25. JUNI 2021

ÍF-LEIKSKRÁ

SKRÁ NR. 05

15. UMFAR

15. UMFAR 2021

P/F Havsbrún • P.O. Boks 81 • 530 Fuglafjørður
tel. 41 44 00 • fax 41 44 01
havsbrun@havsbrun.fo • www.havsbrun.fo
ÍF-LEIKSKRÁ

15. UMFAR 2021

Ítróttarfelag
Fuglafjarðar
Fløtugerði - 530 Fuglafjørður
tel. 228771 - if@if.fo - www.if.fo
Útgevari og ábyrgd
ÍF-fótbóltur - Atli Petersen

ÍF-LEIKSKRÁ

Sniðgeving og uppseting
Maibritt P. Bærentsen.

forsíða

15. UMFAR 2021

betri.fo

Betri
tannár
Til tín millum 13 og 17 ár
Kort
Netbanki
Nýtslukonta
Uppsparingarkonta
Boðtænasta

Fá ein ryggsekk, tá tú

bíleggur títt fyrsta kort
Vitja eina av deildum okkara

ÍF-LEIKSKRÁ

forsíða

15. UMFAR 2021

INNIHALD
Dysturin í dag

Støðan í
Betri-deildini

TEAM ÍF
Leikarar

Miningarorð um
Petur Sigurd

TEAM ÍF
Venjarar o.a.

TEAM
Víkingur

Dómarar

Dysturin
KÍ - ÍF

Málskorðarar
eftir 10. umfar

Leikarin hesarferð

Venjarin hesaferð

ÍF-sangurin

ÍF-LEIKSKRÁ

forsíða

15. UMFAR 2021

ÍF-LEIKSKRÁ

INNIHALD

15. UMFAR 2021

TEKST: BIRGIR PETERSEN

DYSTURIN
Í DAG
Vælkomin til Føroya besta lokalderby. Nú seta
summi sikkurt í hálsin, men veruleikin er at henda
grannauppgerð altíð hevur mál við sær, og sum
oftast 3+. Og so hava grannarir kanska havt yvir
vágina seinnu tíðina. Men í Fuglafirði er ein jalig
andi komin yvir tað heila, og síggja vit betri spæl
fyri hvønn dyst sum kappingin gongur. Orkan, er
kanska veika liðið í ketuni, og er hetta nakað venj
aratoymi berjist við saman við leikarunum.
Hvørki Sámal ella Jákup vera við í dag vegna
skaða. Nakrir eru ivasamir: Uros baksast við skaða
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í tjúkkanum, Karl hevur okkurt í baklærinum, Pól
Jákup hevur trupulleikar við knænum, sum argar
eitt sindur og Emil fekk ein snudd í høvdið, og fáa
vit at síggja hvussu nógv hetta darvar.
Bogi R. Petersen fekk 5 daga leikbann eftir at hann
sambært dómaratrioini í dystinum á Dungasandi
skuldi havt skalla mótstøðuleikara. Venjarin
hjá okkum harmast sera nógv um hetta langa
leikbann, einki videoprógv liggur sum grundarlag,
men har er ein av linjuverjunum sum hevur sæð
okkurt, sum fleiri onnur høvdu ringt við at fáa
eyga á. Leikarar hjá 07 Vestur stóðu eisini sum
spurnartekin um hetta reyða kortið, tí at ongin
fysisk kontakt var. Eisini er spurningurin um erting
ignoreraður. „Sjálvandi hevur hann einki at gera
har, men hann fer yvir at verja sín viðleikara, sum
verður provokeraður av mótstøðuleikara, handa
støðan átti at givið gult kort til báðar og onki
meir“.

VOLVO XC40
Prísur úr

398.000,+ leveringskostnað
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Gongdin hjá okkum er nokkso misjøvn fyri tíðina,
vit klára ein góðan hálvleik her og dér, men sum
oftast hangur tað væl saman. Nú ræður um at
halda okkum frá botninum og at fáa stig javnan.
Dagsins mótstøðulið hevur ikki tapt síðan teir
møttu KÍ, 14.apríl, og seinast vit møttust hølvaðu
teir okkum av í Sarpugerði, so nú hava vit
møguleikan at geva teimum turt uppá.
Heimavøllurin, ella rættari sagt: áskoðarnir hava
verið sera góðir hjá okkara spælarum, og hava
borið okkara menn fram, og hetta vóna vit, fer at
henda aftur í dag.
Koyrið á drongir
Góðan dyst
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í Betri-deildini hjá monnum

TEAM
Martin Danielsen (M)

