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Í dag bjóða vit vælkomin til fyrsta dystin 
á Dungasandi í ár, og fyrsta heimadystin 
í EFFO-deildini síðan 2013. Fyrsta umfar 
spældu vit í Gundadali, og stuðulin 
frá okkara ferð andi áskoðarum varð 
sera góður, sum høvuðs venjarin Trygvi 
Mortensen, eisini viðmerkti. Leikarunum 
tørva okkara stuðul, og hann vilja vit 
eisini lata teir merkja í dag.

Nógv er hent hesi árini, síðan vit seinast 
vóru í bestu deildini. Umstøðurnar 
eru sjónliga betraðar kring vøllin, sum 
verður skiftur um fáar mánaðar. Og 
húsið, sum vit keyptu frá SÍ í 2012, er 
nærum ikki at kenna aftur. Stór tøkk til 
kommunur, fyritøkur og sjálvboðin, ið 
hava gjørt hetta møguligt.

Ítróttarliga er 07 Vestur eisini í stórari 
menning. Í yngru deildunum verður 
arbeitt hart fyri at bjóða børnum og 
ungum millum bestu møguleikar í 
landinum at mennast sum menniskju 
og ítróttarfólk. Felagið hevur, sum eitt 
av sera fáum, høvuðsungdómsvenjara 
uppá fulla tíð. Í onkrum av yngstu 
deildunum bjóða vit nú venjing upp til 
heili 6 ferðir um vikuna.
Besta mansliðið síggja vit í dag í bestu 
deildini, og 2. lið spælir í 2. deild. Á 
hesum liðum umframt á unglingaliðið 
okkara, sum telist ímillum tey allar bestu 
í landinum, hava vit hópin av framúr 

leikarum, ið er uppvaksnir í felagnum. 
Framtíðin er í tryggum hondum.

Í dag snýr tað seg tó um dystin móti 
suðringum. Vónandi kenna øll vitjandi 
seg væl á Dungasandi og allir 07 Vestur-
fjepparar seg heima.

Góðan dyst!
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Myndir og greinar.
Jóanis Albert Nielsen
Ingolf S Olsen
Jarnhold Nattestad
Fróði Poulsen

Vælkomin á Dungasand!

Navn: Søren Brøsted Nielsen
Aldur: 26
Hædd: 187 cm.
Vekt: 81,5 kg.
Yndis matur: Sushi
Títt pláss á vøllinum: Álop
Vinstra ella høgra bein: Høgra
Onnur feløg tú hevur leikt við: Viborg FF, 
Thisted FC, Kjellerup IF.
Hvørjum liði heldur tú við, og hvør 
er tín yndisleikari? Atletico Madrid og  
Fernando Torres
Hvør er tann mest skemtiligi á liðnum? 
Tað eru nógvir av tí slagnum, nakrir vitandi 
og aðrir óvitandi. Eitt gott boð er Ken og 
Gunleif.
Hvør er pressarin á liðnum? Sigtór
Um tú er/var áleypari, hvør skuldi so 
verið hin áleyparin? Ivan, haldi hann er 
ein Serbiskur arbeiðshestur.
Stórsta uppliving í fótbóltinum? At 
koma til Føroyar at leika. Nýtt land, nýggjar 
upplivingar.
Stutt frágreiðing um títt fótbóltslív. 
Alt byrjaði í Skals FF. Síðan gekk leiðin til 
Viborg FF, har eg  leikti við U17, U19 og 
eykaliðnum. 2011 fór eg til Thisted FC í 
2.deild, og seinni til Kjellerup IF, somuleiðis 
í 2. deild. Nú eri eg so her hjá 07 Vestur.
 

07 VESTUR
leikarin 
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Navn: Martin Tausen
Aldur: 26
Hædd: 182 cm.
Vekt: 84,7 kg.
Yndis matur: Gás, je komi úr Hovi.
Títt pláss á vøllinum: Miðja
Vinstra ella høgra bein: Høgra
Onnur feløg tú hevur leikt við: FC 
Suðuroy og TB
Hvørjum liði heldur tú við, og hvør 
er tín yndisleikari? Man United og  
Roy Keane
Hvør er tann mest skemtiligi á 
liðnum?  Ken
Hvør er pressarin á liðnum? Je og 
Tórstein
Um tú er/var áleypari, hvør skuldi so 
verið hin áleyparin? Søren ella Ivan.
Stórsta uppliving í fótbóltinum? At 
vinna 11-0 á EB/Streymi, og at flyta 
upp í Effodeildina.

