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Seinasta leygardag skipaði 07 Vestur fyri seyða
uppboðssølu, og Fróði Poulsen tók hesar myndirnar 
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Bryggjan 17    380 Sørvágur    Faroe Isands    www.vestmek.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

Lastvognskoyring v/ Erhard Dam

Finn meg á
Tlf: 213577

 Sand- og skervsølan 
í Sandavági 

 
Alt innan: 

- tilfar
- veitan 

- levering



Ingolf S. Olsen

- Eg havi bara verið 30 prosent 
Magnus Powell, síðan eg kom til 
07 Vestur, og skal eg verða 100 
pros ent, so eru tað nógv ting, sum 
mugu broytast; heilt nógv, bæði reint 
ítróttar liga, og í øllum rundan um liðið 
og felagið.
   Soleiðis sigur sviin Magnus Powell, 
nú kappingarárið líður ímóti end-
anum, og góð líkindi eru fyri, at besta 
mansliðið fer at lenda trygt onkun-
staðni miðskeiðis á stigatalvuni hjá 
Betri Deildini.
   Hann tók við sum høvuðsvenjari 
hjá 07 Vestur tíðliga í summar og 
er nøgdur við ítróttarliga avrikið, 
serliga stóra hálið, sum 07 Vestur 
gjørdi eftir summarsteðgin, tá liðið 
ikki tapti fimm dystir á rað – vann 
millum annað úti á bæði ÍF, B68 og 
EB/Streymi og spældi javnt ímóti 
toppliðnum B36. Tað var tann góða 

úrs litarøðin, sum av álvara tryggjaði 
liðnum sætið í Betri Deildini aftur 
næsta ár.

Ov stórt glopp
Men so er, um ikki alt, so tó rættiliga 
nógv sagt av teimum rósandi orð-
unum, sum Magnus Powell hevur at 
bera Føroyum, 07 Vestur og før-
oysk um fótbólti fyri teir sløku fimm 
mánaðirnar, sum hann higartil hevur 
virkað her sum venjari.
   - Jú, eg kundi sagt nógv gott, 
tí sjálvandi er nógv gott her. Um 
kappingina kann eg siga, at eg eri 
nøgdur felagsins vegna, men eg eri 
ikki so nøgdur sjálvur, tí eg haldi, 
at tað er eitt alt ov stórt glopp upp 
til tey bestu liðini, og tað mugu vit 
gera okkurt við. Men tað er klárt, at 
spælararnir hava gjørt eitt risastórt 
arbeiði og megnað at vunnið teir 
týdningarmestu dystirnar – dystir 
sum vit máttu vinna, annars høvdu 

MAGNUS POWELL: HER MUGU 
STÓRAR BROYTINGAR HENDA
Í 07 Vesturi kunnu tey vera errin av ítróttarliga avrikinum at enda í 
miðjuni á Betri Deildini. Men er ætlanin at teljast ímillum tey bestu, 
eru heilt nógv tøk eftir at taka – bæði ítróttarliga og í øllum rundan 
um felagið. Tað sigur Magnus Powell, venjari hjá 07 Vesturi. Hann 
gevur FSF og kappingarskipanini av grovfíluni, tí ungir spælarar verða 
forðaðir í at fáa dystarvenjing
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vit rokið út. So vit hava verið betri 
enn nøkur onnur lið ta tíðina, og tí 
liggja vit nummar seks ella sjey, sigur 
hann..
   - Men tað nyttar onki bara at tosa 
um tað góða, um eg hugsi um tað, 
sum eg eri komin hiðar at gera. 
Føroyingar leggja stóran dent á 
at vera so ógvuliga fittir, tit ræðast 
ósemjur. Men skal nakað broytast, 
so er brúk fyri, at onkur hevur dirvi 
at siga frá á rætta stað, tá okkurt er 
galið. Og her er nógv, sum er púra 
galið, sigur hann.

Kultursjokk
Hann dylir ikki, at tað ofta hevur 
leikað hart á í hópinum, síðan hann 
tók við sum venjari.
   - Tað tekur ov langa tíð at greiða 
frá øllum stríðunum, vit hava havt, 
og um kultursjokkið, sum eg og 
teir útlendsku spælararnir hava 
verið úti fyri. Vit eru jú von við eina 
professionalismu við nógvum krøv-
um; krøv um, hvussu ein er til venj-

