fyri svimjistevnur, nær 

innbjóðingin, startlistin og skráin skal út. Sum oftast gongur tað eftir 

reglunum, men ov ofta síggja vit, at freistirnar ikki vera hildnar. 
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KAPPING 

Avbjóðingarnar fyri okkara svimjarar eru nógvar, viðurskiftini viðvíkjandi 

kravtíðum og úttøkum eru komnar í fasta legu. 

 

ÚRVALSPENGARNIR 

Svimjisambandið fekk játtað 500.000 krónur av teimum 600.000, ið Løgtingið 

játtaði til úrvalsítrótt. Hesir pengar eru oyramerktir og eru av altavgerandi 

týdningi fyri fyrireikingingarnar hjá Páli. 

 

EJM 2013 

Evropeiska Junior Meistarastevnan var hildin í Poznan í Pólandi 10. til 14. juli. 

Føroyska liðið var: Eyðbjørn Joensen, Guðrun Mortensen úr Suðuroyar 

Svimjifelag, Alvi Hjelm úr Ægir, Markus Joensen og Óli Mortensen úr Havnar 

Svimjifelag. Ferðaleiðari var Thurid Kjærbo Jón Bjarnason venjari. Innan EJM 

hevði liðið verið í venjingarlegu í Canet en Rousillon. Úrslitini hjá føroyska 

liðnum vóru ikki nøktandi, einasta ljóspunktið var eitt føroyskt juniormet. 
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NMU 2013 

Norðurlendska Meistarstevnan fyri Ung var hildin í Reykjavík 13. og 14. juli. 

Føroyska liðið var: Lív E. Eidesgaard og Marius Ihlen Gardshodn úr Havnar 

Svimjifelag, Róland Toftum og Sólrun Kjærbo úr Suðuroyar Svimjifelag, 

Ásbjørg Hjelm og Signhild Joensen úr Ægir, Jana Thomsen úr Reysti og 

Barbara Debes úr FLOT. Venjarar eru Morensa Thomsen og Rúni Gaardbo. 

Eingin ivi um, at tað er sera trupult hjá ungu svimjarunum at koma beinleiðis av 

25 metra hyli í 50 metra hyl. Hóast hetta má niðurstøðan nokk vera, at úrslitini 

ikki vóru nøktandi. 

 

HM 2013 

HeimsMeistarastevnan var hildin í Barselona í døgunum 28. juli til 3. august. 

Føroyska liðið var: Pál Joensen úr Suðuroyar Svimjifelag, Birita Debes úr 

Ægir, Poula Ø. Mohr og Bartal Hestoy úr Havnar Svimjifelag. Ferðaleiðari var 

Rókur í Jákupsstovu og venjari Kristian Martin Joensen. Liðið, undantikið Pál 

Joensen, fór til Canet en Rousillon á venjingarlegu 12. juli, men eins og 

juniorliðið hjá okkum lógu teir verðurfastur eina nátt. Liðið kom fram til 

Barselona tann 24. juli so góð tíð var at venja sær við umstøðunar. Pál 

Joensen hevði klárað kravtíðirnar hjá FINA, meðan hinir tríggir svimjararnir fingu 

tey 3 „natiónsplássið“, ið FINA letur øll lond. Krøvini eru, tá hesi plássini vera 

nýtt, at líka tal av monnum og kvinnum luttaka. 
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Pál Joensen var í bæði 800 og 1500 frí finalunum, meðan hini trý Poula, Birita 

og Bartal sett minst eitt føroyskt met á hesum HM, Poula enntá tvey í 

tveimum kappingum. 

 

EJM í Open Water 

Cecilia Wigant Eysturdal luttók í EJM í Open Water, í Koaceli í Turkalandið. 

Cecilia luttók í 7,5 km fyri gentur. 

 

Landsdystur Føroyar Ísland 

Avtala var, at hava landsdyst móti íslendingum í Klaksvík 5. oktober 2013. 

