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Fótbóltsárið tekur nú dyk á seg, og 
fleiri av liðum okkara hava verið til dyst 
ella kapping síðan Betri Deildin bleiv 
skotin í gongd fyri meira enn trimum 
vikum síðan. Hjá monnum spældu bæði 
2. deild og 3. deild sínar fyrstu dystir 
leygardagin, og í dag, eftir Betri 
 Deildina, spæla bæði kvinnuliðini sín 
fyrsta dyst. Meira um tær inni í 
 blaðnum.

Eldru barna- og ungdómsliðini hava eisini 
verið í gongd nú, og so mangla bara tey 
yngstu, frá teimum 9-ára gomlu og niður-
eftir, so eru øll komin í gongd. Venjing-
arnar eru sjálvsagt allar í gongd, og 
 umleið 400 íðkandi hava verið til venjing 
hjá 07 Vestur í ár.

Sum nakað nýtt fer 07 Vestur at skipa 
regluligar venjingar í Kvívík og Vestmanna, 
í samstarvi við kommunurnar báðar. 
 Undanfarin ár hava bussar koyrt vestur við 
leikarum, men høgligari verður at sleppa 
at venja í heimbygdini.

Í Sandavági, har 07 Vestur ikki eiga egin 
hølir, er um at koma loysn á hendan 
 trupulleikan, við stórari hjálp frá Vága 
Kommunu, og serliga borgarstjóranum.  
Vit sleppa nú at nýta skiftingarrúmini, 
gongina og vesini, umframt køkin, í 
 húsinum við vøllin. Komandi mánaðin 
verða tískil hópur av dystum og 
 kappingum á Valloyruni í Sandavági.

Í 07 Vestur skal eyðkenni verða gleðin og 
stuttleikin í spælinum, og møguleikin hjá 
øllum at mennast og búnast er okkara 
aðalmál. Vit vóna og arbeiða fyri, at hetta 
ikki bara skulu verða tóm orð, men at 
børn og foreldur og íðkandi annars kunnu 
staðfesta at so er.

Hjá Betri Deidini er dystur aftur í dag, nú 
sundalagsmenn standa á hinari hálvuni. 
EB/Streymur hevur havt betri byrja uppá 
kappingina enn vit. Hesar báðar fyrstu 
 dystirnar hava teir fingið fýra stig í posan í 
mun til tað eina hjá okkum.

Sermerkt við dystinum í dag er, at brøður 
standa liðskiparar á liðunum. Høgni 
Egilstoft Nielsen er liðskipari okkara, og 
Rógvi, eldri beiggi hansara er liðskipari hjá 
EB/Streymi. Hetta er helst eindømi í 
 føroyskari fótbótssøgu, og er helst ikki 
hent nógvar aðrastaðni heldur. Vit vóna at 
yngru beiggin dregur longra stráið, sum 
so ofta áður.

Góðan dyst!

Jarnhold Nattestad

Lív í á Valloyruni og á Dungasand!
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Bryggjan 17    380 Sørvágur    Faroe Isands    www.vestmek.fo 



Lastvognskoyring v/ Erhard Dam 

 
 
 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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Skalt tú meta 
um framtíðina
mást tú 
kenna fortíðina

Grannskoðan // Ráðgeving // Bókhald // Roknskapur

W W W . J A N U A R . F O
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Onkuntíð leikar so hart á í fótbólti, at 
 dómarin verður noyddur at geva leikara 
reyða kortið. 

Kappingarreglurnar fyri fótbólt siga greitt, 
at ber leikari seg ósømiliga at á leikvølli, 
kann dómarin geva honum reytt kort og 
reka hann úr leiki. Dómarin skal skrivliga 
siga Kappingarnevndini frá hesum, og 
Kapping arnevndin skal tá nokta slíkum 
 leikara at luttaka í kapping í ásetta tíð. 
Hetta er leikbann, og leikbannaður leikari, 
hevur ikki loyvi at uppihalda seg á bonk-
inum, hvørki sum leikari ella sum leiðari.
Og hesin myndugleiki hjá dómaranum at 
geva reytt kort røkkur eftir øllum at døma 
longur enn bara á vøllinum, tí dømi er 
um, at leikari hevur fingið reyða kortið í 
umklæðingarrúminum.
Serliga hart leikaði á í einum 1.-deildar-
dysti millum B71 og VB sunnudagin 26. 