Stutt frágreiðing um títt fótbóltslív. 
Higartil bara upp og niður úr bestu 
deildini, men hereftir verður tað einans 
Effo við 07 Vestur.

07 VESTUR leikarin
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Lastvognskoyring v/ Erhard Dam 
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Klárt til avheintan 
- einki roks
Tú kanst nú fáa bílagt og goldið tínar tollfríu vørur longu áðrenn tú kemur 
í Vága Floghavn.

Vel tínar vørur millum okkara mongu góðu tilboð í dutyfree.fo, 
koyr vørurnar í innkeypskurvina og avgreið ordran við tínum gjaldskorti.

Tá ið tú kemur í Vága Floghavn, hava vit pakka tær vøruna og kanst tú 
fara beinleiðis víðari á tínari ferð.

Einfalt, skjótt og einki roks.

Les meira og bílegg tínar vørur 
á www.dutyfree.fo.

Keyp on-line og slepp undan bíðirøð!

P / F  D u t y  F r e e  F A E      V á g a  F l o g h a v n    3 8 0  S ø r v á g u r    F a r o e  I s l a n d s     T e l .  3 5  4 4  0 0

 

Bilegg og gjald 
á heimasíðuni

Heinta vøruna 
í handlinum

Flúgv 
út í heim

1 2 3

Bilegg og gjald 
á heimasíðuni

Heinta vøruna 
í handlinum

Flúgv heim 
til Føroya

1 32

 

 

Skalt tú meta 
um framtíðina
mást tú 
kenna fortíðina

Grannskoðan // Ráðgeving // Bókhald // Roknskapur

W W W . J A N U A R . F O

Eik Banki P/F, Tel. 348000
eik@eik.fo , www.eik.fo

Kom og fá eitt prát við okkum

Snýr tað seg um 
ein dreym?
Snýr tað seg um 
ein dreym?
Heimurin er víðopin og stórar 
upplivingar bíða eftir tær. 
Ætlar tú tær at lesa, fjakka 
ella okkurt heilt annað, so 
skilja vit tín tørv.

sa
ns
ir.
fo
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Articon P/f · á Hjalla 20 · 188 Hoyvík · Tel. 350 700 · www.articon.fo 

Heildarloysnir 
frá Articon

Sp/f Mykines 
Bryggjan 17 
FO-380 Sørvágur 
Tel. +298 21 08 70
www.mykines.fo
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Erik Heinesen, Bøur 
Tel: 593602 

 
Alt stoypiarbeiði 

verður gjørt 

Birita S. Samuelsen 
Advokatur 

birita@sokn.fo  
fartlf. +298 283188 

Mimi Steintórsdóttir 
Advokatur 

mimi@sokn.fo   
fartlf. +298 506030 

Jógvan E. Winther Poulsen 
Advokatur  

jewp@sokn.fo   
fartlf. +298 219822 

J.H. Schrøters gøta 7 
Postsmoga 258   

FO-110 Tórshavn  
Telefon +298 660500  

t-postur sokn@sokn.fo 

Vágafólk lesa 
Vágaportalin 

 
 
 Vága Fysioterapi 
 
 
 

  v/ Klæmint Isaksen Dip.MDT 
       Hjørleif Niclasen Cert.MDT,MFE 
 
  Fyribyrging, diagnosteriserning  
 
  Hornavegur 12 
  370 Miðvágur 
  Tlf. 332 007 
 
 

