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Hjonin 
hafa 
her-
tekíð 

ÍS 
— AiliArason 

ráðinn þjárfari hjá 
úrvalsdeildarliði ÍS 

næsta vetur 
Stúdentar hafa ráðiö A tla Árason 

sem þjálfara fyrir næsta keppnls-
tímabil. Atli héf feril sinn sem 
köríuknattleiksmaður í Armanni 
en gekk síðan lil liðs við ÍS og 
þaðan fór liami tll Brciðabliks en 
með Blikunum befur hann leikið að 
undaniörnu. 

Stúdentar, sem unnu sig upp í Úr-! 
valsdcildina í íyrra, eru síðasta úr-
valsdeildarf élagið sem rœöur þ jálf-
ara fyrir komandi keppnistimabfl. 
Þess má tii gamans geta að kona 
Atla, Guðný Eiríksdóttir, þjálfar 
melstaraflokk kvenna lijá ÍS 
þanníg að segja má að þau hjónln 
hafi hcrtekið félagið. Liklega 
stærsta vandamálið næsta vetur að 
útvcga barnapíu á kviildin. 

-sk. 

Bjössí 
9m\£ I Imlm ■ 
-þessikraftmikli 

körfuknattleiksmaður 
mundieflauststyrkja 

KR-liðið mikið 
Hinn fjölhæfi körfuknattleiks-

maöur Björn Leósson, sem lék með 
ÍS í fyrra, hyggst ekki tefka með 
liðinu í vctur samkvaunt heimild-
umDV. 

Björn, sem var einn af burðar-
ásum ÍS-liðsins í fyrra, mun að öll-
um líkindum ganga f KR og muu 
hann eflaust styrkja KH-liðið mlkið 
næsta vetur. Björn var um tíma 
orðaður sem þjálfari ÍS-líðsins 
næsta vctur en með ráðningu Atla 
Arasonar kemur það ekki tfl 
greina. Veita menii því nú fyrir sér 
hvort Björn verði aðstoðarþlálfari 
Jóns Sigurðssonar hjá KR jafn-
framt þviað lefka með liðinu. 

■SK. 

Stórsigur 
hjá Leiftri 

Ölafsf jarðarllðlð Leiftur geysist 
áfram þessa dagana með leif trandi 
hraða upp alfar s tigaíöflur og tapar 
vartlelk. 

Nokkrir lcikir f ór u f ram um helg-
ina í 3. deildinni í knattspyrnu og 
Lefftur vann þá stóran sigur á 
Hugin fró Seyðisfiröi. MikIII hörku-
Icikur var í Ólafsvík. Þar tóku 
heimamenu á mótl Stjöruunni ur 
Garðabæ og f óru S t j örnumenn með 
ÖU stigiu með sér hcim að leik lokn-
um. Mjiig mikilvsgur sigur fyrtr 
Stjörnuna og þá kannski ekkt sist 
fyrir Fylki sem berst barðri bar-
áttu viö Víkingana í sinum riðli. 
Hcyuir, Sandgerði, lék gegn 
Grindavík í Grindavík og sigraðl 
Beyuir 0-3. Þá sfgraði Fylklr lið 
HV öruggiega á Á r bæ jarvelli, 3—1. 

Lefk Vals frá Reyðarfirði og 
HSÞ, sem fara átti fram um helg-
ina, var frestað til morgundagsins. 

-SK. 

Friðrik Friðriksson, markvörður Breiðabliks, ver hér glæsilega frá Sveinbirni Hákonarsyni. Svcinbiörn slapp einn og óvaldaður fnn fyrfr vörn Breiðabliks en honum 
tókst sem sagt ekki að skora i þetta sinn. DV-mynd Óskar Orn Jónsson. 

Glæsimörk Skagamanna 
í Kópavogi gegn UBK 

Akranes enn langefst í 1. deild eftir sigur á Breiðabliki í Kópavogi, 1-2 
Skagamenn áttu ekki í erfiðleikum 

með að sigra Breiðablik er liðin lcku i 
1. deild tslandsmðtsins i knattspyrnu i 
Kópavogi á laugardag. 

ÍA sigraði 2—1 eftir að staðan i leik-
hléihafðiveriöO-0. 

Skagamenn voru ákveðnari í þessum 
leik og virtust hafa meirí áhuga á að 
sigra. Leikur liðsins var oft nokkuð 
góöur á meðan lið Breiðabliks virkaöi 
áhugalítið og baráttulaust. 

Friðrik Friðriksson, markvörður 
Breiðabliks, kom í veg fyrir að Skaga-
menn næðu forystunni á 18. mínútu 
þegar Sveinbjörn Hákonarson komst 
einn inn fyrir vörn Blikanna. (Sjá 
mynd að ofan.) Friðrík kom æðandi út 
á móti Sveinbirni og varði skot hans af 
stuttu færi á glæsilegan hátt. 

Frekar lítið var um marktækifæri í 
fyrri hálfleik en þrátt fyrir þaö var 
leikurinn aldrei leiðinlegur á að horfa. 

I síöari hálfleik sóttu Skagamenn 
mun meira og fljótlega náðu þeir for-
ystu í leiknum. Árni Sveinsson fékk þá 
góða sendingu fram kantinn og lék 
meö knöttinn að Blikamarkinu. Og svo 
þegar minnst varði sendi hann mikinn 
bogaboita yfir Friðrik í markinu. Mjög 
glæsilega gert hjá Arna. 

Ekki leið langur timi þar til Skaga-
menn skoruðu sitt annað mark. Og það 
var ekki siður glæsilegt en mark 
Árna. Sveinbjörn Hákonarson tók 
hornspyrnu, gaf vei fyrir markiö á Sig-
urð Halldórsson sem skallaði af 
miklum krafti í netið. 

Eftir þetta mark var allur vindur úr 
Breiðabliksliðinu og í heild var þetta 
frekar auðveldur sigur fyrir Skaga-
menn. Blikar skoruðu mark sitt þegar 
um átta mínútur voru til leiksloka. 
Markið skoraði Jón Gunnar Bergs með 
skalla af stuttu færi. Jón var þá ný-
kominn inn á sem varamaður. 

Eins og áður sagði var leikur Skaga-
manna nokkuð góður en liðið getur þó 
leikið enn betur. Erfitt er aö nefna ein-
hvern einn leikmann öðrum betri. 
Liðið virkaði sem sterk heild og það 
verður erfitt að stöðva Skagamenn í 
sumar. 

Það er Ijóst að Magnús Jónatansson, 
þjálfari Breiðabliks, verður að fara að 

gera eitthvað róttækt. Það er grátlegt 
að horfa upp á leik Breiðabliksliðsins. 
Vfirleitt er hann mjög góður fram að 
vítateig andstæðingsins en þar rennur 
allt út í sandinn. Framlína liðsins er 
bitlaus og er þá vægt til orða tekið. 

Jón Gunnar Bergs kom inn á sem 
varamaður í síðari hálfleik og Magnus 
tefldi honum fram sem sóknarmanni. 
Gerði Jón usla í vörn Skagamanna og 
hlýtur bara að vera inni í næsta leik. 

Liðin sem léku á laugardag voru 
þannigskipuð: 
Akranes: Bjarni, Guðjón, J6n Á., Sig-
urður L., Sigurður H., Hörður (Olafur 
Þórðarson), Sveinbjörn, Guðbjörn, 
Július, Sigpór (Jón Leó), Árni. 
Breiðablik: Friðrik, Benedikt, Omar, 
Olafur, Loftur, Vignir, Þorsteinn G., 
Jóhann, Ingólfur (Jón G. Bergs), Jón 
E. (ÞorsteinnHilmarsson). 

Leikinn dæmdi Kjartan Tómasson 

frá Akureyri og stóð hann sig vel eins 
og jafnan áður og veröur þaö að teljast 
furðulegt hvað hann dæmir fáa leiki. 
Kjartan sýndi þeim Lofti Olafssyni og 
Þorsteini Geirssyni, Breiðabliki, gula 
spjaldið og Skagamanninum Olafi 
Þórðarsyni. 
AhorfendurlOOO. 
Maður leiksins: Arni Sveinsson, Akra-
nesi. 

•SK. 

ELSTA BANDARISKA 
SUNDMETIÐ FÉLL 

Nýtt met í 1500 m skriðsundi á lokadegi bandaríska 
úrtökumótsins 

Tuttugu og fjórir karlmenn og 19 
konur, sú yngsta 15 ára, verða í banda-
riska ólympíuliðinu í sundi á leikunum 
í Los Angeles. Ú rlökumótinu i Indiana-
polis lauk í gær og hápunktarnir þá 
voru bandarískt met George Dicarlo í 
1500 m skriðsundi, 15:01,51 mín., auk 
þess sem þau Pablo Morales og Nancy 

Hogshead unnu sér rétt — eins og 
Tracy Caulkins — til að keppa í þrem-
ur einstaklingsgreinum á ólympíuleik-
iiiiiim. ÖIl þrjú keppa svo i bandarisku 
sveitunum i boðsundum. 

Tjrtökumótið stóð yfir í sex daga og 
þar voru sett þrjú ný heimsmet og að 
auki fimm bandarisk met. George 

Sárabót 
— Þór Vestmannaeyjum sigurvegari f 6. f I. 

mótiTommaogTýs 

I 
I 
I 
I 
I 
j F r á Friðbirui Valtýssyni, 
I manni DV í Eyjum: 

I Það var mikU sáraböl fyrlr kuatt-
spyrnuáhugamenn í Eyjum þegar 

Istrakarnir i 6, flokki Þórs frá Eyjum 
gerðu sér lítlð f yrir og slgruöu i grið-

IarmIklu 6. flokks mótl scm frani fór i 
Eyjum og hofst á miðvlkudng. 19 lið 

I tóku þátt i mótinu og keppendur voru 
!um400. LiðÞórs Ve,FHOgKAsigr-

1 
I 
I 
I 
I 
I 

frétta- uðu f sínum riölum og í úrsUtakcppn- _ 
innl urðu úrslit þau að Þ6r Ve vann | 
FH 4-3. Jufntefli vurð síðan h]á KA . 
og Þ6r Ve, og loks slgruðu FH-strák- ■ 
arnir KA 2—1 og Þ6r þar með f mót- ■ 
inu. 

Mótið þótti takast mjög vd en það ■ 
var haldið af Tomma hamborgurum " 
og Tý Vestmannaeyjum. 

FÖV/SK. " 

Dicarlo bætti elsta bandariska metiö 
litillega í 1500 m skriösundinu. Synti á 
15:01,51 mín. en eldra metið var 
15:02,40 mín., sett 1976 af Brian 
GoodeU. Fyrr á mótinu hafði Dicarlo 
sigrað í 400 m skriðsundi. 

Heimsmethafinn Mary Meagher 
sigraði í 200 m flugsundi kvenna á 
2:07,53 mín. Nancy Hogshead komst 
einnig í ólympíuliðið. Varð önnur á 
2:11,25 min. Steve Lundquist sigraði i 
201) m fjórsundi á 2:03,64 min. Pablo 
Morales varö annar á 2:03,88 mín. og 
Jeff Float þriðji á 2:04,29 mín. Amy 
White sigraði í 200 m baksundi kvenna 
á 2:14,41 mín. Tori Trees varð ö'nnur á 
2:15,34 mín. og MicheUe Donahue 
þriðja á 2:15,46 mín. I 1500 m skrið-
sundinu varð Mike O'Brien annar á 
15:04,49 min. en langt bil var i þriðja 
mann. Tracy Caulkins komst ekki í 
ólympíuliðið bandariska i 200 m bak-
sundi. Varð þar í fjórða sæti. Hún 
keppir hins vegar í 400 m fjórsundi, 100 
m bringusundi og 200 m fjórsundi. 
Pablo Morales keppir á leikunum í 100 
og 200 m flugsundi og 200 m fjórsundi 
og Nancy Hogshead í 100 m skriðsuudi, 
200 m f jórsundi og 200 m f lugsundi. 

hsím. 
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SMA-
AUGLÝSINGAR 

Húsnæði 

Ibúð til sö lu 
Til sölu er húseignin Skóla-

vegur 22 - jarðhæð og mið-
hæð, ásamt bílskúr. 

Góð kjör efsamið er strax. 
Allar nánari upplýsingar gef-
ur Jón Hauksson hdl. 

Ibúð til sö lu 
4ra herbergja íbúð til sölu að 
Foldahrauni 40, 2.hæð. 
Upplýsingar í síma 2657 

Til sö lu 
Glæsilegur Toyota Crown, 
hvítur að lit á óræðum aldri. 
Það sem eftir er af bílnum 
lítur mjög vel út. Bíllinn er til 
sýnis á bilastæðinu við Há-
steinsveg 60. - Allar nánari 
upplýsingar veitir innheimtu 
fulltrúi Vestmannaeyjabæjar 
í síma 1088 eða eigandinn 
sjálfur í síma 1212. - Gjaf-
verð fyrir gæðavagn. 

Bíll til sö lu 
Tilboð óskast í Ford Escort 
árgerð 1973 V-1504. 
Upplýsingar í síma 2427. 

Bíll til sö lu 
Til sölu er Cituation, 4 

cylindra, árgerð 1980. Bíllinn 
er til sýnis að Heiðarvegi 44. 
Upplýsingar í síma 1780 í 
hádeginu og á kvöldin. 

Ýmislegt tH sölu 

Hraðbátur 
Mastera hraðbátur (T510) 

15 fet m/svefnplássi, 35 hest-
afla Evenrude utanborðs-
mótor, til sölu. 
Upplýsingar 
í síma 91-666025 eða 98-
2210. 

Drengjareiðhjól 
Til sölu er 20 tommu 

drengjareiðhjól. Vel með far-
ið. 
Upplýsingar í síma 1210. 

Ýmislegt 

Hvolpur 
Tíu mánaða gamall 

Labrador hvolpur fæst gefins. 
Upplýsingar í síma 2702 eftii 
kl. 17.00. 

Barnapössun 
Vantar 11-13 ára gamla 

stelpu, til að passa barn á 
morgnana og um helgar í 
ágúst. 
Upplýsingar í síma 2717 á 
kvöldin. 

SMA-
AUGLÝSEVGAR 

Vel heppnað mót 

Þeir sigruðu í keppni A-Iiðanna á T o m m a m ó t i n u , eru úr 6. flokki Þórs og heita í efri röð frá 
vinstri: Óskar Sigmundsson, þjálfari, Stefán Jónsson, Guðjón Sveinsson, Magnús Sigurðsson, 
fyrirliði, Hjalti Jóhannesson, Hafliði Ingason, Björn EUasson, þjálfari. Neðri röð: Þórir 
Indriðason, Tryggvi Guðmundsson, Hlynur Jóhannesson, Tryggvi Gunnarsson og Birkir 
Mattiasson. 

U m síðustu helgi fór fram 
myndarlegt knattspyrnumót 
á vegum Týs og Tommaham-
borgara. Voru það leikmenn 6. 
aldursfiokks, sem þar áttust við. 
Lið víðsvegar að af landinu voru 
meðal þátt takenda auk Eyja-
liðanna Týs og Þórs. Alls voru 
þátttökuliðin 17 talsins. 

Að sögn Lárusar Jakobssonar, 
mó tss tjóra, gekk mó tið 
alveg snurðulaust fyrir sig og 
voru allir fararstjórar liðanna 
mjög ánægðir með það. I 
framhaldi af því var svo ákveðið 
að halda slíkt mót aftur að ári. 

Leikið var í þremur riðlum í 
undankeppninni. I A-riðli sigr-
aði KA eftir mjög jafna keppni. 
Það var ekki fyrr en í síðasta 
leiknum að úrslit réðust. Þá léku 
Fram og IA og þurfti Fram að 
vinna IA, til að komast í úrslit, 
en IA vann og þar með fór KA i 
úrslitakeppnina. 

I B-riðli voru F H og Breiða-
blik nokkuð afgerandi, en FH 
hafði betur og komst í úrslit í 
þessum riðli. 

I C-riðli var mjög keppnin 
mjög jöfn. Þar tókst Þórspeyj-
um að komast í úrslitakeppnina. 
En aðdragandinn var allspenn-
andi. I síðasta leik Þórs unnu 
þeir Víking 2-1. Þá átti K R eftir 
einn leik við Selfoss. Þurftu KR-
ingar að vinna þann leik með 7 
marka mun til að komast upp 
fyrir Þór í markahlutafalli. Og í 
hálfleik K R og Selfoss stóð 1-0 
fyrir KR. Þótti fáum líklegt að 7 
marka munur yrði í þessum leik. 
En þegar 5 mínútur voru til 
leiksloka höfðu K R ingar skorað 
6 mörk. Voru því síðustu 
mínútur spennandi. En þar við 
sat og leikurinn endaði 6-0 og 
Þórspeyjar fóru í úrslitin. 

I B-liða keppninni sigraði IA í 
A-riðli og Þór í B-riðli. 

Úrslitakeppnin fór svo fram á 
sunnudaginn. Þar var fyrst leikið 
um 1-3 sætið. Þór og FH léku 
fyrs t. Þar var um sérlega jafna 
keppni að ræða. Liðin skip tus t á 
að skora. Og sigurmark Þórs 
kom á síðustu sekúndu leiksins. 
Tekin var hornspyrna og upp úr 
henni kom mark. Ekki vannst 
svo tími til að taka miðju, því 
leiktíminn var búinn. Þá léku 

Þórarar við KA. Þar jöfnuðu 
KA peyjar þegar um 10 sek-
úndur voru til leiksloka. Síðasti 
leikurinn var svo milli KA og 
FH. Þar þurfti KA að sigra með 
tveggja marka mun til að sigra 

mótið. En FH vann þann leik 2-
1 og Þórarar urðu því sigur-
vegarar A-keppninnar. 

Um 4.-6. sætið léku Týr, K R 
þar Breiðablik 4-3. K R vann Tý 

og Breiðablik. Týrarar sigruðu 
3-0 og þeir sigruðu einnig 
Breiðablik 3-1. 

I sex efstu sætunum urðu þessi 
lið: 
Þ Ó R - FH - KA - K R - T Ý R 
BREIÐABLIK. 

Til úrslita í B-liða keppninni 
léku síðan Þór og Akranes. Eftir 
venjulegan leiktíma var staðan 
0-0. Þá hófst vítaspyrnukeppni 
þar sem hvort lið fékk 5 ví ta-
spyrnur. Akurnesingar brenna 
af fyrstu vítaspyrnunni. Kom-
ast Þórarar þá yfir 1-0. Tvær 
næstu vítaspyrnu Þórara rata 
ekki í netið en Akurnesingar 
skora úr öllum sínum, sem eftir 
voru og urðu þar með sigur-
vegarar B-liða keppninnar. F H 
sigraði svo KA í keppninni um 3-
4. sætið. 

Röðin í B-keppninni varð því 
þessi: 
AKRANES - Þ Ó R - KA - KR. 

Þá var einnig haldin keppni í 
innanhúsknattspyrnu. Þar voru 
aðkomuliðin nokkuð afgerandi. 
I A-liðum sigraði FH og í B-
liðum Akranes. Þá voru valdir 
ýmsir leikmenn mótsins. 
Markakóngurinn varð Þorvald-
ur Ásgeirsson í Þrótti með 12 
mörk. Leikmaður mótsins var 
ívar Bjarklind úr KA. Prúðasta 
lið mótsins, reyndar voru þau 
tvö, Suðurnesjaliðin Víðir og 
Reynir. Markmaður mótsins var 
Jón Indriðason úr KR. Og þau á 
Bjössabar völdu lið Víðis sem 
prúðasta liðið í matmálstímum. 
En öll liðin snæddu á Bjössabar. 

Mót þetta setti skemmtilegan 
svip á bæjarlífið og var öllum 
aðstandendum þess til sóma. 

Af íslandsmóti 
yngri ílokkanna 

2. flokkur IBV hefur nú leikið 
fjóra leiki í Islandsmótinu. Unn-
ið einn leik, móti IR 6-1. Gert 
eitt jafntefii, við IA 0-0. O g 
tapað tveimur, við Þór Ak0-3 og 
við K R 1-2 síðastliðinn mánu-

Til hamingju með daginn 
8. júlí, elsku Lóa, og gerðu nú 
ekkert sem við myndum ekki 
gera. 

Skæruliðið 

Innilegar hamingjuóskir 
m e ð daginn Þröstur okk-
ar og vertu n ú al ltaf svona 
st i l l tur og m u n d u : Taktu 
aldrei fyrsta sopann. 

dag. IBV hefur því hlotið 3 stig 
úr þremur leikjum og marka-
talan er þeim í hag 7:5. 

3. flokkar Týs og Þórs hafa 
fengið hálfgerða útreið í Is-
landsmótinu, þó sérstaklega 
Týrarar, sem hafa fengið á sig 43 
mörk en skorað 1 mark. Hafa 
tapað öllum sínum leikjum 6 að 
tölu. Þórarar hafa leikið 5 leiki. 
Unnið einn leik, gert tvö jafnteíli 
og tapað tveimur. Markatalan 
þeirra er 6:21. Hafa 3 stig. 

4. flokkur Týs leikur í A riðli. 
Hefur leikið fjóra leiki, unnið 
einn leik og tapað þremur. Og 
eru með 2 stig. 

4. fiokkur Þórs leikur í B-riðli 
Þeir hafa ieikið fimm leiki. 
Unnið tvo leiki, gert eitt jafntefli 
og tapað tveimur. Eru því með 5 
stig. 

5. ílokkur beggja félaga leikur 
í B-riðli. Þar hafa Týrarar leikið 
fjóra leiki, unnið einn leik, gert 
eitt jafntefii og tapað tveimur. 
Þórarar hafa leikið fjóra leiki. 
Unnið þrjá og tapað einum. Eru 
með 6 stig. Er þetta eini 
fiokkurinn sem einhverja mögu-
leika á að komast í úrslit. 

