HØLLIN Á HÁLSI
DYSTARSKRÁ 2 / 2022

LEYGARDAGUR
15. JANUAR

KL. 14.00 KVINNUR:

H71 NAISA NIS

ADVOKATFELAGIÐ
VIÐ STROND 4

Vælkomin til EHF-brak
Tað er ikki sørt við stoltleika, men eisini
eyðmjúkleika, at eg sum forkvinna í H71
kann bjóða tykkum vælkomin til EHF
European Cup-dyst í ítróttarhøllini á
Hálsi, nú H71-kvinnurnar í áttandapartsfinaluni taka ímóti ZRK Naisa Nis úr
Serbia.
Sum kunnugt, vann H71 tepurt 39-38
í fyrra dystinum, og vóna vit eisini, at
hesin fyrimunurin kann verða gagnnýtt
ur til fulnar, so kvinnurnar enn einaferð
spæla seg víðari. Ótrúligt at hugsa sær,
at hetta er sætti dysturin hjá H71kvinnunum í EHF European Cup síðstu
mánaðirnar – og lukkast tað, so er “next

H71 NEVND
Anna Dam, forkvinna
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stop” fjórðingsfinalan…
Eingin ivi er tó um, at vit nú møta
mótstøðu, vit á hesum stigi ikki hava
møtt fyrr. Skulu vit gera okkum vón um
at spæla okkum víðari, so má avrikið
á vøllinum liggja oman fyri tað vanliga.
Slíkt gerst bert, um karmar og fyrireiking er í lagi, so nú vóna vit, at vit – hóast
koronu-avmarkingar – megna at skapa
ein veruligan heimavøll, ið kann geva
okkara kvinnum eyka orku.
Kvinnurnar skriva søgu hvørja ferð,
og vit kunnu bara staðfesta, at tað er
bara við at seta sær mál, ið heldur eru
í hægra lagi, at vit kunnu koma longur

fram á leið. Hesaferð hava okkara kvinn
ur eisini tann heiður, at tær mitt í øllum
HM-rokilsinum hjá manslandsliðnum
sleppa at spæla ein avgerandi dyst í
høllini á Hálsi, har annars landsdystir eru
frá morgni til myrkurs nú um vikuskiftið.
Vit vita eisini, at megnar H71 at fáa
tveir dystir aftrat í hesi kappingini, so
er tað ikki bara ein ítróttarlig avbjóðing,
men eisini ein fíggjarlig. Tíbetur hava
okkara stuðlar verið óførir at laga seg
eftir hesum umstøðunum, umframt at
fleiri privatpersónar hava lagt nógv fyri,
so kvinnuliðið er sloppið út í Europa at
umboða H71 og okkum øll so væl. Stóra

tøkk skulu tit øll hava fyri tað!
Tey í ZRK Naisa Nis tóku væl ímóti H71
niðri í Serbia, har okkara hópur hevði
ein góðan túr, búði væl og kendi seg í
allar mátar vælkomnan. Vit gleða okkum
eisini at taka ímóti serbunum og vilja
sýna teimum okkara besta gestablídni –
uttan tó at lata alt ov nógv frá okkum á
vøllinum!

Anna Dam
forkvinna í H71

Mynd: Jens á Skipagøtu
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ÆVINTÝRAFERÐIN

Mynd: Aleksandar Djorovic / portal.fo

Annað ár á rað er H71 við fremstu
liðum sínum í europeiskum kapp
ingum. Í fjør vóru bara menninir við,
men í ár hava bæði menninir og
kvinnurnar verið við í europeisku
kappingini fyri steypavinnarar. Menn
inir hava bæði árini staðið seg væl,
hóast teir ikki eru komnir víðari. Í fjør
vunnu teir annan dystin og komu ikki
víðari vegna verri málúrtøku, og í ár
taptu teir báðar dystirnar, hóast teir
stóðu seg væl í Føroyum og helst
áttu at vunnið heimadystin.