Mánadagin í somu viku góvu íslendingarnir avboð til landsdystin, sum sostatt 

datt niðurfyri. 

 

FINA WORLD CUP  

Svimjisambandið sendi ikki lið til World Cup í 2013. Skipanin við World Cup er 

broytt, og bæði Stokkhólm og Berlin eru farin burturúr, eins og tíðarætlanin er 

broytt soleiðis at nógvar av kappingunum liggja tíðliga í kappingarárinum. Tó 

var tað so at Havnar Svimjifelag valdi at senda ein svimjara og venjara til WC í 

Moskva, Doha og Dubai. Tað vóru Óli Mortensen og Kristian Martin Joensen 

ið vóru til hesar kappingarnar. 

 

NM/NJM í Føroyum 

Á triðja sinni var NJM/NM hildið í Føroyum. Kappingin var hildin í Svimjihøllini í 

Gundadali. Allir luttakararnir buðu á Hotel Føroyum og ótu á Skúlaheiminum í 

Marknagili. Avgjørt var at taka eitt stórt lið út. Tey ið kláraðu kravtíðina vóru:  

Til NJM 2013: Óli Mortensen, Markus Joensen og Lív E. Eidesgaard úr Havnar 

Svimjifelag. Alvi Hjelm, Victoria W. Eysturdal og Ásbjørg Hjelm úr Ægir. 

Eyðbjørn Joensen úr Suðuroyar Svimjifelag 
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Til NM 2013: Birita Debes, Jonna B. Thomsen og Cecilia Eysturdal úr Ægir. 

Guðrun Mortensen úr Suðuroyar Svimjifelag. 

Harumframt vóru 7 svimjarar úttiknir við wildcard:  

Til NJM 2013: Lena Rannváardóttir, Havnar Svimjifelag, Sólrun Kjærbo, 

Suðuroyar Svimjifelag, Janus E. Hofgaard, Havnar Svimjifelag og Helga 

Nielsen, FLOT 

NM 2013: Turið S. Christiansen, Ægir, Beinta P. Debes, Havnar Svimjifelag og 

Rutt Agnarsdóttir, Havnar Svimjifelag 

Liðleiðari vóru Sørin S. Djurhuus og Thurid Kjærbo. Venjarar vóru Petur Heðin 

á Fløtti, Jón Bjarnason, Kristian Martin Joensen og Rúni Gaardbo. 

Tá avtornaði høvdu Føroyar vunnið 6 heiðursmerki. Besta plássið vann Birita 

Debes, ið fekk gull í 100 rygg og silvur í 50 rygg í NM kappingini. Einasta 

heiðursmerki í NJM bólkin vann Óli Mortensen, ið fekk bronsu í 1500 

frísvimjing. Hóast 6 heiðursmerki er so nøkunlunda, so var niðurstøðan at 

okkara svimjarar langt frá náddi tað vit høvdu vónað. Eisini vóru alt ov fáar 

bestutíðir.  

 

EMS 2013 í Herning 

EMS 2013 var hildið í Herning vikuna eftir NJM/NM. Av tíð at kappingin var 

hildin í Danmark, var avgjørt at taka bestu juniorarnir við. Liðið var: Pál 

Joensen, Eyðbjørn Joensen og Guðrun Mortensen úr Suðuroyar Svimjifelag. 

Birita Debes, Alvi Hjelm og Astrið Foldarskarð úr Ægir og Óli Mortensen úr 

Havnar Svimjifelag. Rókur í Jákupsstovu var ferðaleiðari og Jón Bjarnason 

venjari. 