Við státum því ekki af mikl-
um árangri í knattspyrnunni, en 
hverju um er að kenna, er ekki 
gott að segja. Sumir segja, að 
skiptingin, að félögin sendi yngri 
flokkanna sitt í hvoru lagi í 
Islandsmó tið sé skýringin. Að 
við höfum ekki þá breidd að 
ge ta fengið árangur með tveim 
liðum í hverjum flokki. Sem 
sagt, sameinaðir stöndum vér, 
en sundraðir föllum vér. En 
hvað þá með meistaraflokkinn. 
Sameinaður er hann, en hvar er 
árangurinn? 

Hressingar 
skálinn 
Hressingarskálinn heiti ég 
Viltu tíl mín koma. 
Færa vil þér fæði hollt 
vítamín og baunir. 
Hveitiklíð og kím er hér 
korn og líka brauðin. 
Líttu inn og vittu hvort 
ekki skánar heilsan. 
Er þú hefur magann fyllt 
af náttúrulega fæði. 

Lítið inn -
Verið velkomin(n)! 

Hressingar-
skálinn 

píiu 
RÚLLUGARDÍNUR 

og gardínuefni í 
s ö m u l i tum. 

3f Sf 3f 
Umboðsaðili: 

Brlmnzs 
H 
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UM sl.: helgi fór opna GR-mótið 
fram í Grafarholti í 7. sínn. Mot-
þátttaka var aö þessu sinni eða 
152 koppendur. Verölaun voru 
aö vanda mjög glæsileg. í 1. 
verðlaun voru tvær solarlanda-
forðir frá Feröaskrifstofunni Úr-
val, í 2. verölaun voru tvasr flug-
ferðir til London moð Flug-
leiðum, og ( 3. verölaun voru 
tvoír demantshringir fra Gulli & 
Silfri. Síðan voru margs konar 
verðlaun allt niður í 23. sæti. Þé 
voru veitt aukaverölaun fyrir aö 
vora næstir holu f stuttu braut-
um vallarins. 
ÚRSUT URDU ÞE88I: 

4. Karl Jóhannsson, QR, og 
John Drummond, GR 86 

5. Arnl Óskarsson, QOS, og 
Aml Guðmundsson, QOS 86 

6. Eyjólfur Bergþórsson, QR, og 
Jón Olafsson, NK 85 

7. Hilmar Karlsson. QR, og 
HalWór Bragason, QR 85 

8. Þórdis Geirsdóttir, QK, 
og Guöbrandur Slgurbergsson, QK 85 

9. Kristján Astráðsson. QR, og 
Astráður Þoröarson, QR 84 

10. Steinunn Sæmundsdóttir, QR, og 

18 

19 

20 

21 

82 

81 

81 

80 

80 

Ólatur Gunnarsson, QR, og 
Hafþór Ólalsson, QR 
Arnar Guðmundsson, QR, og 
Elnar L. Þórisson, QR 
Krlstinn Ólafsson, QR, og 
Ragnar Ólatsson. QR 

89 

87 

87 

Blrgir V. Halldórss.. QR 
11 Jón Marinósson. GK, og 

Hannes Eyvindsson. GK 
Qeir Svansson. GR, og 
Asgeröur Sverrlsdóttir, GR 
Reynir Þorsteinsson, GL, og 
Þorsteinn Þorstelnsson, GR 
Johannes Arnason, GR, og 
Gunnar Amason, GR 
Aöalheiöur Jðrgensen, GR, og 
Magnús Steinþórsson, GR 
Hans Kristlnsson, QR, og 
Kart Bjarnason, QK 
Tömas Baldvinsson. NK, og 
Agúst I. Jónsson, NK 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

85 

84 

84 

84 

83 

83 

82 

82 

Jon Otafur Jonsson, QS, og 
Magnús Jönsson, GS 
Guðmundur I. Slgurösson. GR, og 
Sveinn, GK 
Slguröur R. Óttarsson, GOS, og 
Smárl Jóhannesson. GOS 
Kolbeinn Kristlnsson. GOS, og 
Ingóifur Báröarson, GOS 

22. Stefán Unnarsson, GR, og 
Jónas Kristjánsson, QR 

23. Guðmundur S. Guðmundsson, GR, og 
Sigurður Hafsteinsson 80 

Á 2. braut var Bjarni Ragn-
arsson 145 sm frá holu og hlaut 
tlugferð meö Samvinnuferöum-
Landsyn. 

Á 6. braut var Guömundur S. 
Guðmundsson GR 27 sm frá holu 
og hlaut í verölaun glæsilegan 
golfpoka, KINBAG, meö kerru og 
regnhlíf frá Útilifi 

A 11. braut var Hrolfur Hjalta-
son GR 47 sm frá holu og hlaut 
flugferð með 
Saminnuferðum-Landsýn. 

A 17. braut geröist sá 
skemmtilegi atburður, að Jens 
Ólason NK fór holu i höggi. Er 
þaö í fyrsta sinn, sem nokkur fer 
holu í höggi í þessu móti. Fyrir 
þetta afrek fékk Jens í verölaun 
flugferö í millilandaflugl Arnar-
flugs. 

Þess má geta aö í fyrra og hitt-
eöfyrra vannst mótið á 80 punkt-
um. Nú dugði sá punktafjöldi aö-
eins til siðustu verölaunasæta — 
enda aöstæöur allar hinar bestu 
keppnisdagana. Völlurinn i goöu 
standi og veðrið frábært. 

A myndinni má sjá alla verö-
launahafa á motinu ásamt Rós-
mundi Jónssyni, gjaldkera GR, 
og Björgúlfi Lúðvíkssyni, fram-
kvæmdastjóra klúbbsins. 

• Mikiö gasatoga eru þatta tlottir 
paningar," gastu þessir poyjar veríð að 
hugsa. Tveir FH-ingar skoða verö-
launapeninga þé sem þeir hlutu { Eyj-
um Ufn helgina (fjasr). 
Nasr mé avo sja nokkra leikmsnn Vtois 
úr Garöinum en þau hlutu títilinn 
„prúðasta liöiö", ésamt Reyni, Sand-
gerdi, og að auki voru þau prúðust ( 
matmalstímum i Bjössabar. 

Morgunblaöiö/ Sigurgeir 

• Stoltir Vestmanneyíngar. Þórs-
arar, sigurvegarar í A-fokki, virða 
fyrir sér hinn vogloga bikar som 
þeír hlutu sem viöurkenmngu 
fyrir góðan árangur. 

Frábæru 
6. f lokks-
móti lokið 
Knattspymumóti 6. flokks sem 

fram fór í Vestmannaeyjum um 
siöustu helgí lauk moð sign Þórs. 
FH varð í öðru sætí og KA í þríðja. 
I B-flokki sigruðu Skagamenn. 
FH-ingar urðu í öðru sæti og KA í 
þriöja. Á föstudeginum var haldið 
mnanhússmót og í þvi sigruðu 
FH-ingar í A-flokki en Skaga-
monn í B-flokki. 

Vegleg verölaun voru veitt fyrir 
þrjú fyrstu sætin í þessum flokk-
um, stórir bikarar og verðlauna-
peningur handa hverjum leikm-
anni. Einnig voru veitt einstakl-
ingsverðlaun fyrir aö skora flest 
mörk í keppninni og hlaut þau 
Þorvaldur Ásgeirsson, Eliassonar, 
úr Þrótti. Þorvaldur skoraöi 12 
mörk í sex leikjum og er þaö vel af 
sér vikið hjá þessum unga og efni-
lega leikmanni. 

Leikmaöur mótsins var kosinn 
Ivar Bjarklind úr KA. ívar er aðeins 
10 ára og sýndi hann snilldar tilþrif 
sem hvaöa knattspyrnumaöur 
gæti verið hreykínn af, greinilega 
mikið efni þar á feröinni. Mark-
vörður mótsins var kosinn Jón Ind-
riðason úr KR og var hann vel aö 
þeim titli kominn Pruðasta lið 
mótsins átti að kjósa en þaö varö 
aö hafa þau tvö þar sem ekkl var 
hægt að gera upp á milli Suður-
nesjaliðanna Víöis og Reynis. Auk 
þess kaus starfsfólk á Bjössabar 
pruðasta liðiö í matmálstimum og 
uröu þaö leikmenn Víöis sem hlutu 
þann heiöur. 

Framkvæmd ÖII á þessu móti 
var til mikils sóma. Hvert smáatriöi 
skipulagt út í ystu æsar og tíma-
áætlanir knappar en nákvæmar og 
það sem meira er, þær stóðust. 
Kveöjuathöfnin var einnig eftir-
minnilega fyrir peyjana því þegar 
Herjólfur var aö leggja frá bryggju 
í Eyjum voru púöurkerlingar 
sprengdar á bryggjunni og höfðu 
allir gaman af því. Ákveðiö var aö 
halda annað mót aö ári og var þá 
gert aö skilyröi aö Lárus Jakobs-
son yrði meöal skipuleggjenda þar 
því honum tókst hrelnt frábærlega 
upp aö þessu sinni. Hér á síðunni 
má sjá myndir frá verðlaunaaf-
hendingunni. 

• Ingveldur Jónsdóttir, frá KA, afhondir Lárusi Jak-
obssyni. stjórnanda mótsins, blómvönd fyrir frá-
bæra stjórnun og skipulagningu. KA-menn afhentu 
Knattspyrnufélaginu Tý blómakörfu sem þakklæti 
fyrir góðar móttökur og skemmtilegt mót. 

• Allur bossi hopur ungmonna fékk vorðlaun i hinu 
glæsilega móti yngstu knattspymumanna okkar 
sem fram fór í Vostmannaoyjum á vogum Tomma-
hamborgara og Knattspyrnufélagsins Týs. Myndar-
logur hODUr af frískum krökkum. Morgunblaðiö/ Slgurgelr 

• Þór frá Vestmannaoyjum. Sígurvogarar ( mótinu, ásamt þjálfurum 
sínum. 

• ivar Bjarklind, frá KA, var kos-
inn bosti loikmaður mótsins. 

• Jon Indriðason, bosti 
maður mótsíns, úr KR. 

mark- • Þorvaldur Asgoirsson skoraði 
12 mörk fyrír Þrótt i koppninni 
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Þrjú efstu liðin í A-liðunum. Efstir eru Þór Ve. síðan FH og loks KA. NT-mynd Guðm. Sigfússon. 

Tommaborgaramót Týs: 

Hressilegt 
peyjamót 

Minolta 
Million 
■ Fyrir stuttu fór fram í 
Grafarholti Minolta Million 
mótið, sem Júlíus P. Guðjóns-
son, umboðsmaður Minolta-
myndavéla á íslandi stóð að. 
Mótið var fjölmennasta golf-
mót sumarsins til þessa eða 
147 þátttakendur. Verðlaun 
voru hin veglegustu eða vand-

aðar myndavélar af Minolta-
gerð. úrsliturðusemhérsegir: 
1. Hafþór Ólafsson GR 84-24=60 netto 
2. JónÖ.Sigurðss.GR 76-11=65 netto 
3. Björn Karlsson GK 83-17=66 netto 
4. Árni Óskarss. GOS 89-23=66 netto 

Besta skor: Magnús Jónsson 
GS 72 högg. Veður var hið 
besta og fór mótið vel fram í 
alla staði. 

Sigurvegarar í Minolta Miliion golfmótinu. 
NT-mynd Árni Bjarna 

■ „Bíddu nú við, átti 
ég að sparka í þennan 
knött eða er ég í vit-
lausum leik. Nei, þjálf-
arinn sagði við mig að 
hlaupa á eftir þessum 
bolta og reyna að koma 
honum í markið." Ekki 
vitum við hvað litli pilt-
urinn á þessari mynd er 
að hugsa en eitt er víst 
að hann lagði sig allan 
fram um að gera eins og 
þjálfarinn sagði. Þau 
voru mörg skemmtileg 
tilþrifín sem sáust í 
Vestmannaeyjum þegar 
ó.flokks mótið stóð þar 
yfir og allir vildu vera 
bestir. 

NT-mynd: Guðm. Sigfússon 

Frá Sigfusi G. Guðmundssyni fréttamanni 
NT í Vestmannaeyjum: 
■ Um 300 peyjar á aldrinum 
6-10 ára mættu til leiks á 
Tommahamborgaramót Týs í 
knattspyrnu 1984. Mótið var 
haldið í Vestmannaeyjum um 
síðustu helgi, dagana 27. júní-
1. júlí. Peyjarnir 300 voru frá 
17 félögum, og sendu 12 félag-
anna bæði A og B lið. Var 
þeim skipt niður í riðla, a,b og 
c hjá A-liðum, og a og b hjá 
B-liðum. Efsta lið í hverjum 
riðli komst svo í úrslit. 

í úrslit komust í flokki A-
liða KA, FH og Þór Vest-
mannaeyjum. Urslit urðu: 
Þór-FH 4-3, Þór-KA 1-1, og 
KA-FH 1-2. Þór vann því, og 
var vel að sigrinum kominn, 
liðið vann 5 leiki og gerði tvö 
jafntefli alls á mótinu. í B-
flokki komust Akranes og Þór 
V í úrslit, og sigraði Akranes 
í úrslitaleik, 4-3 eftir víta-
spyrnukeppni. Staðan eftir 
venjulegan leiktíma var 0-0. 

Einnig var haldið innanhúss-
mót, og sigraði FH í A-flokki, 
KR varð í öðru sæti og Breiða-
blik í þriðja. í B-flokki sigraði 
ÍA, FH varð í öðru sæti, og 
Breiðablik í þriðja. 

í miklu lokahófi eftir mótið 
á sunnudag voru mörg verð-
laun afhent. Markakóngur 
mótsins varð Þorvaldur As-
geirsson (Elíassonar) Þrótti 
með 12 mörk, besti markvörð-

ur mótsins var valinn Jón Ind-
riðason KR og besti leikmaður 
úrslitakeppninnar var valinn 
ívar Bjarklind KA. Hlutu þeir 
verðlaunapening og innramm-
aða mynd af Ásgeiri Sigurvins-
syni sem verslunin Foto gaf. 
Prúðustu lið mótsins voru valin 
Víðir Garði og Reynir Sand-
gerði, og Víðir Garði var 
einnig kjörið prúðasta liðið á 
matmálstimum á Bjössabar, 
þar sem Tommahamborgarar 
voru framreiddir á lipurlegan 
hátt handa keppendum 
mótsins. 

Fararstjórar utan af lands-
byggðinni annars vegar og af 
Reykjavíkursvæðinu hins veg-
ar léku síðan stuttan leik, 
svo hægt væri að sjá hvað þeir 
kynnu fyrir sér í íþróttinni. 

Þeim leik lauk með jafntefli. 
Fararstjórar og þjálfarar fengu 
allir bjórkönnu að gjöf frá Tý 
að loknu mótinu, og forstjórar 
Tommahamborgara gáfu Tý ap-
ann víðkunna sem a meðan á 
móiinu stóð var kallaður 
Tommi Týrari. Skyldi Tommi 
verða framtíðarlukkutröll fé-
lagsins. í lokahófinu var einnig 
keppt í reiptogi, og voru Vals-
arar þar sterkastir. 

Allir fararstjórar voru yfir 
sig ánægðir með stjórn 
mótsins, en hún var að mestu 
í höndum Lárusar Jakobssonar 
(Lalla). Týrarar báðu NT fyrir 
sérstakar þakkir til þeirra sem 
studdu mótið, sérstaklega til 
Tommahamborgara, sem 
studdu mótið dyggilega. 

„Verður mark eða ekki?" Úr leik Þórs Ve. og Víkings. 
NT-mynd Guðm. SigfÚ! 

„Draumurinn" 
■ Nú er lokið í Bandaríkjunum 
svokölluðu „draft-pick", en þá er 
körfuknattleiksliðunum í NB A-deild-
inni gefið færi á að velja sér leikmenn 
úr háskólaliðunum sem síðan er boð-
inn samningur hjá viðkomandi liði. 
Þegar valið byrjar þá velur það lið 
fyrst er hafði versta útkomu í NBA-
deildinni á síðasta keppnistímabili og 
síðan koll af kolli; þannig á Boston 
Celtics síðasta val í þetta skipti. 
Yfirleitt skipta svo NBA-liðin inn-
byrðis sín á milli. 

Að þessu sinni var beðið með 
eftirvæntingu hvaða lið myndi hreppa 
risann mikla frá Nígeríu, Akeem 
„The Dream" Olajuwon. Olajuwon 
spilaði með Houston Cougars (há-
skólalið) og stóð sig frábærlega. Hann 
kom til Houston frá Nígeríu fyrir 3 
árum og ætlaði ekki að spila körfu-
bolta, enda vissi hann ekkert hvað 
það var. 

Akeem, sem er 2,13 á hæð, hefur 
verið kallaður „Draumurinn" og ver-
ið maðurinn á bakvið velgengni 
Houston háskólans en hann hefur 
til úrslita á bandaríska háskólamótinu 
í körfuknattleik tvö ár í röð; að vísu 
tapað í bæði skiptin. 

Olajuwon mun ekki færa sig mikið 
um set í Bandaríkjunum því hann var 
valinn til að ^spila með Houston 
Rockets. Þar mun hann spila með 
Ralph Samson sem var kosinn besti 
nýliðinn í NBA-deildinni á síðasta 
ári. Sampson er 2,23 á hæð. Það er 
spá margra að Houston Rockets gætu 
náð langt í NBA-deildinni næsta 
vetur; enda hafa þeir hæð til þess. 

Nú er komið að síðasta gjalddaga gjafabréfa SÁÁ, sem seld voru til aðfjármagna 
byggingaframkvæmdir við sjúkrastöðina Vog. 

Um leið og við minnum handhafa gjafabréfanna á lokaátakið, viljum við þakka 
þeim svo og öðrum velunnurum SÁÁ, sem lagt hafa sitt af mörkum til að 

sjúkrastöðin Vogur yrði að veruleika. 

Dregið verður úr númerum allra gjafabréfanna 5. júlí. 
Gera má skil hjá öllum bankastofnunum 

og á skrrfstoíu SÁÁ. 

Stjórn SÁÁ 
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Iþróttir Iþróttir íþróttir íþróttír 

iri Þróttar, til hægri og Valur Helgason iiðsstjóri. Tekst þeim að stjórna sinum 
verfla þar með f yrsta liflifl til afl sigra Fram á yf irstandandi íslandsmóti? 

va Þróttarar 
göngu Fram? 

verða eflaust erfiðir heim að sækja. 
Góður sigur liðsins gegn IBK um 
siðustu helgi virkar eflaust sem 
vítaminsprauta á liðið. 

Og siðasti leikurinn í kvöld verður 
viðureign nýliðanna Víðis og Vals. 
Margir hafa spáö því að Víðir falli 
beint niður í 2. deild og að Valur verði 

meistari. Til þess að þessar spár fari 
að eiga rétt á sér þurfa Valsmenn að 
fara að sýna hvað í þeim býr en það 
hafa þeir ekki gert í síöustu leikjum. 
Víðismenn hafa hins vegar veriö aö 
hala inn stig og það verður ekki átaka-
laust sem Valsmenn fara með stig frá 
Garöinum í kvöld. _SK 

Tom Petranoff nær 
sér ekki á strik 

— kastaði spjótinu 82,70 m á móti íBerkeley 
Það voru heldur betur sveiflur hjá 

iiýsjálenskn spjótkastaranum John 
Stapylton-SmiUi á frjáLsíþróttamótinu í 
Berkeley í Kaliforníu um lielgina. Á 
laugardag kastaði hann 87,28 m og 
sigraði en á sunnudag aðeins 76,24 m 
og varð í fimmta sæti. Þá sigraði 

TomPetranoff 

Japaninn Masami Yoshida. Kastaði 
85,80 m. Tom Jadwin, USA, varð annar 
með 83,58 m og fyrrum heimsmethafi, 
Tom Petranoff, USA, þriðji, með 82,70 
m. Fjórði varð Mike Barnett, USA. 
Kastaði 77,42 m. 

Það var lítið um stóraf rek á mótinu á 
sunnudag. Þó fór Kanadamaöurinn 
Dave Steen yfir átta þúsund stig i 
tugþraut, eða nánar tiltekið 8109 stig. 
Sigraði með miklum yfirburðum. John 
Brenner, USA, varpaði kúlu 20,94 m. 
Greg Tafralia, USA, varð annar með 
20,62 m en gamli kappinn Brian Old-
field, USA, varð að láta sér nægja 
þriðja sætið. Varpaði 20,22 m. 

Aðalgrein mótsins á sunnudag var 
miluhlaup. Mikil keppni en slakur tími. 
Steve Scott, USA, sigraði á 3:58,43 mín. 
Irinn Ray Flynn annar á 3:58,95 mín. 
Richie Harris, USA, þriðji á 3:59,63 
min. og Johnny Walker, Nýja-Sjálandi, 
varðfj6rðiá3:59,65min. hsím. 

PAL - HUMMEL - MITRE 

TOPPLEIKUR 
TUR — FRAM 

á Laugardalsvelli 
íkvöldkl.20. 

Teitur átti 
tvö skot 

í stöngina 
— þegar Öster tapaði fyrir AIK um helgina. 

Stærsta tap Öster frá upphafi á heimavelli, 1:6 
Frá Gunnlaugi A. Jónssyni, frétta-
manniDViSvíþjóð: 

Teitur Þórðarson var nokkuð mikið i 
sviðsljósinu um síðustu helgi þegar 
Öster steinlá á heimavelli fyrir AIK 
frá Stokkhólmi, sama liði og öster 
tapaðl fyrir í bikarkeppninni nokkrum 
dögum áður. Teitur var nálsgt því að 
skora tvisvar í lelknum sem endaði 
með stórsigri AIK, 1—6. Þetta er 
stærsta tap öster á heimaveili frá 
upphafi. 