Hava vunnið seg fram
Kvinnunum hava hinvegin staðið seg
ófatiliga væl. Í fyrsta umfari vunnu tær
ógvuliga sannførandi báðar dystirnar
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ímóti norðurmakedonska liðinum,
WHC Cair, og í øðrum umfari vunnu
tær eisini víðari luttøku, hetta ímóti
sveitsiska liðinum, Spono Eagles.
Fyrra dystin vunnu tær við so stórum
málmuni, heili 10 mál, at víðari luttøkan ongantíð var í vanda, hóast tær
taptu tepurt seinna dystin.
Sigursrøðin hjá kvinnunum er tó
ikki steðgað enn. Í fyrra dystinum
í áttandapartsfinalunum í europeisku steypakappingini, sum var
spælt á útivølli sunnudagin í Serbia,
gjørdu tær ikki mætari enn at vinna
á serbiska liðinum, ZRK Naisa Nis.
Úrslitið gjørdist 39-38, og hóast hetta
á pappírinum er ein tepur sigur, so
vóru gentur okkara munandi betur

enn mótstøðuliðið størsta partin av
dystinum og vóru odda við heili seks
málum fleiri ferð í dystinum – seinastu
ferð, tá smáir 10 minuttir vóru eftir av
dystinum og støðan var 35-29. Sein
astu minuttirnar gekk niður á bakka,
men hóast hetta, so vístu kvinnur
okkara enn einaferð, hvør stirðil er í
teimum og knógvaðu sigurin í hús.
Seinni dysturin í triðja umfari verður
nú í høllini á Hálsi og sannast má,
at vit hava eitt ógvuliga gott útgangsstøði undan hesum dysti.

Eingin megnað tað fyrr
Havandi í huga, at kvinnulið okkara
í landskappingini bara hevur mist
eitt stig í fyrstu 13 dystum sínum,
og í fyrstu fimm dystum sínum úti í
Europa bara hevur tapt ein dyst, so
kann ikki sannast annað enn at hetta
hevur verið ein sonn ævintýraferð hjá
kvinnuliðnum. Bert mist trý stig higar-

til í hesum kappingarárinum!
Leggja tær alt fyri, og fáa demmað
fyri teimum holum, ið vóru í verjuni
fyrra dystin og – ikki minst – maður
fer av húsi úr Hoyvík at stuðla
kvinnum okkara og eggja teimum
til sigurs, so er einki at ivast í, at
ævintýraferðin ikki nýtist at enda her,
men bara gerast ein millumstøð víðari
enn longur niðan á altjóða hondbólts
tindarnar.
Kvinnur okkara hava longu framt eitt
bragd. Vit hava ongantíð fyrr sæð
nakað føroyskt lið í fótbólti, hondbólti
ella flogbólti koma so langt í luttøku
í altjóða kapping, og nú standa
H71-kvinnurnar við øðrum beininum í
fjórðingsfinaluni í europeisku kapp
ingini fyri steypavinnarar.
Nú mugu vit øll somul leygardagin
gera okkara til at hjálpa teimum víðari
í kappingini!

Mynd: Aleksandar Djorovic / portal.fo

5

wenzel
FORD, VOLVO OG MAZDA Í FØROYUM

Akranesgøta 5 · Tórshavn · tel. 35 45 00
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Rósing Rasmussen, adv.
Kristoffur Kristoffersen, adv.ft.
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SAMRØÐA VIÐ MARK LAUSEN-MARCHER