august 1990. VB vann dystin 2-1 (0-0), 
men tað er synd at siga, at B71-leikararnir 
vóru nøgdir við dømingina. Baldvin 
 Baldvinsson var dómari. Tað endaði við, at 
B71-leikarin Páll á Reynatúgvu, sum nú er 
tingformaður, eftir dystin fekk reyða kortið 
fyri ósømiligan atburð. Ja, hann skuldi 
enntá hava sligið onkran í dómaratrioini. 
Dagblaðið umrøddi hendingina í blaðnum 
29. august 1990, og við blaðið sigur Páll á 
Reynatúgvu, at: ”Tað er ikki satt, at eg 
havi sligið dómaran, sum dómarin eftir 
 sigandi skuldi havt ført fram yvirfyri 
 onkrum nærverandi eftir dystin.” Men so 
viðgongur Páll, at tað er rætt, at hann 
brúkti ikki serliga pen orð móti Baldvini, 
og at hann sostatt má góðtaka reyða 
 kortið, ið hann fekk. Páll heldur fram og 
sigur, at tað jú er so ójavnt hvat dómarar 
tola, at sagt verður við teir. Men tað er 
lygn, sum teir í dómaratrioini førdu fram í 

Reyða kortið
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telefonsamrøðuni, at eg hevði lagt á 
 nakran teirra. Tað gjørdi eg ikki – hvørki í 
ella eftir dystin, sigur Páll á Reynatúgvu. 
Og leikarar hjá B71 vátta fyri blaðnum, at 
tað gjørdi Páll heldur ikki. Onkur annar 
 sigur seg tó hava sæð Páll geva einum 
 linjuverja nevan í búkin. 
Páll á Reynatúgvu smæðist ikki fyri at 
rættleiða dómaran, tí bæði málini, sum VB 
fekk, vóru offside, sigur hann, og tað er 
enntá so galið, at leikarin hjá VB, sum 
 skoraði fyrra málið, hevði viðgingið, at 
hann sjálvur helt seg vera rangstaddan. 
Og blaðið skrivar víðari, at: ”Páll visir á, at 
eisini tað seinna málið hjá vágbingum, ið 
Jan Allan Müller skoraði, eftir hansara 
tykki var offside.” Nú kunnu vit leggja 
 aftrat, at tað undrar nú ikki, at ein maður, 
sum veit so væl, endar sum tingformaður.
Dómarin Baldvin Baldvinsson, er ikki heilt 
samdur við Páll, tí hann sigur við blaðið, 
at hann ongantíð áður, tey 20 árini hann 
hevur verið dómari í 1. deild, hevur verið 
útsettur fyri slíkari fúlari viðferð. Hann 
varð enntá kallaður korruptur, og tað helt 
hann vera eina sera grova ákæru.
Nú er hetta alt søga. Men til stuttleika 
kann nevnast, at ikki øll vita, hvussu hesi 
ymsu kortini í fótbólti verða givin.
Søgur ganga um, at einaferð Niels Juel 
Arge barst frá at útvarpa ein dyst, bað 
hann Lias í Rættará, sum starvaðist í 
 útvarpinum tá, men sum einki visti um 
fótbólti, fara at varpa út. Tað var sum 
 vituligt er lítið skil í frásøgnini. Útvarparin 
skal eitt nú hava undrast á, at málmaðurin 
tók bóltin við hondunum, tí hetta var jú 
fótbóltur, og ikki hondbóltur. Tað sama 
var, tá ið innkast var. Og einaferð okkurt 
ógvisligt hendi á vøllinum, sigur Lias, at 
hasin leikarin, sum hevði víst sera harðligt 
spæl, helst fór at fáa reytt kort. Men so 
 letur í Liasi, nei, nei, hann fekk ikki reyða 
kortið kortini, tí dómarin koyrdi tað aftur í 

lumman. Til alla lukku segði Lias ikki, sum 
vanligt var at rópa tá: út við dómaranum.

Erhard Jacobsen
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Ráðgeving, sum øll skilja

Bílegg fund á 
www.banknordik.fo/nordik360

Tað er heildin,  
sum telur

Óivað besta úrval og ráðgeving innan listvørur í Føroyum!

tel. 25 95 05 - Tórsgøta 16 - 100 Tórshavn
finn okkum eisini á facebook.com/myndlistfo

MYNDLIST
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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
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Betri 
stuðlar 
breiddini
Bestu deildirnar hjá kvinnum og 
monnum eita nú Betri deildin.
 