Oheppnin elti Teit og félaga í þessum 
leik. Teitur átti skot i stöng á 2. mínúui 
leiksins og annað i upphafi síðari 
hálfleiks. Annars voru leikmenn öster 
sundurspilaðir lengst af og svo virðist 
sem hið unga lið sé aö missa f lugið eftir 
góða byrjun. Liðið er með lægsta 
meðalaldur liðanna í Allsvenskan og er 
Teitur um tíu árum eldri en næsti 
maöurí liðinu. 

Urslit í öðrum leikjum i AUsvenskan 
umhelgina: 

MjaUby—Halmstad 
Brage— Norköping 
Hammerby—Kalmar FF 
TreUeborg—IFK Gautaborg 
örgryte—Malmö FF 

Staðan að loknum ellefu umferðum: 
(Markatala i sviga). 
MalmbFF 16 (16—7) 
örgryte 15 (18—8) 
IFKGautaborg 14 (16—8) 
Halmstad 14(12—12) 
öster 14(16—18) 
KalmarFF 13(18—14) 
Affi 12 (13—7) 
Brage 9(12—16) 
Norköplng 7 (7—13) 
Hammarby 7(10—16) 
TreUeborg 5 (7—14) 
MjaUby 5 (6—18) 

Eggert Guðmundsson átti góðan leik 
i marki Halmstad í sigurlciknum gegn 
neðsta liðinu Mjallby. -SK. 

Festist 

Bergkamen? i 
— eða nær f élagið samningum við Gunsburg j 

I 
I 

Eins og við sögðum frá í DV fyrir 
nokkru þá var talið öruggt að Atli 
HUmarsson færi tU Gunsburg, nýUða 
í 1. deUdinni í v-þýska handboltanum 
en Atli lék sem kunnugt er með Berg-
kamen sem f éU niður í 2. deild. 

Atli HUmarsson. 

AtU samdi við Gunsburg en félögin 
hafa ekki enn komið sér saman um 
greiðslu. Heyrst hefur að Bergkam-
en Uðið hafi farið fram á 25 þúsund 
mörk (350 þús. ísl. kr.) sem er mjög 
hátt fyrir handknattleiksmann. 

Það virðist því aUt á huldu hvað 
Atli tekur sér fyrir hendur á næsta 
keppnistímabili. TaUð er aö fá Uð séu 
tilbúin til að greiða Atla svo háu 
verði sem stjórnarmenn Bergkamen 
vilja fá fyrir hann og ef ekki semst á 
milli félaganna þá má allt eins 
reikna með því að Atli leiki hand-
bolta hér heima næsta vetur eða með 
Bergkamen í 2. deUd þýska handbolt-
ans. -fros 

Kef lavík vann 
Tommamótið 

- í A-flokki. KR vann í B-flokki Frá Friðbirni Valtýssyni, fréttaritara 
DV í Vestmannaeyjum: 

Það var Kcflavík sem bar sigurorð 
af öðrum liöum á Tommaborgaramót-
inu sem haldið var í Vestmannaeyjum 
um helgina. Mótið fer fram árlega en 
að því standa auk hamborgarastaðar-
ins tþróttaf élagið Týr úr Eyjum. 

IBK vann BreiðabUk í skemmtileg-
um úrslitaleik, 2—1. Keflavík vann 
einnig sigur í innanhúsmóti A-liðsins. I 
B-flokknum reyndist lið KR í sérflokki. 
Liðið vann bæði keppnina inni og úti, 
sigraði IA í úrsUtaleik utanhússmóts-

Markakóngur keppninnar varð hinn 
bráðefnUegi Kjartan Hjálmarsson úr 
Fram. Hann skoraði fjórtán mörk i 
fimm leikjum. Besti markvörður móts-
ins var valinn Gunnleifur Gunnleifs-
son, DC. Fyrir vaUnu sem besti útileik-
maður mótsins varö Keflavikurleik-
maðurinn Sverrir Auðunsson en á 
Tommamótinu gekk hann undir viður-
nef ninu Maradona vegna hæfni sinnar. 

Þá voru prúðustu liðin valin, Víðir og 
IBK. -fros 

Millstil 
StokeCity 

Mick Miiis. fyrrum leikmaður með 
Southampton, Ipswich og enska lands-
liðinu, hefur verið ráðinn fram-
kvæmdastjðri 2. deUdar félagsins 
Stoke. 

Atletico-
liðin áf ram 

Atletico Madrid og Atletico 
Bilbao tryggðu sér réttinn til aö 
leika til úrslita um spáhska 
deildabikarinn er þau unnu and-
stsoinga sína í undanúrsiitum. 

Bæði liðin töpuðu þó leikjum 
sinum um helgina en komust 
áf ram á betra markahlu tf alli. 

Golfá 
Eskifirði 

GnUklúbbur Eskifjarðar stendur 
fyrir goUmóti um næstu hetgi og 
verður leikið á ByggðarhoItsveUi. 

Þeir sem hafa hug á því að taka þátt 
í mótinu eru brðnir um að suúa sér tU 
f ormanns goUklúbbsins, Magnúsar 
Bjarnasonar. 

-fros 

Selfoss 
eitt efst 

3.defldA: 
Einn leikur var háður á gervi-

: grasinu, heimaveUi Armcnninga, i 
i gærkvcldi. Selfysshigar sigruðu þá 
| Armeiininga með rveimur mörkum 
í gegneinu. 

Sti'oan er þá þessi: 
Selfoss 
Stjarnau 
Reyntr, S. 
Grintlavik 
Ármanii 
HV 
ac 
VBsingur,Ó. 

8 4 2 0 13—7 
6 3 2 1 7—7 
6 3 12 1&—7 
6 3 12 19—7 
6 3 0 3 10—7 
6 12 3 6—8 
6 0 4 2 5—7 
6 10 5 4—19 

Golfmót 
hjá Keili 

Golfklúbburinn Keilir gekkst íyrir drengja-
keppni um helgina, 16 ára og yngri. Þátttak-
endur voru 24 og úrslit ur9u þessl: 

Anforgjafar 

1. Jón Karlssoti. GR 
2.HjaltiPúlmusoi>,GV 
3. Gunnar Slgurosson, GR 

Meoforgjöf 

1. G unuar Hmissun. NK 
Z. Hjalti l'álmasoii, GV 
3. Sigurhans Vignir, GR 

147 « 
148 
154 

129 
132 
132 
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1FKJTIÍR ||]ragljröj!FKÉTTIR j|FRÉTTIRf 
Fim mtudagur kl. 19.00- 23.30: MTLLUHOLL 
býður frábært öl. 

Föstudagur: MYLLUHÓLL 
opinn sérstaklega. 

Gengið inn að sunnan. 
Enginn aðgangseyrir allt 

kvöldið. 
Höldum uppi einstakri 

pub-stemmingu. 

HALLALRLUNDUR: 

DÚNDUR 

- DISKÓ 

* 

ATHUGID! 
Laugardagskvöld, aðfararnótt Jónsmessu - í'yrir gesti í 
Hallarlundi ■ frá k l 22.00 - 24.00 - Jónsmessukokteill við 
dyrnar. 

ATH! 
Ágóði af aðgangseyri í Hallarlundi föstuda.t 

og laugardag rennur til Björgunarfélags VE. 
sónartækis fyrir Sjúkrahús Vestmannaeyja. 
MUNIÐ! ÓDÝRUSTU VEITINGAR EYJANNAf 

HALLARLUNDUR - STAÐUR FÓLKSINS' 
STAÐURINN ÞINN OG MINN 

Fyrirspurn u m lán-
tökugjald svarað 

I 18. tbl. Frétta 3. maí s.l. 
gerði Oddur Júlíusson fyrir-

spurn um lántökugjald hjá 
lífeyrissjóðnum og til saman-

burðar lántökugjald hjá bönk-

um og sparisjóðum. 
Frá stofnun sjóðsins þar til í 

maí s.l. var upphæð lántöku-

gjalds samkvæmt gjaldskrá 
bankastofnana hverju sinni, nú 
síðast 2% af langtímalánum. Frá 
sama tíma hefur sjóðurinn greitt 
allan innheimtukostnað banka 
af skuldabréfum en ekki lán-

takinn þó svo ákvæði skulda-

bréfsins kveði á um slíkt. Nú 
nýlega lækkuðu innlánsstofnanir 
lántökugjald sitt í 1,3% af lánum 
með lánstíma yfir 5 ár og í 0,8% 
af lánum til og með 5 ára. Þar 
sem flestir lífeyrissjóðir landsins 
tóku orðið 1% lántökugjald 
ákvað stjórn sjóðsins á fundi 

sínum í maí s.l. að lækka 
lántökugjaldið í 1% af öllum 
útlánum sjóðsins. jafnframt 
samþykkti stjórnin að framvegis 
yrði stefnt að því að lántakinn 
greiddi fast lágmarksgjald inn-

heimtustofnann 
heimtustofnana af hverri af-

borgun nú kr. 20, en að öðru 
leyti greiddi sjóðurinn inn-

heimtukostnaðinn. 

Farseðla 
innanlands og 
og utan. 

Ferðaskrifstofa 
Vestmannaeyja h.f. 

Heiðarvegi 3 uppi 
Sími 2800 

Týrarar-Týrarar! 
Mjög áríðandi fundur verður haldinn n.k. 
sunnudag kl. 17 á Skútanum, efri sal. 

Fulltrúaráðið, kvennadeildin, foreldrar og 
aðrir duglegir Týrarar eru beðnir að mæta. 

Rætt verður um komandi 6. fiokks mót. 
TÝRARAR! Sýnum í verki hvers við erum 
megnugir og munið að margar hendur vinna létt 
verk. 

TYR 

Spröngukenns lan er n ú í fu l lum gangi undir stjórn Súlla 
Johnsen. Myndin er tekin í einni kennslustundinni . 

Dregið í happdrætti IBV 
Mánudaginn 18. júní var dregi 

í happdrætti knattspyrnuráðs 
IBV hjá bæjarfógetanum. 

Eftirtaldir miðar hlutu vinn-

inga: 
Fisher videótæki að verðmæti 

kr. 35.000,-1763 -10354 - 28417 
- 28903 - 29743. 

Fisher hljómtæki að verðmæti 
kr. 29.000,-. 600 - 8505 - 13544 
19049 - 26943 - 27036 - 27787 
35092 - 36752 - 36889. 

Fisher ferðaútvarpstæki að 
verðmæti kr. 8.700,-. 7832 - 9768 
9977 - 10705 - 12531 - 18428 

19325 - 20680 - 26441 - 28784 
28993 - 29483 - 29715 - 33784 
34610. 

Fisher vasadiskó að verðmæti 
kr. 2.700,-. 4682 - 5864 - 7336 
13159 - 18513 - 18774 - 31124 
35538 - 38869. 

Vinningshafar eru beðnir að 
tilkynna sig í síma 98-2141. 

Knattspyrnuráð IBV þakkar 
bæjarbúum og ekki síst hinum 
mörgu stuðningsmönnum á 
fastalandinu fyrir góð skil á 
heimsendum miðum. 

Þarfaþing 
Nú er hafin sala hér í Eyjum á 

SOS nistinu svokallaða. SOS 
nistið geymir allar nauðsyn-

legustu upplýsingar um þann 
sem nistið ber, ef svo illa vildi til 
að sá hinn sami lenti í slysi eða 
einhverjum hörmungum. Upp-

lýsingar sem þar eru gefnar eru 
m.a. Nafn og símanúmer, ætt-

ingjar og/eða vinir, trúfélag, 
blóðflokkur, ýmsar læknisfræði-

legar upplýsingar, svo sem hvort 
viðkomandi hefur sykursýki eða 
einhvern þann sjúkdóm sem 
þarfnast sérstakrar aðgæslu eða 
gæti útskýrt ástand beranda 
nistisins. Sannkallað þarfaþing 
og fæst hjá Steingrími gullsmið. 

Latidakírkja 
Landakirkja: 
Messa n.k. sunnudag kl. 11. 

Sóknarprestur. 

S a m k o m u r fimmtudaga kl. 
20.00. - Biblíulestur. 
Sunnudaga kl. 16.30 

/ A ð v e n t k i r k j a n 
Biblíurannsókn 
daga kl. 10.00. 

alla laugar-



NÝKOMIÐ 
GLÆSILEGAR 

EKTA 
EIRSTYTTUR 

Mikið og gott úrval í 
BÚSÁHÖLDUM 

KOMIÐ, SJAIÐ OG ♦ 
SANNFÆRIST 

VERIÐ 
VELKOMIN! 

T A N G I N N i 

Glæsileg 
athöfn á 

ö.flokks mót Týr og Tomma-

hamborgara verður sett n.k. 
miðvikudagskvöld 27. júní. At-

höfnin hefst með skrúðgöngu 
þátttökuliða frá Barnaskólanum 
að grasvellinum við Hástein kl. 
21 og mun Lúðrasveit Vest-

mannaeyja leika fyrir göngunni. 
Guðmundur Þ.B. Ólafsson 

íþróttafulltrúi og Gissur Krist-

insson frá Tommahamborgur-

um flytja stutt ávörp. Að því 
loknu fer fram knat t spyrnu-

leikur aldarinnar , en þar leiða 
saman hesta sína 4. deildarlið 
Hildibranda og Hrekkja lóma-

félagið með allar sínar stjörnur. 
I hálfleik fer síðan fram víta-

spyrnukeppni milli frægra 
manna. 

Bæjarbúar eru hvattir til að 
fjölmenna á völlinn n.k. miðviku 
dagskvöld, aðgangur er ókeypis. 

ö.flokks mótið hefst síðan á 
fimmtudagsmorgun kl. 9 og 
verður spilað í 8 klst. á dag fram 
á sunnudag en þá lýkur mótinu. 

Rúmlega 400 þátttakendur 
frá 19 félögum um land allt 

T A N 6 I N N 

setningar-
miðv. dag 

mæta til leiks. I næstu viku 
kemur út sérstakt mótsblað með 
leikjaskrá, upplýsingum og öðru 
efhi, bæði tengt þessu móti og 
öðru. Blaðinu verður dreift í 
verslanir. 

Knattspyrnufélagið Týr vill 
að lokum hvetja alla Vest-

mannaeyinga til að taka vel á 
móti þessum framtíðarknatt-

spyrnumönnum landsins og fjöl-

menna á vellina þessa daga. 

Þær tíu 
viusæluslu 

VÍDEÓKLÚBBUR 
v-ESTMANNAEYJA 

1 Airplane (í.t.) 
2. Besta hóruhúsið íTexas 

(í-t.) 
3. Götustrákar (í.t.) 
4. Chinatown (í.t.) 
5. American Gigalo (í.t.) 
6. Starting over (í.t.) 
7. Missing (í.t.) 
8. Svaðilför til Kína (í.t.) 
9 Áfram elskendur (í.t.) 
10. Morð samkvæmt skip-

un (í.t.) 

MÚSÍKOG MYNDIR: 

Cry og the inocent (í.t.) 
The Hunter (í.t.) 
Cocain (f.t.) 
I lausu lofti (í.t.) 
Thunderbolt 
Hellisbúinn 
F.I.S.T. 
7 menn við sólarupprás 
Ástfanginn af eldri konu 

(í.t.) 
Englar reiðinnar (í.t.) 

FEÉTTIR 
EIX 

Strandveg 75 

VroEOLEIGA 
Öl, Sælgæti, Tóbak (dagblöð og tímarit 
(Morgunblaðið og DV)) 

Pylsur. Samlokur (heitar og kaldar). 
Hamborgarar og f ranskar (Þykkvabœjar). 
Eins manns pizzur, allar gerðir af Kjör-ís, 
Koddar og fleira og fleira. 

5 P A R I O Ceðivara 
í gófa rerði SÆLGÆTI 

UM HELGAR: 
Heimsendingar og nætursala til kl. 03. 
Sama verð á dag og nætursölu. 

S P A R Í O M i i n 
i gMn verði SÆLGÆTI 

Leigubílar: Opið 07 - 24 alla virka daga. 
Leigubílar um helgar föstudags og laugardags-

nætur. 
Bilaleiga: 
Eitt gjald, 850 kr. pr. dag. Innifalið: 
Ótakmarkaður kílómetrafjöldi. 

Þau héldu hlutaveltu og gáfu andvirði söfnunarinnar 
460 krónur ti l Hraunbúða. Þau heita: Viðar Huginsson 
7 ára, Tryggvi M á r Sæmundsson 8 ára og Eygló Svava 
Krist jánsdótt ir 7 ára. 

• • 

IBUÐ TIL SOLU 
Heiðarvegur 46 (efri hæð og ris) er til sölu. 

íbúðin er mjög skemmtileg og mikið standsett. 
Oskað er eftir tilboðum, en verðhugmyndir 

eigenda eru 1,5-2 millj. 
Upplýsingar í síma 2050. 

1 0 5 2 

Gæðavara 
ígóðuverði 

D 
D 
D 
D 
D 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
D1 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
D 
D 
D 
D 
D 



Guð minn góður! 

Háloftaeinvígi í leik sem var algjör hörmung hjá ÍBV. Við skulum vona að betur gangi það sem eftir er. 

Ekki tókst ÍBV að fylgja eftir 
hinum frábæra leik gegn ísfirð-
ingum í bikarnum nu á dögun-
um, gegn Leiftri frá Ólafsfirði í 
2. deildinni, s.l. laugardag. Bara 
til að vera hreinskilinn, er aðeins 
til eitt orð um þennan leik, 
hörmung. Þetta er stórt orð, en 
engu að síður á það réttilega við. 

Fyrri hálfleikur var öllu skárri 
en sá seinni. ÍBV hafði undirtök-
in, þrátt fyrir- að knattspyrnan 
sem var á boðstólum væri ekkert 
til að hrópa húrra fyrir. Sigbjörn 
Óskarsson fékk fyrsta verulega 
hættulega færi leiksins. Skaut 
himinhátt yfir, eftir að hafa kom-
ist einn inn fyrir vörn Leifturs. 
Rétt áður hafði markvörður 
Leifturs farið í mikla skógarferð 
út úr marki sínu. Skoppaði bolt-
inn yfir hann, en á allra síðustu 
stundu tókst honum að bjarga 
sér fyrir horn með því að ná 
boltanum á marklínunni. Hlynur 
Stefánsson fær næsta tækifæri, 
kemst einn á móti markmanni, 
en markvörður Leifturs varði 
auðveldlega, enda skotið laf-
laust. Á 35. mín. skorar ÍBV 
loks. Ólafur Árnason bakvörður 
brýtur sókn Leifturs á bak aftur, 
fær svo góða sendingu inn fyrir 
vörn Leifturs, og tekst að skora 
eftir að markvörðurinn hafði 
hálfvarið fyrra skot hans. Vel 
gert hjá Ólafi. Fátt markvert 
skeði það sem eftir lifði fyrri 
hálfleiks, og staðan því 1-0 fyrir 
ÍBV þegar flautað var til hálf-
leiks. 

Seinni hálfleikur var enn lél-
egri en sá fyrri. Sóknaraðgerðir 
ÍBV báru engan árangur, mikið 
kýlt fram á framherjana sem 
áttu svo að hlaupa af sér vörn 
andstæðinganna, eða þá að það 
var kýlt inn í boxið (vítateiginn) 
þar sem hávaxnir varnarmenn 
Leifturs áttu ekki í erfiðleikum 
með að skalla knöttinn frá. Sök-
um þess að varnarmenn ÍBV 
spörkuðu boltanum ávallt að 
því er virtist, sem lengst inn á 
vallarhelming Leifturs, komust 
tengiliðir ÍBV aldrei almenni-
lega inn í leikinn. Þegar þeir 
voru að hlaupa fram, var boltinn 
að fara aftur og svo öfugt. Við 
þetta losnaði oft um tengiliði 
Leifturs, og áttu þeir af og til 
hættuleg skyndiupphlaup. Upp 
úr einu þeirra kom jöfnunar-
mark leiksins. Viðari mistekst 
að hreinsa frá og miðherji Leift-
urs á greiða leið að marki ÍBV 
og læðir hnettinum í gegnum 

klof úthlaupandi markvarðarins 
og í netið. Staðan því 1-1. 

Undir lok leiksins pressaði 
ÍBV stíft til að reyna að skora 
sigurmarkið. Það tókst ekki 
þrátt fyrir mörg góð marktæki-
færi. Niðurstaða þessa leiks varð 
því steindautt jafntefli. 

Það eina sem hægt er að segja 
eftir þennan leik er, vonandi 
læra leikmenn liðsins mikið af 
þessum leik. Vanmat á andstæð-
ingunum boðar aldrei gæfu. 

Bakverðirnir Bergur Ágústs-
son og Ólafur Árnason voru 
einna skástir í daufu ÍBV liði. 
Bergur sýndi ódrepandi baráttu-
vilja og Ólafur skilaði hlutverki 
sínu vel, auk þess að skora mjög 
fallegt mark. Þá átti Ómar Jó-
hannsson ágæta spretti þegar 
hann kom inn á. 

Lið Leifturs var mun léttleikn-
ara en menn höfðu búist við. 

Þegar þeir svo fundu í byrjun 
leiksins að þeir stóðu ÍBV fylli-
lega á sporði, fylltust þeir eld-
móði. Var fögnuður þeirra inni-
legur þeg ar flautað var til leiks-
loka, enda fyrsta stig þeirra í 2. 
deild í höfn. 

(FRÉTTA)maður leiksins: 
Bergur Ágústsson. 

Leikurinn * (sóun á pening-
um). 