SKULU STANDA
STINNARI Í VERJUNI
Mynd: Aleksandar Djorovic / portal.fo

Í fyrra dystinum ímóti ZRK Naisa
Nis niðri í Serbia var tað serliga
álopsspælið, ið var stóra styrkin, og
tað man vera mestsum óhoyrt, at eitt
føroyskt lið skjýtur 39 mál í einum
dysti á útivølli – enntá við 550 rópandi
og floytandi áskoðarum rundan um
vøllin.
Hinvegin fóru 38 mál inn, so tí er einki
at siga til, at tað serliga er verju
spælið, ið upptekur venjaratoymið
hjá H71 hesar tríggjar venjingarnar,
stundir eru til hesa vikuna. H71kvinnurnar komu ikki heimaftur fyrr
enn seinnapartin týsdagin, so stundir
hava ikki verið til so nógv síðani.
– Vit hava valt at brúkt orkuna uppá
at styrkja verjupartin, men vit koma
sjálvandi at koyra eftir sama konsepti
sum á útivølli, men vilja hava tað at
rigga betur hesaferð, sigur annar av
venjarunum, Mark Lausen-Marcher.
– Stórt sæð alt, sum serbarnir komu
við í dystinum harniðri, var takkað
veri strikuspælaranum hjá teimum, so
heldur enn at skula berjast ein ímóti
einari, skulu vit taka støðurnar sum
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tvær ímóti tveimum í okkara verju
spæli, ið helst verður eitt sindur flatari
hesaferð.
Mark sigur, at liðið longu undan ferð
ini til Serbia var væl fyrireikað, so nú
snýr tað seg snøgt sagt um at brúka
tað, ið spælararnir og liðið longu
duga, og so at royna at betra um tað,
ið kann gerast betri.
– Vit hava lagt eina ætlan, og so fáa
vit at síggja, hvussu tað fer at lukkast,
men sjálvandi trúgva vit upp á tað. At
vit so eisini spæla á heimavølli, eigur
at vera ein fyrimunur fyri okkum, sum
vit eisini sóu tað í dystunum ímóti
WHC Cair og Spono Eagles, sigur
hann.
– Korona órógvaði longu tá, so
áskoðararnir kanska ikki vóru so
nógvir, sum vit kundu ynskt okkum,
men vónandi kunnu vit aftur hesaferð
njóta gott av, at mong vilja koma at
stuða okkum, tí tað kann veruliga
gera avgerandi munin, um tað skuldi
staðið á. Vit gleða okkum og vit
trúgva uppá tað!

AnniJanni
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Gjaldskort
Fígging
FramtíðarKonta

ss.fo
SS-FOKUS ann A5.indd 1

24/09/15 15.39
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H71 VÆL VIÐ Á
LANDSLIÐNUM

Hetta er vorðið sum hondbólts
vikuskifti, tí umframt áttandapartsfinaluna hjá H71-kvinnunum, er ein
rúgva av HM-hondbólti í ítróttarhøllini
á Hálsi, nú manslandsliðið í undan
kapping roynir seg ímóti Luxemburg,
Italia og Lettlandi!
Spenningurin er stórur, nú nýggi
venjarin, Peter Bredsdorff-Larsen,
við sínum fólki skal royna at flyta
landsliðshondbóltin enn longur fram
á leið. Møguleikarnir skuldu verið
har, nú spælt verður á heimavølli og í
kendum kørmum, so vónandi standa
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vit sunnukvøldið við einum HM-atgongumerki!
Tilsamans eru 22 spælarar tiknir út til
teir tríggjar dystirnar, sum eru fríggja
kvøldið klokkan 19.30 ímóti Luxemburg, leygarkvøldið klokkan 19.30
ímóti Italia og sunnukvøldið klokkan
18.00 ímóti Lettlandi. Til hvønn dyst
skulu takast út 16 spælarar, og venj
ararnir kunnu millum dystirnar skifta
tveir av spælarunum út, so tilsamans
20 ymsir spælarar kunnu sleppa at
royna seg hesar dagarnar.
Ikki er frítt, at vit í H71 kunnu fegnast

um, at felagið enn einaferð hevur
latið ovmikið av “rávøru” til hesar
landsdystirnar, tí ikki færri enn 10 av
spælarunum hava tilknýti til hondbólt
in í Hoyvík.
Sum nú er, spæla Pauli Jacobsen,
Pauli Mittún og Peter Krogh við H71,
og so eru tað Helgi Hildarson Hoydal
og Jónas Gunnarson Djurhuus, ið
spæla við norska Viking Stavanger,
Leivur Mortensen við danska Odder,
Hákun West av Teigum við danska

