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Hvør er tann stuttligi á liðnum: Asbjørn
Hvør er pressarin á liðnum: Martin Tausen
Hvør á liðnum brúkar mest tíð frammanfyri
speglinum: Silas
Hvør er besti teknikari á liðnum: Albert
Besti tónleikabólkur: Chris Brown
Besti filmur/seria: Istid 1 & 2

UPPTAKTIN

V/ Jarnhold Nattestad

Eftir tryggan 3-0 sigur á FC Hoyvík í steypakappingin er ein heilt onnur upp
gáva fyri framman, tá Víkingur kemur á vitjan á Dungasandi í 6. umfari í Betri
Deildini.
Móti FC Hoyvík vóru vit stórfavorittar og liðið var helst eisini samansett
nakað annarleiðis enn vit hava sæð í ár. Móti Víkingi mugu vit helst síggja í
eyðuni, at gestirnir eru favorittar at fara við øllum stigunum. Og soleiðis
verður tað helst ofta í ár, men favoritturin ferð ikki altíð við øllum, og,
serliga á heimavølli, eiga vit at trúgva uppá okkara møguleika.
Víkingur hevur í nógv ár átt sjálvsagt pláss í ovaru helvt av stigatalvuni.
Og soleiðis væntað tey flestu eisini at tað fer at gangast teimum í ár. Teir
byrjaðu við teprum heimasigri á TB, har gestirnir veruliga hildu heima
áskoð
ar
arnar á pínubeinkinum til Finnur Justinussen avgjørdi dystin langt úti í
yvirtíðini. So hava teir spælt javnt á útivøllin móti EB/Streymi og B36, hvørju
megin tap móti HB, áðrenn teir taptu móti KÍ á heimavølli í seinasta umfari.
Eftir 5 umfør liggja teir nú á 4. plássi við 8 stigum av 15 møguligum. Tað
tykist ikki at vera sera sannførandi, serliga tá hugsa verður um, hvussu tepur
fyrsti sigurin var móti TB, sum liggja niðast, og at teir hava mist stig móti
EB/Streymi á 8. plássi. Harafturat hava teir mist Finnur Justinussen vegna
skaða.
Gamla gardan spælir tó enn. Atli Gregersen, Sølvi Vatnhamar og Andreas Lava
Olsen hava verið við allar dystirnar í ár, og so er Bárður Hansen við aftur.
Og so eru teir eisini í gongd við at leggja nakrar ungar spennandi leikarar
afturat stammuni.
Vit hava eisini spælt 5 umfør, nú vit møta Víkingi. Úrtøkan hevur verið á
einari leið, 6 stig, hóast vit kundu havt hugsa okkum okkurt stig afturat,
kanska serliga úr Fløtugerði, men tað skuldi ikki verða.
Hjá okkum eru ikki stórvegis tíðindi at frætta um hópin. Vit hava brúka fleiri
leikarar í landskappingini enn Víkingur, 20 móti 17, og hava rímiliga frískt
og óskatt lið. Venjarin hevur tískil eina trupla kabal at fáa at ganga upp, har
kapping er um flestu plássini, og onkur skal hava keðiligu boðini um, at hann
situr uttanfyri, hóast eingin hevur spælt seg av liðinum.
Komandi vikan fer eisini at krevja sítt av hópinum, við trimum heimadystum,
fyrst móti Víkingi, mikudagin móti EB/Streymi og so sunnudagin eftir móti KÍ.
So hvat klára vit so at gera við Víking? Seinast vit møttu Víkingi í Betri
Deildini var í 2018, í 19. umfarið í Sarpugerið. Og tað varð ein av teimum
bestu upplivingum okkara í bestu deildini. Við Sonna Jacobsen í oddinum,
eyðnaðist tað okkum at fleingja Víking, ikki bara í úrslitið, men sanniliga
eisini í spælið. Sonny gjørdi ikki mætari enn at skora hattrick og vit fóru
heim við flottum 4-1 sigri í viðførinum. (Høgni Egilstoft Nielsen, sum er júst
aftur eftir longri skaðafráveru, fekk tað seinasta).
So tað ber til. Vónandi eisini á Dungasandi í 2021.
Koyrið á 07 Vestur!
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Grannskoðan // Ráðgeving // Bókhald // Roknskapur