ing, hvussu ein er til dyst, um at 
møta til tíðina, um viljan at vinna – 
eis ini til venjingar – og so framvegis. 
Alt hattar haltar alvorliga her. Tað 
hev ur verið hart fyri báðar partar – 
fyri teir lokalu og fyri okkum, sum 
koma uttanífrá, sigur Magnus Powell.
   Hann vísir á, at vanligt er at býta 
tíðina, ein hevur at byggja eitt lið 
upp í, í trý tíðarskeið ella fasur, sum 
á enskum verða nevnd storming, 
norm ing og performing tíðarskeiðini.
   - Vit vita frá byrjan, at vit skulu 
ígjøgnum hasi tíðarskeiðini, spu r-
ning urin er so, hvussu ein kemur 
víðari í gongdini, og hvussu leingi 
hvørt tíðarskeiðið varar. Vit brúktu 
langa tíð í storming-fasuni, við nógv-
um skeldaríi og irritasjónum. Tað 
skuldu nógvir fundir til, eisini indi vid-
uellir fundir, og eg haldi, at eg havi 
arbeitt meira við leikarum uttan fyri 
vøllin enn á vøllinum.
   - Men hinvegin var eg ógvuliga 
fegin um, at norming-fasan var 
stutt, tí vit byrjaðu skjótt at fáa úrslit 

(framhald á síðu 18)

- Tað nyttar onki bara at 
tosa um tað góða, um 
eg hugsi um tað, sum eg 
eri komin hiðar at gera. 
Føroyingar leggja stóran 
dent á at vera so ógvuliga 
fittir, tit ræðast ósemjur. 
Men skal nakað broytast, 
so er brúk fyri, at onkur 
hevur dirvi at siga frá á 
rætta stað, tá okkurt er 
galið. Og her er nógv, sum 
er púra galið, sigur Magnus 
Powell, venjari hjá 07 
Vestur
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Heili 85% av føroyingum hava ikki nóg gott innlit í sína 
pensjón og sínar lívstryggingar. Ert tú ein av hesum?

Ráðgeving, sum øll skiljaKanna tína støðu á banknordik.fo/pensjon

Lívið broytist
Ert tú í iva um pensjón og lívstryggingar?
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07 Vestur
Postboks 51
370 Miðvágur 

Jim Sonni Guttesen 
Formaður jims@jims.fo

John Weihe Næstform. 

jwveiting@gmail.com

Nevndarlimir
Jón Nordendal, jon@lbf.fo
Egil Petersen 
Jákup Olaf Jóhannesarson
Eggaba Andreasen 
Gunleif Magnusarson  

Eron Debes 
 
07 Vestur leikskrá
Útgevari: 07 Vestur

Ábyrgd:
Fróði Poulsen
 
Myndir og greinar.
Jóanis Albert Nielsen
Ingolf S Olsen
Jarnhold Nattestad
Fróði Poulsen

LEIÐARIN
So er síðsta blaðið kappingarárið 2018 í Betri 
 deildini prentað.  

Tað hevur í ár mangan verði tungt at hildið 
 andanum uppi ,tá úrslitini mangan hava verið 
løk, men blaðið er komið út til hvønn heima-
dyst, 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.

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.

Takk fyri!

Fróði Heri Poulsen
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S T U Ð L A R

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

Vaga kommuna

www.vaga.fo

Vága kommuna Vága kommuna 
stuðlar 07 Vesturstuðlar 07 Vestur

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

BILÚTLEIGAN, OG EISINI UMVÆLA VIT SKAÐAR,  
LAKKERA OG SKIFTA RÚTAR       + 298 544000

Nr. Leikari Aldur Dystir Mál Minutir 
 1. Silas Eyðsteinsson 23 25 - 2250 
 9. Martin Heiberg Petterson 25 25 3 2207 
 23. Jóannis á Steig 24 24 1 2134 
 22. Predrag Jeremic 33 23 3 1792
 4. Dann Fróðason 21 21 1 1828 
 70. Albert Theis Nielsen 22 21 1 894
21. Teitur Olsen 23 20 1 1503 
8. Martin Tausen  31 20 3 1464  
 3. Dánjal Pauli Lervig 30 18 - 1383 
14. Ragnar Weihe 20 18 1 763
 7. Høgni E. Nielsen 24 17 2 1236 
24. Sølvi Egilsson 26 17 2 661
 6. Kevin Jablinski 25 10 1 1170 
15. Asbjørn Heðinsson 20 11 - 888 
 20. John Fagerström 23 10 2 893
11. Zoran Vojovic 35 10 1 664
2. Eiler Fróðason 18 10 2 572 
 19. Janus Samuelsen 23 9 - 449 
10. Erling F. Myklebust 24 8 1 616
10. Marius Hagen 29 6 - 522  
5. Heine Mortensen 30 6 1 409 
6. Tór-Ingar Akselsen 40 4 1 323 
12. Marjus E. Nielsen 18 3 - 33
17. Ingi Joensen 19 3 - 9
 16. Ari í H. Petersen 18 - - 0 
 18. Brandur Heinesen 19 - - 0
  Sámuel Eyðsteinsson 20 - - 0 
  Venjari: Magnus Powell