Vit stuðla eisini ungdóms
arbeiðnum hjá øllum feløgunum 
og menna breiddina í føroyskum 
fótbólti.
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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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Betong og timburarbeiði

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

mánadag til leygardag     9-22

stuðlar ítróttinum í nærumhvørvinum
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Havi mangan hugsað um, hvaðani mín 
stóri áhugi fyri 07 Vestur kemur. Eg 
havi verið trúgvur fjeppari frá byrjanini. 
Eg fái næstan nervasamanbrot um eg, 
av eini ella aðrari orsøk, ikki fái komið 
til ein dyst. Dugi ikki ordiliga at seta 
orð á, hví soleiðis er. Kanska tað hevur 
okkurt við frísku luftina at gera, kanska 
er tað tí at ein sær tey somu fólkini 
 aftur hvørja ferð, kanska er tað pylsur-
nar í hálvleikinum. Eg kundi sikkurt 
funnið nógvar aðrar orsøkir. Men alt í 
alt er tað nakað heilt serligt at fylgja 
 sínum liðið, og tað er nakað, ið ein 
kann blíva sera vanabundin av. 

Eg eri vaksin upp í eini familju, sum slett 
ikki er ein “fótbólts-familja” sum so. Gott 
nokk spældi pápi á SÍF-liðnum, tann tíð 
tað var, men tað er so tað. Tá ið eg lufti 
mín stóra áhuga fyri gongdini hjá 07 
 Vestur,  skilir eingin eitt kvekk uttan pápi. 
Tað var eisini pápi, sum leiddi meg til mín 
fyrsta fótbóltsdyst. Hetta hevur verið mið-
skeiðis í 80´unum. Tá æt liðið SÍF, og 
 vøllurin í Sandavági var enn gjørdur av 
grúsi. Eg minnist faktisk enn, hvussu 
veðrið var tann dagin, eg var til mín fyrsta 
dyst. Síðani hetta var eg fleiri ferðir til fót-
bóltsdyst saman við pápa. Minnist serliga 

væl ymiskt í samband við hesar dystir.
 Minnist at tað var gjørt gjøldur við 
 monnunum, sum ikki vildu gjalda fyri 
 atgongumerki, og tí stillaðu seg hinu-
megin ánna at hyggja. Tí bleiv bakkin har 
kallaður fyri Gerrigabakkin. Minnist eisini 
sera væl, at tað altíð vóru nakrir, sum 
høvdu eitt sindur í høvdinum, og tí tóku 
sín fjepparaleiklut í størri álvara enn aðrir 
menn. Hesi stóðu so og róptu av lív og 
sál. Ikki var tað altíð so gott skil á. Minnist 
einaferð at ein var so fullur, at hann rópti 
á SÍ, ístaðin fyri SÍF. Hetta hildu vit piltar 
verða sera stuttligt. Eitt annað sum eg 
minnist sum spennandi var, tá ið bólturin 
fór í ánna, og tað var næstan ein kapping 
um, at fáa fatur á honum aftur. 
Eg hugsi, at tað nokk er fjølbroytni sum 
ger, at tað er so áhugavert at ganga til 
fótbólt. Tað eru so øgiliga nógv sløg av 
fólki, sum eru at síggja til fótbóltsdyst. 
Hetta skapar eina heilt serliga atmosferu, 
og ein kann súgva eina rúgvu til sín, um 
ein bert hevur eyguni opin. Tað er nakað 
til øll, eisini um ein ikki hevur áhuga fyri 
sjálvum fótbóltsspælinum. 

Finnur Joen-Jacobsen

Fótbóltsáhugi
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Giljanes bussar koyra um alt landið 

Tel. 21 98 99      giljanes@giljanes.fo 
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Erik Heinesen, Bøur 
Tel: 593602 

 
Alt stoypiarbeiði 

verður gjørt 

Vágafólk lesa 
Vágaportalin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       EINGJARTOFTIR   9   •   SANDAVÀGUR   •   TEL  33 33 20 
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LEIKARALISTI

