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Innbjóðing til B1 skeið í januar 2017 
 
Ætlanin er at hava fýra B1 skeið í januar 2017. Skeiðini eru hesi: 

 13-15. januar í Tórshavn 

 13-15. januar í Klaksvík 

 27-29. januar á Toftum 

 27-29. januar í Vági  
B1 skeiðið er tilsamans 20 tímar og er fríggjadag klokkan 18-20½, leygardag klokkan 8½-20 og sunnudag klokkan 
8½-17. 
Eitt skeið eru treytað av nóg góðari undirtøku. Er tørvur á fleiri skeiðum vegna góða undirtøku, er helst eisini 
møguleiki fyri tí. 
 
Endamál/innihald: B1 er 20 tímar, og er byrjanarskeið hjá teimum, sum ætla at útbúgva seg á venjaraøkinum. 
Men B1 er eisini ætlað foreldrum og leiðarum, sum á ymiskan hátt ynskja at hjálpa til í felagnum, eitt nú við 
venjing av yngri børnum.  
 
Evni, sum verða viðgjørd á B1-skeiðunum, eru m.a.: 

 Fótbóltur, foreldur og felag 

 Leikarin/barnið 

 Venjing og dystur 

 Venjarin/ungdómsleiðarin 

 Fyrsta hjálp og fótbóltsskaðar 

 Etikkur og virðisgrundarlag 
Tað er ongin próvtøka, men kravt verður, at uppmøtingin er 100%. Tá skeiðið er av, verður luttøkubræv latið 
luttakarunum.  
Tey, sum hava tikið B1 skeið og eru 18 ár, hava rætt til at søkja luttøku á B2 skeiðunum, sum eru lýst at vera í 
februar 2017 (3-5 & 10-12 februar í Tórshavn og 10-12 & 17-19 februar í Leirvík). 
 
Upptøkutreytir: Luttakarin skal vera 15 ár ella eldri. 
 
Luttøkugjald: Kostnaðurin fyri skeiðið, íroknað frálærutilfar og kost, er 1.000 krónur. – Konufólk rinda tó ikki 
luttøkugjald.  
 
Tilmelding: Áhugað kunnu sjálvi tekna seg ella venda sær til egið felag, sum avgreiðir tilmeldingina. Tilmeldingin 
skal gerast umvegis elektronisku tilmeldingarskipanina hjá FSF. Far inn á www.FSF.fo , undir “Nethandil”. 
Umráðandi er við røttum upplýsingum um luttakaran: navn, føðidato, kyn, teldupost og tlf.  
Tilmeldingarfreistin er úti mikudagin 4. januar 2017.  
 
Meira fæst at vita um skeiðini við at venda sær til Petur á teldupostadressuni petur@fsf.fo ella á tlf. 291977. 
 
Við ítróttarkvøðu 
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