  fysioterapi@fysioterapi.fo 
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Nú er aftur EFFO-deilda fótbóltur á 
skránni í Vágum, og fyrsti dysturin  heima 
í ár er móti liðnum í Suðri, og  hetta er eitt 
søguligt lið. Øll fótbóltfeløgini í oynni 
hava gjørt eina roynd í ár, at  samstarva 
um besta liðið. So liðið ið kemur á vitjan 
í dag eitur TB/FCS/Royn, og tá ið rópt 
verður á tað, verður rópt Suðringar.
Fyrst í nullunum fór prátið í gongd í 
Suðri, um man skuldi leggja feløgini 
 saman, og í 2008 náddi tað hæddini, og 
ein atkvøðugreiðsla varð hildin. Undir-
tøka var fyri samanlegging í Vági, sum 
tá høvdu lagt saman við sumbingum. Í 
Hvalba var meiriluti fyri samanlegging, 
men á Tvøroyri bleiv tað slett ikki góð-
tikið. Men nú skrivað vit 2017, og liðini 
eru farin í eitt samstarv, sum verður 
kallað “fótbóltssamstarvið í Suðuroynni”.
Vit hava vent okkum til Niels  Petersen, 
og biðið hann sagt sína hugsan um 
 fótbóltssamstarvið í Suðuroynni.

Hvussu heldur tú tilgongdin hevur rigga?
Nú er “fótbóltssamstarvið í Suðuroynni” 
so øgiliga nýtt, og satt at siga, so dugur 
man ikki orduliga við hesum. Kendist 
løgið,  sunnudagin tá ið ÍF var á vitjan, at 
standa undir liðini á fjepparum, sum fyrr 
hava  verið fjeppararnir hjá hinum. Og 
síðani øll í felag at stuðla tí sama liðnum.
Hóast kenslan var løgin, so var hon góð, 

og man føldi ein ávísan stolt leika, at 
standa saman móti norðingum.
Mær dámar stak væl hetta nýggja, sum 
nú verður roynt, og fylgi spentur við 
ungu gørpunum.

Hvussu sær hópurin út?
Hópurin er rættuliga stórur, og stór 
 kapping er um plássini. Hetta gevur 
ein kappingarhug, sum ikki er til at 
 undirmeta. Hetta fær tað besta fram í 
hvørjum einstøkum.
Allir føroysku leikararnir eru úr 
Suðuroynni, og harafturat eru  tríggir 
norðmenn komnir afturat í ár. Ein 
málverji, ein miðverji, og tá  pappírini 
- sum evigt og altíð tekur eina hálva 
øld um at fáa í rættlag - eru klár, verður 
 eisini ein norskur  áleypari við. Venjari 
hjá  liðnum er Maurice Alexander Ross 
sum er úr Skotlandi, hann er fyrrverandi 
Rangers leikari, og fyrrverandi skotskur 
landsliðsleikari.  Hjálparvenjarin er Mark 
de Vries. Hann hevur í nógv ár spælt 
sum  áleypari í Onglandi,  Skotlandi og 
 Hollandi, við millum øðrum Leicester, 
Leeds, Dundee United og Heerenveen.

Hvussu er tað sum TB’ari at skifta TB rópið 
út við at rópa á felagsliðið?
Hetta kann man koma at venja seg við, 
tí hetta er ikki so galið. Tað slær tó ney-

Eg meini tað!

van nakrantíð kensluna fyri hjartabarni 
 mínum, TB, tí tá tú einaferð er blivin 
TB-ari, so verður tú verandi TB-ari til tín 
doyggjandi dag. Tað skal tó sigast, at 
sjálvt um man elskar eitthvørt, so ber 
tó væl til at gerast orduliga góður við 
 eitthvørt annað.
Hetta er eitt royndarár við fótbólts-
samstarvinum í Suðuroynni, og sam-

bært Nielsi, so eru tað ikki øll sum 
góðtaka samstarvið, og tey eru ikki 
so fá í talið heldur. Men Niels slær fast, 
at um  Suðuroyggin skal hava EFFO- 
fótbólt, so er allarhelst neyðugt at man 
 hevur eitt samstarv millum øll feløgini í 
 Suðuroynni.

Jóannes Albert
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Lønarumsitingini
Roknskapinum

Bókhaldinum

Rentustuðlinum
Kapitalvinnings-
sjálvuppgávuni

Sjálvuppgávuni

Eftirlønum
Afturrindan 

av mvg

Útlendskum 
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kann hjálpa tær við

SPEKT løggildir grannskoðarar Spf. · Staravegur 17
Postsmoga 3258 · 110 Tórshavn · Tel 34 34 34
Faks 34 34 35 · spekt@spekt.fo · www.spekt.fo
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Betong og timburarbeiði

Jóni Durhuus, byggimeistari • FO-350 Vestmanna • Tlf. 424473 - 223124

Muller
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07 Vestur er nóg sterkt til at halda seg 
í bestu Effo-deildini. Tað heldur Hegga 
Samuelsen, sum seinasta kappingarár fyri 
aðru ferð  leiddi liðið upp í bestu fótbólts-
deildina.