Skalt tú meta
um framtíðina
mást tú
kenna fortíðina

WWW.JANUAR.FO

Sand- og skervsølan
í Sandavági
Alt innan:
- tilfar
- veitan
- levering
Finn meg á

Tlf: 213577

Lastvognskoyring v/ Erhard Dam
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ERHARD JACOBSEN

Tað var ikki so super
E

itt gott kunnu vit siga um miseydnaðu
royndina hjá teimum stóru altjóða
fótbóltsfeløgunum at gera sína egnu kapp
ing, Super League, og tað góða er, at nú vita
vit øll, hvat fótbóltur snýr seg um. Fótbóltur
snýr seg um dreymar, felagsskap, seiggi,
sigrar og ikki minst samanhald. Eitt spæl ella
kapping, sum er skipað sum ein pyramida,
har tey niðast í pyramiduni alla tíðina kunnu
síggja fram til ella í hvussu er íðin kunnu
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stremba eftir at koma á toppin í pyramiduni.
At fótbóltur eisini er pengar og gølur, tað
lata vit liggja fyri hesuferð.
Tí aftanfyri hvønn strævnan venjingartíma
goymir seg, sjálvt hjá teimum, sum spæla
á liði, sum darlar aftast í 5. deild, vónin og
vissan um, at einaferð verður tað!
Og undur henda jú í fótbólti sum prógva, at
tað er ikki alt heilsaspuni.
Hvør minnist ikki, tá ið danska liðið Odense

Boldklub 6. desember 1994 bukaði Real
Madrid av 2-0 í Madrid í 4. umfari í UEFAkuppinum spæliárið 1994/1995.
Ella hví ikki heldur nevna eina av størstu
fótbóltshendingum nakrantíð, tá ið Føroyar
12. september 1990 vunnu 1-0 á Eysturríki.
Gongur tú uppí fótbólt, so kanst tú bæði
sum leikari og áskoðari kenna teg sum part
av onkrum stórum og veldugum. Og hvat ger
tað tá, um stjórin júst hevur goyð eftir tær,
ella at tú beint ert komin aftur av bummtúri
undir Íslandi, ella at unnustan hevur funnið
sær ein annan, ella at grannakonan koyrir í
fínari bili enn tú? Tí at vera partur av onkrum
størri, yvirnátúrligum og undirfullum er
trúgvin og troystin, sum ber av øllum. Tað er
sum religión.
At rópa í kór Koyr á! saman við hinum
fjepparunum, tað lekir øll sár og gevur
úthaldni at klára komandi súrligar bæði
dagar og nætur. Og hvat ger tað, at vit ikki
tora at loysa frá Danmark, tá ið Merkið,
reytt, blátt og hvítt kortini veittrar frítt um
heimin vítt?
Og tað var alt hetta, liðini, sum stovnaðu
og síðan eru farin úr Super League, tóku frá
okkum. Ja, tey tóku sjálvan dynamikkin úr
spælinum. Tey fimtan útvaldu vóru verandi
í liguni í allar ævir, um tey so ikki skoraðu
eitt einasta mál, tí tá samanum kom snúði
tað seg bara um pengar, vilja kritikararnir
vera við. Hinvegin vístu liðini, sum stovnaðu
super-liguna, á, at tað vóru ov nógvir lítið
áhugaverdir dystir í vanligu kappingunum,

sum eingin tímdi at hyggja eftir og tí komu
ongar lýsingainntøkur.
Men hetta stuntið, um vit kunnu kalla
tað so, fall sum kunnugt ikki í góða jørð,
men førdi til eitt ramaskríggj. Politikarar,
eisini teir, sum ikki eru kendir fyri at fagna
samhaldsfesti, fóru knappliga at tosa um
tann solidaritetin, sum allur fótbóltur byggir
á, og at í fótbóltinum regna pengar bæði
á tey stóru og tey smáu. Okkara umboð
í onkrari altjóða ítróttanevnd, Kaj Leo
Holm Johannesen kallaði hetta sum var
hent fyri ráa kapitalismu, og ein uppøstur
fótbóltsviðmerkjari kallaði tað fyri einki
minni enn eitt rán móti fótbóltinum.
So okkurt man hava staðið upp á spæl.
At vit nú kunnu ásanna, at dygdir sum
samanhald, javnaður og brøðra- og systralag
verða prísaðar bæði til høgru og vinstru á
politisku ásini, tað er super. So var stuntið
hóast alt ikki til fánýtis.