Leikari  
Teitur Gestsson
Daniel Johansen
Adrian Justinussen
Mikkel Dahl
Stefan Radosavljevic
Hørður Askham
Dan í Soylu
René Joensen
Michal Przybylski
Bartal Wardum
Heri Mohr
Hilmar Leon Jakobsen
Heðin Hansen
Áki Samuelsen
Pætur Petersen
Jákup Thomsen
Samuel Chukwudi
Mads Mikkelsen
Ási Dam
Sunday Odeh
Lukas Giessing
Ibrahim Moro
Bjarti Mørk
Leivur Guttesen
Gilli Róason 
Venjari: Kevin Schindler
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STIGATALVAN
# Lið: D V J T MF MÍ MM Stig

1 KÍ 25 22 2 1 96 10 86 68

2 Víkingur 25 18 5 2 58 24 34 59

3 HB 25 17 4 4 80 22 58 55

4  B36 25 11 9 5 49 31 18 42 

5 NSÍ 25 12 5 8 47 36 11 41

6 EB/Streymur 25 7 4 14 27 50 -23 25

7 07 Vestur 21 7 4 14 31 68 -37 25

8 B68 25 5 4 16 26 65 -39 19

9 ÍF 25 4 4 17 24 63 -39 16

10 TB 25 0 3 22 15 84 -69 3

 



1412 12

Giljanes bussar koyra um alt landið 

Tel. 21 98 99      giljanes@giljanes.fo 
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Ráðgeving, sum øll skilja

Bílegg fund á 
www.banknordik.fo/nordik360

Tað er heildin,  
sum telur

www.wt.fo

MYNDLIST

Rammu- og listavøruhandil ∙ Tórsgøta 16 ∙ FO-100 Tórshavn
tel. +298 25 95 05 ∙ www.facebook.fo/myndlist.fo ∙ myndlist@myndlist.fo

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

www.visitvagar.fowww.visitvagar.fo  
vagar@visitvagar.fo vagar@visitvagar.fo 
Tel. (+298) 333455Tel. (+298) 333455
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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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58 50 25 ella 31 50 60

BETONG RUNT ALT LANDIÐ

Vit veita eisini
vegleiðing í 

sambandi við 
betongsløg og styrki

Blandistøðin er góðkend 
av Norska Kontrollrådet
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sum lið. So performing-fasan kom 
tað skjótari. Men tað merkir ikki, at 
øll hasi tíðarskeiðini nú eru farin 
framvið. Vit eru til dømis áhaldandi 
í storming-fasuni. Men tað er fínt 
at spælararnir fáa høvi at skilja, at 
tað í veruleikanum væl ber til at fáa 
góð úrslit, sjálvt um øll á einum liði 
ikki dáma hvønn annan. Tað er ikki 
neyðugt at vera væl við øll á einum 
liði, men tað er neyðugt at virða 
hvønn annan og vita, at ein hevur 
eitt arbeiði at útinna, sigur Magnus 
Powell.

Gingið á leistum
Magnus Powell sigur, at hann hevði 
roknað við, at viðurskiftini vóru betri 
og betri skipað, enn tey vóru, tá hann 
tók við sum venjari. Men alt hevur 
verið rættiliga skroypiligt, og tí hevur 
hann eisini í stóran mun kent seg 
noyddan at gingið sum á leistum fyri 
yvirhøvur at fáa liðið at hanga saman 
til dystir.
   - Tað er tí, eg sigi, at eg bara havi 
verið 30 prosent av mær sjálvum. Í 
ár havi eg bara sagt ja, góðtikið tað 
mesta, svølgt mínar kamelar, gingið 
túr og verið ørkymlaður, farin heim 
og verið ørkymlaður og næsta dag 
smílst og verið fryntligur, tí eg mátti 
hava eitt lið, sum hekk saman, sum 
royndi at vinna sínar dystir, so at 
vit kundu halda okkum uppi í Betri 
Deildini.
   - Men soleiðis verður ikki næsta ár, 

ikki nær námind. Eg fari eisini at vera 
erligur við spælararnar um hetta. Nú 
tá kappingarárið er liðugt, so verður 
tað tað fyrsta eg fari undir, at tosa við 
spælararnar ein og ein og siga teim-
um, hvat eg haldi og hugsi. Tað kann 
eg ikki gera, meðan kappingin koyrir 
og vit skulu royna at halda liðnum 
í deildini. Eg kann ikki bara fara og 
slakta ein spælara mitt í tí heila, sigur 
svenski venjarin.
   - Men tað er ikki bara spælararnir, 
men eisini alt felagið og alt rundan 
um tað, sum skal ígjøgnum eina 
broyt ing, um ætlanin er at fáa støð-
ugt lið í bestu deildini og vera við til 
at kappast um plássini
   í Evropa-dystunum. Tað nyttar onki 
at siga “soleiðis hava vit altíð gjørt”, tí 
tað var væl saktans júst tí, at tað ikki 
gekk, og 07 Vestur sendi boð eftir 
mær at fáa meg at broyta gongdina – 
broyta tað, sum tey altíð høvdu gjørt, 
leggur hann afturat.