Skanderborg, Pætur Mikkjalsson við
íslendska KA, Vilhelm Poulsen við
íslendska Fram og so – sum rosinan
í pylsuendanum – Elias Ellefsen á
Skipagøtu, ið spælir við svenska IK
Sävehof.
Spennandi verður, og ynskja vit bæði
hesum omanfyri nevndu og øllum
hinum bestu eydnu í HM-undankapp
ingini!

FØROYAR

Myndir: portal.fo
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Lær at
finta sum

Vinn eina
persónliga
venjing
– fyri teg og

ein vin

Elias á Skipagøtu

Hitt A-landsliðið
Eftir venjingina sleppa tit at heilsa uppá
føroyska A-landsliðið hjá monnum og fáa
eisini atgongumerki til landsdystirnar í
januar 2022.

Soleiðis gert tú
Tú kanst antin gera ein stuttan film,
har tú fortelur, hví tú ynskir at vinna,
ella gera tað skrivliga.

Les meira og send inn á

banknordik.fo/hondboltur
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Meira enn ein banki

www.torshavn.fo

Skapandi, mennandi, kveikjandi

Trygg
fíggjarstýring
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1
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5
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9
10
12
14
16
17
18
19
25
28
77

Rúna Jógvansdóttir Larsen
Elsa Egholm
Vár Bentsdóttir Zachariasen
Bjørk Brimnes
Maria Halsdóttir Weyhe
Karina Eysturtún Rubeksen
Brynhild Pálsdóttir
Eva Barba Arge
Alda av Skarði
Inga Maria Joensen
Simona Michelsen Kass
Lív Bentsdóttir Zachariasen
Rannvá Olsen
Guðrið Bogadóttir á Borg
Sára Jacobsen
Lukka Arge
Jana Mittún

Venjari:
Venjari:
Liðleiðari:
Málmansvenjari:
Fysiskur venjari:
Fysioterapeut:
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Mark Marcher-Lausen
Ingi Olsen
Sunniva Bogadóttir
Jens á Skipagøtu
Heri Ziska
Ári Jógvansson Olsen
Sebastian Christensen

1
4
6
8
9
10
11
14
15
16
17
19
20
25
26
33

NEDELJKOVIC Anastasija
RANDJELOVIC Milica
PETKOVIC Teodora
DJUROVIC Jelena
VELJKOVIC Jovana
DALLA Sirine
STOJANOVIC Jelena
MIHAJLOVIC Milica
PETKOVIC Magdalena
IVANOVIC Katarina
MILOSEVIC Jana
STAMENKOVIC Sanja
NIKOLIC Olivera
RAJKOVIC Masa
MLADENOVIC Mila
STOJANOVIC Branka

Venjari-A:
Venjari-B:
Venjari-C:
Venjari-D:

DIMITRIJEVIC Slobodan
MAKSIC Zivojin(LC)
IVANOVIC Milena
KOSANOVIC Milan
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ID.3. Býður tær vælkomnum.
Flytur teg inn í elheimin.
Flytur teg frameftir.
Les um prís, koyristrekki, umhvørvisroknskap og mangt annað á
www.bilasolan.fo
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Lán til
bústaðin
Tosa við okkum um fígging

Heimlán
Bústaðarlán
Realkredittlán
Byggikreditt
Orkulán

Norðoya Sparikassi

Hoyvíksvegur 67

FO-100 Tórshavn

Tel. 475000

ns@ ns.fo

ns.fo
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MYNDIR: JENS Á SKIPAGØTU

MYNDARØÐ
ÚR SERBIA
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HØGNI HOYDAL