Staðan í 2. deild eftir leiki 
helgarinnar er þessi: 
UBK . 
ÍBV . . 
Ka . . . 
KS . . . 
ÍBÍ . . . 
Völs. . 
Njarðv. 
Fylkir . 
Skallgr. 
Leiftur 

4 3 0 1 11-5 9 
4 2 2 0 8 - 4 8 
4 2 1 1 9 - 5 7 
4 2 1 1 7 - 4 7 
4 2 1 1 6 - 3 7 
4 2 0 2 8 - 5 6 
4 1 2 1 2 - 3 5 
4 0 2 2 3 - 6 2 
4 0 2 2 3 - 9 2 

4 0 1 3 1-10 1 
-ÞoGu 

ÍBV áfram í bikarnum: 

Burstuðu Gróttu 8-0 
Eftir hrakfarirnar gegn Leiftri 

s.l. laugardag, tók ÍBV sig held-
ur betur saman í andlitinu gegn 
Gróttu í Bikarkeppninni s.l. 
þríðjudag. Léku þeir Gróttu-
menn oft grátt í þessum leik, og 
þegar upp var staðið hafði ÍBV 
sallað á þá átta mörkum, án þess 
svo að fá á sig mark. Staðan í 
leikhléi var 4-0. Mörk ÍBV í 
þessum leik gerðu þeir Sigbjörn 
Óskarsson 3, Tómas Pálsson 2, 
Ómar Jóhannsson 1, Jóhann Ge-
orgsson 1 og Kári Þorleifsson 1. 

Allir leikmenn ÍBV stóðu 
fyllilega fyrir sínu í þessum leik. 
Liðið var mjög jafnt og það var 
enginn sem virkilega skaraði 

fram úr. Þó má benda á vinnu-
hrossin Jóhann Georgsson og 
Tómas Pálsson. 

Þar með er ÍBV komið í 16 
liða úrslitin. 

Lið ÍBV: Þorsteinn G., Ólafur 
Sigurvins., Ólafur Árna., Viðar 
Ella, Þorsteinn V., Elías F., 
Jóhann, Bergur Á., Ómar Jóh., 
Sigbjörn Óskarsson og Tómas 
Pálsson. Þeir Kári Þorleifsson 
og Jón Bragi Arnarsson komu 
inná fyrir Ólaf S. og Þorstein V. 

(FRÉTTA)MAÐUR LEIKS-
INS: Jóhann Georgsson 

LEIKURINN: ***(ágætis 
leikur). 

-ÞoGu. 

Næstu leikir IB V 
Næsti leikur ÍBV í 2. deild 

verður n.k. laugardag gegn Fylki 
á gervigrasvellinum í Laugardal 
kl. 17.00. Þetta verður einn erf-
iðasti leikur ÍBV í sumar, því 
flestir leikmanna liðsins hafa ald-
rei stigið fæti á gervigrasið. Til 
að bæta gráu ofan á svart, þá er 
Fylkir enn ósigrað á gervigras-
inu. 

Næsti heimaleikur ÍBV í 2. 
deild verður n.k. miðvikudag, 
gegn ísfirðingum, á Hásteins-

vellinum kl. 20.00. ísfirðingarnir 
eru ábyggilega enn minnugir 
tapsins í bikarkeppninni nú fyrr 
í þessum mánuði og ætla örugg-
lega að reyna að hefna harma 
sinna. 

En ÍBV er á öðru máli. Þeir 
ætla sér ekkert nema sigur, enda 
þýðir ekkert annað því þessi 
leikur gæti ráðið úrslitum í lok 
keppnistímabilsins, hvaða lið 
fara upp og hver ekki. 

-ÞoGu. 

Tommamótið 
Annað árið í röð hleypa Týrarar og Tommahamborgarar af stað 

knattspyrnumóti fyrir yngstu guttana hér í Vestmannaeyjum. Er 
þetta mót geysi stórt í sniðum. Um 500 þátttakendur mæta til leiks og 
eru þeir frá 20 félögum. Mótið var sett í gær með mikilli viðhöfn á 
grasvellinum við Hstein. M.a. öttu þeir kappi saman, hið alræmda 
Hrekkjalómafélag og Stjörnulið Ómars Ragnarssonar. 

Leikirnir hófust svo í morgun. Verða leiknir alls 176 knattspyrnu-
leikir áður en úrslit fást. En auk leikjanna er margt annað að ske hjá 
peyjunum. Farið verður með þá í rútuferð um eyjuna, sprangsýning 
og jafnvel kennsla í þessari þjóðaríþrótt Vestmanneyinga, verður á 
boðstólum, Náttúrugripasafnið verður skoðað og svo verður bíó í 
samkomuhúsinu og fleira og fleira. Fyrir þessa stráka, sem eru á 
aldrinum 7-9 ára, er þátttakan í þessu móti hreint ævintýri, og er 
þetta að þeirra sögn, hápunkturinn á sumrinu. 

Yngri flokkarnír 
Lítið var að ske hjá yngri 

flokkunum um s.l. helgi. Aðeins 
þrír flokkar héðan frá Eyjaliðun-
um voru í sviðslósinu. Einn 
vannst en tveir enduðu með jafn-
tefli. 

3. flokkur 
3. flokkur Týs fór upp á 

fastalandið um s.l. helgi. Léku 
þeir fyrst gegn Þrótti, en þeir 
þykja einna ysigurstranglegastir 
í þessum riðli (b-riðli). Lauk 
leiknum með jafntefli 1-1. Mark 
Týs í þessum mikla baráttuleik 
gerði Leifur Hafsteinsson. Á 
sunnudaginn áttu þeir að leika 
gegn Gróttu, en Grótta mætti 
ekki til leiks, þannig að Týr fékk 
bæði stigin. 

5. flokkur 
5. flokkur Þórs fékk Selfoss í 

heimsókn á laugardaginn. Eftir 

2. fl. kvenna: 

KR-TYR 
2-2 

í gær lék 2. fl. kvenna Týs í 
íslandsmótinu í fótbolta við KR 
á SV- horninu. 

Leikurinn fór 2-2 og er þetta 
annað jafntefli Týsstelpnanna í 
jafn mörgum leikjum. Mörk Týs 
skoruðu Ingunn Ársælsdóttir og 
KR-stúlka sem þoldi ekki press-
una að eigin marki. 

Lofa þessir tveir leikir góðu, 
því Akranes og KR eru tvímæl-
alaust með tvö af betri liðunum í 
2. flokki. 

Lið Týs var nokkuð jafnt, en 
þó var mál manna að Helga 
Ólafsdóttir hafi verið jafnbest í 
þessum leik, sem og hinum. 

markalausan og jafnan fyrri hálf-
leik, kom Hjalti Jóhannesson 
Þórurum á bragðið með góðu 
marki, og eftir það var aldrei 
spurning hvoru megin sigurinn 
myndi lenda. Áður en yfir lauk 
höfðu Þórarar bætt tveimur 
mörkum við. Þau gerðu þeir 
Jóhann Pálmason og Tryggvi 
Guðmundsson. 

Næstu leikir 
Tommamótið ber aúðvitað 

hæst nú um helgina. Aðrir leikir 
sem eru á dagskrá eru einungis 
hjá Tý. Á laugardaginn fær 4. 
flokkur Týs, ÍR í heimsókn kl. 
14.00. 

Spútnikflokkurinn hjá Tý, 
2.flokkur kvenna, leikur sinn 
þriðja leik í íslandsmótinu á 
sunnudaginn. Fá stúlkurnar 
Stjörnuna í heimsókn, og hefst 
leikurinn kl. 14.00. Ekki hefur 
verið ákveðið hvar þessir leikir 
fara fram, en fólk er beðið að 
hafaaugun hjásér. 

-ÞoGu 

Æfingar 
fyrir eldri 
menn 

Fyrir skömmu hófust knatt-
spyrnuæfingar fyrir fyrrverandi 
knattspyrnumenn. Æfingasókn 
hefur verið all þokkaleg, en bet-
ur má ef duga skal. Æfingar eru 
alla fimmtudaga kl. 19.30 og er 
mætt á malarvellinum. 

-Dondi 
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Heljarinnar leikur 

6. f lokksmót ið s e m haldið er á v e g u m Týs , var formlega sett í gær. Að setningu lokinni fór 
f r a m leikur á mil l i Hildibranda og Hrekkjalóma, s e m plötuðu fólk á völl inn m e ð loforði u m 
að Albert m y n d i spila, en hann forfallaðist á s íðustu stundu. Leikurinn var nokkuð jafn 
f raman af, en er l íða tók á leikinn k o m u yfirburðir Hrekkjalóma í ljós og gerðu þeir 3 mörk , 
en Hildibrandar 2. Athygli vakti, að Engilbert ferðafrömuður var settur á sölul i s ta eftir 
leikinn. Standa nú fyrir d y r u m æfingar hjá H r e k k j a l ó m u m í kórsöng og er plötu að vænta 
fyrir jól . 

Þá hefst einnig 1000 m a n n a ská tamót hér í Eyjum u m helgina, svo það ætti að vera nóg til 
að gleðja augað hjá öl lum. 

Myndina tók Sigurgeir af knattspyrnupeyjunum. 

FRÉTTIR 10 ÁRA 
I dag er merkisdagur í útgái'u 

Frétta. Það eru liðin 10 ár f'rá því 
að fyrsta tölublaðið sá dagsins 
ljós. Það var í júnímánuði árið 
1974, að fyrsta blaðið kom út. 

Prentsmiðjan Eyjaprent hafði 
á þeim tíma starfað í nokkra 
mánuði og var oft rætt um það 
meðal eigenda hennar hvernig 
hægt væri að skapa aukin verk-

efni fyrir reksturinn. Á einum 
slíkum fundi skaut upp þeirri 
hugmynd, að pról'a útgáfu viku-

blaðs, sem hefði þann tilgang 
fyrst og fremst að flytja fréttir úr 
bæjarlífinu. Einmitt í framhaldi 
af því kom nafnið á blaðið og 
eins af því að fyrsta blað, sem 
gefið hefur verið út í Eyjum hét 
einmitt Fréttir. 

Tækjakostur prentsmiðjunn-

ar var í byrjun ekki uppá marga 
fiska og blaðið var að sjálfsögðu 
ekki heldur merkilegt í útliti á þá 

daga, enda sett á ritvél og 
offsetfjölritað. Brotið á blaðinu 
var einnig minna, heldur en það 
er nú. 

Strax í byrjun var blaðinu vel 
tekið og það sýndi sig að það átti 
í'ullan rétt á sér í blaðaheimi 
Eyjanna. 

Þróunin á þessum 10 árum 
hefur verið sérstaklega jákvæð 
fyrir Fréttir. Nú kemur blaðið 
vikulega út í 8 síðum og er 
langstærsta og íjölbreyttasta 
blað Eyjanna, enda má segja að 
blaðið renni út eins og heitar 
lummur, þegar það berst í 
verslanir á fimmtudögum. 

Blaðið hefu ávallt kappkost-

að að flytja sem fjölbreyttast ef'ni 
og greina f'rá ýmsu, sem er að 
gerast í bæjarlífinu, auk ýmissa 
fréttatilkynninga og íleiri og 
fleiri hafa notfært sér Fréttir til 

að koma skoðunum sínum á 
framfæri. 

Að sjálfsögðu væri ekki haégt 
að standa að útgál'u Frétta nema 
vegna þeirra auglýsinga, sem 
birtast í blaðinu. Þar heí'ur 
einnig verið um sífellda aukn-

ingu að ræða, enda skilar 
auglýsing í Fréttum árangri, 
segja þeir sem auglýsa. 

Fréttir vilja á þessum tíma-

mótum þakka öllum Vest-

mannaeyingum f'yrir góðar mót-

tökur bæði nú og áður. Við 
finnum það greinilega að l'ólk 
vill stórt og vandað vikublað 
með sem fjölbreyttustu eí'ni. 

Móttökurnar eru hvatning til 
að halda áfram í svipuðum dúr 
en að sjálfsögðu höldum við 
áfram að reyna að gera beturog 
betur. Það hefur verið stef'na 
blaðsins á þessum 10 árum og 
verður áf'ram. 

Eins og komið hef'ur fram í 
fréttum verður einn heljarinnar 
mikill knattspyrnuleikur háður 
hér um helgina. Nokkrir peyjar, 
sem eru nú að halda uppá það, 
að liðin eru 20 ár l'rá því þeir 
náðu þeim góða árangri að 
vinna fyrsta Islandsmeistaratit-

ilinn í knattspyrnu, sem okkur 
Eyjamönnum féll í skaut, hafa 
skoraðá hólm leikmenn þá, sem 
unnu ÍBV í fyrsta skiptið sæti í 
þeirri langþráðu 1. deild. Að 
sjálfsögðu var orðið við þeirri 
áskorun og margir afokkar allra 
snjöllustu leikmönnum gegnum 
tíðina munu mæta til leiks og 
sýna gamla góða takta. Þeir haf'a 
engu gleymt í listum knatt-

spyrnunnar en ýmsar útlínur 
kannski allagast nokkuð og 
úthaldið er ekki eins og það var á 
árunum 1965-1970. 

í þessu liði eru eftirtaldir 
leikmenn: í markinu mun 
standa sá eini sanni Páll Pálma-

son, sem hætti í 1. deildinni íf'yrr 
og að baki hans tilbúinn til reiðu 
verður sá liðugi Siggi Gúmm, 
sem óþarfi ætti að vera að kynna 
betur. í vörninni verða hörku-

karlar sem munu láta peyjanna 
vita hverja þeir fyrirhitta, eí'þeir 
hætta sér of' nálægt markinu 
hans Palla. (Raunar má víst 
Palli varas igáóvæntum þrumu-

skotum sumra varnarmanna á 
eigið mark, eða svo var í 
„dentid"). Helgi Lása, Bragi 
Steingríms, Vitti Helga og Þor-

kell Húnboga skipa þessa vösku 
sveit. Mikið mannaval verður 

á miðjunni, og þar er úr að velja 
ekki ófrægari mönnum en Atla 
Einarssyni, Kjartani Mássyni, 
Gísla Magnússyni, Sigurði Inga, 
Grími Júlla og Val Andersen. 

Doktor Björn Karlsson getur 
leikið hvar sem er á vellinum. 
Hin ógnvænlega framlína verð-

ur skipuð Aðalsteini Sigurjóns-

syni (sem sumir kalla Steini 
stóri), Bóa Pálma, (sem er öllu 
minni en Steini) Halli Júll (sem 
hefur verið að fægja gullið) og 
Sævari Tryggva, sem kemur 
gagngert til að leika með sínum 
gömlu félögum. 

Eins og sjá má á þessari 
upptalningu eru hér engir auk-

visar á ferð og verður gaman að 
sjá til þeirra á Hásteinsvellinum. 
Og peyjarnir geta strax farið að 
biðja fyrir sjálfum sér. 

Þess má geta í lokin að þessir 
leikmenn, sem hér eru taldir 
náðu því langþráða marki að 
vinna IBV sæti í 1. deild eftir 
langa og stranga baráttu, sem 
útheimti blóð, svita og tár. 
Ævintýrið hófst í 2. Ilokki sem 
varð frægt lið á sínum tíma. Leik 
hjá liðinu var m.a. lýst í 
útvarpinu og tveir-þrír flug-

vélafarmar af stuðningsfólki liðs-

ins fylgdi því til leiks á fasta-

landinu. Knattspyrnuáhugafólk 
í \ 'estmannaeyjum á þessum 
Ieikmönnum margt að þakka og 
íjölmenna væntanlega á völlinn 
og hylla kappana á laugar-

daginn. 

Stuðn ingsmaður 

Verkfall hjá hluta 
bæjarstarfsmanna 

Sem kunnugt er, hefur nú um 
nokkurt skeið staðið yfir verkfall 
þeirra bæjarstarfsmanna, sem 
eru í Verkalýðsfélagi Vest-

mannaeyja. Ágreiningurinn er 
um eftir- og næturvinnukaup en 
aðilarnir hafa báðir fallist á að 
lágmarkskaupið sé 73.04 kr. á 
tímann í dagvinnu. Síðan vilja 
ráðamenn bæjarins greiða ef'tir-

og næturvinnu samkvæmt taxta, 
en verkfallsmenn vilja . að ef'tir 
og næturvinna sé reiknuð út frá 

lágmarkskaupi, ekki töxtum sem 
eru lægri en lágmarkskaup. 

Ármann Bjarnfreðsson sagði í 
samtali við Fréttir, að tilboð 
bæjarins um eftir- og nætur-

vinnukaupið hljóðaði uppá kr. 
86.68 fyrir eftirvinnu en 102.25 
f'yrir næturvinnu. Ef kröfiu 
verkfallsmanna ná fram að 
ganga verður eftirvinnukaupið 
hjá þeim sem er með kr. 73.04 í 
dagvinnu, kr. 111.45 og nætur-

vinnukaupið 131.47. 

Sláttuvélar - Sláttuorf 
Hin vinsælu MAKITA handverkfæri 
Barnadeildin: Kerrur - vagnar - rúm 
Kjarnakjör - feikna fjör! 
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Frábærlega vel heppnað 6. fl. 
mót Týs og Tommahamborgara 

Hið frábæra Tommaham-
borgaramót Týs, sem vakið hef-
ur mikla athygli hér á landi fyrir 
frábæra skipulagningu, 
skemmtilega leiki og uppákom-
ur, var haldið hér í Eyjum í 
annað sinn, dagana 19.-24. júní. 
Heppnaðist mótið einstaklega 
vel, fyrir utan það að veðurguð-
irnir hefðu mátt vera aðeins hlið-
hollari. Voru gestir mótsins allir 
á einu máli um ágæti þessa móts. 
Aðspurðir sögðu fararstjórar og 
þjálfarar liðanna, það vera stór-
kostlegt ævintýri fyrir peyjana, 
það myndi aldrei líða þeim úr 
minni. Sögðu þeir einnig að 
þetta mót væri stórkostleg aug-
lýsing fyrir Tý og Tommaham-
borgara, og ekki síst fyrir Vest-
mannaeyjar sjálfar. 

40 lið frá tuttugu félögum 
mættu til leiks. Voru þátttakend-
ur 500 á aldrinum 7-10 ára, með 
þétt skipaða dagskrá frá morgni 
til kvölds. Mótið var sett á 
miðvikudegi, við hátíðlega at-
höfn á Hásteinsvelli. Leiddu þar 
m.a. saman hesta sína, lið 
Hrekkjalóma og lið Ómars 
Ragnarssonar. Sjálfur gat hann 
ekki tekið þátt í kappleiknum,. 
en í stað þess lýsti hann honum 
eins og honum einum er lagið. 

Riðlakeppnin hófst svo á 
fimmtudeginum og lauk henni 
daginn eftir. Var á föstudeginum 
jafnframt innanhússmót. 
Undanúrslitin voru svo á laugar-
deginum og úrslitaleikirnir á 
sunnudeginum. Alls voru þetta 
176 knattspyrnuleikir. 

Tommahamborgarameistarar 
1985, bæði innanhúss og utan í 
A-flokki varð ÍBK. Unnu þeir 
Breiðablik í úrslitaleik utanhúss 
með tveimur mörkum gegn einu, 
í all skemmtilegum leik. 

Röð liðanna í A-flokki varð 
annars þessi: 

1.-2. sæti IBK-UBK 2 -1 
3. - 4. sæti KA -KR 1 - 3 
5.-6. sæti Þór - Valur 6-5 
7. - 8. sæti Týr - ÍK 6 - 5 
9. Stjarnar 10. ÍR 11. FH 12 

ÍA 13. Víkingur 14. Reynir 15. 
Fram 16. Víðir 17.-20. Selfoss, 
Þróttur, Fylkir, Haukar. 

Röð efstu liðanna í innanhúss-
mótinu, A-flokki varð þessi: 

1.-2. sæti:ÍBK-ÍK 3-0 
3. sæti: Þór VM 
KR lék sama leikinn í B-

flokki, þ.e. vann tvöfaldan sigur. 

Röð liðanna í B-flokki utan-
húss varð þessi: 

1.-2. sætiKR-ÍA 2-0 
3.-4. sætí Týr - Þór 5-1 
5. FH. 6. KA7. ÍBK 8. Valur 

9. Fram 10. UBK 11. ÍK 12. 
Víðir 13. ÍR 14. Reynir 15. 
Þróttur 16. Víkingur 17.-20. 
Selfoss, Stjarnan, Fylkir, Hauk-
ar. 

Röð efstu liðanna í B-flokki 
innanhúss varð þessi: 

l .KR 
2. Týr 
3. ÍBK 
Alls voru hvorki fleiri né færri 

en 517 mörk skoruð í 120 leikj-
um utanhúss, eða að meðaltali 
4.3 mörk í leik. Eitthvað minna 
var skorað í innanhússmótinu, 
eða tæplega 3 mörk að meðaltali 
í leik. Leiktíminn þar var mun 
styttri en utanhúss. 

En auk leikjanna var margt 
annað á döfinni hjá þátttakend-
unum. 

Farið var í skoðunarferð um 
eyjuna, kennsla var í þjóðar-
íþrótt Vestmanneyinga, sprangi, 
og einnig gátu peyjarnir horft á 
vídeó í samkomusal skólans. Þá 
var á föstudeginum haldin kvöld-
vaka þar sem öll félögin komu 
saman. Kom hvert félag með 
skemmtiatriði og þá var einnig 
keppt í hamborgaraáti. Þar varð 
hlutskarpastur leikmaður frá 
Víði Garði, en þessi 9 ára gutti 
var einungis um 30 sek. að sporð-
renna einum Tommahamborg-
ara og ölglasi. Rúsínan í pylsu-
endanum á þessari kvöldvöku 
var þó heimsókn sterkasta 
manns heims Jóns Páls Sigmars-
sonar. Munu drengirnir seint 
gleyma heimsókn hans, en hann 
vakti svo sannarlega mikla kát-
ínu hjá strákunum. M.a. blés 
hann upp hitapoka þar til pokinn 
sprakk. 

