
Innbjóðing til “Tórshavn Snarróður” leygardagin 10 Maj 2014 kl. 19.00 

Hervið vilja undirritaðu bjóða tykkara róðrarfelag til at luttaka í tiltakinum “Tórshavn Snarróður”, 
sum verður á Havnarvág.  

Róðurin hesaferð verður skipaður á sama hátt, sum Snarróðurin í August 2013. Tó verða tvær nýggjar 
kappingar á skránni.  

 

1. Lið kapping millum róðrarfeløgini: 
Endamálið er at styrkja felagskensluna í hvørjum einstøkum róðrarfelagi eins og áhugan fyri, 
hvussu tað gongur hjá hvørjum øðrum í sama róðrarfelag. Vónandi kann hetta eisini verða 
við til, at feløgini eru meiri íðin í at fáa mannað fleiri bátar í framtíðini.   

Regulernar eru hesar: 

1. Hvørt felag meldar lið til við trimum manningum á hvørjum liði. Td. kann eitt lið 
verða ein barnamanning gentur, 6 mananfør menn og 10 mannafar. Vinnarin er tað 
liðið, sum fær flest stig eftir stigskipanini hjá RSF, út frá teimum róðrunum sum 
bátarnir á liðnum luttaka í.  

2. Eitt felag kann melda fleiri lið til. Um so er, at eitt felag ikki fær manna lið, ella hevur 
bátar í avlopi, kann tað manna lið saman við øðrum felagið.  

 

2. Ódnartak millum 10 mannafør: 
Hesin róðurin er bert fyri 10 mannaførini, sum ein roynd. Róð verður bert umleið 140 
metrar. Hetta svarar til ein stuttan start har spurtað verður allan vegin. Róðurin er at 
samanbera við 100 metur renningina í frælsum ítrótti. Hetta er áskoðaravinarligt, av tí at 
teinurin er so stuttur og møguligt er at fylgja bátunum allan vegin. Hartil kann væntast, at 
tað er sera tætt millum bátarnar og vónandi verður so nógv sett á, at vandi er fyri at árar 
brotna. Róðurin “Ódnartak” verður rógvin frá Skipamiðjuni, yvir móti Tinganesi. Máli er við 
endan á Skipasmiðjukeiðini. Tískil ber til, bæði at hyggja at róðrinum frá flótibrúðnum og frá 
Skipasmiðjukeiðini. Hesin róðurin verður seinast á skránni. 

 

Allir róðrarnir verða startaðir til fast ásettar tíðir og størri krøv verða sett til manningarnar á 
startinum. Heitt verður tí á feløgini um at syrgja fyri, at manningarnar venja seg við at leggja bátin 
kláran til start áðrenn 10 Maj. Hetta fyri at umganga at skulla burturvísa bátar undir snarróðurinum. 
Dómarnir skula tryggja góð viðurskiftir fyri teir bátarnar, sum eru væl fyrireikaðir. Bátarnir skula 
verða á startinum 5 minuttir áðrenn róðurin byrjar. Eftir hvønn róður skulla bert ganga 2 minuttir til 
bátarnir eru burtur av róðrarøkinum og farnir inn undir Bacalao at skifta manning. Umráðandi er at 
hesi skift ganga skjótt, fyri at náa út á startin aftur. Roknað verður við at manningarnar hita upp á 
landi, so klárt er at fara frá Bacalao til startin beinanvegin. Bátarnir skulu halda seg vestan fyri 
róðrarøki á veg til startin. Rátt verður til, at ikki ov nógvar manningar eru til hvønn bát, soleiðis at 
tíðirnar kunna haldast.   