7

m

@lbf.fo

esarson

on

andanum uppi ,tá úrslitini mangan hava verið
løk, men blaðið er komið út til hvønn heimadyst, við hjálp og trúfesti.
Eg vil nýta høvið at takka øllum, sum hava
hjálpt til: greinaskrivarar, myndamenn, setara,
prentarar.
Til síðst vil eg takka øllum, sum hava lýst í
blaðnum, tað hevur stóran týdning fyri
felagsarbeiði, at vinnulívið stuðlar.

Lívið broytist
Ert tú í iva um pensjón og lívstryggingar?

So er bara at vóna, at vit vinna í dag, og ikki
minst næsta vikuskifti, so vit kanska fáa ein
møguleika at halda áfram í Betri deildini í 2019.

Heili 85% av føroyingum hava ikki nóg gott innlit í sína
pensjón og sínar lívstryggingar. Ert tú ein av hesum?

Takk fyri!

Kanna tína støðu á banknordik.fo/pensjon

en

Fróði Heri Poulsen
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Ráðgeving, sum øll skilja

26

269

S T U Ð L A R

Flott snið og týsk góðska, tá hon er allarbest.
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Sørvágs kommuna
stuðlar 07 Vestur

Varðagøta 8 • FO-380 Sørvágur • www.sorvag.fo

Vága kommuna
stuðlar 07 Vestur

Vaga kommuna

www.vaga.fo
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Nr.
10.
23.
1.
8.
9.
22.
14.
15.
2.
6.
21.
4.
5.
3.
11.
24.
70.
7.
12.
17.
16.
18.

Leikari
Aldur
Erling F. Myklebust
24
Jóannis á Steig
24
Silas Eyðsteinsson
23
Martin Tausen (L)
30
Martin Heiberg
24
Predrag Jeremic
33
Ragnar Weihe
19
Asbjørn Heðinsson
20
Eiler Fróðason
17
Tór-Ingar Akselsen
39
Teitur Olsen
22
Dann Fróðason
20
Heine Mortensen
30
Dánial Pauli Lervig
29
Zoran Vojovic
35
Sølvi Egilsson
26
Albert Theis Nielsen
21
Høgni E. Nielsen
23
Marjus E. Nielsen
17
Ingi Joensen
18
Ari í H. Petersen
18
Brandur Heinesen
18
Venjari: Heðin Askham

Dystir
Mál
Minutir
Leikari
5
1
450
Bárður á Reynatrøð
5
1
450
Atli Gregersen
5
450
Sølvi Vatnhamar
5
450
Geza David Turi
5		
444
Gunnar Vatnhamar
Staravegur 17
Telefon 34 34 34
Postsmoga
3258
spekt@spekt.fo
5
343
Bergur
Gregersen
110 Tórshavn
www.spekt.fo
5
317
Jákup Johansen
4
360
Olaf Bárðarson
4
2
360
Ari Olsen
4
1
323
Noah Mneney
4
193
Andreas Olsen
3
243
Martin Klein
lætt1 og ómakaleyst
3
208
Finnur Justinussen
3
158
Arnbjørn Svensson
XBRL, skatt, bókhald, MVG, roknskap og annað
2
84
Ingi Jonhardsson
2
39
Signar á Brúnni
2
21
Bárður Hansen
1
27
Sonni Højgaard
1
3
Aron Ellingsgaard
1
2
Bergur Poulsen
0
0
Venjari:
Jóhan Petur Poulsen

Heildarloysn til
kappingarføran prís

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

F A I R C A R OG
R EEISINI
N T A UMVÆLA
L - + 2 9VIT
8 5SKAÐAR,
44 000
BILÚTLEIGAN,
LAKKERA
298
B I L A ROGT SKIFTA
I L S Ø RÚTAR
L U Á U N +I C
A R544000
.FO
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#

Lið:

1

STIGATALVAN
D

V

J

T

MF

MÍ

MM

Stig

KÍ

5

5

0

0

16

1

15

15

2

HB

5

3

1

1

19

5

14

10

3

NSÍ

5

3

0

2

12

9

3

9

4

Víkingur

5

2

2

1

5

4

1

8

5

ÍF

5

2

1

2

8

12

-4

7

6

B36

5

1

3

1

5

5

0

6

7

07 Vestur

5

2

0

3

8

16

-8

6

8

EB/Streymur

5

1

2

2

4

9

-5

5

9

B68

5

0

2

3

6

12

-6

2

10

TB

5

0

1

4

5

15

-10

1

Okkara málskjúttar: Eiler Fróðason 2, Erling Myklebust 1, Tór-Ingar Akselsen 1,
Heine Mortensen 1, Jóannis á Steig 1, Sjálvmál 2.
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Giljanes bussar koyra um alt landið

Tel. 21 98 99
12
14

giljanes@giljanes.fo
12

Tað er heildin,
sum telur

www.wt.fo

Bílegg fund á
www.banknordik.fo/nordik360
Ráðgeving, sum øll skilja

MYNDLIST
VIT HAVA LATIÐ UPP
NÝGGJAN HANDIL Í
TÓRSGØTU 16 Í HAVN
- KOM OG VITJA!

www.visitvagar.fo
vagar@visitvagar.fo
Rammuog listavøruhandil ∙ Tórsgøta 16 ∙ FO-100 Tórshavn
Tel. (+298)
333455

tel. +298 25 95 05 ∙ www.facebook.fo/myndlist.fo ∙ myndlist@myndlist.fo
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Hølcksmíð
v/Gerhard Hansen

Quad loc
kg
og tú sle er næstan alt mø
ppur und
g
an bjálvin uligt
g

Stoypin
g&

betongs

kering

Neinbjørn Nattestad
Bilverkstaður
Tlf. 332727 │Fax. 333727

24
16

Alt innan
timburarbeiði
Tlf. 282710

V/ Kell E. Jensen
Kálvalíðvegur 10
370 Miðvág
tlf. 332779 og 222101
t-post: murarin@olivant.fo

BETONG RUNT ALT LANDIÐ
58 50 25 ella 31 50 60
Vit veita eisini
vegleiðing í
sambandi við
betongsløg og styrki
Blandistøðin er góðkend
av Norska Kontrollrådet
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EYÐ HEVUR GÓÐAR VÓNIR
07 Vestur hevur havt góða byrjan í Betri Deildini, og nýggi borgarstjórin
í Sørvági er bjartskygd um møguleikarnar at lívbjarga sær í bestu
deildini. Hon fegnast um góðu gongdina í ítróttinum í kommununi
Ingolf S. Olsen
Eyð Ellingsgaard, nýggi borgarstjórin
í Sørvágs Kommunu, fegnast um
góðu byrjani hjá 07 Vestur í bestu
mansdeildini, Betri Deildini. Gaman í
hevur hepnið eisini verið við í onkrum
dysti, men stigatalvan lýgur ikki, 07
Vestur hevur seks stig fyri fimm dystir
– tað sama sum B36 – og liggur sum
nummar sjey, tað eru tvey pláss oman
fyri niðurflytingarstrikuna.
Kappingin er ung, so enn er sjálvandi
alt ov tíðliga at kenna seg tryggan.
Men Eyð er vónrík.
- Eg havi vónir um, at vit verða oman
fyri strikuna, tá kappingarárið er liðugt.
Úrslitini hava verið stak góð higartil, og
nú haldi eg eisini, at sjálvt spælið av
álvara er farið at líkjast. So, jú, eg havi
góðar vónir, sigur hon.