LÝSIR NÚ FYRI
TÆR HEIMURIN

Mynd: Hilmar Jan Hansen

Fyri hvønn minutt H71-kvinnurnar spæla í EHF Cup nú, skriva tær søgu.
Og fyri hvørt mál, hvørja takling og hvørja bjarging prógva tær, hvussu
nógv ber til, tá ið vit seta okkum mál í felag. Tá ið vit skapa sjálvsálit og við
hørðum arbeiði traðka út millum onnur at krevja okkara pláss á jøvnum føti
“Ja, ja, eg hoyri tykkum”. “Jú, jú, tað
ber til!”
Soleiðis var ofta sagt fyrr við onkran
– kanska serliga við ungfólk – sum
høvdu eitt gott hugflog, og sum
eldhugað greiddu frá sínum ætlanum,
hugskotum ella søgum. Og tað var
ironiskt meint og eitt sindur “yvirberandi”. Altso: Ja, trúgvið tit bara
uppá hatta, tit fáa annað at síggja.
Og tit fara skjótt at læra, at tað ber
ikki til.
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Hondina á hjartað. Hvussu ofta hava
vit ikki hugsað soleiðis, tá ið vit fyrstu
ferð hoyra onkran seta fram høg mál?
Og hvussu ofta hava vit ikki verið
skeptisk og ikki ordiliga trúð uppá
tað?
Ja, sjálvt vit, sum elska Hoyvík, H71
og føroyskan hondbólt og hava roynt
at droymt dreymar um framtíðina,
verða nú dagliga tikin av fótum. Av
tí menningini. Tí samanhaldi. Tí vilja.
Tí dugnaskapi. Av tí sjálvsáliti. Og av

teimum leikarum og úrslitum, ið verða
skapt í Hoyvík, kring alt landið og í
føroyskum hondbólti í Evropa og í
heiminum í dag.
Vit síggja tann stóra munin millum at
siga og hugsa: “Ja, ja, tað ber til...”
Og so at standa saman og prógva, at
tað BER til.

Hoyvík millum stórbýir
At Hoyvík við góðum 4.500 fólkum
í dag er ein vird hondbóltsbygd í
Evropa millum stórbýir. At Føroyar við
góðum 53.000 fólkum eru á veg at
gerast ein vird hondbóltstjóð millum
stórveldi. At vit síggja leikarar, venjarar og hjálparfólk blóma.
Ja, úti í heimi eru nógv sum siga, at
tað átti ikki at borið til! Eins og tá ið
vit greiða frá, at vit hava okkara egna
mál og mentan ella okkara egna symfoniorkestur. Ha? Ja, eg hoyri tykkum!
Tað ber so øgiliga nógv til, tá ið vit
virða okkum sjálv, hvønnannan,
kasta fordómar og undirlutakenslur
av okkum og traðka út í vindin. Tá ið
vit siga, sum í yrkingini hjá Christian
Matras: “Lýsir nú fyri tær heimurin”.
Tí hetta verður skapt við at samstarva
við onnur í heiminum á jøvnum føti.

Við at fáa íblástur og draga heimin til
okkara. Við at samstarva við dugnalig
fólk úr nógvum londum og læra av
teimum, sum vit síggja í feløgunum
og á landsliðunum.

Ímóti øllum forsagnum
Tann menningin, ið fer fram í føroysku
feløgunum, í Hondbóltssambandinum
og í okkara altjóða luttøku sum feløg
og landslið, er sum ikki einaferð skapt
ímóti øllum forsagnum og við tógvið
stríð av eldsálum.
Hondbólturin hevur sanniliga ikki
verið borin á lógvum við stuðli, umstøðum ella fígging í okkara politisku
skipan. At vit ikki enn hava eina
altjóða góðkenda høll at draga heimin
til okkara í, er rætt og slætt elendugt
av okkum! Tað er enn eitt dømi um,
at vit hava sagt: “Ja, ja, eg hoyri
tykkum...”
Nú hava vit aftur ein gyltan møguleika
at hoyrast. H71-kvinnurnar hava víst,
at tað BER til. Tað kann gerast trup
ult. Tað kann gerast hart. Men latið
tær nú hoyra hart og týðiliga, at vit
stuðla og trúgva uppá tykkum.
Koyr á, Hoyvík!

