
TALVSAMBAND FØROYA - FORMANSFRÁGREIÐING 2010 
 
Á seinasta aðalfundi stóðu tríggir nevndarlimir fyri vali. Terji Petersen bar seg undan afturvali og varð Jákup 
á Rógvu Andreasen valdur í hansara stað. Finnbjørn Vang og Klæmint Hansen vórðu afturvaldir.  
 
Nevndin skipaði seg soleiðis:  
 
Jógvan Joensen, formaður, Finnbjørn Vang, næstformaður, Jákup á Rógvu Andreasen, skrivari og Klæmint 
Hansen og Dávur Jacobsen, nevndarlimir. Til kappingarleiðara varð valdur Ingolf Gaard. Varalimurin Hanus 
Ingi Hansen, játtaði at halda fram sum kassameistari. 
 
Í seinastu formansfrágreiðingini varð m.a. fegnast um, at Talvkalendarin, í tøttum samstarvi við feløgini, 
seinastu árini var útbygdur munandi. Samlaða menningin og frægastu úrslitini verða best tryggjaði og rótfest, 
um javnvág er ímillum elitu, breidd og ungdóm. Hetta verður tryggjað við einum virknum talvkalendara við 
góðum og munadyggum útboði. 
 
Nevndin valdi at halda fast um hendan leistin í farna kappingarári. Og tað er ivaleyst ikki ov nógv sagt, at 40. 
talvárið síðani stovnan TSF er eitt hitt virknasta nakrantíð. Hildið varð sostatt fast um útboðið, soleiðis at 
allir telvarar fingu høvið at nøkta júst sítt ambitiónsniveau og sum samstundis tryggjaði, at teir virknastu 
telvararnir veruliga høvdu møguleika at halda seg framat í kappingarhøpi.  
   
Samanumtið hepnaðist hetta væl. Ikki minst hugaligt er tað, at undirtøkan er økt innan breiddina, ungdómin 
og ikki minst elituna.  
 
Nevndin hevur tískil gjørt av, at halda á við sama leistinum komandi ár. Tað sum komið er á kalendaran, og 
sum fungerar, verður – í útgangsstøðinum – ikki tikið av aftur. 
 
Umframt sera spennandi heimligar kappingar, vóru nakrar av yvirskriftunum: 
 

• NM Bronsa í Skúlatelving: Høgni Egilstoft Nielsen (U12) 
• NM Bronsa í gentutelvingini: Herborg Hansen (U20) 
• Heini Olsen Memorial 
• Karpov vitjaði 
• Helgi basti Karpov – fyrrverandi HM-vinnaranum  
• IM-normur til Olaf Berg 
• Góð úrslit í Politiken Cup og Artic Chess Challenge 
• Klaksvík vann the double: Lið- og steypakapping 
• TFS – 40 ár á baki 
 
 

MISTU HEINA OLSEN 
 
Men tað sum av álvara skelkaði og fekk okkum øll at støðga á, var tá vit fyrr í ár máttu ásanna, at Heini 
Olsen ikki var ímillum okkum meira. Einans 40 ára gamalur. Ein ómetaliga stórur smeitur fyri føroyska 
telving. Men ikki minst svárt er tað fyri familjuna, har okkara tankar alsamt leita.  
 
Telvarar drýpa høvur í sorg, sakni og virðing um Heina og tann stóra týdning hann hevur havt fyri føroyska 
telving. 
 
Eins nívandi sorgin og saknurin er, eins varandi verður minnið um Heina Olsen. 
 
 



 
MIÐLARNIR 
 
Profileringin í miðlunum hevur aftur í ár hepnast samanumtikið væl  – profilering, sum hevur ómetaliga 
stóran týdning fyri framburði sum heild. Sjónligheit er treytin fyri inntøkum TSF´s. Í dag er reglan, at 
miðlarnir venda sær til okkum, í mun til fyrr, tá áhaldandi var neyðugt at gera vart við seg.  
 
Niðanfyri er trivið nærri í nakrar av hendingunum í farna árinum, síðani seinastu ársfrágreiðing: 
 
FRÁLÍKT LANDSLIÐSAVRIK 
 
Fyri kortum luttóku Føroyar í OL, í Sibirien. Landsliðið helt fast um 50% úrtøku, sum áhaldandi er tað vit í 
minsta lagi skulu røkka. Í 11 landsdystum vórðu bert 4 tap – ímóti USA, Serbia, Albania og Uspekistan. Hini 
7 umførini borðreiddi landsliðið við 4 sigrum og 3 javnleikum. 
 