Tvístøða

Eyð hevur búð í Sørvági í 33 ár, síðani
1988. Hon er ættað úr Runavík, og
fekk sín ítróttarliga uppvøkstur har,
spældi millum annað kvinnufótbólt við
NSÍ sum blaðung. Størst tokka hevði
hon tó til hondbóltin og spældi við
Tjaldur.
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Sum tilflytari ert tú í vanda fyri fyrr ella
seinni at koma í tvístøðu, tá tað um
ítróttarligan trúskap ræður. Tað veit
undirritaði av egnum royndum, her
eru tað eisini kenslurnar fyri NSÍ, sum
ikki eru so lættar at køva. Og soleiðis
er eisini hjá Eyð, men hon heldur tað
kortini ikki vera so trupult at velja síðu.
- Tað var kanska nær við, at ein
helt við KÍ í dystinum ímóti NSÍ í
steypakappingini, tí eg visti, at vinnarin
skuldi møta 07 Vestur. So hevði eg
sloppið undan tí tvístøðuni, tí eg veit
ikki ordiliga, hvar eg skal standa tann
30. mai, tá 07 Vestur og NSÍ spæla
fjórðingsfinalu, flennir hon, men
skundar sær at leggja afturat:
- Eg haldi, at eg fari at vera neutral í
innanýsis dystinum ímillum tey bæði
liðini. Men annars, tá tað gongur fyri
seg her vesturi, so haldi eg sjálvandi
við 07 Vestur, og eri eg til ein dyst í
Runavík ímillum til dømis NSÍ og HB
og, ja so haldi eg við NSÍ.

Lív í á Dungasandi

Borgarstjórin í Sørvági fegnast um
nógva aktivitetin rundan um 07 Vestur,
og heldur eisini, at tað er stimbrandi og
veksur um áhugan, tá liðið er í bestu
deildini.

- Úrslitini hava verið stak góð
higartil, og nú haldi eg eisini, at
sjálvt spælið av álvara er farið at
líkjast. So, jú, eg havi góðar vónir,
sigur Eyð Ellingsgaard, borgar
stjóri í Sørvágs Kommunu

aftur megnaði at vinna seg upp í
bestu deildina. Eitt annað er ítrótturin
generelt, sum borgarstjórin heldur
hava so sera stóran týdning fyri
trivnaðin í Sørvágs Kommunu og í
allari oynni.

- Úr mínum stóli uppiá á kommunu
skrivstovuni hjá Sørvágs Kommunu
havi eg tað besta útsýnið yvir vøllin á
Dungasandi. Tað er fantastiskt, hvussu
nógv lív er í har niðri. Har ganga eini
120-150 fólk hvønn einasta dag, íðkar
ar og venjarar, børn og vaksin, frá
morgni til myrkurs. Tað er so stuttligt at
síggja, sigur hon.

Fleiri krøv

At royna at hanga í í bestu deildini í
fótbólti hevur eisini við sær økt krøv
til ymiskt, millum annað umstøðurnar
kring vøllin, skýli og annað.
- Har royna vit sum kommuna eisini
eftir besta førimuni at vera ein positivur
viðspælari, sigur Eyð Ellingsgaard.

Ítróttur í menning

Eitt er spenningurin og áhugin rund
an um 07 Vestur, nú besta mansliðið

Flogbólturin hevur í nógv ár verið í
serflokki í Sørvági, og bæði kvinnur
og menn hjá SÍ hava vunnið FM-heiti
og steypakappingar í hópatali, og tað
sama hava tær yngru deildirnar.
Men eisini á øðrum ítróttarmótum er
rívandi menning.
- 07 Vestur hevur til dømis nú eisini
eitt fótbóltslið við í bestu deildini hjá
kvinnunum. Í kappróðrinum hevur tað
gingið framúr væl við barnaróðrinum
við einum FM-heiti í fjør, og sum eg
havi skilt tað, fara vaksnar manningar
hiðani eisini at luttaka í kappróðrinum í
summar. Alt hetta eru vit sera glað um
og errin av.
- Tíbetur er nógvur ítróttur her, og tað
liggur eisini okkum í bygdaráðnum
á hjarta at gera alt tað, sum vit orka,
at stuðla øllum ítrótti og menningini
av honum. Tað hevur eisini týdning
at fáa øll børn og ung við, og tí haldi
eg persónliga, at nógv orka eigur at
leggjast í at menna breiddarítróttin,
sigur Eyð Ellingsgaard.
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STUÐLAR ÍTRÓTTINUM Í NÆRUMHVØRVINUM

mánadag til leygardag
20

9-22

www.sorvag.fo

Tað er heildin,
sum telur

www.wt.fo

Bílegg fund á
www.banknordik.fo/nordik360
Ráðgeving, sum øll skilja
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Bílegg títt kort her

betri.fo/fjepparakort
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DYSTARSKRÁ 2021 BETRIDEILDIN