Koyr á Hoyvík
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SMYRILSVEGUR 10
SMYRILSVEGUR
10
TÓRSHAVN 10
SMYRILSVEGUR
TÓRSHAVN
TÓRSHAVN
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LM Electric bjóðar heildarveiting
innan el-innlegging, ráðgeving
og projektering
·
·
·
·
·
·

Jónas Broncksgøta 25
Tel 35 09 00
Fax 35 09 01
frodi@hjafroda.fo

8

El-innleggingar
Ljós og talvur
EDV-& telefonnet
Hvítvørutænastu
Døgntænastu
Neyðstreymsskipanir Trygdarskipanir
(ABA, ITV,AIA og ADK)

LM ELECTRIC - 100 Tórshavn - Hoyvíksvegur 53
tel 35 12 20 - www.lm.fo - lm@lm.fo

FALDAR I 2 0 1 5 - 2 0 1 6

P/F Jógvan Weihe | Tel: 35 38 97 | Fax: 35 38 98
www.weihe.fo | weihe@weihe.fo
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2020-2021

Mynd: Gudmund Helmsdal

HOYVIKSVØLLURIN
Fyrsti FIFA QUALETY PRO
góðkendur vøllur í Føroyum.
JUTA MASTER 40/200 á EL25
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2017 -2 0 1 8

www.laiderz.dk
2017-2018
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Follow us
Thomas Dam Intersport
Bøgøta 1, Klaksvík
455320

Thomas Dam Intersport
Jónas Broncksgøta 21, Tórshavn
355300

Thomas Dam Intersport
Glyvravegur 38, Glyvrar
447399

Niels Finsensgøta 5, 100, Tórshavn, 355310
@theathletesfoottorshavn
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HILMAR JAN HANSEN

VÓNANDI BRAGDAR
EISINI FÍGGJARLIGA
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Sum ongantíð fyrr hevur føroyskur
hondbóltur seinnu árini tikið seg fram.
Tey, sum dagliga ferðast í hondbólts
landslagnum, undrast helst ikki so
nógv, tí tekin hava í áravís verið í
bæði sól og mána um, at her var ikki
smávegis á veg. Spurningurin var ikki
um, men nær nakað fór at henda.
Tey “uttanfyristandandi” fingu fyrstu
ábendingina, tá ið U21-manslands
liðið spældi seg til HM-endaspælið
í afrikanska landinum, Algir, og ein
enn størri ábending kom í 2019, tá ið
U17-manslandsliðið gjørdi ikki mætari
enn at vinna European Open-kapp
ingina í Göteborg í Svøríki sum best
av 24 tjóðum. Og síðani hava fleiri
ungdómslandslið víst seg frá síni
bestu síðu altjóða kappingum og
enntá vunnið seg til endaspøl.
Serliga síðani U21-bragdið byrjaði ein
reglulig gongd, at føroyskir spælarar
fóru burtur í onnur lond at leita sær
avbjóðingar og at spæla hondbólt á
hægri stigi. Ikki minst er søgan um
Elias Ellefsen á Skipagøtu í svenska
IK Savehof ein sólskinssøga fyri seg,
men nokk bara tann fyrsta av fleiri!

Annað enn pinnamatur
Nú eru tað so H71-kvinnurnar, ið
ganga undan úti í Europa og vísa,
hvussu væl eisini føroyskur kvinnu
hondbóltur kann standa seg í altjóða
kapping. Og so er tað enntá heilt utt
an nakran almennan stuðul í krónum
og oyrum yvirhøvur!