Ovaru borðini høvdu áhaldandi trupla mótstøðu og vardu seg manniliga. Men heilt sermerkt er avrikið á 
niðaru borðunum, har Olaf Berg, Jóan Hendrik og Carl Eli - av álvara - prógvaðu sínar dygdir á altjóða 
talvpallinum. 
 
Føroyar endaði í miðjum høpi - nr. 80 av teim 149 luttakandi tjóðunum. 
 
Liðið varð mannað við: IM Helga Dam Ziska, IM John Rødgaard, Olaf Berg, Carl Eli Nolsøe Samuelsen og 
Joan Hendrik Andreasen. 
 
Rættiligur talvfepur herjaði oyggjarnar, tá til bar at fylgja okkara monnum LIVE hvørt umfarið. 
 
Annars verður næsta avbjóðandi uppgávan hjá Landsliðnum, Small Nations Cup 2011, á heimavølli, har 
Føroyar verjir gullið og heitið – besta smátjóðin í Evropa. 
 
KLAKSVÍK CHESS FESTIVAL 2010 
 
TSF skipaði í juli mánað í ár fyri – sera væl eydnaðari - Klaksvík Chess Festival 2010.  
 
Umframt GM-kappingina – Heini Olsen Memorial – við heili 3 GM-arum og 4 IM-arum – var skipað fyri 
opnari kapping, Klaksvík Open.  
 
Íslendski stórmeistarin, GM Henrik Danielsen, vann Heini Olsen Memorial. Henrik vann kappingina við 7 
stigum, ájavnur í stigum við enska stórmeistaran GM Gawain Jones. Mótstøðustigini vórðu avgerandi. Helgi 
vann bronsu á 3. plássi við 6 stigum. 
 
Føroyingarnir stóðu seg sum heild væl. Tó gjørdist ikki talan um nakran norm á hesum sinni. Men tað restaði 
ikki nógv í at hetta kundi gerast veruleiki. Høvdu Helgi Dam Ziska og Rógvi Egilstoft Nielsen fingið eitt stig 
afturat, hevði verið talan um ávikavíst GM og IM-norm. 
 
Serliga eyðsýnt var avrikið hjá 17 ára gamla sandavágs unglinginum, Rógva Egilstoft Nielsen, sum telvdi 
framúrskarandi væl í kappingini.  
 
Umframt Helga og Rógva, luttóku føroyingarnir Carl Eli Nolsøe Samuelsen og Olaf Berg. 
 
Klaksvík Open, vann FM Morten Weirich úr Týsklandi við 8 stigum. 18 telvarar luttóku í kappingini. 
Herborg Hansen, úr Klaksvík, Rógvi M. Olsen, av Toftum, og Vagn Heldarskarð, úr Klaksvík, stóðu seg 
best av føroyingunum, við ávikavíst 5½ og 5 stigum og gjørdust nummar 5, 6 og 7.  
 



LIÐKAPPINGIN 2009/2010 
 
Eins og undanfarin ár, gjørdist liðkappingin sera spennandi og áhugaverd. Í mun til undanfarna ár, har 
Havnin vann í sera tættari orrustu við Sandavág, settu Klaksvíkingar og Vestmenningar dagsskránna, men 
har Klaksvíkingar, tá samanumkom, greitt vunnu FM. Havnar Telvingarfelag skipaði fyri einum væl 
eydnaðum endaumfari. Hildið eigur at vera fast í, at gera endaumfarið til nakað serligt.  
 
 1. deild (6) 2. deild (6) 3. deild (8) Unglingar (5) 
 

1. KTF (28½) 1. ST (23) 1. VT3 (32) 1. ST (31½) 
2. VT (27) 2. HT3 (22) 2. Skopun (25) 2. HT (30½) 
3. HT (24½) 2. HT2 (22) 3. Gøta (23½) 3. VT (27½) 
4. ST (21½) 4. VT (20) 4. Rókur (22) 4. KTF (20½) 
5. KTF2 (11) 5. KTF (17½) 5. VT4 (22) 5. HTb (10) 
6. TT (7½) 6. Rókur (15½) 6. HT4 (20) 6. Rókur (0) 