Síðast en ekki síst voru dreng-
irnir látnir þreyta knattþrautir. 
Fólust þær m.a. í því að halda 
knetti á lofti, rekja knött á tíma 
og reyna að hitta boltann í 
gegnum gat á spjaldi úr nokkurri 
fjarlægð. Sigurvegarinn í að 
halda knettinum á lofti, Kristinn 
Hafliðason Víkingi, tókst það 
101 sinni án þess að depla auga. 

Þá voru prúðustu lið keppn-
innar valin. Voru það tvö lið sem 
þar báru af, UBK og Víðir. 
Víðismenn bættu svo annari 
skrautfjöður í hattinn, er þeir 

voru kosnir prúðasta liðið í mat, 
af starfsliðinu á Bjössabar, en 
þar borðuðu öll liðin á meðan á 
keppninni stóð. 

Á sunnudagskvöldið var hald-
ið lokahóf í íþróttamiðstöðinni, 
og voru þar öll verðlaun afhent 
og mótinu slitið. Var þar m.a. 
tilkynnt valið á leikmanni 
mótsins, markmanni mótsins og 
einnig var tilkynnt hver var 
markakóngur mótsins. Var sá 
háttur hafður á að öll liðin hvert 
um sig greiddu besta leikmanni 
og markverði mótsins, eitt at-
kvæði. Samtals talin atkvæði 
réðu svo að sjálfsögðu úrslitun-
um. Mikil spenna ríkti þegar 
mótstjórinn, Lárus Jakobsson 
tilkynnti úrslitin. Leikmaður 
mótsins sigraði með töluverðum 
yfirburðum, en hann hlaut 45% 
atkvæða. Það var Sverrir Auð-
unsson frá Keflavík. Gekk hann 
undir viðurnefninu Maradona, 
sökum hæfni sinnar og hve hann 
þykir líkur honum í útliti. Mark-
vörður mótsins sigraði einnig 
með töluverðum yfirburðum. 
Hann hét Gunnleifur Gunnleifs-
son frá ÍK. Markakóngur móts-
ins varð Kjartan Hjálmarsson 
frá Fram. Hann skoraði 14 mörk 
í 5 leikjum, en hann var tengilið-
ur í liði sínu. 

Eyjaliðin unnu til þrennra 
verðlauna á mótinu í ár. Gest-
gjafarnir Týr unnu tvenn, hlutu 
sílfurverðlaunin í B-flokki í 
innanhúsmótinu og bronsverð-
launin í utanhússmótinu. Þór 
vann ein verðlaun, brons verð-
launin í A-flokki í innanhússmót-
inu. Hins vegar vakti það athygli 
að engin leikmaður frá Vest-
mannaeyjum vann til verðlauna 
í knattþrautunum. Voru verð-
launahafar í þeim frá 15 félögum 
af 20, eða þriðjungi þátttökulið-
anna. Samt náðu öll Eyjaliðin í 
A og B-flokki langt í keppninni. 
Þetta vekur upp spurninguna 
hvort þau gætu ekki náð enn 
lengra ef meiri rækt væri lögð við 
tæknihliðina við þjálfun þessara 
ungu stráka. 

Tommahamborgaramótinu 
sleit svo formaður Týs, Birgir 
Guðjónsson. Þar með lauk þessu 
frábæra móti. Er stefnt að því að 
endurtaka það að ári. 

Mótstjóri var Lárus Jakobs-
son. Verður þessum mikla hugs-
uði og skipuleggjara seint þakk-
að fyrir hið frábæra og fórnfúsa 
starf sití. - ÞoGu. 

NYTT EFNIFRA: 
Waraer, Myndform og 

Mynbóndum: 
TheLegacy 
WildHeart 
The Big Switch 
Juggernaut 
Mr. Majestyk 
Target Eagle 
Good Time 
Dragon Bruce Lee 
The Wilby Conspiracy 
Murder 
NedKelly 

Inserts 
Avanty 
Hvað skal segja 
við nakta konu? 

Frá K.K.K.: 
Disco Lady 
Lolita 
Sexkuppet 
Stúlkan úr Klaustrinu 
Heitar stelpur mikil lyst. 

Manchester 
United 

Manchester United aðdáendur, áríðandi fundur 
n.k. laugardag 29. júní kl. 17.00 í Hallarlundi 

Pöntunarlistarnir komnir og fleira. 
Stjórnin 

.i... -ii ■■iin . . ^ ■ i ' i r n , , f iii r - -

Þessi bíll er til sölu. 
Upplýsingar gefur Arnfinnur í síma 2055. 

FJÖLSKYLDAN frá DANMÖRKU samankomin á ÍSLANDI 

Tveir góðir f rá í s f u g l 
—- -—■ - ^ Sérkryddaóur 

Hetym$ngur 
Veislukjúklingurinn 

OKKAR 
-eftir hverju er ad bíða? 

Fæst í öllum matvöruverslunum í Eyjum. í s f u g l Varmá Reykjavegi 36 Mosfellssveit 
Simi 666103 
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Vel heppnað knattspyrnumót 
yngstu kynsloðinni 
mörk voru skoruö í 120 leikjum 

STÓRMÓT Knattspyrnufélagsins 
Týs og Tommahamborgara fór 
fram í Vestmannaeyjum í síðustu 
viku og lauk á sunnudaginn. 
Þátttakendur voru rúmlega 500 á 
aldrinum sjö til tíu ára og fór mót-
iö hið besta fram. Engin alvarleg 
meiðsli urðu á þátttakendum 
þrátt fyrir aö leiknir væru 176 
knattspyrnuleikir. 

Mótiö var sett á miövikudag 
meö skruðgöngu frá barnaskólan-
um og aö Hásteinsvelli þar sem 
hátíöin var sett meö knattspyrnu-
leik á milli Hildibranda og liös 
Sjónvarpsins undir stjórn Omars 
Ragnarssonar sem aö vísu lék ekki 
með vegna meiðsla, en hann lýsti 
leiknum af öryggi. Púðurkerlingar 
voru sprengdar og varö af því mik-
ill hávaöi sem bergmálaöi um alla 
eyna og þótti ungum drengjum 
þetta hin mesta upplifun. 

Þaö voru alls 20 félög sem 
sendu keppendur til mótsins, tvö 
liö frá hverju félagi sem skírö voru 
A og B og var leikiö í tveimur 
flokkum. Fjöldi marka var geröur í 
móti þessu og ef bara eru talin 
mörkin sem skoruð voru í utan-
hússmótinu, þá uröu þau 517 tals-
ins, en leikirnir voru 120. í innan-
hússmótinu voru leiknir 56 leikir og 
mörkin þar uröu vel yfir hundrað. 

Auk þess aö keppa í knatt-
spyrnu var haldin keppni í ýmsum 
knattþrautum og tóku allir þátt í 
þeirri keppni. Kvöldvaka var haldin 
á föstudagskvöldiö þar sem hvert 
félag kom meö eigiö skemmtiatriöi 
auk þess sem keppt var í ham-
borgaraáti. Þaö var Reynismaöur 
sem sigraöi í kappátinu, snæddi 
einn Tommahamborgara og drakk 
eitt kókglas á rétt um hálfri mínútu. 
Loks kom fram leynigestur sem 
var Jon Páll Sigmarsson, sterkasti 
maöur heims, og sýndi hann peyj-
unum hvernig sprengja á hitapoka 
eins og blöðru og lét fyrirliöa liö-
anna reyna meö sér. Sterkastir 
reyndust vera fyrirliöi (R og fyrirliöi 
Víöis í Garöi. 

Leikgleöin hjá hinum ungu 
knattspyrnumönnum var með ein-
dæmum og fyrir suma var þetta 
eins og aö höndla hina eilífu ham-
ingju. Kepppnisskapiö var þó einn-
ig til staöar og menn lögöu sig í 
líma viö aö halda uppi heiöri félags 
síns og byggöarlags. Við verð-
launaafhendinguna sem var mjög 
vegleg var ekki laust viö aö eitt og 
eitt tár læddist niður vangann þeg-
ar fyrsti verðlaunapeningurinn var 
nældur á brjóstiö. Mikiö var veitt 
af verölaunum á lokakvöldinu. 
Fyrstu þrjú liðin í hvorum flokki 
fengu verölaunapening, sama var 
uppi á teningnum fyrir innanhúss-
mótið og síðan fengu þeir verð-
launapeninga sem kosnir voru 
besti leikmaöur mótsins, mark-

vörður mótsins og markahæsti 
leikmaöur mótsins. Fyrir knatt-
þrautirnar voru einnig veittir verö-
launapeningar og einnig voru 
verölaunuö þau liö sem þóttu 
prúöust. 

Af þessari upptalningu má Ijóst 
vera að mikið var um verðlauna-
peninga og margir voru þeir sem 
fóru heim með veglegan verð-

launapening á brjóstinu, hreyknir 
meö árangurinn og glaöir í bragði 
yfir aö hafa fengiö tækifæri til aö 
vera þátttakandi í þvílíku móti. 

Skipulag mótsins var alveg frá-
bært. Hver einasta mínúta hjá öll-
um þátttakendum var skipulögö, 
ef ekki var leikur þá var veriö aö 
boröa á Bjössabar eöa fariö var í 
sund. Skoöunarferö um eyna var 

einnig á dagskránni, svo og 
kennsla í sprangi og sigi og einnig 
gátu strákarnir horft á myndbönd í 
einum sal skólans. Allt var gert til 
að gera hinum fjölmörgu þátttak-
endum dvölina eftirminnilega og ef 
marka má ánægjuna sem skein úr 
flestum andlitum drengjanna þá 
tókst þaö. 

Morgunblaðlö/SUS 

Sigurvegararnir 
• Keflvikingar uröu sigursælir á Tommahamborgaramótinu í Vestmannaeyjum um helgina. Þeir sigruðu í 
keppni A-liöa, bæöi innan- og utanhúss. Hér má sjá þetta sigursæla lið en það skipa Sverrir Adólfsson, 
Guömundur Sigurösson, Hermann Helgason, Guömundur Jóhannsson, Arnar B. Vilbergsson, Snorri Már 
Jónsson, Jóhannes Árnason, Guðjón Gylfason, Adolf Sverrisson, Guðmundur Oddsson, Héðinn Valbórsson. 
Johann Júlíusson liðsstjóri er lengst til hasgri og Sveinn Adólfsson lengst til vinstri. 

• Kjartan Hjálmarsson úr B-liðí 
Fram varð markakóngur mótsins, 
skoraði 14 mörk í f jórum leikjum 
en ekki eru talin með mörk liðs-
ins í úrslitakeppninni og ekki 
heldur í innanhússmótinu. 

Markakóngur mótsins: 

„Skora mest 
með hægri" 

MESTI markaskorari 6. flokks 
mótsins í Eyjum var Frammari og 
lék hann með B-líði félagsins. 
Kjartan Hjálmarsson heitir han 
og skoraði pilturinn 14 mörk í 
fjórum leikjum liðsins en leikir { 
úrslitakeppninni voru ekki teknir 
með þegar markakóngurinn var 
fundinn. Kjartan er 10 ára og leik-
ur því með 5. flokki næsta sumar 
og þa mega markverðir þess 
flokks fara að vara sig. 

„Eg byrjaöi í fótbolta þegar ég 
var fjögurra ára, fyrst hjá Leíkni í 
Breiöholtinu en núna er ég kominn 
í Fram og ætla aö vera þar áfram. 
Ég hef leikiö víöa á vellinum en 
núna er ég kominn á miöjuna og 
mér líkar sú staöa mjög vel." 

„Það er búiö aö vera alveg 
ofsalega gaman hérna á þessu 
móti og ekki skemmir þaö fyrir aö 
skora flest mörk og veröa marka-
kóngur. Minn uppáhaldsleikmaöur 
hér á fslandi er Ómar Torfason, 
hann leikur á miöjunni og skorar 
mikið af mörkum, aö vísu skorar 
hann mikiö meö skalla en ég geri 
flest mín mörk með hægra fæti, 
ennþá aö minnsta kosti. lan Rush 
er uppáhaldiö mitt i uppáhaldsliö-
inu, Liverpool," sagöi markakóng-
ur mótsins. 

Urslit í Eyjum 
Á fostudagmn var keppm fram 

haldið úti eftir að innahússmót-
ínu lauk um klukkan tvö. Urslit í 
leikjum fostudagsins i 
hér segir og eru úrslit 

uröu sem 
úr viöur-

eign A-liöanna fyrst og síðan Úr 
viðureign B-liðanna: 
Valur — Fylkir 
Reynir — lA 
Fylkir — UBK 
Þróttur — Týr 
Stjarnan — KA 
Týr — Viðir 
KR — Vfklngur 
iK — FH 
Víkingar — Selloss 
Fram — Haukur 
iR — iBK 
Haukar — Þóf 
Laugardagur: 
UBK — Roynir 
iA — Valur 
Stjarnan — víöir 
KA — Þróttur 
IK - SeHoss 
KR — FH 
(R —Þór 
IBK — Fram 

Þegar her 
lokiö keppni 
tekiö til viö 

var komiö 
i riölunum 
aö leika 

4:0 3:0 
0:1 0:4 
1:2 0:2 
0:3 0:5 
2:6 0:5 
1:0 5:0 
3:1 4:1 
1:1 1:1 
5:3 1:0 
7:0 11:0 
1:2 1:2 
0:10 0:8 

1:0 2:0 
0:0 1:1 
3:1 0:1 
3:0 5:0 
5:1 1:1 
2:0 1:0 
1:0 0:7 
6:1 3:1 

sögu var 
og var nú 
milli riöla 

þannig aö neðstu liðin i' A og B-riö-

li lóku saman og svo framvegis. 
Lokastaöan í hverjum riðli var 
þannig, byrjum á A-liöunum: 
A-rioiH 
UBK 8 stlg 
Vahir 5 stig 
iA 5 stig 
Reynir 2 stlg 
Fylkir 0 stig 
B-rioiH: 
KA Ssttg 
Týr 6*Ug 
Stjarnan 4 >tig 
VfcHr 1«lig 
Þróttur K t i g 
C M M 
iBK 6 stig 
Þór estlg 
iR 6stlg 
Fram 2 stlg 
Haukar 0 stig 
M M 
KR 7 stig 
iK 6 stkj 
FH 3stig 
Viklngur 2 stlg 
Selfoss 2 stig 
Hjá B-llðumim varð lokastaöan þessi: 
A-rioM: 
IA 7 sttg 
Valur 6 stlg 
UBK 5 stig 
Reynir 2 stig 
Fylkir 0 stig 

B-rioill: 
Týr 
KA 
Víoir 
Þróttur 
Stjarnan 
C-riOiH: 
Þór 
ÍBK 
Fram 

k Haukar 
D-riMH: 
KR 
FH 
iK 
Viklngur 
Seffoss 

Undanúrslitin voru 

Bstlg 
6stig 
4 stig 
2stlg 
Ostig 

B.tlg 
ðatlg 
4sUg 
2sHg 
Osttg 

8stlg 
5 stlg 
4stlg 
2 stig 
1 stig 

leikin á laugardag og 
urou úrsUtin hja A-lioum þMai: 
Fylkir — Þróttur 
Haukar — Selfoss 
Reynir — Vföir 
Fram — Vtkingur 
iA — Stjarnan 
fR — FH 
Vatur - Týr 
Þor — fK 
UBK — KA 
IBK — KR 

TH úraUta léku þvi UBK og 
briftja uati léku KR 

(BK 

3:5 
1:3 
3:1 
0:4 
0:2 
2:1 
7:6 
3:0 
2:1 
6:0 

•n um 
og KA. I ksppni B-lioa 

urou úrsHt i undankeppninni þannig: 
Fylkir — Stjarnan 
Haukar — Selfoss 

0:2 
0:2 

Reynir — Þróttur 
IR — Viklngur 
UBK — Víoir 
Fram — ÍK 
Valur — KA 
iBK — FH 
ÍA —Týr 
Þór — KR 

4:0 
M 
4:1 
2:1 
2:4 
0:1 
3:2 
0:6 

Tll úrsllta léku KR og iA en heimaliöin Týr og 
Þór léku um þriöja sætið 

Sunnudagurinn fór allur i urslitakeppnina og 
var nú aöeins keppt á tvelmur völlum. Úrslit 
leikja urou sem hér segir: 
A-Ho: 
Fylkir — Haukar 2:0 
Þróttur — Selfoss 2:6 
Violr — Fram 0:2 
Reynir — Vikingur 0:3 
lA — FH 2:6 
Stjarnan — iR 2:0 
Týr — IK 6:5 
Þor — Vakir 6:5 
KA — KR 1:3 
UBK — iBK 1:2 
Mfe 
Fytkir — Haukar 3:1 
Stjarnan — Seltoss 1:4 
Þróttur — Víkingur 2:0 
Reynir — iR 1:4 
Viölr — IK 1:5 
UBK — Fram 1:4 
Valur — iBK 0:2 
KA — FH 1:3 
Týr — Þor 5:1 
KR — (A 2:0 
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Knattspyrna unglinga Knattspyrna unglinga 
6. flokkur: 

K Breíðabtik V DV. FIMMTUDAGUR 26. JÚNI 1986. 

yrna unglinga 

, Jommamót Týs var stórkostlegt!" 
Tommamót Týs í 6. £1. A- og B-liða var sett miðvikudaginn 18. júní á 

Hásteinsvellinum. Gengu öll þátttökuliðin frá Barnaskólanum og út á 
völl þar sem mikið fjölmenni var saman komið. Þar var hátíðin sett og 
boðið upp á skemmtiatriði. Þ.á m. léku hinir alræmdu Hrekkjalómar 
og Stjörnulið Ómars Ragnarssonar. Stjörnulið Ómars vann 1-0 í stór-
skemmtilegum leik með marki Eiríks Haukssonar, poppsöngvara með 
meiru. 

Á fimmtudeginum hófst síðan keppnin fyrir alvöru og var leikin knatt-
spyrna frá 9 á morgnana til 6 á daginn. Á kvöldin voru m.a. grillveislur, 
skoðunarferðir, bátsferðir, knattþrautarkeppni o.fl., þannig að peyjunum 
þurfti aldrei að leiðast. Mótið var frábærlega vel skipulagt og stóðust 
allar tímaáætlanir upp á hár. Má segja að hver mínúta hjá strákunum 
hafi verið skipulögð út í ystu æsar. 

Leikið var á grasi. Þátttakendur voru um 600 (500 strákar og 100 farar-
stjórar og þjálfarar). Aðalskipuleggjari mótsins var Lárus Jakobsson. 

Fréttaritari DV í Vestmannaeyjum, Gísli Valtýsson, og Þorsteinn 
Gunnarsson sendu eftirfarandi umsagnir og myndir frá Tommamótinu. 

■ mmm M Í mmm mmm M M > mmm mmm B M M M Í M I M I mmm mmm mmm mmm 

Urslrtaleikurinn um 1. sæti A: 

Breiðablik-Völsungur 3-2 (1-1) 
6. flokkur Breiöabliks hefur staðið sig mjög vel það sem af er keppnistímabilinu. Strákarnir sigruðu bæði í A- og 
B-liöi á Tommamótinu, sem er frábært. í Faxaflóamótinu léku þeir sama leikinn. Hvað gera þeir í pollamóti Eim-
skips og KSÍ sem fer fram í byrjun júlí? Allavega er Ijöst að það er valinn maður í hverju rúmi hjá 6. fl. Breiðabliks. 
Til hamingju með sigurinn, strákar. Á myndinni eru drengirnir að taka viö verðlaunum fyrir unna sigra í Vest-
mannaeyjum. 

Víðir prúðasta liðið í 3. sinn 
Verðlaun voru veitt fyrir góða 

frammistöðu í leikjum, tækni og prúð-
mannlega framkomu: 

Besti leikmaðurinn: Aron Haralds-
son, Breiðabliki. 

Besti markmaðurinn: Helgi Áss 
Grétarsson, Fram. 

Besti varnarmaðurinn: Arnar Pét-
ursson, Tý. 

Markakóngur: Jón Frímann Eiríks-
son, Akranesi. 

, Prúðustu liðin: Víðir og ÍK. Athygii 
vekur að þetta er 3. árið í röð sem 
Víðir er valið prúðasta liðið. 

Skothittni. Eldri: 1. Pálmar Guð-
mundsson, Reyni. 2. Bertel Ingi 
Arnfinnsson, Gróttu. 3. T-örvi Guð-
mundsson, Víkingi. - Yngri: 1. Andri 
Sigþórsson, KR. 2. Gunnar Már Sig-
urðsson, KA. 3. Þorvarður Tjörvi 
Ólafsson, FH. 

Rekja knött. Eldri: Georg Ómarsson, 
Víkingi. 2. Pálmar Guðmundsson, 
Reyni. 3. Sigurður Reynir, ÍBK. Yngri: 
1. Andri Sigþórsson, KR. 2. Halldór 
Arnar, Val. 3. Eiður Smári, ÍR. 

Halda knetti á lofti. - Eldri: 1. Hauk-

ur Þórarinsson, Víkingi (198). 2. 
Sigurvin Ólafsson, Tý (48). 3. Ólafur 
H. Ingason, Val (46). - Yngri: Andri 
Sigþórsson, KR (45). 2. Ingólfur S. 
Finnbogason, Þrótti (39). 3. Þorsteinn 
Þorsteinsson, Þór, V. (38). 

Vítakeppni. - Eldri: Bjarnleifur Lár-
usson, Þór, V. 2. Jóhannes Þórharðar-
son, Akranesi. 3. Guðni R. Helgason, 
Völsungi. - Yngri: Ásgeir F. Ásgeirs-
son, Fylki. 2. Ólafur Sigurjónsson, ÍR. 
3. Atli Kristjánsson, IK. 

Helgi Áss Grétarsson, Fram. 