Arbeiði fyrst
Hann skilir, at tað ikki er lætt at geva 
seg fult og heilt til fótbóltin, tá ein 
ikki er yrkisleikari, og er noyddur at 
arbeiða við síðuna av. Men hann 
vísir á, at tað kortini er ein fortreyt, 
um ein veruliga ætlar at vera ímillum 
teir bestu einaferð.
   - Støðið undir topp 5 í Betri Deildini 
eru sum í 3. ella 4. deild í hinum 
Norð an londunum. Ein amatørspælari 
í 2. deild í Noregi hevði við vissu valt 

(framhald av síðu 7)
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venjingina fram um arbeiðið, tí hann 
við fullum huga hevði roynt at nátt 
dreyminum, nevniliga at koma longur 
fram á leið og blíva yrkisleikari. So-
leið is er ikki í Føroyum. Vit hava til 
dømis ein bólk av ungum evnaríkum 
spælarum, sum ikki møta til venjing, 
tí teir arbeiða. Saman við Tór-Ingar 
Akselsen havi eg brúkt meira tíð upp 
á at spyrja ungar spælarar her um 
at koma við til venjing, enn eg havi 
brúkt tilsamans í mínum venjaralívi, 
áðrenn eg kom til Føroya. Hesir 
dreingirnir eru 15-16 ára gamlir og 
siga nei til venjing, tí teir skulu til 
arbeiðis.
   - Tað er sjálvandi upp til teir, men 
tey, sum siga, at ungir spælarar 
her ikki fáa kjansin á lokala liðnum, 

tey vita ikki, hvat tey tosa um, sigur 
Magnus Powell.

Vaskar klæðini
Hann er ikki bara venjari, tá hann er 
á vøllinum saman við spælarunum til 
venjing, ella tá hann er á síðulinjuni 
til dyst. Hann er venjari 24 tímar 
um samdøgrið, og hann hugsar um 
heildina og hvønn smálut í heildini.
   Eitt nú var eitt tað fyrsta, hann 
gjørdi, at taka á seg at fáa vaska 
skitnu ítróttarklæðini hjá spælarunum 
eftir dyst og venjing.
   - Annars bleiv tað ikki gjørt, og 
eg tímdi ikki, at menn møttu upp í 
onkrum hissini klæðum, Manchester 
United-draktum og sovorðið, til 
venjingar. Tí tók eg tað á meg, 

Magnus Powell tók 
sjálvur á seg at vaska 
skitnu ítróttarklæðini 
hjá spælarunum, og 
hann hevur fingið 
skil á garderobuni og 
skiftingarrúminum. Á 
borðinum liggja netini 
við ítróttarklæðum klár 
at vaska eftir venjing, 
og sjónvarpsskíggjarnar 
hevur venjarin eisini 
syrgt fyri at fáa upp

(framhald á síðu 20)
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spælararnir fingu eitt net í part at 
koyra brúktu ítróttarklæðini í, og 
so vaski eg tey. Spælararnir skulu 
vera í somu klæðum og síggja seg 
sum part av einum liði, og tað er 
galdandi bæði til dyst og til venjing. 
Nú hava summir teirra funnið út av 
sjálvir at koyra netið við klæðum í 
vaskimaskinuna, men eg síggi tað 
eisini sum mína uppgávu at leggja 
væl til rættis fyri spælararnar, so teir 
kunnu fáa so góð úrslit sum til ber, 
greiðir Magnus Powell frá.

Nevndin ræður
Hann er avgjørdur um, at tað er 
nevnd in í felagnum, sum setir málini 
og leggur langtíðar strategiina, og 
hann sær tvær møguligar leiðir at 
ganga. Annaðhvørt kann 07 Vestur 
keypa nógvar góðar spælarar inn og 
miða eftir skjótt at koma í topp 5 við 
møguleika fyri at sleppa út í Evropa 
at spæla, ella felagið kann miða eftir 
bara at halda seg í bestu deildini í 
nøkur ár fyrst, meðan liðið spakuliga 
verður bygt upp og ment við einum 
buli av lokalum spælarum.
   - Báðar strategiirnar kunnu fyri so 
vítt vera góðar, men alt eftir, hvat tey 
velja at gera, er tað ikki vist, at júst 
eg eri tann rætti at fremja ætlanina. 
Fyri meg er tað tað týdningarmesta, 
at felagið hevur eina greiða ætlan. 
Tey hava fingið meg higar at gera 
føroyskar spælarar betri. Tað er 
nummar eitt, tað er tí, teir hava tikið 
meg inn, og tað vóni eg, at eg havi 