   7. HT6 (18½) 
   8. ST3 (15½) 
   9. HT5 (15)  

  10. TT (12) 
  11. KT (10½) 

      
Eftir at hava rykt upp í fjør, noyðist Toftir niður aftur í 2. deild, meðan Sandavágur hevur 2 lið í bestu 
deildini í komandi ári. Sama er galdandi fyri Rók, sum eftir 2 kappingarár í 2. deild, rykkir niður í 3. deild – 
deildina, sum Vestmenningar vunnu sera sannførandi. Unglingarnir úr Sandavági vunnu FM-gull í 
Unglingadeildini, eftir at Klaksvíkingar ikki megnaðu at halda fast um FM-heitið, teir hava vunnið í fleiri ár. 
    
FM 2010 FYRI EINSTAKLINGAR 
 
Sandavágur var vertur fyri FM fyri einstaklingar um páskirnar. Og á heimavølli eydnaðist at fáa FM-heitið 
og 1. bólk til høldar.  
 
Olaf Berg (ST) (6½), tryggjaði sær sítt 1. FM-heiti í talvi, meðan Terji Petersen (KTF) (6), sum lá sera væl 
fyri meginpartin av kappingini, gjørdist nr. 2, meðan bert 12-ára gamli, Høgni Egilstoft Nielsen (ST) (5), 
gjørdist nr. 3. 
 
Sára Traber Olsen (HT) (7½) vann FM í unglingabólkinum, Rúni Tindskarð Jacobsen (HT) (7) vann silvur 
og Heðin Gregersen (KTF) (6) vann bronsuna, eftir betri korrektión enn bróðurin Einar Gregersen (KTF), 
sum somuleiðis fekk 6 stig. 16 telvarar luttóku í unglingabólkinum. 
 
Jónfinn Thomsen (ST), vann 1. bólk, við 6½ stigum. Á øðrum plássi bleiv Andreas Andreasen (TT) við 6 
stigum, sama stigatal, men betri korrektión, enn Jón Gregersen (ST), sum gjørdist nr. 3 og Heiðrik Tindskarð 
Jacobsen (HT), sum gjørdist nr. 4. 
 
Almenna bólkin vann – nýtt stjørnuskot - Rógvi Olsen (TT) sera greitt við 8 stigum. Nr. 2 bleiv Brandur 
Højgaard (Rókur) (6), meðan Martin Jóanesarson (VT) bleiv nr. 3 við 5½ stigi. 13 telvarar luttóku í 
almannabólkinum. 
 
FM 2011 verður telvað í Vestmanna. 
 
 
 
 
  



FM KAPPINGAR FYRI UNG 
 
FM kappingar fyri ung hava hesi seinnu mongu árini verið skipaðar soleiðis, at einstaklingakappingar eru um 
heystið, meðan liðkappingar eru um várið – tilsamans 6 kappingar. Hildið varð fast um leistin í farna 
kappingarári. 
 
FM kapping fyri einstaklingar: 
 
FM-kappingin fyri einstaklingar er skipað í somu aldursbólkum, sum nýttir verða til NM. Vinnarin og nr. 2 í 
hvørjum aldursbólki vinna sær luttøkurætt til NM, sum hildið verður árið eftir í februar mánað. 
 
Undankappingar vóru í Vestmanna og í Sandavági, meðan finalan varð telvd í hølum Havnar 
Telvingarfelags.  
 
FM-vinnarar gjørdust: 
17-20 ár: Rógvi Egilstoft Nielsen (ST) 
15-16 ár: Heiðrikur Tindskarð Jacobsen (HT) 
13-14 ár: Einar Gregersen (KTF) 
11-12 ár: Høgni Egilstoft Nielsen (ST) 
upp til 10 ár: Eli W. Finnsson (HT) 
 
Hesir, saman við teim sum gjørdust nr. 2: Margar Berg (HT), Karl Marius Dahl (KT), Heðin Gregersen 
(KTF), Alfred Olsen (VT) og Janus Skaale (ST) – mannaðu hópin sum umboðaði Føroyar til NM sum var 
telvað í Svøríki í februar mánaði 2010. Valda konseptið tryggjar, at Føroyar luttekur á jøvnum føti við hini 
Norðurlondini (10 telvarar). Áðrenn kappingina varð skipað fyri venjingarlegu á Hotel Vágum, har IM John 
Rødgaard og IM Helgi Dam Ziska, enn einaferð, við hepnari hond, vandu hópin. 
 