1

Poul N. Mikkelsen

16

Gunnar Christiansen

2

Sámal Joensen

17

Jan Ó. Ellingsgaard

3

Pól Jákup Lundsbjerg

18

Jens Joensen

4

Jóhann Højbro

19

Ólavur Niclassen

5

Aron Kensson

20

Karl A. Løkin (L)

6

Tóri N. Olsen

21

Bogi Reinert-Petersen

7

Elias Lervig

22

Uros Stojanov

8

Emil W. Joensen

23

Filip Djordjevic

9

Bjarti Højbro

24

Ari Ó. Ellingsgaard

10

Rúnar Johnsson

25

Steinbjørn Olsen

11

Líggjas Heðinsson (M)

26

Hans Jákup Lervig

12

Petur M. Lundsbjerg

27

Jákup N. Olsen (M)

13

Dávid Petersen (M)

28

Gundur E. Petersen

14

Markus á Lakjuni

29

Filip Djordjevic
Leikarin hesarferð
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EFTIR: PETUR SIMONSEN

PETUR SIGURD
HENTZE RASMUSSEN
fyrrverandi formaður hjá ÍF, farin

Petur Sigurd Hentze Rasmussen var føddur í Havn
25. november 1933 og andaðist nú 7. juni 2021,
87 ára gamal.
Eri takksamur fyri, at eg fyri umleið trimum árum
síðani fekk møguleikan at práta við Petur Sigurd
um farnar dagar. – Mest um tíðina, hann var í
Fuglafirði í 50 og 60’unum, og um ÍF og ítróttina í
bygdini tá.
Niðanfyri er okkurt av tí, sum Petur Sigurd segði
mær hendan vakra dagin í august 2018 – snøggur,
væl upplagdur og tíðindafróður.
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Petur Sigurd, sum tá var studentur, kom til bygdina
í mars 1955 at vera vikarur í Fuglafjarðar skúla.
Tað var hann til summarfrítíðina, sum tá byrjaði um
Ólavsøku leitið.
Góð trý ár seinni – í oktober 1958 – kemur Petur
Sigurd so aftur til Fuglafjarðar, men nú sum útbúgvin
lærari. Preliminerskúli var júst settur stovn við Fugla
fjarðar skúla, og boð vóru eftir Petur Sigurdi í hesum
sambandi. Her var hann lærari næstu trý árini. Í 1961
fer hann so aftur til Havnar, har hann gerst lærari í
m.a. Tórshavnar Kommunuskúla.
Frá fyrsta degi merktist, at Petur Sigurd var ein sann
ur undangongu- og ítróttarmaður. Hóast talan bert
var um góð trý ár tilsamans, at Petur Sigurð var í
bygdini, setti hann sjónlig spor eftir seg – ikki minst í
ítróttarlívinum og millum ungdómin í bygdini annars.
Vit, sum vóru børn og ung í 50’unum og 60’un
unum, minnast hvussu ÍF hesi árini gjørdist meira
virkið. Umstøðurnar broyttust sjálvsagt munandi,
tá farið varð av kaiini og niðan á ítróttarvøllin í
Fløtugerði á heystið 1956.
Í Fuglafirði, eins og í nógvum øðrum bygdum, vóru
flestu ungu menninir sjómenn. Men tað, at ungir
lærarar komu til Fuglafjarðar og gjørdust virknir
í ítróttarfelagnum, bæði á vøllinum og uttanfyri,
gjørdi sítt til, at ítróttin í bygdini bleiv enn meira
skipað, og at hon tók rættiligt dik á seg.
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Petur Sigurd varð formaður í felagnum í 1959 og 1960.
Hóast tað tá ikki var soleiðis, sum vit kenna tað í dag,
so bleiv venjingin meira miðvís. Og eisini byrjaðu
eldru børnini og tey ungu at fáa nakað av venjing.
Petur Sigurd var sjálvur sera dugnaligur ítróttar
maður. Hann leikti á hægsta stigi, bæði í fótbólti og
hondbólti, tá hann kom til Fuglafjarðar. Men helst
var tað hondbólturin, sum var hansara hjartabarn.
Og tað sást eisini aftur á vøllinum í Fuglafirði, har
ÍF nú fór at luttaka í landskappingini í hondbólti við
bæði kvinnu- og mansliðum.
Tað er eisini hesi árini, at grundarlagið bleiv lagt
fyri tí kvinnuliðnum í hondbólti, sum stóð seg so
sera væl í fyrru helvt av 60’unum, har tær m.a.
vunnu 2. deild tríggjar ferðir. Somuleiðis fyri einum
dreingjaliði, sum spældi góðan hondbólt, og m.a.
spældi finaludyst asfaltvøllinum í Gundadali, tá ÍSF
fylti 25 ár í 1964.
Tað var eisini meðan Petur Sigurd er formaður í ÍF
(1959), at leikbúnin verður skiftur út. Tann stríputa
blá/hvíta troyggjan verður skift út við ta reyðu, sum
vit kenna í dag. Litirnir, teir somu sum hjá donsku
landsliðunum í hondbólti og fótbólti, góvu ikki sørt
av afturljóði í bygdini og kanska aðrastaðni við.
– Tann søgan fer kortini at liggja á hesum sinni,
men áhugaverd og skemtilig er hon!
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Tað er eisini hesi árini, at Varmakeldan líkasum
verður endurstovnað, og at ítrótturin fær størri
rúmd í skránni.
Petur Sigurd var onkuntíð aftur í Fuglafirði sum
bráðfeingis venjari. Seinasta ferðin var heystið
1978. Væl gekst í hond, og hann greiðir frá, at
leikararnir bæði vóru nærlagdir og dugnaligir. Tá
kappingin er av heilsar hann teimum við orðunum:

Eg trúgvi uppá, at tit kunnu
vinna FM komandi ár.
Og tað var júst tað, ið hendi!
Ofta verður víst á týdningin av hesum: at rætti
persónurin er á rætta staðnum til rætta tíð. Haldi,
at hetta passar sera væl í hesum sambandi.

Myndirnar eru tiknar heima hjá Petur Sigurd og Lenu í august 2018.
ÍF-LEIKSKRÁ

15. UMFAR 2021

Petur Sigurd, við sínum góðu menniskjansligu
eginleikum, ítróttarligum førleikum og royndum
og viljanum til at gera mun, var ein sannur fongur
fyri ÍF, ítróttina og bygdina alla. Í góðum samstarvi
við eldsálir og góð fólk í bygdini, var hann við til at
flyta ítróttina í bygdini longur á leið. – Petur Sigurd
setti síni týðuligu fingramerki á søguna hjá ÍF!
Tað var altíð hugaligt at møta Petur Sigurdi. Hann
var fyrikomandi og áhugaður. Og tað næstan gratt
ikki, at prátið kom inn á hjartabarnið hjá okkum
báðum, ÍF. Vit harmaðust, tá illa gekst í hond, men
gleddust so mikið meira, tá viðgongd var.
Men hóast ÍF og fuglfirðingar allir kunnu vera
takksamir fyri tað, sum Petur Sigurd var við til
at avrika millum ungdómin og á ítróttarøkinum í
bygdini, so haldi eg, at Petur Sigurd sjálvur mundi
vera hjartans takksamur fyri tað, sum hann hevði
hann fingið við sær úr Fuglafirði – sína vøkru,
trúføstu og umsorgarfullu Lenu.
Góða Lena við familju! Mátti Harrin styrkt og
troysta tykkum í sakninum eftir heiðursmannin
Petur Sigurd Hentze Rasmussen.
Petur Simonsen
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ÓLAVUR

Agnar

Ólavur Larsen

VENJARI

Agnar Prestá

HJÁLPARVENJ.

Pauli Jarnskor

MÁLMANSVENJ.

Sonni Eliassen

FYSISKUR VENJ.

Niklas Reginsson

FYSIO

Palli Vang

LIÐLEIÐARI

Trugvi Nesá

LIÐLEIÐARI

Dan Petersen

LIÐLEIÐARI
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TEAM
Bárður á Reynatrøð (M)

1

Arnbjørn Svensson

18

Andreas Lava Olsen

2

Aron Ellingsgaard

20

Atli Gregersen (L)

4

Noah Mneney

21

Jákup Johansen

7

Ari Olsen

22

Bergur Gregersen

8

Gunnar Vatnhamar

24

Martin Klein Joensen

9

Sonni Højgaard (M)

25

Sølvi Vatnhamar

10

Signar á Brúnni

28

Bárður J. Hansen

12

Olaf Bárðarson

29

Ingi Jonhardsson

14

Bergur Poulsen

30

Geza David Turi

15

Óla Kristian Jacobsen

31

Finnur Justinussen

17

Hans J. Arngrímsson (M)