gjørt. Vit skulu blíva betri sjálv, tí vit 
kunnu ikki bara fara út eftir øllum 
spælarunum.
   - Síðan er spurningurin so, hvar eg 
passi inn í myndina. Fyri meg sum 
professionellan venjara er felagið tað 
týdningarmesta. Eg kundi sagt, at vit 
skulu gera tað spakuliga og byggja 
upp í fimm-seks ár. Men eg havi eis-
ini mína egnu karrieru at hugsa um, 
eg kann sita her og hjálpa 07 Vest-
ur upp og niður í nøkur, men eg má 
eisini spyrja meg sjálvan, um tað er 
áhugavert fyri meg, sigur Magnus 
Powell.
   - Tað er í hvussu er høpisleyst at 
leggja seg fast á til dømis í mesta 
lagi at skula tríggjar útlendskar spæl-
arar og samstundis hava høg mál um 
úrslit. Um málið er at koma í topp 5, 
so sigi eg kanska, at tað so er brúk 
fyri sjey fremmandum spælarum. 
Felagið sigur nei, tað skulu í mesta 
lagi vera tríggir útlendingar á liðnum, 
ok, men so verður úrslitið ikki topp 
5, men kanska at liðið rýkur niður í 
1. deild. Tí gevur tað ikki meining, at 
koma við slíkum ásetingum, tí tað er 
málið, sum ger av, hvat tú skalt brúka 
av spælarum, leggur hann afturat.

Høpisleys kappingarskipan
Tað, sum Magnus Powell heldur 
vera kanska tí størstu forðingina fyri 
menningini av ungum spæl arum 
í Føroyum, er FSF og kapp ing ar-
skipanin.
   Hann er bæði illur og skelkaður 
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inn á, at 1. deild spælir sínar dystir 
dag in fyri dystirnar í Betri Deildini. Tí 
kappingarreglurnar eru so, at tá tá 
næstan er ógjørligt hjá teimum ungu 
evnaríku spælarunum at spæla ein 
dyst fulla tíð hvørt vikuskifti.
   - Eg haldi, at tað er har skógvurin 
trýstir, tí tað kann gera akkurát tað 
sama, hvussu nógv vit arbeiða 
við teimum ungu í feløgunum, tá 
teir ongantíð sleppa at spæla. Tað 
eru eini 25 ár síðan, at tey í hinum 
Norð urlondunum broyttu skipanirnar 
har, soleiðis at liðini í næstbestu 
deildini altíð spældu dagin eftir bestu 
deildina. Tað er sera týdningarmikið, 
at til dømis teir sjey spælararnir 
hjá 07 Vestur, sum ikki byrja inn á 
fyrstaliðnum, kortini fáa ein heilan 
dyst. Men sum tað er nú, so fáa fýra 
av teimum kanska trý korter, og hinir 
tríggir fáa als onga spælitíð. Hetta er 
alt saman úrslit av vantandi vitan ella 
elendigari tilrættalegging hjá FSF, og 
ta að er eisini sovorðið, sum fær meg 
at ivast í, um hetta landið er rætta 
staðið at arbeiða, sigur Magnus 
Powell.
   - Tú skalt eisini hugsa um, at nógvir 
av hesum ungu spælarunum runt 
um í feløgunum, sum ikki sleppa at 
spæla, eru landsliðsspælarar á U17 
ella U19 og so framvegis, sigur hann.

Ikki spurdur
Hann undrast eisini á, at FSF eftir 
øllum at døma heldur seg vera so 
væl skølsett, at tey ikki hava brúk fyri 

vitan og ráðum aðrastaðni frá.
   - Eg havi arbeitt sum venjari í 
Svøríki og Noregi í áratíggju. Nú 
havi eg verið her í fleiri mánaðir, 
men ongin hev ur spurt meg um 
nakað sum helst. Eg kundi skriva 
síðu upp og síðu niður, um munin á 
fótbóltinum og kapp ingarbygnaðinum 
ímillum Føroyar og ávikavist Noreg 
og Svøríki – ein stórur munur er, at 
fót bolts sambonini har síggja tað sum 
eina aðaluppgávu at menna ungar 
fót bóltspælarar – men tað sær ikki út 
til at hava nakran áhuga, staðfestir 
Magnus Powell.