Veruleikin er, at H71 sjálvt má fíggja
hvørt nikk og prikk. Fyri fyrstu dystirnar ímóti makedonska WHC Cair fekk
H71 ikki eitt oyra, og “hondoyruni”
frá EHF, tá ið H71 spældi seg víðari
ímóti sveitsiska Spono Eagles var
20.000 krónur, og meira verður tað
heldur ikki hesaferð! Nei, sanniliga
spæla føroysku hondbóltsfeløgini ikki
steypafinalur, har 1,8 milliónir krónur
standa upp á spæl…
Politiska landslagið viðurkennir úrslit
ini, skipar fyri eini móttøku her og
har, umframt at avrik sum hetta óivað
verða tikin upp á mál frá ymsum
røðarapallum, soleiðis hissini. Men
hvørki kommunal-ella landspolitiskt
hevur nakar hug til at spæla við, og tí
er tað – so løgið tað ljóðar – minst líka
nógv ein fíggjarlig avbjóðing hjá H71,
sum tað er ein ítróttarlig.
Vónandi fær Europa-ævintýrið hjá
H71-kvinnunum nú onkrar politikarar
at vakna, so teir finna útav, at tað
skal meira til enn at krøkja seg uppí,
tá ið borðreitt verður við pinnamati.
Tórshavnar kommuna eigur at verða
errin av sovorðnum ungdómi – og
løna avrikunum ítøkiliga – og almennu
Føroyar eiga sjálvandi eisini at hava
eina pulju standandi tøka, so ítróttar
feløg ikki verða revsað fyri dugna
skap!
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STEYPAKAPPINGIN
KLÁR

Nú er greitt, hvussu Faxe Kondikappingin skal spælast, og sum
vanligt verður bæði hjá kvinnum og
monnum lagt út við bólkaspæli. Í
báðum førum er talan um tveir bólkar
við fýra liðum í hvørjum.
Hjá kvinnunum eru bæði H71-liðini í
bólki 1, umframt Stjørnuna og StÍF,
og í hinum bólkinum eru Kyndil,
Neistin, VB og EB.
Fyri okkara viðkomandi verður fyrsti
dysturin mikukvøldið 19. januar mill
um H71 2 og H71. Síðani eru aftur
dystir sunnudagin 23. janar, tá ið H71
tekur ímóti Stjørnuni og H71 2 skal
inn á Skála at spæla ímóti StÍF. Teir
báðir síðstu dystirnir verða spældir
vikuskiftið 29./30. januar, tá ið H71
2 leygardagin skal til Klaksvíkar at
34

spæla ímóti Stjørnuni og H71 sunnu
dagin tekur ímóti StÍF.
Eisini hjá monnunum eru bæði H71liðini í bólki 1, har hini bæði liðini eru
Team Klaksvík og Neistin. Í hinum
bólkinum spæla KÍF, VÍF, Kyndil og
StÍF.
Sum hjá kvinnunum møtast bæði
okkara lið mikukvøldið 19. januar.
Síðani spæla bæði 22. januar, tá ið
H71 tekur ímóti Neistanum og H71
2 skal til Klaksvíkar at spæla ímóti
Team Klaksvík. Og at enda spæla
bæði sunnudagin 30. januar, tá H71
tekur ímóti Team Klaksvík og H71 2 á
útivølli møtir Neistanum.
Bæði hjá kvinnum og monnum eru
steypafinalurnar í ítróttarhøllini á Hálsi
leygardagin 19. februar.

SNIÐ, GÓÐSKA OG
HALDGOTT HANDVERK

BORG | RUNAVÍK | KLAKSVÍK | TÓRSHAVN | WWW.BORG.FO
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hiddenfjord.com
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OKKARA KJARNUØKI

GRANNSKOÐAN
ROKNSKAPARHJÁLP
SKATTUR
VIRKISRÁÐGEVING
BÓKHALD
MEIRVIRÐISGJALD
Skalt tú meta um framtíðina, mást tú kenna fortíðina.

WWW.JANUAR.FO

Tak appina
niður her

Fyll á og
koyr víðari

appin
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REINAR
TENN
BRENNA
IKKI
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Kom og
royn okkara

BBQ
Spare Ribs

Bílegg borð á

angus.fo
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