Tá avtornaði, vann Høgni Egilstoft Nielsen enn eitt NM-heiðursmerki – NM-bronsu í U12.   
 
FM kapping fyri lið: 
 
Fyrra liðkappingin var í Klaksvík, meðan seinna kappingin og Finalan varð í Kollafirði.  
 
Kappingin er býtt upp í aldursbólkarnar: 4. flokkur og yngri og 5. flokkur og eldri. 4 telvarar eru á hvørjum 
liði. 
 
Talan gjørdist um væl eydnaðar kappingar, har undirtøkan – á leið - helt sær í mun til undanfarin ár. Hugaligt 
var at síggja, at borðreitt varð við góðari telving frá einum - fyri tað mesta - heilt nýggjum ættarliði av 
talvungdómi, sum í mestan mun ikki hevur verið við til kappingartelving áður. Spennandi gróðrarbotnur. 
  
Hjá teim eldru endurvann Havnin FM-heitið (11) fimta árið á rað, meðan ST vann silvur (8½) og Klaksvík 
gjørdist nr. 3 (4½). Kollafjørður vann heiðursmerkini í eldra opna bólkinum. 
 
Hjá teim yngru vann Havnin FM-heitið (12) meðan Sandavágur (8½) bleiv nr. 2 og Klalsvík (4½) gjørdist nr. 
3. Opna yngra bólkin vann Sandavágur sannførandi, meðan Kollafjørður og Havnin gjørdust ávikavíst nr. 2 
og nr. 3.  
 
FM kapping fyri gentur: 
 
Skipað varð á triðja sinni fyri FM-kapping fyri gentur, sum varð telvað í Kollafirði í mars mánaði.  
 



Vinnarar gjørdust: Sára Traber Olsen (HT) (U16), Signhild Djurhuus (KT) (U13). Kappingin var samstundis 
vegleiðandi úttøkukapping til NM-kapping í Íslandi. Hesar báðar og Hanna Jacobsen (KT) og Herborg 
Hansen, vóru við í NM hópinum í Reykjavík, har tað eydnaðist Herborg at vinna NM-bronsu í U20. 
 
STEYPAKAPPING OG VEITSLA  
 
TSF skipað – á fjórða sinni – fyri steypakapping fyri lið, sum varð hildin í Gjáargarði við Gjógv í september 
mánaði. Eins og undanfarin ár, varð kappingin skipað soleiðis, at 6 telvarar vóru á hvørjum liði og 
umhugsunartíðin var 15 minuttir í part til hvørt talvið. Feløgini meldaðu 8 lið til kappingina. Telvaði vórðu 7 
umfør, soleiðis at øll liðini telvdu ímóti hvørjum øðrum. 
 
Klaksvíkingar gjørdust – eins og í 2007 og 2009 – steypavinnarar 2010. Havnin vann silvur, meðan 
Sandavágur vann bronsuna. Havnin vann í 2008. 
 
Eftir lokna kapping var døgverði á skránni, har uml. 70 fólk – telvarar, makar og onnur – luttóku. Borðreitt 
var eisini við felagssangi, skemti, røðum, umframt at talvárið 2009/10 – og seinastu 40 árini - í myndum, 
varð víst á stórskíggja. Hugaligt var tað, at ein av talv-legendunum, Hans Petersen, sum eisini er ein av 
stovnarum TSF´s, møtti til veitsluna og varð hann heiðraður við lógvabrestum. 
 
Feløgini atkvøddu um Ársins Telvara 2009/10 (IM Helgi Dam Ziska) og Ársins Stjørnuskot 2009/10 
(Heiðrikur Tindskarð Jacobsen). Høgni Egilstoft Nielsen vann kappingina um vakrasta talv í FM 2010. 
 
Samanumtikið gjørdist talan um enn ein minniligan leygardag við Gjógv.  
 
GRAND PRIX 2009/10 
 
Í kappingarárinum 2006/07 gjørdi TSF, saman við feløgunum, eina roynd at seta vælumtóktu Grand-Prix-
kappingarnar á dagskránna aftur. Fyrsta árið vórðu 3 kappingar, meðan hetta varð økt til 9 kappingar í 
2007/08. Konseptið eydnaðist sera væl og er síðani víðkað til 10 kappingar, har luttøkukravið er 5 av 10, 
harav minst ein Open og at luttikið verður í finaluni:  
 
4 Rataðar kappingar 
4 Kvik-kappingar (íroknað finala) 
2 Snar-kappingar (íroknað FM-snar) 
 
Helgi Dam Ziska vann FM í Snartalvi fyri 6. ferð uppí slag og bygdi samstundis út metið í flest vunnum 
Snar-FM-heitum.  
 