 

 

 

Til róðurin eru hesar treytir galdandi:  

Vanligu reglurnar hjá RSF fyri róðararárið 2014 við hesum undantøkum: 

• Einki aldursmark er niðureftir í hvørjum róðri fyri rógvarnar. 
• Rógvari kann luttaka í fleiri róðrum  
• Við áttamannaførum blandað, rógva 4 persónar av hvørjum kyni. 
• Masters verður ikki róð hesuferð, so hesar rógva í hinum aldursbólkunum. 
• Byrjað verður til ásettar tíðir og bátar skulu liggja klárir á startinum 5 min. áðrenn. Er ein 

bátur ikki har/klárur at starta, verður byrjað uttan hann.  
• Mannfólka- og dreingja bátar kunna brúka kvinnur og gentur um neyðugt. Aldursmarkini eru 

tó galdandi. 
• Bátar/manningar skula duga at leggja bátin - annars verður báturin burturvístur. Rokna 

verður við, at báturin hevur vant start áðrenn róðurin tvs. krøkja í startin og loysa  úr honum 
aftur. Vanligur fastur startur verður nýttur (teymur frá Molanum at krøkja í bátin). Talan er 
um fastan start við niðurteljing, á saman hátt sum í 2013.  

• Eru ivamál, taka fyrireikarnir sær rætt til at taka avgerðir uttan kærumøguleika. 
• Av tí at hetta er ein royndarróður, tilskila fyrireikarnir sær rætt til at tillaga fyrireiking og 

reglur, um góð hugskot koma fram áðrenn róðurin. Um so er verða feløgini/rógvarnir 
kunnaðir. 

  



 

Róðrarøki “Snarróður”: 

Róð verður frá Molanum og inn til Skipasmiðju keiina “ Kjartansa kei” í Vágsbotni. Sjá kortið 
niðanfyri. Hetta umráðið halda vit er veðurbest og mest áskoðaravinarligt, til at hava ein slíkan 
róður. Róðurin verður uml. 440 metrar til longdar. 

 

  



Róðrarøki “Óðnartak”: 

Róð verður frá Skipasmiðjuni móti Tinganesi. Starturin er útfyri Skipasmiðjuna og málið er við endan 
av Skipasmiðju keiina “ Kjartansa kei” í Vágsbotni.  Sjá kortið niðanfyri. Økið er sera veðurgott  og 
áskoðaravinarligt, til at hava ein slíkan róður. Róðurin verður uml. 140 metrar til longdar. 

 

 

 

Startrøðin hjá manningunum verður ætlandi hendan. Tó kann hon verða broytt, fyri at fáa tíð til 
manningarskiftini: 

Startrøð "Tórshavn snarróður" 

   Barnaróður gentur 
Tíggjumannafør menn 
Seksmannafør kvinnur 
Fimmmannafør kvinnur  
Áttamannafør menn 
Barnaróður dreingir 
Seksmannafør menn 
Fimmmannafør gentur 
Áttamannafør blandað 
Fimmmannafør dreingir  
Òdnartak 140 metrar Tíggjumannafør menn 
 



Kunna verður um start tíðspunktini eftir at tilmeldingarnar eru komnar 

Vit vóna, at feløgini taka væl ímóti innbjóðingini og melda so nógvar manningar til, sum gjørligt. 

Møguleiki verður at nýta bátadráttirnar hjá Havnar róðrarfelag ( í Álagerði),  Argjaróðrarfelag (á 
Argjum) og Knørrafelagnum (har gamla neystið hjá Knørri er í Rættará) . 

Seinasta freist at melda til er mikukvøldið 7 Maj kl. 24.00. Meldast kann til á 
snarrodur@hotmail.com. Viðmerki í tilmeldingini hvørjir bátar eru á sama liði í liðkappingini. 
Tilmeldingargjaldið er kr. 200 pr. manning sum verður goldið áðrenn róðurin, har startnummrini 
verða útflýggjaði.  

Tað er ókeypis hjá áskoðarum at koma at hyggja. Skótar fara at selja kakao og livandi tónleikur er 
eisini á skránni. 

 

Vegna fyrireikarnar  

Teitur Samuelsen og Fróði Magnussen 

Róðrarfelagið Knørrur,  Argja Róðrarfelag og Havnar Róðrarfelag 
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