Vanvirðing av ítróttinum
Politikararnir fáa eisini sítt, tí fótbóltur 
verður ikki mettur at vera eitt yrki í 
Føroyum.
   - Eisini tað skelkar meg, tí í Noregi 
fáa feløgini fult endurgjald frá sjúkra-
trygnini har, um ein spælari – eisini 
teir sum ikki eru fulltíðar yrkisleikarar 
– verður skaddur og ikki fær spælt. 
Men í Føroyum rindar sjúkratrygdin 
ikki eitt oyra, heldur ikki, sjálvt um 
tað eru spælarar, sum onki annað 
gera enn at spæla fótbólt. Hetta 
kost ar feløgunum nógvar pengar, tí 
tey eru bundin av sínum sáttmálum. 
Eg haldi, at hetta er ein vanvirðing 
av ítróttinum og ein vanvirðing av 
fót bólts spælarunum, sigur 07 Vestur-
venjarin.
   Magnus Powell tók við venjara-
starv inum í 07 Vestur 1. juni og hevur 
sáttmála í tvey ár.
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Bílegg títt kort her

betri.fo/fjepparakort
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1. 07-03-2021 07 Vestur - B36  0-2
2. 13-03-2021 07 Vestur - B68  3-2
3. 20-03-2021 ÍF - 07 Vestur 3-1 
4 28-04-2021 07 Vestur - EB/Streymur  1-3 
5. 11-04-2021 HB - 07 Vestur 7-0 
6. 14-04-2021  TB - 07 Vestur 2-4 
7. 25-04-2021  07 Vestur - Víkingur 2-4 
8. 02-05-2021  07 Vestur - KÍ 0-5 
9 08-05-2021 NSÍ - 07 Vestur 1-1
10.  13-05-2021 07 Vestur - KÍ 0-9
11.  16-05-2021 B36 - 07 Vestur 1-1
12.  02-10-2021 B68 - 07 Vestur 1-2
13.  15-06-2021 07 Vestur - ÍF  1-0
14. 20-06-2021  Víkingur - 07 Vestur  4-1
15.  26-06-2021 07 Vestur - NSÍ  2-4
16.  27-07-2021 07 Vestur - EB/Streymur 0-1
17.  02-08-2021  HB - 07 Vestur  5-0
18. 08-08-2021 07 Vestur - TB 3-1
19. 15-08-2021 EB/Streymur - 07 Vestur 1-3
20. 22-08-2021 ÍF - 07 Vestur 1-2
21.  28-08-2021 07 Vestur - B68 1-1
22.  12-09-2021 07 Vestur - B36 2-2
23.  19-09-2021 KÍ - 07 Vestur 4-0
24. 26-09-2021 07 Vestur - Víkingur 1-2
25. 17-10-2021 NSÍ - 07 Vestur 2-0
26.  24-10-2021 07 Vestur - HB
27.  30-10-2021 TB - 07 Vestur D
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Familjubuffét

Vit hava 3 sløg av pizza, salat, 4 sløg av dressingi, nachos, nýbakað hvítleyks-
breyð, høsnagrýtu, nuggets, buffalo høsnaveingir, várrullur, chips, rís og

5 sløg av sodavatni, og omaná fáa tit 7 sløg av ísi og kaffi.

www.pizza67.fo – Tel 356767

Mán-Hós: Kl. 16.30 – 20.00
Fríggjadag: Kl. 16.30 – 21.00

Leygardag og Sunnudag: Kl. 13.00 – 21.00

Lat okkum ordna innkeypið og uppvaskið

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)
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Heildar-
loysnir 
frá
ArtiCon

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

HOTEL BRANDAN

SA
N

SI
R

18

Lønarumsitingini
Roknskapinum

Bókhaldinum

Rentustuðlinum
Kapitalvinnings-
sjálvuppgávuni

Sjálvuppgávuni

Eftirlønum
Afturrindan 

av mvg

Útlendskum 
skatti

sa
n
si
r.
fo

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

17

Betong og timburarbeiði

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

Heri Múller TIMBURMAÐUR
Junkaravegur 7
340 Kvívík
Tlf. 560560

19

Betong og timburarbeiði

Jóni Durhuus, byggimeistari • FO-350 Vestmanna • Tlf. 424473 - 223124
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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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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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STUÐLAR ÍTRÓTTINUM Í NÆRUMHVØRVINUM

mánadag til leygardag     9-22
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Jon S. Hansen, M.A. í Søgu  
 
Ingjon Petersen úr Sørvági var sum 
ung ur av allar bestu fótbóltsleikarum, 
og var við til at tryggja SÍ føroya meist-
araheiti í 1947. Hann greiður frá, at 
tað ikki altíð var so lætt at spæla fót-
bólt á Sørvágssandi undir kríg num. 
Eingils menninir høvdu eitt asfaltvirkið 
á Dungasandi í Sørvági og grabbaðu 
teir nógvan sand til at gera asfalt við. 
Flogvøllurin og allir høvuðsveginir í 
Vágum blivu asfalt eraðir, so tað skuldi 
nógvur sandur til. Hetta gjørdi at nógvar 
stórar holir vóru í sandinum.  