Tá drigið varð samanum GP 2009/10, varð Helgi Dam Ziska (HT) – enn einaferð - vinnari og vann samlaðu 
kappingina við 34 stigum, eittans stig frá fullum stigatali. John Rødgaard (VT) gjørdist eins sannførandi nr. 
2, meðan Rógvi Egilstoft Nielsen (ST) vann bronsuna í harðari orrustu við Finnbjørn Vang (KTF). 
 
3 ratingvirðislønir vórðu somuleiðis latnar: Heiðrikur Tindskarð Jacobsen (HT) (<1900) (17,2), Sára Traber 
Olsen (HT) (<1600) og Rúni Tindskarð Jacobsen (HT) (<1300). 
 
TSF fer í komandi kappingarárinum at halda fast um verandi konsept, íroknað góðu virðislønirnar, tí 
staðfestast kann, at luttøkan støðugt økist og ikki minst hugaligt er tað, at sterkaru telvararnir veruliga geva 
kappingini ans. 
 
 
 
  
 



HUGAÍTRÓTTUR FØROYA 
 
Broytingar eru ikki hendar í viðtøkum v.m. viðv. limaskapi TSF í Hugaítrótti Føroya. Formaður TSF og  
Finnbjørn Vang, varaformaður sita í nevndini vegna TSF. Bridgesamband Føroya hevur 2 limir. Í felag 
verður formaður valdur. Jógvan við Keldu er formaður í Hugaítrótti Føroya. 
  
Nakað óvæntað, men ikki minst sum eitt úrslit av sera góðum talvúrslitum seinnu árini, økti Løgtingið 
játtanina til Hugaítróttina við 200 t.kr. fyri 2009 og 2010. Eftir drúgvt kjak um býtið av øktu játtanini, varð 
semja um, at TSF fekk tillutað 130 t.kr., meðan BSF fekk tillutað 70 t.kr. Samlaða upphæddin uppá 650 t.kr. 
varð hereftir býtt soleiðis: TSF 360 t.kr. og BSF 290 t.kr. Býtið er úrslit av semju ímillum partarnar, har 
viðtøkurnar áseta, at býtast skal eftir grundupphædd og virksemi. 
 
Men á fíggjarlógaruppskotinum fyri 2011 er tað eitt satt vónbrot, at samlaða játtanin er lækkað við 200 t.kr., 
ivaleyst grundað á sparingar, soleiðis at samlaða játtanin aftir er lend á teim 450 t.kr.  
 
Væntað og vónað verður – eftir at TSF hevur gjørt vart við málið – at játtanin, tá avtornar, gerst 650 t.kr. 
 
TALVRÁÐGEVIN 
 
Tað hepnaðist á fyrsta sinni í skúlaárinum 2005/06, at fáa fíggjarligan stuðul frá Mentamálaráðum, soleiðis at 
TSF kundi starvseta Talvráðgeva, hvørs endamál er at seta gongd á og at halda fast um telving í føroyska 
fólkaskúlanum. TSF hevur enn ikki fingið fráboðan um, at fíggjarligur stuðul verður játtaður, soleiðis at 
ráðgevarastarvið heldur fram í komandi skúlaárinum 2010/11.  
 
FÍGGJARLIGA GONGDIN 
 
Rakstrarúrslitið fyri 2009/10 er eitt avlop uppá 100 t.kr. ímóti 21 t.kr. í 2008/09. Samlaðu inntøkurnar eru 
uppá 650 t.kr., meðan samlaðu rakstrarútreiðslurnar eru uppá 550 t.kr.  
 
Hildið eigur framhaldandi fast um, at hava munadyggan tiltøkupening at standa ímóti við. Hetta er neyðugt, 
soleiðis at virksemi TSF´s ikki í einari knappari vending verður tarnað munandi, skuldu inntøkurnar svikið. 
 