Markmaður mótsins 
Helgi Áss Grétarsson, Fram, er hér 

"með verðlaunin en hann var kjörinn 
markmaður Tommamóts Týs. Sumar 
„reddingar" hans voru - eftir fregnum 
frá Eyjum að dæma - í sannkölluðum 
Pfaff-stíl. Helga er margt til lista lagt, 
er m.a. afburðaskákmaður. Hann 
tefldi gegn Larsen hinum danska á 
dögunum og þóttist Larsen góður að 
ná jöfhu gegn strák. 

DV-mynd HH. 

Jón Frimann Eiríksson, ÍA 

Skoraði 
32 mörk! 

Myndin er af Jóni Frímanni Eiríks-
syni sem var iðinn við að skora mörk 
á Tommamótinu, 32 urðu þau alls, sem 
er aldeilis frábært. Hann er leikmaður 
með 6. fl. Akraness. Ráðlegging til 
allra varnarmanna í framtíðinni: 
„Passið ykkur á Jóni Frímanni!" 

Eftirfarandi 10 leikmenn urðu 
markahæstir: 

Mörk 
Jón Frimann, ÍA 32 
Bjarni J., KR 18 
Andri S„ KR 16 
Birgir Leifur, ÍA 15 
Vilhjálmur V„ KR 14 
Óli B. Ólafsson, KA 12 
Arnþór, ÍA 12 
Guðni, Völsungi 11 
Guðjón Ingason, Leikni 11 
Árni Gunnarsson, Tý 11 

Umsjón: 
Halldór Halldórsson 

I 

Úrslitaleikur um 3. sæti (A): 

KR-KA 7-0 (2-0) 
i 

I KR-ingar höfðu nokkra yfirburði 
í þessum leik. Andri Sigþórsson fór 

I á kostum, gerði 4 mörk fyrir KR, 
hvert öðru fallegra. Bjarni Jónsson 

I gerði 2 mörk og Nökkvi Gunnarsson 

^ú 

Andri var bestur hjá KR. 
Markvörður KA, Freyr Ketilsson, I 

var bestur hjá KA, forðaði liðinu frá I 
enn stærra tapi með góðri mar- ' 
kvörslu. I 

Úrslitakeppnin 
um sæti 

I keppni um sæti í úrslitunum 
á Tommamótinu urðu úrslit A-
og B-liða eftirfarandi: 

A-lið: 
1- 2. UBK-Völsungur 
3.- 4. KR-KA 
5." 6. Víkingur-Fram 
7.- 8. Selfoss-ÍA 
9.-10. Týr-Leiknir 

11.-12. Haukar-Valur 
13.-14. Þór-lK 
15.-16. Víðir-Þróttur 
17.-22. Reynir-FH 
17.-22. ÍR-Grótta 
17.-22. Fylkir-ÍBK 

B-lið: 
1.- 2. UBK-Fram 
3.- 4. KR-ÍBK 
5.- 6. ÍA-FH 
7.- 8. KA-Víkingur 
9.-10. Þór-Týr 

11.-12. Fylkir-Valur 
13.-14. Leiknir-Selfoss 
15.-16. Haukar-Völsungur 
17.-22. Reynir-lK 
17.-22. Grótta-Þróttur 
17.-22. ÍR-Víðir 

3-2 
7-0 
2-6 
1-5 
2-0 
0-4 
1-0 
4-3 
4-2 
8-0 
1-6 

3-1 
5-2 
8-0 
1-5 
1-3 
1-5 
3-1 
0-2 
0-6 
0-2 
4-0 

Týr og KR sigruðu 
í innanhússmótinu 

A-lið: 1. Týr. 2. Breiðablik. 3. Akranes. 
B-lið: 1. Kr. 2. Víkingur. 3. FH. 

Völsungar frá Húsavík komu 
skemmtilega á óvart í þessu móti með 
því að komast í úrslitaleikinn. Breiða-
bliksmenn komust þangað með þvi að 
vinna alla andstæðinga sína mjög ör-
ugglega og var því fyrirfram búist við 
auðveldum sigri þeirra. 

En annað kom á daginn. Þrátt fyrir 
að þeir sæktu meira vörðust Völsung-
ar mjög vel og áttu hættulegar 
skyndisóknir (Italíuaðferðin!). Upp úr 
einni slíkri skoruðu þeir mark, fengu 
hornspyrnu og fyrirliðinn, Guðni H. 
Helgason, skoraði af stuttu færi eftir 
um 10. mín. leik. 

Áfram sóttu Blikar og tókst að jafha 
metin á síðustu mín. fyrri hálfleiks, 
Ivar Sigurjónsson skoraði þá af stuttu 
færi eftir mikinn darraðardans í víta-
teigi Völsunga. Staðan 1-1 í hálfleik. 

Afram sóttu Blikar stíft en mark-
vörður Völsunga, Hjálmar Ingimars-
son, varði oft mjög vel og hélt liðinu 
á floti með góðri markvörslu. 

Þegar um 2 mín. voru eftir fékk 
Völsungur aukaspyrnu 20 m frá marki 
UBK. Fyrirliði Völsungs, Guðni H. 
Helgason, gerði sér þá lítið fyrir og 
skoraði beint úr spyrnunni, stórglæsi-
legt mark, eins og þau gerast best í 
Mexíkó. 

Héldu nú margir að þarna hefðu 
Völsungar gert út um leikinn. En 
Breiðabliksmenn voru ekki af baki 
dottnir. I næstu sókn fór boltinn í 
hönd eins varnarmanns Völsunga, 
vítaspyrna var dæmd sem fyrirliði 
UBK, Aron Haraldsson, skoraði ör-
ugglega úr. 

Á síðustu sekúndunum kom svo sig-
urmarkið og var það ekki af verri 
endanum. Gunnar Ólafsson, Breiða-
bliki, skaut (var það fyrirgjöf) lengst 
utan af kantinum og knötturinn sveif 
efst í markhornið fjær hjá Völsungum. 
Lokatölur 3-2, UBK í vil. 

Þetta var stórskemmtilegur leikur, 
skemmtilegir taktar, frábær mörk og 

góð markvarsla. Sérstaklega voru síð-
ustu mínúturnar spennandi og 
skemmtilegar. 

Ivar Sigurjónsson og Aron Haralds-
son voru bestu menn Breiðabliks, 
báðir mjög skemmtilega leiknir með 
knöttinn. 

Hjá Völsungum var markvörðurinn, 
Hjálmar Ingimarsson, bestur, varði oft 
vel, og Guðni fyrirliði var drjúgur, 
annars var lið Völsungs mjög jafh-
gott. Þjálfari UBK er Kristján Hall-
dórsson, þjálfari Völsungs Ástvaldur 
Jóhannesson. 

Leíkmaður motsins 

Aron Haraldsson. 

„Frábært mót" 
Leikmaður Tommamótsins í ár 

var valinn Aron Haraldsson hjá 
Breiðabliki. Aron er mjög tekn-
iskur og fljótur leikmaður, með 
næmt auga fyrir samspili. Við 
tókum hann tali. 

„Þetta er búið að vera frábært 
mót og mjög skemmtilegt að vera 
hér í Vestmannaeyjum. Ég kom 
hérna líka í fyrra og mér þykir 
leiðinlegt að geta ekki komið til 
Eyja og spilað aftur í Tomma-
móti. Þetta verður ógleymanlegt. 

Þennan góða árangur þakka 
ég fyrst og fremst frábærum 
þjálfara, Kristjáni, og að við spil-
uðum vel og skynsamlega og 
vorum sem eitt lið," sagði þessi 
skemmtilegi og hægláti piltur að 
lokum. 

Myndin er af 6. flokki Völsunga frá Húsavik og er tekin af strákunum þegar þeir höfðu viðkomu á Reykjavíkurflug-

velli á heimleið frá Vestmannaeyjum. Völsungur stóð sig frábærlega vel, lék úrslitaleik um 1. sætið gegn Breiðbliki 
i A-liði og töpuðu naumt, 2-3, og höfnuðu því i 2. sæti sem er aldeilis frábær árangur. Strákunum fannst Vest-

mannaeyjaferðin algjört æði. Forráðamenn liðsins kváöust vilja koma á framfæri góðum kveðjum til Vestmannaey-

inga og þökkum fyrir frábærar móttökur. Þjálfarar strákanna eru Örn Ólason og Ástvaldur Jóhannesson. Þeir 
félagar voru sammála um það að Tommamótið hefði verið stórkostlegt. DV-mynd HH. 



FRÉTTIR 
Vikublaó í Vestmannaeyjum 

13. árgangur Vestmannaeyjum 19. júní 1986 25. tölublaö 

17. júní 
17. júní í sól og blíöu, var 

staðreynd í ár. Var það skemmti-
leg tilbreyting. Gerði það að 
verkum að fólk fjölmennti á 
skemmtun dagsins á Stakka-
gerðistúni. 

Skrúðgangan frá íþróttamið-
stöðinni að Stakkó, með Lúðra-
sveitina í broddi fylkingar, var 
fjölmenn. Á Stakkó var boðið 

upp á Tívolí, reiptog og fleiri 
leiki. 

Þau leiðu mistök. urðu hjá 
Frjálsíþróttadeild ÍBV, sem sá 
um dagskrána, að vegna mis-
skilnings var ekk flaggað á hátíð-
arsvæðinu og þykir deildinni það 
mjög miður. 

Nánar er sagt frá úrslitum 
dagsins inn í blaðinu. 

Malbikun gengur 
samkvæmt áætlun 

# Blíðskapaveður var í Eyjum þegar 17. júní hátíðarhöldin fóru 
fram. Var fjölmenni á dagskrá hátíðarínnar á Stakkó. 

Myndina tók Ómar af einni Eyjarós á hátíðarhöldunum á Stakkó. 

Fréttir höfðu sambamd við 
Sighvat Arnarsson bæjartækni-
fræðing til að forvitnast um gang 
malbikunarframkvæmda. Sagði 
hann þær ganga eftir áætlun og í 
síðustu viku hefði verið byrjað á 
Áshamri. Væru nú u.þ.b. að 
ljúka að leggja á hann, en það 
færi þó eftir veðri og vindum 
hvernig það gengi. Síðan yrðu 
lagðir 100 metrar á Foldahraun 
og Goðahraun við Kaupfélagið 
vesturfrá. 

Lokið er lagningu á Herjólfs-
götu, Strembugötu, Bröttugötu 
og Brekkugötu. Hálfnað væri að 
leggja á Flatir og malbikun 
Hrauntúnsins lokið. 

M sagði Sighvatur að ekki 

Eru þeir að fá hann? 
Mjög gott fiskirí hefur verið 

undanfarið hjá bátum og togur-
um. 

Vestmanney kom í gær með 
fullfermi, 160-170 tonn. Af afla 
Vestmannaeyjar voru 60 tonn 
ufsi. Bergey verður í landi í dag. 
Ekki fengust um hana aðrar 
upplýsingar en að þeir Berg-
eyjarmenn væru með fullt skip 
af þorski. Bæði skipin voru á 
Vestfjarðarmiðunum. Smáey 
landaði í gær 60 tonnum af ýsu. 

Hjá Samfrost fengust þær upp-
lýsingar að Breki yrði í landi í 
dag með 200 tonn af þorski af 

vtstfjarðarmiðum, eftir 8 daga 
túr. Sindri landaði í gær 125-130 
tonnum, mest þorski, sem hann 
fékk fyrir vestan. Klakkur er 
líka yfir vestan, en væntanlegur 
eftir helgi. Var hann kominn 
mcð 65 tonn s.l. föstudag og ætti 
því að geta verið kominn með 
góðan afla. Gideon landaði á 
mánudaginn 90 tonnum, mest 
ýsu, sem fékkst fyrir austan. 
Halkion er á leið í siglingu með 
fullt skip. Selur hann í Grimsoy 
eftir helgi. 

Hjá Hraðinu landaði Álsey 60 
tonnum á mánudag, þar af 15 

tonnum í gám. 1 gær landaði 
Bjarnarey 35 tonnum og setti 
þar af 15 tonn í gám. Stefnir 
landaði síðasta föstudag 14-15 
tonnum af góðum fiski, eins var 
hjá Álsey og Bjarnarey. 

Ekki fengust nánari fréttir af 
fiskiríi í þetta sinn, en margir 
bátar voru á veiðum rétt vestan 
við Eyjar, en þar hefur verið góð 
veiði undanfarið. 

Humarbátar eru sumir langt 
komnir með kvótann, en veður 
hefur ekki verið alltof gott til 
þeirra veiða undanfarið. 

Tjón á bílum 
í Herjólfi 

S.l. laugardag fékk Herjólfur 
á sig hnút bakborðsmegin þegar 
hann átti eftir um 10 sjómílur í 
Þorlákshöfn. 

Lenti hnúturinn þvert á skip-
inu sem hniktist til og fékk á sig 

20- 25 gráðu halla í stjórnborðið 
og í veltunni runnu til nokkrar 
fólksbifreiðar og skemmdust 
sumar þeirra allnokkuð. 

Sjópróf fara fram í dag. 

Fyrsti bæjarstjórnar-
fundurinn í dag 

Fyrsti fundur nýkjörinnar 
bæjarstjórnar verður í dag, 
og hefst hann kl. 16.00. 

Þar mun nýmyndaður 
meirihluti væntanlega leggja 
fram samningsdrög flokk-
anna. 

yrðu fleiri götur malbikaðar að 
sinni, en sett yrði yfirlögn á 
nokkrar götur þar sem eldra 
malbik væri farið að skemmast. 

Umferðaróhapp 
í fyrrinótt var bifreið ekið 

norður Hlíðarveg að Friðarhöfn. 
Þegar hún kom að Friðarhafnar-
skýlinu missti ökumaður stjórn 
á bifreiðinni og lenti hún inn á 
graseyju framan við það. Fór 
hún eina og hálfa veltu og 
skemmdist mjög mikið. Fernt 
var í bifreiðinni og sluppu öll 
ómeidd. Er það hin mesta mildi 
því bifreiðin er mjög illa farin. 

Grunur leikur á að bakkus 
hafi verið með í förinni. Er þetta 
annað skiptið sem um meinta 
ölvun við akstur er að ræða 
þessa vikuna. 

Tommamótið 
sett í gær 

Tommahamborgaramót Týs 
Var sett í gærkvöldi í blíðskapa 
veðri við hátíðlega athöfn á 
Hásteinsvellinum. 

Þátttakendur, sem eru vel yfir 
500, gengu fylktu liði inn á 
völlinn. Þar var mótið formlega 
sett. 

Síðan var slegið á léttari 
strengi. Þar áttust við Stjörnulið 
Ómars Ragnarssonar og hinir 
alræmdu Hrekkjalómar. Lauk 
mjög skemmtilegri viðureign 
með sigri stjörnuliðsins, þótt úr-
slitin hafi kannski verið auka-
atriði. 

í dag hefst síðan keppnin og 
er leikin knattspyrna 8 tíma á 
dag. Þá er margt fleira gert fyrir 
þessa ungu stráka, og má segja 
að hver mínúta sé skipulögð út í 
ystu æsar. 

Setur þetta fjölmenna mót 
skemmtilegan svip á bæjarlífið. 

íbarnadeildinni 
Eigum í dag 

5tegundirafkerrum 

Burðarrúm og stóla, 
rúm, dýnur, sængur 

og kodda 

ALAGER 
3 teg. hrærivéla: 

Braun, Simens og 
Kenwood 

Vorum ad taka upp 
Yamahagítara 



Tommahamborgar armótið: 

Stórskemmtilegt og vel 
heppnað mót fyrir þá yngstu 

• Það var mikið fjör á Tommahamborgaramótinu sem fram fór í síðustu viku. Og ekki spillti að veður 
var hreint stórkostlega gott alla mótsdagana. 

Tommahammborgaramótið fyrir 6. 
aldursflokk var haldið í Eyjum í s.l. 
viku, þriðja árið í röð. Mótið er á vegum 
Týs og Tommahamborgara. 

Mótið var í alla staði frábærlega vel 
heppnað, skipulagning pottþétt og allar 
tímaáætlunir stóðust, og ekki spillti fyrir 
að veðurguðirnir voru að þessu sinni í 
sumarskapi, stórkostleg veðurblíða var 
alla mótsdagana. 

Þátttakendur voru um 600 í 44 liðum 
frá22félögum. 

Mótið var sett á miðvikudagskvöld, á 
grasvellinum við Hástein þar sem fjöl-

menni var saman komið. Par var boðið 
upp á skemmtiatriði, m.a. reyndu með 
sér í knattspyrnulejk, Stjörnulið Ómars 
Ragnarssonar og Hrekkjalómar. 

A fimmtudeginum hófst keppnin fyrir 
alvöru, og var leikin knattspyrna frá kl. 
9 á morgnana langt fram á dag. Fyrir 
utan hina eiginlegu knattspyrnukeppni 
var á dagskrá hjá strákunum, grillveisla, 
bátsferð, knattþrautarkeppni, skoðun-

arferð, innanhúsmót, kvöldvaka o.fl., 
þannig að peyjunum þurfti aldrei að 
leiðast. 

Riðlakeppnin fór fram á fimmtudag, 
föstudag og fyrri part laugardags, 
undanúrslit á seinni part laugardags, og 
úrslitaleikirnir á sunnudeginum. 

Helstu úrslit á Tommahamborgara-

mótinuurðuþessi: 

Besti leikmaður: 
Aron Haraldsson, UBK. 
Besti markmaður: 
Helgi Grétarsson, Fram. 
Besti varnarmaður: 
Arnar Pétursson, Týr. 
Markakóngur: 
Jón Frímann ÍA, 32 mörk. 

Pá var keppt í skothittni, að rekja 
knött, halda knetti á lofti og í víta-

keppni. Sigurvin Ólafsson, Tý, varð í 2. 
sæti að halda knetti á lofti í eldri flokki, 
hafði það 48 sinnum, en sigurvegarinn, 
Haukur Þórarinsson, Víking, hélt bolt-

anum á lofti, hvorki meira né minna en 
198sinnum. Þorsteinn Þorsteinsson, Þór 
Ve. varð í 3. sæti hjá yngri flokki að 
halda knetti á lofti (38 sinnum). 

Þá sigraði Bjarnólfur. Lárusson, Þór 
Ve. í vítakeppni í eldri flokki. 
Prúðustu liðin: 
Víðir og ÍK. Víðir hefur öll árin verið 
kosiðprúðastaliðið. 
Knattspyrnumót, innanhús 
A-lið: 
l.Týr 
2.KR 
3.ÍA 
B-lið 
l.KR 
2. Víkingur 
3.FH 

Týr sigraði innanhúsmótið með glæsi-

brag, sigraði KR í úrslitaleik, eftir 
vítaspyrnukeppni. 

ÍBV-VÍÐIR á morgun 
Á morgun veröur síðasta um-

ferðin í fyrri hlut'a íslandsmóts-

ins. f>á fá Eyjamenn Víðismenn 
í heimsókn, méð Kjartan Más-

son í broddi fylkingar. Má því 
búast við hörkuleik þegar Kjart-

an kemur með sína menn. 

0-BIIALEIGA ^ 

Leikið verður á grasvellinum 
við Hástein, og hefst leikurinn 
kl. 20. 

Staða ÍBV er mjög slæm eins 
og alþjóð veit, og er þessi leikur 
geysilega mikilvægur fyrir liðið. 
Við skulum því öll sameinast um 
að styðja við bakið á strákunum, 
og mæta á völlinn og sýna þannig 
í verki aö við stöndum með 
þeim, og viljum þeim vel. 

Og Alle pá vallen og ikke 
spare kallen, eins og einhver 
sagði hér um árið. 

Aðalkeppnin var að sjálfsögðu knatt-

spyrnumótið utanhúss. Leikið var á 
fjórum grasvöllum samtímis. Eftir riðla-

keppnina og undanúrs.lit voru úrslita-

leikirnir leiknir á sunnudag. Úrslit urðu 
þessi: 
B-lið: 

1.-2.UBK-Fram 3-1 
3.-4. KR-ÍBK 5-2 
5.-6. ÍA-FH ■ 8-0 
7.-8. KA-Víkingur 1-5 

9.-10. Þór-Týr 1-3 
11.-12. Fylkir-Valur 1-5 
13.-14. Leiknir-Selfoss 3-1 
15.-16. Haukar-Völsungur 0-2 
17.-22. Reynir-ÍK 0-6 
17.-22. Grótta-Þróttur 0-2 
17.-22. ÍR.-Víðir 4-0 
A-lið: 

1.-2.UBK-Völsungur 3-2 
3.-4. KR-KA 7-0 
5.-6. Víkingur-Fram 2-6 
7.-8. Selfoss-ÍA 1-5 

9.-10. Týr-Leiknir 2-0 
11.-12. Haukar-Valur 0-4 
13.-14. Þór-ÍK 1-0 
15.-16. Víðir-Þróttur 4-3 
17.-22. Reynir-FH 4-2 
17.-22. ÍR-Grótta 8-0 
17.-22. Fylkir-ÍBK 1-6 

UBK vann því tvöfalt þetta árið og 
eru verðugir Tommameistarar 1986. 
Úrslitaleikurinn í A-flokki milli UBK 
og Völsungs var mjög skemmtilegur. 
Úrslitin réðust ekki fyrr en á síðustu sek. 

Á sunnudagskvöldið fór fram veglegt 
lokahóf í Samkomuhúsinu þar sem m.a. 
verðlaunaafhending fór fram. 

Mótið hlaut einróma lof allra móts-

gesta, sem fóru mörgum fögrum orðum 
um skipulagningu þess. Aðalskipuleggj-

ari þess var sem fyrr, Lárus Jakobsson. 
Óhætt er að segja að Tommamótið sé 

hápunktur sumarsins hjá öllum þessum 
strákum, og þeir eigi eftir að minnast 
þess um ókomna framtíð. Það er því 
gaman að vita til þess að allir þessir 
strákar beri hlýhug til Vestmannaeyja. 