Ensku officeranir sótu á stólum 
á breiðagræsinum og hugdu at 
dystinum
Men hettar javnaðist tó útaftur seinni, 
so tá var betur at spæla bólt. Ingjon 
Pet ersen greiður frá, at beiggjarnir 
hjá honum: Sønrup, Erling og Pedda, 
spældu allir við SÍ undir krígnum og teir 
vóru allir sera góðir spælarir, sjálvur var 
hann tá ov ungur at sleppa á liðið. 
   Sørvingar spældu nógv ímóti teimum 
ymisku ensku kompaníð unum og hvørt 
vikuskifti var plenan gjørd til á Sør-
vágssandi tá fjøra var, og so varð spælt. 
Tá dystur var sótu teir ensku officeranir á 
stólum á breiða- grasinum og hugdu at. 

   SÍ-liðið var sera gott undir krígnum, 
og sambært Ingjon var hetta eingils-
monninum fyri at takka, teir lærdu 
Sørvingar teknikk, og hvussu man skuldi 
uppstilla eitt lið, o.s.fr. Tey eingilsku 
kompaníðini spældu eisini nógv móti 
hvørjum øðrum, ikki bara í Sørvági, 
men eisini í Miðvági og serliga nógv á 
valloyruni í Sandavági. 

Mamman pískaði ráð egg, sum 
hon gav SÍ- leikarunum at drekka 
áðrenn dystin
Ingjon minnist ta ferðina í 1945 tá SÍ 
vann 3-1 á TB í Havn í hálvfinaluni, og 
mundi blivi føroyameistarar.   
   Tað var ein øgiliga spennandi dyst-
ur. Ferðin til Havnar gekk við sluppini 
Skarpheðin, ið var full av SÍ áskoð arum. 
Mamma hansara var við, og hon pískaði 
ráð egg, sum hon gav leikarunum hjá 
SÍ at drekka áðrenn dystin. Um hetta 
var orsøkin til at teir vunnu, dugur 
Ingjon ikki at siga, men tað hevur so 
ikki gjørt tað verri. Aftaná dystin ringdi 
ein sørvingur til Larsen sýslumann, sum 
var tvøramaður, og fortaldi honum, at 
SÍ hevði smurt TB av 3-1; hetta segði 
hann mátti vera tann kolasvarta lygn. 
Larsen var tvøroyramaður og helt við 
TB, greiður Ingjon brosandi frá. Á ferðini 
vestur var lagið avbera gott, og vóru SÍ 

ÍTRÓTTUR Í VÁGUM  
UNDIR KRÍGNUM
Hvørt vikuskifti var plena gjørd til á Sørvágs sandi tá fjøra 
var, og so varð spælt
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leikarinir mótiknir sum hetjur við sangi 
og lógvabresti tá teir komu til Sørvágs. 
Hetta var eitt fantastiskt upplivilsi greiður 
Ingjon frá. Men tað lukkaðist ikki ta ferð-
ina, tí teir taptu finaludystin móti KÍ 1-0. 

Var við til at tryggja SÍ 
føroyameistaraheiti í 1947
Ingjon byrjaði á SÍ liðinum í 1947, og 
var hann við hetta árið til, at tryggja SÍ 
føroyameistaraheitið. Beiggjarnir hjá 
honum vóru allir við. Hesin dyst urin 
var spældur í móti SÍF í Sanda vági. 
Hetta er einastu ferð at SÍ er blivnir 

føroyameistarar. Tá var stór fest í 
Sørvági aftaná sigurin, og aftur hesuferð 
vóru teir mótiknir sum hetjur. Ingjon 
meinar, at festin var hildin í tí gomlu 
dansistovuni. Ingjon greiðir frá, at beiggi 
hansara Erling var trenari hjá teimum um 
hetta mundið og hann minnist, at hann 
brúkti eina stóra hurð sum uppslagstalvu 
har hann teknaði liðuppstillingarnar 
uppá. Sí hevði eitt sera gott lið um hettar 
mundi, og eisini seinni, og var hettar sum 
áðurnevnt Eingilsmonninum fyri at takka, 
greiðir Ingjon Petersen frá.

SÍ’arar gera klárt til skrúðgongu av Dunga 
og út á Bakka, í samband við 40 ára 
hátíðarhald hjá SÍ í 1945. 
Úr myndasavninum hjá  
Valdemar Simonsen
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Drekka foreldur 
tíni ov illa?