Ingolf S. Olsen 

Gaman í er 07 Vestur styrkt við leikarum 
 uttanífrá, áðrenn lagt varð til brots í bestu fót-
bóltsdeildini seinasta vikuskifti, men bulurin 
er enn lokalu spælararnir, sum fyrr verandi 
venjarin Jógvan Hendrik (Hegga) Samuelsen 
hevur bygt upp seinastu árini.
Samstarvið millum Hegga og 07 Vestur 
endaði í heyst, men hann heldur, at nýggi ven-
jarin Trúgvi Mortensen úr Runavík hevur gott 
spælaratilfar at arbeiða víðari við. So gott, at 
tað absolutt eigur at bera til at røkka einum 
plássi í topp 8 við tí.
- Eg tók við aftur sum venjari í 2013, eftir at 
liðið júst var flutt niður aftur úr bestu  deildini, 
og eg, Jens Erik Rasmussen, hjálpar venjari, 
og nevndin settu okkum fyri miðvíst at fáa 
fleiri børn og ung at spæla og seta ferð á un-
gdómsdeildina. Soleiðis vildu vit byggja upp 
ein bul av ungum, lokalum leikarum, og tað 
er eydnast.
Hegga vandi sjálvur U14, og Jens Erik vandi 
U16.
- Breiddin hevur helst ongantíð verið so góð 
sum nú, og nógvir ungir leikarar eru á veg 
fram. Sjálvandi eru allir ikki klárir beint nú, 
og tí ræður um at hanga í í bestu deildini í eini 
tvey-trý ár við einum ungum hópi, sum so 
kann savna sær royndir, áðrenn stílað verður 
hægri, sigur Hegga.

Satsa lokalt
Í fjør var aðru ferð, at hann sum venjari leiddi 
07 Vestur upp í bestu fótbóltsdeildina. Fyrru 
ferð var í 2009.
Tá var leisturin hin sami – at satsa upp á 
lokalu talentini og viljan og áhugan hjá lokalu 
spælarunum at spæla og arbeiða fult og heilt 
fyri sakini, um teir bara fáa kjansin.
- Tann hugsjónin snýr seg tó ikki bara um 
at fáa lokalu spælararnar at brenna fyri sa-
kini, men eisini um øll tey, sum er rundan 
um – áskoðararnar og tey, ið annars stuðla. 
07  Vestur er eitt felagslið fyri alla oynna, 
 sprottið úr teimum gomlu bygdaliðunum. 
Skulu fólk taka undir við einum sovorðnum 
felagsliði og hava eina felags visjón fyri tí, so 
er tað avgerandi við einum sterkum,  lokalum 
spælaraíkasti, sigur Hegga.

Góðar væntanir
Á tí økinum hevur hann eisini góðar vænt anir 
um nýggja venjaran.
- Eg kenni ikki so væl Trúgva Mortensen sum 
venjara, men hann hevði í øllum førum góð 
úrslit við NSÍ. At hann so rykti niður við AB í 
fjør sigur ikki endiliga so nógv um hann sum 
venjara. Men hann hevur heldur ikki verið 
bangin fyri at brúka teir lokalu, hvørki í NSÍ 
ella í AB. Sjálvandi var 07 Vestur noytt til at 
styrkja seg við nøkrum nýggjum spælarum, 
nú vit ryktu upp í Effo-deildina, men eg  haldi 
tað hava rættiliga stóran týdning, at hann 
 eisini torir at brúka ungar, lokalar spælarar, 
sigur Hegga.
- Sum venjari hevur tú sjálvsagt altíð sum mál 
at fáa góð úrslit á vøllinum í hvørjum dysti, 
men um tú samstundis vilt menna  ungar leika- MYNDLIST
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rar at seta við, so er tað kanska ikki í hvørjum 
dysti, at tey bæði tingini  sampakka hundrað 
prosent, leggur hann afturat.