VENJARI
HJÁLPARVENARI

Jóhan Petur Poulsen
Svenn Ó. Olsen

MÁLMANSVENJARI Rógvi Ryggshamar
LIÐLEIÐARI

Álvur Joensen

LIÐLEIÐARI

Jan Eli Dam

ÍF-LEIKSKRÁ

INNIHALD

15. UMFAR 2021

dÓMARI

Dagfinn Forná (Rituvík)
1. hjálpardómAri

Edvard Højgaard (Rituvík)
2. hjálpardómAri

Jørleif Djurhuus (Morskranes)
4 DÓMARI

Rúni Gaardbo (Toftir)
EYGLEIÐARI

Jens Midjord (Tórshavn)
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TEKST: SIGNAR Á BRÚNNI

ÍF spældi
ein góðan
fyrra
hálvleik
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Maður kemur
í mans stað
Nógv vóru viðhaldsfólkini hjá ÍF, ið stúrdu fyri
dystinum móti KÍ í dag, tí ikki færri enn 6 av
lyklaspælarunum hjá ÍF vóru ikki við í dag, og
nýggir menn sluppu at royna seg.
Nýggju menninir royndust sera væl, stríddust
sum fyri lívinum, og teir góvu KÍ liðnum skarpan
gang. ÍF verjan riggaði væl, eingi mistøk vórðu
gjørd, og klaksvíkingar høvdu ilt við at koma
ígjøgnum okkara verju, og alt bend á ein javnleik
í hálvleikinum.
Men so bleiv ikki.
Beint fyri dystarsteðg, eydnaðist KÍ at fáa fyrsta
málið.
Í seinna hálvleiki var KÍ tað sterkara liðið, og tað
tóktist sum orkan hjá okkara monnnum var um
at ganga undan og KÍ - ararnir høvdu meira at
taka av.
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SANSIR

Heildarloysnir
frá
ArtiCon
HOTEL BRANDAN

Articon P/f · á Hjalla 20 · 188 Hoyvík · Tel. 350 700 · www.articon.fo
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Dysturin endaði við úrslitinum 4-0, og leggjast
kann aftrat, at okkara menn spældu seg fram til
einstakar møguleikar, sum tó einki góvu.
Dysturin í dag prógvaði, at okkara menn megnaðu
at spæla góðan og vakran fótbólt, men orkan
var ikki nóg góð, og sum tíðin leið, orkaði
mótstøðuliðið betur.

Men hesum eru ráð fyri:
Styrkið orkuna, so spælt verður
allan dystin við fullari ferð.
Í dag prógvaði okkara lið, at vit hava nóg mikið av
góðum spælarum, ja, sjálvt tá ið 6 spælarar vanta,
so eiga vit yngri menn at seta við.
Næsti dystur verður ímóti grannunum Víkingi í
Fuglafirði.
Vísir okkara lið sama stríðsvilja, sum liðið vísti í
fyrra hálvleiki við Djúpumýrar í dag, so fáa vit óivað
eitt gott úrslit í Fløtugerði, sum øllum fuglfirðingum
leingjast eftir.
Góða eydnu ÍF !
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Brekkutún 4 | 188 Hoyvík | Tel. +298 30 88 00 | torshavn@samskip.com | www.samskip.fo

TÍTT FLUTNINGSFELAG
Tórshavn
Staravegur 17
Tel. 34 34 34

Klaksvík
Stangaskákið 1
Tel. 34 34 35

spekt@spekt.fo
www.spekt.fo

Heildarloysn fyri
kappingarføran prís
Lætt og ómakaleyst
XBRL, skatt, bókhald, MVG, roknskap og annað

www.sansir.fo

Nú eisini skrivstovu í Klaksvík

Ring ella les meira um okkara
heildarloysnir á www.spekt.fo
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TOPP10
málskjúttar í betri-deildini

MÁL

NAVN

1

Mikkel Dahl (HB)

12

2

Andreas Lava Olsen (Víkingur)

10

3

Bob Sumareh (KÍ)

10

4

Páll Klettskarð (KÍ)

9

5

Petur Knudsen (NSÍ)

8

6

Jóannes Bjartalíð (KÍ)

7

7

Bjarki Nielsen (B36)

6

8

Dan í Soylu (HB)

6

9

Sølvi Vatnhamar (Víkingur)

6

10

Uros Stojanov (ÍF)

6

UROS
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NR

t e k n i s t o v a n GØTA

Jens Kl. Jacobsen
Far.: jkj 232343

Henning Olsen
Far.: ho 232344

FO 510 Gøta tel. 442344 teknistovan@teknistovan.fo www.teknistovan.fo

Nýggj og slóðbrótandi
jarðhitapumpa
Thermia Calibra
hevur upp í 5,8 SCOP

Les meir á Krosstein.fo
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LEIKARIN HESAFERÐ
Navn: Phillip Djordjevic
Føðingardagur: 07.03.1994
Føðistað: Tralagon Australia
Starv: Professional football player
Pláss á vøllinum: Attacker
3 orð sum lýsa teg: Born to win
Torførasti mótstøðumaður: Kramaric
Frítíðarítriv: Family
Vónir fyri 2021: To make it better then last year
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Tínir favorittar:

Fyrsti dystur á 1.liðið: 2011
Nær spældi tú fyrstu ferð fyri ÍF: 2019
Minningarríkasti dystur: Tromsø with
vikingur 2014
Størstu fótbóltsliga ávirkan:
My father Aleksandar Djordjevic
Besti fótbóltsleikari: Maradona
Um ikki fótbólt, hvørja ítróttargrein hevði
tú so valt: Fishing
Hvat slag av venjing dámar tær best:
Stretching
Hvat slag av venjing dámar tær ikki:
Warming up
Matur og drekka: Serbian food
Slag av tónleiki: Serbian music
Sjónvarpssending: Money Heist
At slappa av: To be with my 3 daughters
Troyggja nr.: 9
Besti fótbóltsleikari nakrantíð:
Phillip Djordjevic (IF player)
Sjónvarp/filmstjørna: Leonardo DiCaprio
Stuttligasti persónur:
Eva Amara Katrinardóttir
Stuttligasti í hópinum: Trúgvi Nesá
Besti ÍF áskoðari: Katrin Madsen
ÍF-LEIKSKRÁ

INNIHALD

15. UMFAR 2021

Leiðandi reiðarí

í norðurhøvum

Effektiv veiða, har góðskan fylgir við …
Kræsnir kundar, tí skal góðskan bara vera tað besta …

P/F Varðin | Garðabrekka 4 | FO-510 Gøtu | Tel 610600
vardin@vardin.fo | www.vardin.fo

OKKARA KJARNUØKI

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

WWW.JANUAR.FO
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Navn:
Lillian Jacobsen
Aldur: 39 ár
Lið: U7 gentur

VENJARIN HESAFERÐ
Hvussu nógvir leikarar eru á tínum liði?
Eg haldi at tær eru 12.
Nær gjørdist tú venjari á fyrsta sinni? Í ár.
Hvat leggur tú dent á, í tínum venjingum? Eg hugsi
mest um at tær hava tað stuttligt. So haldi eg eisini
at tað at tær røra bóltin í venjingini er umráðandi, at
tær sleppa at renna, royna at gera onkrar tekniskar
venjingar og føla at tær duga og blíva betur.
Nær følir tú at tú hevur havt eina góða og væl
eydnaða venjing? Tá ið allar fara glaðar avstað. Og
at eg føli at tær hava knýtt vinarbond. Tær takka fyri í
dag og hava hugnað sær.
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Nakrar av U7 gentunum
Nær følir tú at tú hevur havt eina minni góða og
væleydnaða venjing? Tað er serliga veðrið sum eg
haldi ávirkar venjingarnar. Genturnar haldi eg duga
so væl at hava tað stuttligt og eru so óførar, so tað er
mest veðrið sum ger venjingina minni góða.
Hvat er størsta avbjóðingin sum venjari? At fáa
allar at samstarva og kanska at lurta til tíðir. Men tað
er eisini stuttligt at vera so nógvar gentur samlaðar á
so stórum øki, tí er tað eisini ringt at lurta.
Annars kann ein avbjóðing vera at finna útgerð. Ofta
er so óruddiligt og nógv sum venja í senn at bara at
finna bóltar í røttu stødd kann verða ein útfordring.
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SYNGIÐ VIÐ

Í Fuglafirði mangan dystin leika
Í reyðum, hvítum klæðum eru tit
Á vølli allir leikarar nú reika
Og vinna dystin – ja, tað vilja vit.
Vit eru ÍF-fan
Vit vita hvat ein kann
Vit eru best, og vinna hvat sum helst
Vit hava sett sum mál, at vinna hvørja sál
Nú Fuglafjørður hevur nátt sítt mál.
Í deildini vit skulu verða bestir
Og vinna alt ið vinnast kann í dag
Jú, ÍF-leikarar teir eru treystir
Og fólkini tey gerast øll so glað.
Vit eru ÍF-fan …
Á vøllinum vit skulu standa saman
Um tað nú ikki gongur sum tað skal
Á bakkanum í álvara og gaman
Og vóna at tað gondur okkum væl.
Vit eru ÍF-fan …
Vit armarnar í lofti nú upp hevja
Og kunnu ikki standa her í frið
Tá sjálvandi vit gullið kunnu tevja
Nú eiga vit jú Føroya besta lið.
Vit eru ÍF-fan …
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