Les meira á barnaár.fo

Modelmynd
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Ráðgeving, sum øll skilja

Bílegg fund á 
www.banknordik.fo/nordik360

Tað er heildin,  
sum telur

www.wt.fo

MYNDLIST

Rammu- og listavøruhandil ∙ Tórsgøta 16 ∙ FO-100 Tórshavn
tel. +298 25 95 05 ∙ www.facebook.fo/myndlist.fo ∙ myndlist@myndlist.fo

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

Vága Kommuna

W W W . V O N I N . C O M

inniklima.fo

Góðir brúktir bilar úr Týsklandi 

TIL SØLU

Carro Bilverkstaður
á Sondum 12  ·  Sandavágurmuller

tlf 560560 - 560561

Sp/f

SØRVÁGS KOMMUNA
OG

VÁGA KOMMUNA
STUÐLA

2021

Januar Februar Mars Apríl Mai Juni
Nýggjársdagur

 

Trettandi

Barsilspeningur útgoldin

Tjúgunda halgi

Gomlu jól enda

Altjóða holocaustdagur

Arbs.markn. eftirløn útgoldin

Skírhósdagur 

Langi fríggjadagur

Leygardagur reyði

Páskadagur

2. páskadagur

Likkan kemur

Voxbotn

Altjóða parkinsondagur

Mýrisnýpan kemur

Steinstólpan kemur

Margreta Drotning II

 

 

Altjóða bókadagur

Krossmessa

Spógvin kemur

Altjóða astmadagur

Mammudagur

MVG-dagur

Kristi himmalferðardagur

Seyðurin av bønum

Ternan kemur

Tjóðardagur Noregs

Hvítusunnudagur

2. hvítusunnudagur

Fyrsti summardagur

Fríðrikur krúnprinsur

Altjóða roykfríur dagur 

Mentanarnátt í Havn

Tjóðardagur Svøríkis

Tjóðardagur Álands

Countryfestivalur í Sørvági

Countryfestivalur í Sørvági

Valdimarsdagur

Tjóðardagur Íslands

Jóansøkudagur

Pætursøka

Kyndilsmessa 
Krákudagur

Pætursmessa 
Fyrsti várdagur

Seinasti dagur at skjóta
lomviga, álku og lunda

Súlan og lomvigin koma
Pálsmessa

2

3

4

5

6

7

8

20 arbeiðsdagar 
5 leygardagar

20 arbeiðsdagar 
4 leygardagar

23 arbeiðsdagar 
4 leygardagar

18 arbeiðsdagar 
4 leygardagar

19 arbeiðsdagar 
5 leygardagar

22 arbeiðsdagar 
4 leygardagar

10

11

12

14

15

16

18

19

20

22

23

24

Grækarismessa 
Tjaldrið kemur

Flaggdagur 
Markusarmessa

Altjóða arbeiðaradagur 
Frí ferðsla í Vágatunlinum

Dýri biðidagur
Seinasti dagur píkadekk loyvd

25

Summarmáli 
Lundin kemur 

Grundlógardagur 
Pápadagur 
Norðoyarstevna 

 

Altjóða kvinnudagur

Ritan kemur í bjørgini

Pátriksmessa

Várjavndøgur

Bænadiktsmessa

Norðurlandadagur

Mariumessa
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Sørvágs kommuna

www.sorvag.fo
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Lýsararnir stuðla okkum 
  ̶   sjálvandi stuðla vit teimum

Sp/f 

KJO

v/ Kristian Olsen Kristian Olsen
Tel. 210 452 

w
w

w
.u
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ca

r.f
o

VVS Firma Ove Heinesen Sp/f 
oveheinesen@hotmail.com 

tel. 216141

AMBOÐTIMBUR HVS KØKAR

 longst frá jørðini

 næstur jørðini

Valentine-dagur 
Føstuinngangur 

 longst frá jørðini

Blásiusmessa

Sámiskur tjóðardagur

MVG dagur

Kongadagur

Føstulávintsmánadagur

Grýlukvøld

Øskudagur

Altjóða móðurmálsdagur

 

Lomvigin tekur bergið

 

Vágatunnilin: Ókeypis koyring

Pálmasunnudagur
Summartíð byrjar

 næstur jørðini

Longsti dagur
Tjóðardagur Grønlands

Telefon 661100 
renovent@renovent.fo 

Bryggjan 1 · 420 Hósvík
Tel 661100 · Fax 66110

Sp/f 

KJOKJO
v/ Kristian Olsen 

Tel. 210 452 

 www.wt.foTel. 42 41 07 · www.vestpack.fo

J.P.H.
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At flúgva vøru elvir til óneyðugt CO2-útlát. 
Ov nógv CO2-útlát elvir til veðurlagsbroytingar. 

Fyrsti alari í heiminum at 
gevast við flogflutningi

Við at skifta til sjóflutning er CO2-útlátið 
fyri flutning til USA minkað við heili 94% 