Og viðmerkjast skal, at í mun til verandi roknskap, sum endar 30. juni 2010, eru munandi útreiðslur 
avhildnar í sambandi við Heini Olsen Memorial, OL, NM-fyri gentur og Steypakapping.  
 
Umframt Føroya Løgting, Landstýrinum, sum umvegis Hugítróttin hevur stuðlað TSF við 360 t.kr. og 
Mentamálaráðnum, sum hevur stuðlað virkseminum viðv. Talvráðgevanum við 255 t.kr., verður eisini takkað 
fyri munadyggan stuðul frá Tórshavnar Kommunu, Sandavágs Kommunu, Klaksvíkar Kommunu, 
Vestmanna Kommunu – og Atlantic Airways, Fonn Flog og Flogfelag Føroya fyri jaligar sømdir í farna ári – 
umframt stuðlum til kappingina Heini Olsen Memorial. 
 
Trivið kundi verið í fleiri aðrar hendingar og avrik. Tað sum ikki er nevnt, er ikki gloymt! 
 
HEIMASÍÐAN 
 
Tað var ein rættiligur smeitur, tá heimasíðan, eftir árskiftið, “brendi saman” og telvingin var uttan sera 
týðandi miðilin og bindiliðið hjá telvarum. Men nýggj heimasíða varð sjósett á 40 ára degi TSF, 14. februar 
2010. Tað er drúgvt at koma heilt á mál, men smátt um smátt er ein væl betri og ikki minst tryggari 
heimasíða í havsbrúnni.  
 
Ein serlig tøkk verður latin Ingolf Gaard, kappingarleiðara, sum, við heilt einastandandi innsatsi, hevur 
fingið verandi heimasíðu á føtur. Og framvegis verður arbeitt við møguleikanum fyri at kunna “blaða” á 
gomlu síðuni, ikki minst soleiðis, at rúgvusmikla søguliga tilfarið ikki fer fyri bakka.      



FRAMTÍÐIN  
 
Nú nýtt kappingarár stendur í durum fegnast TSF um, at nýtt kappingar og -rating forrit eftir ætlan verður  
tikið í nýtslu. Valt er at nýta “norsku skipanina”. Skipanin er brúkaravinarlig at umsita hjá TSF og feløg-
unum og er ikki minst informativ.    
 
Í samstarvi við feløgini leggur TSF fram talvkalendara fyri komandi kappingarárið, til aðalfundin at taka 
endaligu støðu til.  
 
Útgangstøðið fyri uppskotinum er, at verandi virksemi sum heild er væleydnað og virkar. Farna kappingarár 
stuðlar uppundir hesa niðurstøðu.  
 
Kalendarin er tó ikki ein forðing fyri, at TSF og feløgini miðvíst miða ímóti, at økja um útboðið, dygdina, 
avbjóðingarnar og talvvirksemið sum heild.  
 
Málið hjá TSF og feløgunum eigur framhaldandi at vera, at skapa karmar, soleiðis at telvarar, sum av álvara 
brenna fyri telvingini, fáa veruligan møguleika fyri at mennast – í sama konsepti, sum teir telvarar, sum av 
ymsum ørsøkum seta sær lægri mál.   
 
Tað skal vera rúm fyri øllum í Føroyskari telving. 
 
Framburðurin higartil er grundfestur í munadygga arbeiðinum í feløgunum. Og soleiðis verður eisini 
framyvir. Virkin talvfeløg er fortreytin fyri munadyggari menning. TSF førkar ikki einsæris telvingina rætta 
vegin.  
 
Men vit koma ivaleyst ikki uttanum, skulu vit seta enn meiri ferð á menningina, at tíðin er búgvin, at TSF og 
feløgini, saman við stuðlum, fáa starvsett ein stórmeistara, sum er fastbúgvandi, at standa fyri miðvísari 
talent og –elituvenjing, umframt at vera ein inspirator fyri telvingina kring landið.     
 
Stór tøkk til øll tykkum, sum tóku tøk í farna ári, føroyskari telving at frama !   
 
Vil at enda nýta høvið at takka telvarum, nevndarlimum, feløgum og annars øllum á leiðini, hesi seinastu 10 
árini ein hevur sitið í nevnd TSF - hjartaliga - fyri framúr gott og gevandi samstarv og ikki minst fyri mongu 
minniligu løturnar.  
   
 
Tórshavn, hin 15. oktober 2010 
 
 
Jógvan Joensen 
formaður  
 