Nú úrslitini til NJM/NM gjørdist nakað væl lakari enn væntað, so var vónin at 

svimjararnir fóru at skara framúr í Herning. Við undantakið av Pál, so vóru 

úrslitini eins lak í Herning, sum tey høvdu verið vikuna frammanundan í 

Føroyum. 
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Pál Joensen vísti seg frá einari nýggjari og sera spennandi síðu í Herning, í 

1500 frísvimjing vann hann silvurmerkið. Hóast at hann misti svimjihettuna mitt 

í kappingini, svam hann eina sera góða taktiska kapping, ið boðar frá góðum. 

 

RIG 2014 

Svimjisambandið hevði fyrireikað eina ferð við venjingarlegu og luttøku til RIG í 

januar 2014. Undirtøkan var ikki so góð sum væntað, og meta vit, at tað er 

betri frameftir, at feløgini sjálvi fyrireika sovorðnar luttøkur. 

 

Týsku meistaraskapini í Open Water 

Pál Joensen luttók í opnu týsku meistarastevnuni í Open Water, í Hamburg. 

Pál svam 5 km og gjørdist nummar 5. 

 

EJM 2014 

EJM var í 2014 hildið í Niðurlendska býnum Dordrecht. Tað var trupult hjá 

svimjarunum at klára kravstíðirnar, so Svimjisambandið valdi at geva nøkur 

wildcard. Svimjarnir, ið vóru úttiknir vóru: Óli Mortensen (1996) og Lív 

Eidesgaard (1999) úr HS. Alvi Hjelm (1996), Ásbjørg Hjelm (1999), Victoria W. 

Eysturdal (1998) úr Ægir. Eyðbjørn Joensen (1996) úr SuSvim. Lív Eidesgaard 

úr Havnar Svimjifelag gav avboð til EJM vegna skaða. 

Venjari: Rui Magalhaes og ferðaleiðari: Thurid Kjærbo. 

Fyrireikingin til  EJM byrjaði fyrst í juni mánaða, har liðið fór á venjingarlegu í 

Callella, beint uttanfyri Barselona. Henda venjingarlega endaði við luttøku á 

Mare Nostrum í Barselona og Canet de Rousillon. 
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EJM fór fram í Dordrecht í tíðarskeiðinum 9. til 13. juli. Úrslitini vóru heldur betri 

enn í 2013 og settu Ásbjørg Hjelm og Óli Mortensen juniormet, umfram at 

svimjararnir setti rættiliga fitt av persónligum metum. 
 

 

 

 

NMU 

Svimjararnir vóru: Sára R. Nysted (2001), Róland Toftum (1998) úr SuSvim. 

Signhild Joensen (2000) úr Ægir. Marius Ihlen Garðshorn (1998), Vár E. 

Eidesgaard (2001), Niels Nattestad (1998), Birni Sigvardsen (1999) og Maria 

Bjarnastein Antoft (2000) úr HS. Barbara Debes (2000) úr FLOT. Jana 

Thomsen (2000) úrReysti 

Ferðaleiðari Anna Eidesgaard og venjarar Rúni Gaardbo og Morentsa 

Thomsen. 
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NM í Open Water 

Cecilia Wigant Eysturdal luttók í Norðurlendska Meistaraskapinum í Open 

Water í Vesijärvi vatninum nær Kangasala í Finnlandi. Besta úrslitið hjá Ceciliu 

var eitt silvurmerkið í 10km. 

 

EM 

Evropeiska Meistarastevnan var hildin í Berlin í tíðarskeiðinum 13. til 24. 

august. Pál Joensen og Birita Debes vóru úttikin, men Birita gav avboð. 

Ferðaleiðari var Rókur í Jákupsstovu. 

Pál lúttók á øðrum sinni í Open Waterkappingin, ið var svomin í Grünau. Hann 

var tilmeldaður 5 km, ið verður svomin sum einkulsstartur tann 13. august. 

Vónirnar vóru stórar til hesa kapping, men tíverri var Pál kolldømdur vegna 

tjóvstart. 

