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Kæra um atburð hjá Rxxx til kapping á Argjum 23.10.2021 
 

Kæran:  
Leygarkvøldið 23. oktober fekk DSF kæru um eina hending í sambandi við lið- og 
double-kappingina á Argjum henda sama dagin.  

Kæran var send til formannin 5 tímar eftir kappingarlok. Tí kann staðfestast, at kæran 
kom inn til tíðina.   

Hendingin fór fram í gongini í Argja skúla uml kl 15:45, har Rxxx uttan ávaring skal 
hava sligið Axxx hart við flatari hond í oyra/nakkan. Slagið var so hart, at allir sum 
vóru har, vórðu skelkaðir.  

Pxxx, ið var hjástaddur, fekk eisini at vita frá Rxxx, at um hann segði meira, so skuldi 
Rxxx smekka nevan beint í gronina á honum. Hetta fer fram, eftir at Axxx hevur rætt 
hondina framm og ynskt Rxxx tillukku við silvurheiðursmerkinum í liðkappingini. 
 
Partshoyringar:  
Nevndin í DSF hevði fund sunnukvøldið 24. oktober, har viðgerðin av kæruni byrjaði.  

Av tí at kappingarleiðarin ikki hevði sæð hendingina og heldur einki hoyrt um hana 
leygardagin, var farið undir at finna møgulig vitni til hendingina og fáa skrivliga 
frágreiðing frá teimum. Eitt vitni sendi DSF skrivliga frágreiðing. Kærarin og Axxx 
vóru eisini biðnir um at koma við eini skrivligari frágreiðing.  

Eftir at hava lisið hesar frágreiðingarnar, var nevndarlimur í HDF eisini biðin um eina 
frágreiðing í sambandi við eina triðju hending viðvíkjandi matsøluni.  

Kappingarleiðarin hevði hoyrt munnhøggarí í matsøluni, men hoyrdi ikki orðarætt, 
hvør segði hvat við hvønn, tí hann sat í øðrum rúmi og gjørdi klárt til cup-dystirnar í 
double-kappingini. Kappingarleiðarin leggur tó aftrat, at hetta ikki var fyrstu ferð í ár, 
at Rxxx var miðdepilin í munnhøggaríið millum leikarar.  

Tá frágreiðingarnar vóru komnar til DSF, var Rxxx biðin um at senda sína frágreiðing 
um hendingarnar. 

Málsfrágreiðingar:  
Øll hoyringsskrivini vátta, at hendingarnar eru farnar fram, Kærarin, Axxx og vitnið 
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hava somu frágreiðing um, hvat hendi í gongini, meðan Rxxx hevur eina nakað ørvísi 
útlegging av hendingunum.  

Axxx følir seg slignan hart á høgra oyra og nakkan og gjørdist sera skelkaður. Kærarin 
og vitnið siga somu søgu sum Axxx, og báðir siga eisini, at Rxxx hareftir hótti við at 
sláa Pxxx. 

Um hendingina í matsøluni sigur nevndarlimurin hjá HDF, at Rxxx gjørdist illur um 
manglandi mat og legði eftir umboðum fyri HDF við róp og geylan og útspilling, og 
sum víðari í kjakinum bleiv til meira óvilja og hóttandi tóna móti limum í HDF.  

Rxxx greiðir frá, at ”slagið” var eitt herðaklapp til Axxx, sum rakti ræðuliga keðiligt 
og at Pxxx hevði sagt okkurt, sum østi hann. Viðvíkjandi skeldarínum í matsøluni sigur 
Rxxx, at hann var svangur og frustreraður og segði sína meining um 
kvalitetin/mangulin av matinum, men fekk allar í móti sær av hesi orsøk. 