07 VESTUR      TB FCS ROYN    
Navn Pláss Aldur Dystir Min.  Navn Pláss Aldur Dystir Min.
Ivan Stojkovic MV 41 ár 1 90  Poul Ingason Á 22 ár 1 90
Kyrylo Silich M-Á 27 ár 2 180  Arnar Dam Á 26 ár 2 184
Ivan Stojkovic MV 41 ár 2 180  Andras Olsen V 22 ár 2 180
Høgni Nielsen V 20 ár 2 180  Rói Zachariasen MV 19 ár 2 180
Nikola Krcmarevic M 26 ár 2 180  Oddur Højgaard V 28 ár 2 180
Ndende Adama Guéye M 35 ár 2 180  Gestur Dam V-M 23 ár 2 180
Ken Fagerberg Á 29 ár 2 172  Pætur Petersen M-Á 19 ár 2 180
Gilli Samuelsen M-Á 19 ár 2 157  Ragnar Danielsen V 25 ár 2 180
Sølvi Egilsson M 23 ár 2 135  Rógvi Nielsen V-M 25 ár 2 180
Janus Samuelsen M 19 ár 2 135  Leif Niclasen V-Á 31 ár 2 152
Petur Dalbø V 27 ár 2 113  Rói Olsen V-M 21 ár 2 147
Jóannis á Steig V 20 ár 2 113  Jónstein Magnussen M 27 ár 2 145
Asbjørn Heðinsson V-M 17 ár 2 112  Fríði Johansen M 17 ár 2 61
Jón Poulsen M-Á 30 ár 2 68  Petur Zachariasen V-M 22 ár 1 35
Dann Fróðason M 17 ár 1 67  Ári Kruse V 22 ár 1 0
Martin Dam M-Á 18 ár 1 8  Jákup Højgaard MV 24 ár 0 0
Silas Eyðsteinsson MV 20 ár 0 0  Arnbjørn Hansen Á 32 ár 0 0
Niels Mouritsen V 19 ár 0 0  Óli Magnussen Á 16 ár 0 0
Hørður Egilsson V 19 ár 0 0  Høgni Hummeland  21 ár 0 0
Fríði Joensen V 20 ár 0 0  Mikkjal Hellisá V 16 ár 0 0
Tór-Ingar Akselsen M-Á 36 ár 0 0      
          
Venjari: Pauli Poulsen      Venjari: Heðin Askham    
Hjálparvenjari: Sigtór A Petersen                    
   

STØÐA
Nr. Lið D MM S
1. KÍ  2 4 6
2. EB/Streymur  2 1 4
3. NSÍ  2 3 3
4. B36  2 1 3
5. Víkingur  2 0 3
6. HB  2 -2 3
7. TB/FCS/Royn  2 -3 3
8. AB  2 0 2
9. 07 Vestur  2 -1 1
10. Skála  2 -3 0
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Lodna

Svartkjaftur

Makrelur

Sild

Gulllaksur

Varðin Pelagic, FO 800 Tvøroyri, Faroe Islands
Tlf: +298 610 680, vpoffice@vardin.fo, www.vardin.fo

Størsti veitari 
av uppsjóvarfiski 
í Norðurhøvum

sa
ns
ir
.f
o
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F A I R  C A R  R E N T A  L  -  + 2 9 8  5 4 4  0 0 0   
 

B I L A R   T I L   S Ø L U   Á   U N I C A R . F O 

Staravegur 17
Postsmoga 3258
110 Tórshavn

Telefon 34 34 34
spekt@spekt.fo
www.spekt.fo

Ring ella les meira um okkara 
heildarloysnir á www.spekt.fo

Heildarloysn til
kappingarføran prís
lætt og ómakaleyst

XBRL, skatt, bókhald, MVG, roknskap og annað
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Mynd: Neinbjørn Nattestad

4A 

Bakkavegur 35 • 380 Sørvágur • +298 22 87 41 •  4a@4a.fo 
www.4a.fo 
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1. umfar er í kappingini í 2. deild hjá 
 kvinnum og, fyri fyrstu ferð nakrantíð, 
er 07 Vestur umboðað í kvinnudeildini. 
Við hesum kunnu vit siga at 07 Vestur, 
á ellinda ári, endiliga er fullfíggjað - 
Hjartaliga tillukku!

Tvey lið eru meldað til 2. deild og bæði 
liðini spæla á heimavølli í dag. Kl. 17:00 
 leggur B-liðið fyri móti AB/B71 b, og kl. 
19:00  spælir A-liðið móti EB/Streymi/Skála, 
vinnarunum av 2. deild í fjør.