Kappingarnar í hylinum inni í Berlin byrjaðu 18. august og skuldi Pál svimja 1500 

og 800 frí. Innleiðandi kappingin í 1500 gekk ikki alt ov gott, men Pál kom í 

finaluna á einum 7. plássið. Tá finalan var svomin, var hann væl fyri og svam 

eina sera góða taktiska kapping og vann silvurmerki. Sama endurtók seg í 800 

frí har Pál aftur vann silvurmerki. Enn eitt einastandandi avrik av Páli. Hesi 

bæði silvurmerkini gjørdi, at Føroyar gjørdist nummar 15 av londunum til EM. 
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Útøkutreytir 

Vit hava seinastu árini valt at senda rættiliga nógvar svimjarar til ymsar 

kappingar, bæði í norðanlondum, Evropa og millumtjóða kappingar. Skal eg 

hyggja aftur á hesi 6 farnu árini, so eri eg noyddir at seta spurningin, um vit 

hava fingið nóg nógv burturúr hesari íløgu. Svarið er ikki einfalt, men 

spurningurin er, um vit ikki frameftir noyðast at brúka okkara orku uppá færri 

svimjarar. Um hetta verður gjørt, mugu eisini nógv størri krøv setast til úrslitini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langhylur/ar 
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Tað grør undir gangandi fóti, og hugaligt er at síggja, hvussu væl arbeiðið 

gongur í Suðuroy við Pálshøll. Tað fer at geva føroyskar svimjing stórar 

møguleikar, tá ið tað verður møguligt at venja í langhyli, uttan at fara 

uttanlands. 

 

Nú er bara at vóna at aðrir fylgja eftir. Heðin Mortensen, býráðsformaður í 

Tórshavnar kommunu, lovaði til 75 ára hátíðarhaldið, at nýggi langhylurin í 

Havn skal vera liðugur í 2017. Vónandi verður hetta so. 

Aðrastaðni tørvar okkum eisini nýbyggingar. Eysturoyggin er enn uttan 25 

metra hyl. Runavíkar kommuna hevur ongan hyl. Svimjihylurin í Klaksvík treingir 

til stórar ábøtur, ið liggja í kortinum fyri framman.  
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NIÐURLØGA 

 

Henda frágreiðing til aðalfundin er mín sætta á hesum sinni, og verður hon 

tann seinasta. 

Hesi farnu seks árini hava verið avbera góð og spennandi, avbjóðingarnar 

hava verið nógvar og vónandi eru nakrar av teimum loystar upp á rættan hátt. 

Lat meg fyrst takka øllum tykkum, ið hava gjørt alt møguligt. Svimjarum, 

foreldrum, nevndarlimum, venjarum og øll tykkum, ið hava áhuga í svimjing. 

Tá ein er afturlítandi soleiðis eina løtu, so er tað ikki sørt, at eygað hevur hug 

at støðga við alt tað, ið vit ikki náddu at gjøgnumføra. Allar ætlaninar og 

hugskotini, ið ikki blivu gjøgnumførd. Tó so, nógv er hent og nógv, ið vit øll 

kunnu gleðast um. Lat meg bara nevna nøkur heilt fá. FM/JM var uppraðfest, 

masterssvimjing er komin í gongd og lívbjargingararbeiðið er vorðið skipað. 

Vegna nevndirnar í Svimjisambandinum skal eg takka tykkum fyri tað álit, tit 

hava víst okkum farna tíðina. Hóast eg leggið frá mær sum formaður í dag, so 

vóni eg, at eg kann lata eina hjálpandi hond til føroyska svimjing, nógv ár 

frameftir. 

Lat meg at enda gera orðini hjá Sverra Mortensen, ið er 92 ár og svimur 500 

metrar hvønn morgun, til míni: Eg hevði ikki verið tann maðurin, ið eg eri í dag, 

um eg ikki hevði svomið. (Í sendingini "Tórði á túri“, 22. september 2014) 
 

Tórshavn, 18. oktober 2014 
 

 

 

Jon Hestoy, formaður 
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