1.
07-03-2021
2.
13-03-2021
3.
20-03-2021
4
*28-04-2021
5.
11-04-2021
6.
14-04-2021
7.
25-04-2021
8.
02-05-2021
9
08-05-2021
10. 13-05-2021
11. 16-05-2021
12. 24-05-2021
13. 12-06-2021
14. 20-06-2021
15. 26-06-2021
16. 27-07-2021
17. 02-08-2021
18. 08-08-2021
19. 15-08-2021
20. 22-08-2021
21. 28-08-2021
22. 12-09-2021
23. 19-09-2021
24. 26-09-2021
25. 17-10-2021
26. 24-10-2021
27. 30-10-2021

07 Vestur - B36		0-2
07 Vestur - B68		3-2
ÍF - 07 Vestur
3-1
07 Vestur - EB/Streymur (útsettur)
HB-07 Vestur
7-0
TB - 07 Vestur
2-4
07 Vestur - Víkingur
07 Vestur - KÍ
NSÍ - 07 Vestur
07 Vestur - KÍ
B36 - 07 Vestur
B68 - 07 Vestur
07 Vestur - ÍF
Víkingur - 07 Vestur
07 Vestur - NSÍ
07 Vestur - EB/Streymur
HB - 07 Vestur
07 Vestur - TB
EB/Streymur - 07 Vestur
ÍF - 07 Vestur
07 Vestur - B68
07 Vestur - B36
KÍ - 07 Vestur
07 Vestur - Víkingur
NSÍ - 07 Vestur
07 Vestur - HB
TB - 07 Vestur
25

Familjubuffét
Mán-Hós: Kl. 16.30 – 20.00
Fríggjadag: Kl. 16.30 – 21.00
Leygardag og Sunnudag: Kl. 13.00 – 21.00

Et, alt tú orkar, fyri 139,(12 ár og eldri | Íroknað ísbuffét, sodavatn og kaffi/te)

Og títt barn etur fyri einans 70,(11 ár og yngri, saman við foreldrum. Íroknað ísbuffét og sodavatn)

Bólkar (min. 10 fólk) 100,-

(11 ár og yngri, saman við minst einum gjaldandi vaksnum. Íroknað ísbuffét og sodavatn)

Lat okkum ordna innkeypið og uppvaskið

www.pizza67.fo – Tel 356767
Vit hava 3 sløg av pizza, salat, 4 sløg av dressingi, nachos, nýbakað hvítleyksbreyð, høsnagrýtu, nuggets, buffalo høsnaveingir, várrullur, chips, rís og
5 sløg av sodavatni, og omaná fáa tit 7 sløg av ísi og kaffi.
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SANSIR

Heildarloysnir
frá
ArtiCon
Heri Múller TIMBURMAÐUR
HOTEL BRANDAN
Junkaravegur 7
340 Kvívík
Tlf. 560560
Articon P/f · á Hjalla 20 · 188 Hoyvík · Tel. 350 700 · www.articon.fo

Betong og timburarbeiði

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

19
17
27

ÍTRÓTTUR. ALT ÁRIÐ.

KEYP EISINI OKKARA VØRUR
Á FØROYA FEITASTA NETHANDLI
WWW.SKALKUR.FO
ÓKEYPIS TIL DYRNAR
Í ØLLUM FØROYUM.

| SMS 31 95 12 | SALTANGARÁ 45 95 12 |
25
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Staravegur 17
Postsmoga 3258
110 Tórshavn

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

Heildarloysn til
kappingarføran prís
lætt og ómakaleyst
XBRL, skatt, bókhald, MVG, roknskap og annað

Ring ella les meira um okkara
heildarloysnir á www.spekt.fo
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Drekka foreldur
tíni ov illa?
Les meira á barnaár.fo

Modelmynd

30
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Fyrsti alari í heiminum at
gevast við flogflutningi
At flúgva vøru elvir til óneyðugt CO2-útlát.
Ov nógv CO2-útlát elvir til veðurlagsbroytingar.

Við at skifta til sjóflutning er CO2-útlátið
fyri flutning til USA minkað við heili
32

94%