Kvinnurnar hava vant av og á í vetur, men 
síðan fyrst í januar, hava tær vant reglu-
liga, og eisini hava tær fingið nakrar venj-
ingardystir í gaggurnar. Fyrsti venjingar-
dysturin, og sostatt eisini fyrsti dystur 
okkara við  kvinnuliði nakrantíð, var móti 

einum  bland aðum EB/Streymi/Skála-liði, 
sum  okkara vunnu sannførandi. Annar 
dysturin var móti ÍF/Víkingi, ein spennandi 
dystur, sum vit vunnu 4-3. Síðsta venj-
ingardystin vunnu vit eisini, móti AB/B71, 
á Argjum, 4-2.

Silva er venjari hjá kvinnunum, og afturat 
sær, hevur hann Joan Hovgaard sum 
 hjálparvenjara og Birgir Joensen sum 
 málmansvenjara. Silva er væl kendur í 07 
Vestur, og hevur vant fleiri lið okkara 
síðan felagið bleiv stovnað. Joan hevur 
eisini verið venjari her í fleiri ár, serliga á 
gentusíðuni, men eisini hjá eldri dreingja-
liðunum.

Júst 40 kvinnuligir leikarar eru skrásettir 
hjá 07 Vestur, nú kappingin skal byrja. 

07 Vestur í kvinnudeildini!
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Umframt tær kunnu nakrar av gentunum 
á U15-liðinum, steypavinnarunum í fjør, 
eisini leika á kvinnuliðinum. Og so skjótt 
tær fylla 15  leggjast aðrar afturat.

Upprunaliga ætlanin var at hava eitt lið í 
2. deild og eitt lið í U18, men, av tí at iva-
samt varð um nóg nógvir leikarar vóru til 
U18, varð avgjørt at melda tvey lið til 2. 
deild. Annað av hesum liðum er tó til-
ætlað yngru leikarunum, teimum, sum 
kundu spælt við U18, við hjálp frá eldri 
leikarum, um tað gerst neyðugt. Næsta ár 
verður so melda til í U18, tá fleiri koma 
uppeftir frá U15.

Ungdómsdeildin hjá 07 Vestur ger eitt 
megnar arbeiði á gentusíðuni. Tað kemur 
til sjóndar fyrst og fremst í stóra og 

 alsamt vaksandi talinum á smágentum, 
sum ynskja at spæla fótbólt. Og úrslitini 
fylgja eisini við: Í fjør vunnu 07 Vestur 
fyrst B-bólkin hjá  gentum U12, síðan 
 steypakappingina hjá gentum U14 og so 
at enda føroyameistaraheitið í Futsal fyri 
gentur U12.

Takið væl ímóti kvinnudeildini hjá 07 
 Vestur.

Jarnhold Nattestad
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LEIKARALISTI - kvinnur 07 Vestur

Anna Gaardlykke
Annika Dam
Annika Niclasen
Barbara Prior
Birna Henriksen
Bjørk Dalsgaard
Emily Helgadóttir
Eyðvør Tórbjørnsdóttir Poulsen
Helena Jørgensen
Helga Hansen
Henrikka Wang Jacobsen
Joan Hovgaard
Joan Johnsdóttir Kruse
Jona Joensen
Jonnhild Thomassen
Jónvør Nysted
Julia Niclasen
Karin á Steig
Katrin Antonia Fjallsbak
Katrina Davidsen
Lydia Eyð Berg
Margit M. Kwao
Margreta L. Olsen

Marianna Petersen
Mona Sunnuvudóttir Poulsen
Ninna Olsen
Palma Kristiansdóttir
Paula Jensen
Petra Ingebrigtsen Kruse
Rannvá Briansdóttir
Rannvá Kambskarð
Rebekka Egilstoft Hentze
Rósa Maria Gardar
Rutt Magnusdóttir
Sesilia Olsen
Sesilia Prior
Sissal Haraldsen
Súsanna Fríða Andriasardóttir
Súsanna Smith Johansen
Tomasia Niclasen

Høvuðsvenjari : Alexandre da Silva Braga
Hjálparvenjari : Joan Hovgaard
Málmansvenjari:  Birgir Joensen
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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
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KEYP EISINI OKKARA VØRUR 
Á FØROYA FEITASTA NETHANDLI

WWW.SKALKUR.FO

ÓKEYPIS TIL DYRNAR 
Í ØLLUM FØROYUM.

ÍTRÓTTUR.  ALT  ÁRIÐ.

 |  SMS  31 95 12  |  SALTANGARÁ 45 95 12  |  
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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