Offensivt spæl
Hegga dámar best offensivt spæl og væntar 
eisini, at Trúgvi Mortensen fer at tora at satsa 
offensivt.
- Tað gjørdi hann bæði í NSÍ og í AB. í fyrs-
ta dystinum í ár ímóti HB í Havn seinasta 
 vikuskifti, hugsi eg, at teir kanska lógu í so 
aftarlaga í fyrra hálvleiki. Tað gjørdi  sjálvandi 
ikki støðuna betri, at HB so skoraði, men í 
seinna hálvleiki haldi eg kortini, at tað sá be-
tri út við álopsspælinum. Mær dámar sjálvur 
betri tað offensiva, men eg vænti tó, at vit fara 
at síggja skiftandi spæl, har teir kanska eru 
defensivir í útgangsstøðinum, men alt eftir 
gongdini ikki eru bangnir fyri at herja á.
- Tað er greitt, at skulu teir hanga í í deildini 
og enda sum nummar 8 ella hægri, so mugu 
teir skora nøkur mál og vinna onkran dyst. Tí 
eru teir eisini noyddir at satsa offensivt við 
hvørt, staðfestir Hegga.

Fylgir væl við
Formliga tilknýtið til 07 Vestur er av á hesum 
sinni, men hann hevur góðar møguleikar at 
eygleiða gongdina frá síðulinjuni. Hann ar-
beiðir nevniliga sum námsfrøðingur í Sam-
býlinum á Ovaravegi 27 í Sørvági við besta 
útsýni yvir fótbóltsvøllin.
- Jú, tað er ikki frítt, at eg havi hug at lúra, tá 
teir venja. Eg havi eisini mína gongd har enn 
og gevi onkuntíð Jens Eriki eina hjálpandi 
hond við U16-liðnum, har miðlingurin hjá 
mær, Hjalti, eisini spælir, sigur Hegga.
Elsti sonurin, 18 ára gamli Janus Svabo Sam-
uelsen, er eisini aftur á felagsliðnum eftir tvey 
ár í Brøndby, har hann var við til at vinna dan-
ska meistaraheitið á U17-liðnum.
Ítróttur fyllir nógv í gerandisdegnum hjá 

familjuni. Birita Sandberg Samuelsen, kona 
Hegga, hevur spælt flogbólt í nógv ár, og 
 dóttirin Julia, sum er 10, spælir eisini flogbólt.

Les meir á s. 20

Hegga hevur góðar vónir
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Skógvar og klæðir til kvinnur og menn 

- Ferðaseðlar um allan heim  

www.travel.fo 
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07 VESTUR
 1 Ivan Stojkovic
 2 Høgni E. Nielsen
 3 Niels Mouritsen
 4 Torstein Mýrlingstind
 5 Petter Bjorlund
 6 Gunleif  Olsen
 7 Søren B Nielsen
 8 Martin Tavsen
 9 Janus Samuelsen
 10 Jákup Sveinbjørn Olsen
 11 Ken Fagerberg
 12 Silas Eyðsteinsson
 13 Dann Fróðason 
 14 Rói  Hansen
 15 Asbjørn  Heðinsson
 17 Sigtór A. Petersen
 18 Petur G Dalbø
 19 Holgar Durhuus
 21 Teitur Olsen
 23 Jóannis á Steig
 24 Sølvi Egilsson
 25 Tór Ingar Akselsen

  
  

TB/FC SUÐUROY/ROYN  
Marius Berntzen 22 ár 
Dánjal Godtfred 21 ár 
Rógvi Joensen 23 ár 
Heri Kjærbo 21 ár 
Poul Ingason 21 ár 
Teitur Olsen 21 ár 
Salmundur Bech 21 ár 
Mats Walberg 24 ár 
Jón Áki Jacobsen 21 ár 
Jón Poulsen 29 ár 
Búi Egilsson 21 ár 
Aron Sørensen 28 ár 
Ari Poulsen 19 ár 
Eirikur Ellendersen 23 ár 
Teitur Mortensen 21 ár 
John Villi Leo 19 ár 
Eiler Brattalíð 20 ár 
Ragnar Joensen 23 ár 
  