 
Støðutakan hjá nevndini:  
Nevndin heldur tað er prógvað 
- at hald er í kæruni um, at Axxx var sligin hart í nakkan/oyra sambært frágreiðing frá 
vitni og Axxx sjálvum 
- at hald er í kæruni um, at Pxxx var hóttur við at verða sligin sambært frágreiðing frá 
vitni og Axxx 
 
- Frágreiðingin hjá Rxxx um, at ”slagið” var eitt herðaklapp til Axxx, sum rakti 
ræðuliga keðiligt, verður ikki tikin til eftirtektar  
- Frágreiðingin hjá Rxxx um, at hann var østur, tá hann hótti við at sláa Pxxx, ger ikki, 
at nevndin sær mildari uppá hendingina 
- Viðvíkjandi harðliga kjakinum um matin, vátta allir partar, at hetta fór fram. Trupult 
er at staðfesta, hvør segði hvat við hvønn; men hetta er ikki fyrstu ferð í ár, at Rxxx er 
miðdepulin í munnhøggaríið millum leikarar. 
 
Harðskapur og hóttanir hoyra ikki heima í dart-ítróttini. Hetta er atburður, ið ikki kann 
góðtakast og og sum gongur beint ímóti øllum ið Dartsambandi stendur fyri, og tí má 
Dartsanbandið handla hareftir. 
 
Avgerð:  
Rxxx fær leikbann í 6 mánaðir frá 30.10.21 at rokna. Leikbanni umfatar allar 
kappingar undir DSF, herundir kappingar í einmansleiki, tvímansleiki, liðkapping, 
kappingar, sum feløgini undir DSF skipa fyri og altjóða kappingar undir WDF. 
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Niðurstøða og tilvísingar til reglugerðir: 
Víst verður til reglugerð viðkjandi atburði og ítróttaranda frá 18.09.2019 og avgerð 
hjá DDU um líknandi kæru: 
 
Í reglugerðini stendur m.a.: 
Um leikari verður burturvístur av kappingarleiðaranum, skal nevndin í DSF hava boð 
um hetta sum skjótast. Nevndin ásetur síðan revsing, ið kann vera bót ella karantena. 
Nevndin í DSF hevur eisini mynduleika at taka avgerð í møguligum málum og kærum, 
sum koma eftir eina kapping. Kærur skulu sendast formanninum í seinasta lagið 24 
tímar eftir at kapping er lokin. Nevndin í DSF tekur síðan støðu til kæruna í seinasta 
lagi eina viku eftir at kappingin er lokin. Nevndin í DSF kann eisini taka 
mál upp av sínum eintingum, herundir hendingar/atburð á kappingarstaðnum, sum ikki 
beinleiðis viðvíkja einum dysti. 
 
Sum dømi um vánaligan ítróttaranda/atburð kunnu nevnast: 
- Larmandi/provokerandi/niðurgerandi atferð. 
- Víst verður annars til lógarverkið hjá DDU 
 
Eingi fordømi eru í føroyskum darti um líknandi kærur og tí hevur nenvdin í DSF hugt 
eftir, hvussu onnur lond rundan um okkum áseta revsingar í slíkum málum. DDU hevur 
í ár ásett leikbann í 6 mánaðir líknandi í málið, har kæran snýr seg um at sláa leikara 
og hóttan um at sláa leikara.  
 
Møguleikar at kæra avgerðina um revsing: 
Í viðtøkunum hjá DSF stendur í §9: Í dómsnevndini sita 3 limir, sum arbeiða sambært 
reglugerð fyri dómsnevndir hjá ÍSF. Um dómsnevndin ikki er sett, verður starvs-
nevndin at meta sum dómsnevnd. 
 
Av tí at starvsnevndin eisini virkar sum dómsnevnd, kann avgerðin ikki kærast víðari í 
DSF. Avgerðir hjá starvsnevndini í DSF kunnu kærast víðari til kæruskipanina hjá ÍSF 
innan 7 dagar. 
 
30. oktober 2021 
 
Starvsnevndin 
 
Hans Eivind Olsen                Kristian Joensen                    Jens Albert Simonsen 
 