Týr og Tommahamborgarar höfðu 
veg og vanda af mótinu sem fyrr. Er 
mótið stórt dæmi fjárhagslega séð, en 
ekki þurfa framkvæmdaaðilar að kvíða 
að reikningarnir sýni tap. 

En sem sagt, stórskemmtilegt mót 
fyrir yngstu knattspyrnuiðkendurna. 

INGARFÉIAG ÍSLANDSr f ( ? J 

Viðskiptavinir athugið 
Umboðið verður lokað vegna sumarleyfa 

f r á l . júli-22. júlín.k. 
Vinsamlegast hafið samband við aðal-

umboðið í Reykjavík ef um áríðandi mál er 
að ræða. 

Umboðsmaður 

Húsgrunnur til sölu 
Til sölu er húsgrunnur að Faxastíg 23. 
Hann er 180m2

f með bílskúr. 
Góður bíll kemur til greina sem greiðsla. 
Upplýsingar S 2360. 

Tilboð óskast 
í að lagfæra þak á fjölbýlishúsinu, Folda-
hrauni 41. Allar upplýsingar um verkið í 
síma 1706 og 2894. 

Tilboð óskast send í pósthólf 323. 
Tilboðsfrestur er til 10. júlí n.k. 

Hússtjórn 

Aðalfundur 
Aðalfundur Lifrarsamlags Vestmanna-

eyja fyrir árið 1985 verður haldinn í Hallar-
lundi föstudaginn 27. júní n.k. og hefst kl. 
17.00. 

Dagskrá: 
1. Venjuleg aðalfundastörf. 
2. Breytingar á samþykktum félagsins. 

Stjórn Lifrarsamlags Vestmannaeyja 

ATVINNA 
Niðursuðuna vantar mann til afleysinga í 

júlí og ágúst. 
Upplýsingar á staðnum hjá verkstjóra. 

Lifrarsamlag Vestmannaeyja 

Knattspyrna, 2. flokkur, bikarkeppni: 

ÍB V úr leik 
2. flokkur ÍBV féll í fyrstu 

tyndrun í bikarkeppninni, þegar 
liðið beið ósigur fyrir Val, 0-6, 
hér heima s.l. sunnudag. 

ÍBV byrjaði af krafti, og sótti 
grimmt fyrstu 5. mín. En þá kom 
rothöggið. Valsmenn skoruðu 
ódýrt mark, og bættu öðru marki 
við skömmu seinna. 

Eftir það var allur vindur 
úr Eyjamönnum, Valsmenn 
náðu góðum tökum á leiknum 

og áður en yfir lauk bættu þeir 
fjórum mörkum í viðbót. Loka-

tölur því 6-0, staðan í hálfleik 
3-0. 

Lið ÍBV: Adolf, Ingólfur, Diddi, 
Heimir, Friðrik, Árni (Leifur), Skúli 
(Jón Berg), Páll, Gunnar, Tómas og Jón 
Ólafur. 

Enginn á hrós skilið hjá ÍBV, 
en Adolf bjargaði þeim samt frá 
enn stærra tapi með ágætis mark-

vörslu. 
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Keppnin á Tommahamborgaramótinu: 

Breiðablik 
vann tvöfalt 

Völsungar komu á óvart 
KR-ingar með harðsnúið lið 

ALLS sendu 22 fólög lið t l l keppni 
á Tommahamborgaramótið f ár 
og sendu öll félögin l ið bœði f 
keppni a-og b-liða. Liðunum var 
skipt f 4 riðla og að lokinni r iðla-
keppninni voru síðan undanúrslit 
og loks úrslit . í a-liðs keppninni 
unnu KR, Breiðablik, Völsungur 
og KA sfna riðla en f b-liðskeppn-
inni unnu KR, Breiðablik, Fram 
og ÍBK sfna riðla. Með þessum 
sigrum tryggðu l iðin sér rót t t i l 
að leika undanúrslitaleiki um rót t-
inn t i l að spila t i l úrslita um sigur-
sætin. 

Urslitabarátta b-liða 
Breiðabiik og KR áttust við í 

öðrum undanúrslitaleiknum og 
fljótlega í leiknum ná Blikarnir for-
ystu með marki Tómasar Viðars-
sonar. Vilhjálmur Vilhjámsson nær 
skömmu síðar að jafna leikinn með 
marki beint úraukaspyrnu. 

Það sem eftir var af leiknum 
voru KR-ingar sterkari aðilinn en 
náðu ekki að bæta við öðru marki 
þannig að úrslit þurfti að fá fram 
með vítaspyrnukeppni. í henni bar 
Breiðablik sigur úr býtum og gat 
farið að undirbúa sig undir úrslita-
leikinn daginn eftir. 

Fram og ÍBK áttust við í hinum 
undanúrslitaleiknum og Framar-
arnir taka forystuna strax á fyrstu 
mínútu leiksins meö marki Friðjóns 
Þórðarsonar. Hann bætti síðan 
öðru marki við um miðbik hálfleiks-
ins. Davíð Jónsson nær að rétta 

hlut Keflvíkinga fyrir leikhlé þegar 
hann brýst af harðfylgi í gegnum 
Framvörnina og skorar. 

í síðari hálfleik var um einstefnu 
Framara að ræða, þeir bættu þá 
við 4 mörkum án þess að (BK 
næði að svara fyrir sig. Þessi mörk 
Fram gerðu þeir Vilhjálmur Amar-
son, 3, og Friðjón Þórðarson, 1. 

Það voru því Fram og UBK sem 
áttust við í úrslitum og var jafnræði 
með liðunum í upphafi. Það voru 
síðan Blikarnir sem urðu fyrri ti l 
að skora og var þar að verki 
Andrés Bjarnason eftir að hann 
hafði fengið snilldarsendingu frá 
einum félaga sínum. Framarar 
jafna þó fljótt, Pétur Pétursson er 
felldur innan vítateigs UBK og 
dæmd vítaspyrna sem Viihjálmur 
Arnarson skorar úr. Blikarnir byrja 
síðari hálfleikinn með miklum krafti 
og Andrés nær að bæta tveimur 
mörkum við. Fleiri urðu mörkin 
ekki og því var það Breiðablik sem 
vann b-liðs keppninna. 

Urslitakeppni a-liða: 
Eins og hjá b-liðunum áttust 

UBK og KR við í undanúrslitum 
a-liða. Margir voru á því aö þetta 
væru sterkustu lið mótsins og var 
því talsverð eftirvænting ríkjandi 
fyrir leik liðanna. Blikarnir byrjuðu 
leikinn betur og fvar Sigurjónsson 
kemur þeim yfir. Eftir þetta skipt-
ast liðin á að sækja og margar 
stórglæsilegar sóknir sáust hjá 

^.*v^&^^ 

Dómari, það er vfti á manninn. Vökul augu áhorfenda láta ekkert f ram hjá sér fara. Morgunblaðið/VIP 

báöum liðum án þess að fleiri 
mörk yrðu skoruð áður en dómar-
inn flautaði ti l leikhlés. 

í seinni hálfleik halda liðin áfram 
að bjóða áhorfendum uppá stór-
skemmtilega knattspyrnu en 
mörkin láta á sér standa. Þegar 
stutt er til leiksloka fær KR-ingur-
inn Andri Sigþórsson gott færi á 
að jafna, hann stakk vörn Blikanna 
af og átti gott skot að marki en 
Gísli er eldsnöggur niður í markinu 
og ver glæsilega. í staðinn nær 
ívar að bæta öðru marki við fyrir 
UBK og 2:0 urðu þvf úrslit þessa 
leiks. 

KA-strákarnir höfðu mikla yfir-
burði yfir Völsung í fyrri hálfleik í 
hinum undanúrslitaleiknum. Matt-
hías skoraði þá 3 mörk fyrir Akur-
eyringana, hvert öðru glæsilegra 
með skotum langt utan af velli. 
En Völsungar, sem komu allra liða 
mest á óvart á þessu móti, voru 
ekki á því að gefast upp. Með frá-
bærum leik tókst þeim að jafna 
leikinn og krækja í vítaspyrnu-
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Morgunblaðlð/VIP 
• Jón Frímann Eirfksson var markahæstur allra á Tommamót inu. Hér undirbýr hann markskot í einum 
le iknum. 

Jón Frímann Eiríksson 
markakóngur mótsins 

MARKAKÓNGUR mótsins varð 
Skagamaðurinn Jón Frfmann Ei-

rfksson og gerði hann hvorki f leir i 
nó færr i en 35 mörk. Jón Frfmann 
hafði þetta að segja í mótslok: 
„Þetta er búið að vera f rábært 
mót en ætli bátsferðin hafi nú 

ekki verið skemmti legust. 
Eg bjóst nú ekki við að verða 

markakóngur en ég skora nú samt 
stundum dálítið af mörkum uppá 
Skaga þegar við stákarnir erum 
að leika okkur. Annars tókst mér 
nú ekki að skora neitt á móti KR 

en það varerfiðasti leikurinn." 
jón segist fara í fótbolta á hverj-

um degi og hann hefur ekkert á 
móti því að feta í fótspor Skaga-

mannsins Sigurðar Jónssonar at-

vinnumanns í knattspyrnu. 

keppni. Mörk þeirra geröu þeir 
Guðni Helgason, 2, og Jónas, 1. 
Vítaspyrnukeppnina unnu síðan 
Völsungar. 

í úrslitaleiknum sækja Völsung-
ar meira ti l að byrja með og hinn 
frábæri Guðni Helgason nær for-
ystunni fyrir þá eftir harða baráttu 
inni vítateig Blikanna. ívar nær síð-
an að jafna rétt fyrir leikhlé. í síðari 
hálfleik sækir Breiðablik stíft en 
Hjálmar Ingimarsson, markvörður 

Völsunga, sýnir frábæra mark-
vörslu æ ofaní æ. Völsungar gera 
sér síðan lítið fyrir og ná forystunni 
þegar Guðni skorar beint úr auka-
spyrnu. Blikarnir sækja nú allt hvað 
af tekur, þeir fá dæmda vítaspyrnu 
sem Aron Haraldsson skorar úr 
og á seinustu mínútu leiksins nær 
Gunnar Olafsson að tryggja Kópa-
vogsstrákunum sigurinn með 
ævintýralegu marki. Tvöfaldur 
Blikasigur var því í höfn.EP 

HeigiÁss, Fram: 

Fékk aðeins á 
sig 10 mörk 

HELGI Ass, markmaður Fram, 
fékk aðeins á sig 10 mörk f mót-
inu og sýndi hann oft f rábæra 
markvörslu. Hann uppskar fyr ir 
þetta nafnbötina markmaður 
Tommamótsins. 

Helgí sagðíst ekki hafa búist við 
þessari viðurkenningu en það væri 
nú samt gaman að hafa verið val-
inn. Þrátt fyrir að Framararnir 
fengu svona fá mörk á sig, sagði 
Helgi, að vörnin hjá þeim hefði 
stundum klikkað en þó yfirleitt 
staðið sig vel. 

Að þessum orðum töluðum 
kvaddi Helgi blaðamanninn og fór 
ti l félaga sinna sem biðu óþreyju-
fullir eftir að líta viðurkenningar-
skjöldinn. 

Guðni Helgason: 

Frábært 
á mótinu 

Húsavikurstrákarnir komu 
mjög á óvart í þessari keppni með 
mjög góðri f rammistöðu. Fyrirl iði 
þeirra og aðaldriff jöður heitir 
Guðni Helgason og var hann 
spurður út í Tommamót ið og 
þátt töku Völsunga f þvf. 

Þetta er í fyrsta skipti sem við 
tökum þátt í mótinu og því bjugg-
umst við ekki við að okkur gengi 
þetta vel, þ.e. að ná öðru sæti í 
a-liðskeppninni. Þrátt fyrir að óg 
byggist ekki við sigri i úrslitaleikn-
um var ég dálítið spældur þegar 
við töpuðum honum. Annars er 
búið að vera frábært á mótinu 
maður hefur kynnst svo mörgum 
krökkum." 

Guðni sagðist ætla að halda 
áfram að stunda knattspyrnu og 
stefndi að þvi að komast í meist-
araflokk Völsungs þegar f ram liðu 
stundir. 

Urslit 
í keppni A-l iða: 
1.UBK 
2. Völsungur 
3.KR 
í keppni B-liða: 
1.UBK 
2. Fram 
3.KR 

Innanhússmótið: 
í keppni A-l iða: 
I .Týr 
2.UBK 
3.ÍA 
{keppni B-liða 
1.KR 
2. Víkingur 
3.FH 
Leikmaður mótsins: 
Aron Haraldsson, UBK 
Varnarmaður mótsins: 
Arnar Pétursson, Tý 
Markmaður mótsins: 
Helgi Ass, Fram 
Markakóngur: 
Jón Frímann Eiríksson, ÍA 
Prúðustu l ið in: 
ÍKogVíðir. 
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Frábært fjör 
ífimmdaga 

EINS OG við höfum greint frá hér í blaðinu fór 
hið árlega Tommahamborgarannót, sem knatt-
spyrnufélagið Týr í Vestmannaeyjum og 
Tommahamborgarar standa að, fram í sein-
ustu viku. Hátt í 6 hundruð börn yngri en 10 
ára tóku þátt í mótinu og má með sanni segja 
að frábært fjör hafi ríkt í Eyjum þessa fimm 
daga sem mótið stóð yf ir. 

Mótið var sett á miðvikudag á 
íþróttavellinum, en til setningar-
innar gengu allir þátttakendur í 
skrúðgöngu frá barnaskólanum 
þar sem þeir bjuggu á meðan á 
mótinu stóð. Fyrir skrúðgöngunni 
fór lúðrasveit en næstir komu 
gestgjafarnir og héldu þeir á ein-
kennistákni Tommahamborgara, 
apanum fræga. Þegar hersingin 
kom niður á íþróttavöll hófst síðan 
setningin ög ýmsar uppákomur 
henni tengdar, Stjörnulið Omars 
Ragnarssonar lék við Hrekkja-
lómafélagið, stór og sterkur strák-
ursem heitir Jón Páll sýndi aflraun-
ir, tröll dreifðu sælgæti o.fl. 

Bergmálströllin 
tóku undir 

Bátssigling um sundin við eyj-

arnar var mikið ævintýri, farið var 
alveg upp að bjargbrún þar sem 
hinir ýmsu sjófuglar lágu á hreiðr-
um og gátu krakkarnir næstum 
snert unganna í hreiörunum eða 
að minnsta kosti tekiö af þeim 
góðar myndir til að sýna pabba 
og mömmu þegar heim kæmi. Það 
skemmtilegasta var nú samt þegar 
siglt var inní hellinn þar sem berg-
málströllin hafa aösetur sitt. 
Blaðamaður fór í siglingu með 
Skagastrákunum og þegar í hellinn 
kom kallaði einn þeirra: „Hverjir 
eru bestir?" Þessu svöruðu allir 
hver sem betur gat: „Skagamenn." 
Tóku nú tröllin í hellinum undir 
„Skagamenn, Skagamenn, Skaga-
menn." 

Hefði tekið þá í karate 
Rútuferðin um eyjuna varð líka 

Vestmanneyingur 
besti varnarmaðurinn 

BESTI varmarmaður mótslns var 
valinn Arnar Pótursson, Tý, og 
var hann spurður að hvaða mót-
herja honum hefði þótt erfiðast 
að eiga við á mótinu. 

Það var þessi númer 10 hjá 
Fram, hann var mjög fljótur og 
leikinn. Annars var erfiðasti leikur-
inn á móti UBK í innanhússmótinu. 
Arnar sagði að það sem honum 
þætti mest gaman á Tommamót-
inu væri að fá að keppa svona 
mikið og aö því sögðu hvarf hann 
á braut. 

uppspretta mikilla uppgvötvanna 
og vangaveltna. Mest þótti krökk-
unum samt spennandi að heyra 
um tyrknesku sjóræningjana, sem 
komu á sínum tíma til Vestmanna-
eyja og hertóku fullt af fólki. „Eg 
hefði nú sko bara tekið þá í kar-
ate," sagði einn vaskur kappi 
þegar henn heyrði um þessar 
hörmungar. Að heyra um og sjá 
sundleið Guðlaugs Friðþórssonar, 
skoða alls kyns kynjamyndir í 
hrauninu og þreifa á heitri jörðinni 
er örugglega lífsreynsla sem fær 
krakkana til aö spyrja ættingja og 
vini margra spurninga á næstu 
mánuðum. Ekki var nú heldur ónýtt 
að fá að líta aðeins á húsið sem 
átrúnaðargoðið, Asgeir Sigurvins-
son, er að reisa sér í Eyjurn. 

Týr og KR innan-
hússmeistarar 

Kvöldvakan hófst á því að farið 
var í reiptog til að komast að því 
hvaða lið á mótinu væri sterkast. 
Eftir harða útsláttarkeppni voru 
það Leiknir og KA sem áttust viö 
í úrslitatoginu. Af mikilli norö-
lenskri hörku tókst KA-strákunum 
að knýja fram sigur og hljóta hina 
eftirsóttu nafnbót „sterkasta lið 
Tommamótsins". 

Þegar hér var komið á kvöldvök-
unni voru viðstaddir farnir að 
ókyrrast því næst áttu að fara fram 
úrslitaleikir í innanhússmótinu. 
Fyrst áttust við KR og Víkingur í 
b-liðs úrslitum og f upphafi sóttu 
KR-ingarnir meira. Sfðan jafnaðist 
leikurinn og bæði liðin áttu hættu-
leg marktækifæri, t .d. áttu KR-ing-
ar skalla i stöng en varið var frá 
Víkingum á línu. Ekki tókst liðunum 
að skora mark og því varð aö fara 
fram vítaspymukeppni til að fá 
fram úrslit. Reglurnar voru þær að 
liðið sem fyrr mistókst spyrna, 
tapaði leiknum. Þessi vítaspyrnu-
keppni varð gífurlega spennandi 
og þurfti að taka 10 spyrnur áður 
en loks fengust þau úrslit að 
KR-ingar urðu meistarar. 

Hófst nú úrslitaleikur a-liða og 
áttust þar við gestgjafarnir Týr og 
Breiðablik. Týr sótti meira í upphafi 
og átti hörkuskot framhjá fljótlega 
í leiknum. Sókn Týs bar fljótlega 

Tommahamborgaramótið í Vestmai 

Morgunblaðið/Sigurgeir 
• Þróttari lætur ríða af hörku skot f leik gegn prúðasta liði keppninnar, Vfði, Garöi. Varnarstrákur og 
stelpa Víðis fylgjast grannt með og reyna að koma í veg fyrir að illa f ari. 

• Þessi hópur hefur ríka ástæðu 
slitaleik félaganna. 
árangur því Arni Gunnarsson náði 
að skora með skalla. Blikamir gáf-
ust þó ekki upp og komust yfir 
með mörkum þeirra Kjartans Ant-
onssonar og Atla M. Daðasonar. 
En ekki var allt búið enn því undir 
lok leiksins var dæmd vítaspyrna 
á Blikana, sem Sigurvin Olafsson 
skoraði úr, og fleiri urðu mörkin 
ekki í venjulegum leiktíma og því 
þurfti aftur að grípa til vítaspyrnu-
keppni. í þeirri keppni höfðu 
heimamenn betur og hrepptu því 
gullverðlaunin. 

Kvöldvökunni lauk síöan með 
kappátskeppni. Annarsvegar áttu 
leikmenn að troða kókosbollum 
uppí fararstjóra á sem skemmst-
um tíma og voru fararstjórarnir 
með bundið fyrir augun en hins 
vegar var Tommahamborgara-
kappát. ( kókosbollukeppninni 
urðu lið ÍK og ÍBK hlutskörpust en 
Hermann úr FH vann hamborgara-
kappátið en hann var aðeins 40 
sek. að sporðrenna einum ham-
borgara. 

Andri knatt 
þrautakóngur 

A laugardagskvöldið var grill-
veisla inní Herjólfsdal þar sem 
pulsur voru grillaðar en auk þess 
farið í Jcnattþrautir, sungið, keppt 
í kassabílarallý svo eitthvað sé 
nefnt.Sigurvegarar í knattþrautun-
um urðu: 
Skothittni - eldri: 
1. PálmarGuðmundsson, ReyniS. 
2. Bertel Ingi Arnfinsson Gróttu 
3. Tjörvi Guðmundsson, Vikingi 
Skothittni - yngri: 
1. Andri Sigþórsson, KR 
2. Gunnar M. Sigþörsson, KA 
ÞorvarðurTjórvi Olafsson, FH 
Rekjaknött- oldri: 
1. Georg Omarsson, Vikingi 
Z. PálmarGuðmundsson, Reyni S. 
3. Sigurður Reynir, ÍBK 
Rokjaknött- yngrl: 
1. Andri Sigþórsson, KR 
Z.HalldórArnar.Val 
3. Eiður Smári, ÍR 
Halda knettl é loftl - aldri: 
1. Haukur Þórarinsson, Viklngi, 198 sk. 
Z. Sigurvin Olafsson, Tý, 48 sk. 
3. Olafur H. Ingason, Val, 46 sk. 

til að vera ánægður með Tommamót ið, 

Halda knott i á lofti — yngri: 
1. Andri Sigþórsson, KR, 45 sk. 
Z. Ingólfur S. Finnbogason, Þrótti, 39 sk. 
3. Þorsteinn Þorsteinsson, Þór, 38 sk. 
Vítakoppni - oldrl: 
1. Bjarnólfur Larusson, Þór 
Z. Jóhannes Þórharðarson, lA 
3. Guðni R. Helgason, Völsungi 

Vfti 
1.A 
Z.C 
3 . ; 

leil 

• Innrásin hafin. Þátttakendur siglainní 
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annaeyjum: 
Bestileik-

maður mótsins 
ARON Haraldsson, UBK, var val-
inn besti leikmaður Tommamóts-
ins, sem er mikill heiður. Aron 
er mjög alhliða leikmaður með 
ótrúlega mikla yfirferð á velli. Eg 
spurði hann hvort þessi útnefn-
ing kœmi honum á óvart. 