Venjari: Maurice Ross

LEIKARALISTI

Landsliðsvenjari
Hegga segði farvæl til venjarastarvið á besta 
liðnum hjá 07 Vestur í heyst. Góðu venjara-
evnini er tó ongin ivi um, tí boð hava verið 
eftir honum ymsar staðir frá. 
Hann hevur tó sagt nei takk til øll tilboðini, 
til Eli Hentze fyrst í hesum mánaðinum heitti 
á hann at gerast hjálparvenjari á U21-land-
sliðnum. Og eina slíka álitisváttan letur ein 
vælútbúgvin venjari og fótbóltsentusiastur 
ikki uttan nakað fara aftur við borðinum.

- Eg havi sagt nei til nógv, tí eg arbeiði her 
vesturi og tími ikki so væl at koyra lang vegis 
at venja hvønn dag í kappingarárinum. Men 
U21-landsliðið er øðrvísi í so máta, tí vit venja 
bara, tá A-landsliðið eisini er saman, og land-
skappingin liggur still. Umframt  dystirnar, 
sum sjálvsagt krevja nógv, so snýr arbeiðið 
seg mest um til dømis at eygleiða spælarar til 
dystir og at tosa við venjarar, sigur Hegga.
Hann og Eli Hentze hava fyrr arbeitt saman 
við U15-landsliðnum.

Framhald frá s. 19
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Einans 
limir í FK
kunnu gera nýtslu 

av merkjunum

fært tú eitt samlimerki, 
fyri hvørjar 50 kr, ið tú 

keypir fyri í tínum  
FK handli.

10. JuNI 2017 
Til og við

S A M L A

Fyrsta FloKs tasKur  
og KuFFErt

Mynd: Neinbjørn Nattestad

4A 

Bakkavegur 35 • 380 Sørvágur • +298 22 87 41 •  4a@4a.fo 
www.4a.fo 
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Neinbjørn Nattestad
Bilverkstaður

Tlf. 332727 │Fax. 333727

V/ Kell E. Jensen
Kálvalíðvegur 10

370 Miðvág
tlf. 332779 og 222101

t-post: murarin@olivant.fo

Hølcksmíð
v/Gerhard Hansen

Alt innan 
timburar-

beiði
Tlf. 282710

Quad lock ger næstan alt møguligt
og tú sleppur undan bjálving

Stoyping & betongskering
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Atlantic Airways     Vagar Airport      380 Sørvágur        Tel 34 10 00        www.atlantic.fo

REYKJAVÍK

BERGEN

AALBORG

BILLUND

BARCELONA

LISSABON
MALLORCA

KRETA

GRAN CANARIA

KEYPMANNAHAVN

FØROYAR

EDINBURGH

Vit knýta Føroyar 
nærri at umheiminum
við 2.900 fráferðum og komum árliga - beinleiðis til 12 ymisk ferðamál

#FLÚGVAFYRIFØROYAR

Okkara flogfør eru serútgjørd 
til at flúgva upp á Føroyar

Á føroyskum veingjum í útvið 30 ár
Til gaman og álvara, sól og summar, 
vinnu og mentan

Serføroysk tænasta

Kappingarførir prísir
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á Hillingatanga 6 · 360 Sandavágur · Tel. +298 332700 · Faks +298 332701

www.timbur.fo

Sandavágs Timburhandil hevur í nógv ár verið timburhandilin fyri nær økið, 
fyrst og fremst sum høvuðsveitari av tilfari til byggivinnuna og seinni eisini til 
privat viðskiftafólk vesturi í Vágum. Nærumhvørvið hevði og hevur enn í dag 
alstóran týdning fyri Sandavágs Timburhandil. 

Seinni árini hava samfelagsligar broytingar av ymsum slag tó gjørt, at við  skift
a  grundarlagið er víðkað. Vit standa í dag fyri fleiri verk ætlanum av ymsum slag 
kring Føroyar, bæði tá tað snýr seg um at smíða sethús, íbúðar bygningar, hallir 
o.a. og vit koyra byggitilfar til viðskiftafólk um alt landið.

Alt innan byggitilfar 

HVS - Køkar - Bað – Amboð