„Já, óg bjóst ekki við þessu, ég 
hélt að það yrði kannski Guðni í 
Völsungi eða ívar í Breiðabliki en 
ég hugsaði nú pínulftið um að það 
gæti kannski orðið ég." 

Aron var sem eðlilegt er mjög 
ánœgður með mótið og árangur 
síns liðs, sem hann taldi stafa 
af hversu jafnt og samhelt liðið 
værí. Aron lenti í þeirrí erfiðu 
aðstöðu að taka vfti í úrsl i taleikn-
um gegn Völsungi þegar Blikarnir 
voru undir og stutt til leiksloka 
og aðspurður sagðist hann hafa 
hugsað um það eitt að vanda 
skotið og jafna leikinn. Það gerði 
hann og uppskar vel á Tomma-
mótinu. 

Morgunblaðið/VIP 
• Aron Haraldsson með verð-
launin sem fylgja viðurkenning-
unni Besti leikmaður Tomma-
mótsins. 

Morgunblaðið/Sigurgeir 
ótið, árangur þeirra á því er mjög góður. Þetta eru Blikar og Völsungar ásamt fylgdaríiði að loknum úr-

Vítn koppni — yngri: 
1. Asgeir F. Asgeirsson, Fylki 
2. Olafur Sigurjónsson, IR 
3. Atli Kristjánsson, ÍK 

Knattleiknikóngur — Tomma-
leikanna í ár er því óumdeilanlega 

hinn lipri KR-ingur, Andri Sigþórs-
son, en hann sýndi líka frábæra 
leikni ísjálfri keppninni. 

Allir fengu 
viðurkenningar 

A sunnudagskvöldið var síðan 
haldið heljarmikið lokahóf fyrir alla 
þátttakendur og aðra þá sem 

tengdust þessu frábæra móti. Þar 
fengu allir þátttakendur viðurkenn-
ingarskjöl og verðlaun voru veitt 
þeim sem á einhvern hátt höfðu 
skarað fram úr á þessu móti. 

A mánudag sigldu liðin síðan 
heim á leið með Herjólfi eftir eftir-
minnilega daga í Vestmannaeyj-
um.EP 

Sigurvin Ólafsson Tý: 

Stefndum að 
verðlaunasæti 

í MÓTSLOK tók blaðamaður fyrír-
liða gestgjafanna, Týs, tali og 
spurði hann hvort hánn værí á-
nægður með mótið. 

Mótið var frábært og ég vildi 
ekki flytja það neitt þó að við fáum 
ekkert ferðalag á Tommamót, sem 
búum í Vestmannaeyjum. Annars 
ætluðum við okkur, Týrarar, að ná 
betri árangri á þessu móti og 
stefndum að verðlaunasæti í utan-
hússmótinu en það tókst ekki 
núna. Hins vegar unnum við inni-
mótið. 

Morgunblaöið/VIP 
b inn í Vestmannaeyjahöfn. • Úr leik Fram og UBK. Blikinn er f þann mund að renna knettinum f netið. Morgunblaðið/Sigurgeir 
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• Stjórn Týs saman komin í lokahófinu. Þessir menn báru hitann og þungann af framkvæmd og skipulagningu mótsins og stóðu sig með glæsibrag i einu 
og öllu. DV-mynd ÓG 

W Stórkostlegt mót 
- var samdóma álrt flestra um Tommamótið í Vestmannaeyfum 

ik 

„Þetta var hreint og beint stórkost-
legt mót og það er vissulega ánægju-
legt að geta stutt þetta glæsilega mót 
fyrir yngstu knattspyrnumennina. 
Mig grunaði aldrei hversu stórt og 
mikið þetta mót yrði þegar ég jánkaði 
beiðni Lárusar Jakobssonar fyrir fjór-
um árum að styrkja þetta knatt-
spyrnumót sem síðan hefur verið nefht 
Tommamótið. Nú hefur mótið stækk-
að frá ári til árs og það er gaman að 
sjá hversu áhuginn er gífurlegur, bæði 
hjá strákunum sjálfum og einnig hjá 

aðstandendum liðanna og foreldrum 
sem hafa aldrei verið eins margir og 
nú," sagði Gissur Kristinsson, fram-
kvæmdastjóri Tommahamborgara 
eftir að Tommamótinu í knattspyrnu 
hafði verið slitið í Vestmannaeyjum í 
gærkvöldi. 

Mótið hófst á miðvikudagskvöld 
þegar á þriðja hundrað manns, ungir 
knattspyrnumenn, þjálfarar og for-
ráðamenn hertóku Vestmannaeyjar 
og seinna um kvöldið fór síðan fram 
glæsileg opnunarhátíð. Á fimmtudag 

hófst svo mótið þar sem 24 lið leiddu 
saman hesta sína og tefldi hvert félag 
fram bæði A- og B-liði sem léku síðan 
í 6 riðlum. Síðan var leikið í undanúr-
slitum og loks var leikið um sæti. 

KR-ingar urðu Tommameistarar A-
liða og sigruðu þar með sannkölluðum 
glæsibrag og unnu alla leiki sína með 
yfirburðum. I keppni B-liða fóru 
Skagamenn með sigur af hólmi eftir 
æsispennandi úrslitaviðureign við 
FH-inga. 

Þá var einnig leikið innanhúss og 

þar sigruðu IR-ingar í keppni A-liða 
en Skagamenn unnu B-Iiða keppnina 
og unnu þar með tvöfalt. 

Mótið tókst í alla staði mjög vel og 
voru forráðamenn liðanna sammála 
um að mótið hefði verið stórglæsilegt 
i alla staði og eiga forráðamenn Týs. 
sem sér um keppnina. þakkir skildar 
fyrir þessa vel heppnuðu keppni sem 
virðist ætla að verða árviss atburður 
í tímanna rás. 

-RR 

Knattspymumaður mótsins: 

„Mjög gaman að 
vinna Tommamótið" 

• Þeir félagar, Andri Sigþórsson og Sverrir Viðarsson. DV-mynd ÓG 

„Það var mjög gaman að vinna 
Tommamótið og það var að sjálfsögðu 
skemmtilegasta augnablik mótsins að 
taka við sigurverðlaununum. Það vai' 
líka gaman fyrir mig að fá marka-
kóngsverðlaunin og að vera kosinn 
besti leikmaðurinn." sagði Andri Sig-
þórsson, fyrirliði KR-liðsins. eftir að 
hann tók við Tommabikarnum fyrir 
hönd liðsins. Andri var einnig marka-
hæsti maður mótsins, skoraði 31 mark. 
og einnig var hann útnefndur besti 
leikmaður mótsins. „Þetta er 3. 
Tommamótið sem ég tek þátt í og því 
miður það síðasta." sagði þessi 
skemmtilegi leikmaður sem fáum kom 
á óvart að skvldi verða kosinn besti 

Róbert Róbertsson 
skritar um Tomma-

mótiðfýrirDV 
Ómar Garðarsson 

tók myndir 

maður mótsins. ..Ég er búinn að æfa í 
4 ár og það er frábærlega gaman í 
fótboltanum. Draumurinn er að kom-
ast í atvinnumennskuna og mest 
mundi mig langa að spila með uppá-
haldsliðinu mínu sem er Tottenham 
Hotspur." 

-RR 

FH-ingar 
mestu 
krafta-

karlamir 
Á kvöldvökunni á laugar-

dagskvöldið var haldin 
heilmikil reiptogskeppni 
milli liða. FH-ingar höfðu 
mestu kraftana því þeir sigr-
uðu af miklu harðfylgi í 
reiptoginu. Margt annað var 
gert á kvöldvökunni eins og 
t.d. kappát og þá dansaði 
Jóhann Torfason, sá frægi 
ísfírðingur, við uppblásna 
dúkku og sýndi Jóhann þar 
mikla fjölhæfhi. -RR 

I I 

Urslit 
Líðunum 24 var skipt í 4 riðla 

og voru 6 íið saman í riðli. Þær 
reglur vora í gangí að einungis 
þriggja marka munur var látinn 
gilda í leikjum. Ef lið vann t.d. S-O 
eða 10-0 þá voru úrslitin skráð sem 
3-0. 

Or_tít í keppní A-liða: 
A-riðiH: 
IA - Leiknir. .3-0 
T ý r - l K - „ „ .0-3 
Völsungur - Fylkir._ _ .3-4 
l A - T ý r • ~ - 4-2 
Völsungur - iK „ 1-3 
Leiknír - Fylkír _ _ 5-2 
Völsungur - ÍA - _ .3-3 
Týr - Leiknir „ _-2 
Í K - Fylkir.... „ .0-2 
Týr - Vöksungur „ „ 2-0 
Fylkir - ÍA „ „ 1-3 
IK - Leiknir. „ „ .0-3 
Völsungur - Leíknir. _ _ 0-3 
ÍA - ÍK „ _ 5 2 
Týr - Fylkir_ _ _ 3-1 

B-riðill: 
Valur - Þór. 
Þróttur lR_.... 
UBK - Reynir.. 
Valur-Þróttur.. 

..- 7-3 

..„ 1-4 
, .„ 3-0 

0-2 
ÍH - UBK „ „ „ 4-1 
Þór - Revnir. _.... „ 1-3 
Valur - ÚBK _ „ „ 1-0 
Þróttur - Þór „ 4-2 
Reynir - ÍR „ _ 1-2 
Þróttur - UBK .2-3 
Valur - Revnir „ „ .0-1 
IR - Þór 4-1 
UBK - Þór..„ ™ „ S-0 
Valur - tR „. .0-3 
Þróttur - Reynir. .0-2 

C-riðili: 
KR - UMFA „3-0 
Fram - tBK _4-l 
Grótta - Haukar _ „1-4 
KR - Fram _ „ „ „4-1 
Grótta - ÍBK „ 1-3 
Haukar - UMFA „ _ „3-0 
KR - Grótta „ „.. „ „4-1 
UMFA - Fram..„ _ „0-3 
IBK - Haukar..„ „ _ „„2-3 
Grótca - Fram „ „ „0-3' 
Haukar - KR „ „ „ „0-3 
IÐK - UMFA....„ _ _ „4-2 
Grótta - UMFA„ „ _ „4-1 
KR - ÍBK „ „ „ .3-0 
Fram - Haukar.„ ..„ ....„ „4-1 

D-riðil„ 
FH - Stjaman.... „ „ .3-1 
IBÍ - Víkingur... „ _ 1-11 
KA - Víðir „ 4-3 
FH - lBl„ „ _ „ „3-0 
KA - Víkingur... 2-5 
Stjarnan - Víðir. .„ _ „5-2 
FH - KA. „ „ „ .4-1 
iBf - Stjarnan.... „0-1 
Víkingur - Víðir. _ „ „4-1 
IBÍ - KA .0-3 
Víðir - FH ......0-7 
Stjarnan - Víkingur 1-2 
KA - Stjaman „2-2 
FH -Víkingur „ 3-0 
IB5 - Viðir 2-1 
Undanúrslit: 
1A - tR „ 0-3 
KR- FH „ 3-0 
UBK - Lrakrtir. 3-5 
Fram - Víkingur 2-0 
Tyr - Reynir .". „....„0-2 
H&ukar - Stjarnan „ 0-1 
ÍK - Þór „ _ „ „ 2-1 
Völsungur - Þróttur _ 1-0 
FyHcir - Valur _ 3-6 
UMFA - Víðir „ _ 4-1 
Grótta • lBl_ „ 0-3 
ÍBK - KA _ „ 2-5 
Úrelitaleikir um sa>Ö: 
21-24. Þór -- Viðir „ „ _ 3 2 
21-24.IK - UMFA..„ 4-1 
19-_0.Grótta Þróttur _ „ 0-2 
17-18. Vöbungur ■ ÍBÍ „ 1-1 
15-16.Fvlkir - lBK.„ _ 1 0 
13-14.Valur - KA _ 4 3 
11-12. Týr Haukar „ 1 4 
9-lO.Reynir Stjarnan „ _ 1-1 
7-8. UBK - Vílringur. „ „ 2 2 
5«.LeÍknir Fram._ _ „ 0-3 
34. lA FH. _ „ 2-5(yítakeppni) 
UrelifcKR - fil „ „ „ 6-2 
Urelit í keppni Bliða 

Undanúralit: 
ÍA Valur..... „ 3-2 
KR - FH Í2-4 
IK UBK 0-1 
Fram. - Stjarnan „ „.. 3-0 
Leiknir - ÍR „'. „0-3 
Haukar - KA „ 1-2 
Týr ~ Reynir 3-2 
Vðlsungur - Þór. 0-2 
Grótta - Víðir ...... 3-0 
Vikingur - Afturelding.... '. „2-0 
Fylkir - Þró t tu r— „ _ „1-0 
M - IBK _ 0-2 

' Úrelit _» mú: 
21-24. Týr'.- Grócta _ „ .4-1 
21-24.Reynirv Víðir „ .3-0 
19-20. Vöbungur • UMFA „ .3-0 
17-18. Þór - V-_ngur.._ _ „1-4 
15-16. Þróttur- IBI _ „0-0 
13-14. FyBdr - ÍBK „ „ „2-0 
11-12. Haukar - L«___r„ „ .3-4 
9-lO.lR - KA „ _ „ 2-1 
7 _.ÍK - Stjarnan. „ „ 1-4 
E-aFrara - UBK„ _........„™„,.;..,..„--3 
_-4.Val_r - KR...„.„. „„._-,(vítakeppni) 

. Urslit: lA FH.„ _..:....,..„„,„...„„„ 1-0; 
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Iþróttir i>v 

Sigurmarkið var 
skorað með tánni 

- Skagamenn unnu B liðs keppnina 
Það voru FH-ingar og Skagamenn 

sem mættust í úrslitaleik B liðanna 
eftir frœkilega frammistöðu í undanúr-
slitunum. FH-ingar unnu KR, 4-2, og 

• FH-ingnr glaðbeittir ásamt þjálfara sinum sem er enginn annar en Viöar 
Halldórsson en hann hljóp i skarðið fyrir Magnús Pálsson sem þurfti að bregða 
sér til Husavikur. FH-ingar vöktu athygli fyrir lukkubangsa sinn sem sést fremst 
á myndinni. DV-mynd ÓG 

ÍA vann Val, 3-2, og voru báðar þess-
ar viðureignir hörkuspennandi. 

Sjálfur úrslitaleikurinn var jafh og 
tvísýnn allan tímann og bæði lið börð-
ust geysilega og var gaman að fylgjast 
með þessum spennandi leik. Úrslitin 
réðust á upphafsmínútum síðari hálf-
leiks og var markið allfurðulegt. ívar 
Örn Benediktsson, Akurnesingur, 
náði boltanum á kantinum og skaut 
þrumuskoti með stóru tá í átt að FH 
markinu og skipti engum togum að 
boltinn fór beint í bláhornið á mark-
inu. FH-ingum tókst ekki að jafha 
metin þrátt fyrir þunga sókn en Leon 
Pétursson átti stórleik í marki Skaga-
manna og varði meistaralega í tvígang 
þegar FH-ingar voru nálægt því að 
skora. 

Vítakeppni tryggði KR bronsið 
KR-ingar hrepptu bronsverðlaunin 

þegar liðið sigraði Valsstrákana eftir 
spennandi vítaspyrnukeppni. Staðan 
að loknum venjulegum leiktíma var 
1-1 og skoraði Edilon Hreinsson mark 
KR en Daði Árnason jafnaði fyrir 
Valsmenn. í vítakeppninni skoruðu 
KR-ingar 4 sinnum en Valsmenn ein-
ungis einu sinni og því fengu KR-ingar 
bronsverðlaunin en Valsarar urðu að 
sætta sig við fjórða sætið. 

-RR 

KA-stelpan besti varnarmaðurinn 
Ipgibjörg Harpa Ólafsdóttir, fyr-

ir|iði KA-liðsins, var kosin besti 
várnarmaður Tommamótsins og er 
það í fyrsta skipti sem stelpa fær 
svo glæsilega viðurkenningu á 
Tbmmamótinu. Það kom mörgum 
ájóvart að stelpa skyldi komast i 
Aj lið KA og hvað þá sem fyririiði 

en eftir að hafa séð hana spila þá 
efuðust fáir um hæfileika hennar. 
Hún batt KA liðið saman og var 
driffjöðrin í leikjum liðsins. 

Aðrar útnefhingar fengu þeir 
Andri Sigþórsson og Helgi Áss 
Grétarsson. Andri hlaut viður-
kenninguna besti leikmaður 

mótsins og markahæsti leikmaður-
inn og kom það fáum á óvart. 
Helgi Áss var kosinn besti mark-
vörðurinn annað árið í röð og átti 
hann það sannarlega skilið því^ 
hann sýndi frábæra markvörslu í 
mótinu. 

-RR 

• Sigurvegarar Tommamótsins, A lið KR, í efri röð og sigurgleðin leynir sér ekki. í 

Andri skoi 
- og KR-ingar urðu Tomman 

Andri Sigþórsson fór algerlega á kost-
um þegar KR-ingar sigruðu ÍR-inga í 
úrslitaleik Tommamótsins í keppni A liða 
og var aðalmaðurinn bak við glæsilegan 
sigur KR-inga sem tryggðu sérTommabik-
arinn með því að sigra Breiðhyltinga, 6-2. 

Það var greinilegt að ÍR-ingar höfðu 
ekki roð við vesturbæjarstrákunum því 
KR-ingar gerðu út um leikinn strax í 
byrjun með því að skora fjögur mörk á 
fyrstu 5 mínútum leiksins og var Andri 
á ferðinni í öll skiptin. ÍR-ingar gáfust 
ekki upp og Ólafur Sigurjónsson minnk-
aði muninn í 4-1 en KR-ingar svöruðu 
strax 40 sekúndum seinna er Arnar J. 

Sigurgeirsson skoraði 5. mark KR. í síð-
ari hálfleik reyndu ÍR-ingar að minnka 
muninn en þeir höfðu ekki heppnina með 
sér. Það voru hins vegar KR-ingar sem 
bættu sínu 6. marki við og var Andri enn 
á ferðinni. Ólafur Sigurjónsson átti þó 
síðasta orðið í leiknum fyrir ÍR-inga en 
það var um seinan og KR-ingar fögnuðu 
innilega í leikslok. 

Það var engin spurning að KR-ingar 
höfðu sterkasta liðinu á að skipa og sýndu 
strákarnir oft á tíðum stórgóðan leik þar 
sem liðsheildin vann vel saman og Andri 
keyrði liðið upp ef eitthvað fór úrskeiðis. 
Það vakti einnig athygli fr'ersu liðið var 
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KR-ingar og IR-ingar komust nokkuð auð-
veldlega í úrslit í keppni A-liða þegar liðin 
slógu FH og Skagamenn út í undanúrslitun-
um. 

KR-ingar, með Andra Sigþórsson í broddi 
fylkingar, áttu í litlum erfíðleikum með 
FH-inga sem þó höfðu leikið mjög vel á 
mótinu og sýnt góða leiki. Það var aðeins í 
byrjun sem FH-strákarnir náðu að standa í 
KR-ingum. Það var síðan markamaskínan 
Andri Sigþórsson sem kom KR-ingum yfir 
um miðjan fyrri hálfleikinn og það virtist 
koma FH-ingum algerlega úr jafhvægi því 
eftir markið var einstefna að marki Hafnfirð-
inga. Óskar Sigurgeirsson skoraði tvívegis 
fyrir hlé og Andri bætti síðan fjórða markinu 
við. Það var síðan Óskar sem innsiglaði stór-
sigur KR-inga með því að skora 5. markið 
skömmu fyrir leikslok. Andri Sigþórsson var 
bestur KR-inga, eins og alltaf í þessu móti, 
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Hressir Vatsmenn á Tommamótinu í Eyjum. Þeir létu það ekki á sig fá að hafa tapað fyrir KR-ingum í vítaspyrnukeppni heldur stilltu sér upp í brekk-
unni þegar ljósmyndari DV átti leið fram hjá. Valsmenn stóðu sig þokkalega á mótinu og B liðið hafnaði í 4. sæti en meira var vænst af A liðinu sem ekki náði 
að sanna getu sína nógu vel. DV-mynd ÓG 

Heimaiiðunui 
Það fór svolítið fyrir brjóstið á. Vestmanna< 

fóru illa út úr keppninni, bæði í A- og B-liðunui 
í toppbaráttunni en núna voru heimaliðin næi 
fitt með að sætta sig við það. 
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Iþróttir 

r ekki. IR-ingar i neðri röð höfnuðu i 2. sæti. DV-mynd OG 

iraðí fimm 
imameistarar í fýrsta skipti 

agað og leikmenn voru óeigingjarnir sem 
gerði liðsheildina enn sterkari. Sverrir 
Viðarsson stóð sig mjög vel í vörninni 
og einnig áttu bræðurnir Arnar og Óskar 
Sigurgeirssynir góðan leik. 

FH-ingar náðu bronsinu 
í leiknum um þriðja sætið og bronsverð-

launin á mótinu sigruðu FH-ingar 
Skagamenn í æsispennandi leik þar sem 
úrslitin réðust á vítaspyrnukeppni. 
Skagamenn áttu mun meira í leiknum 
sjálfum og voru óheppnir að gera ekki 
út um leikinn í venjulegum leiktíma. 
FH-ingar náðu forystunni með sjálfs-

marki Skagamanna en eftir mikla sókn 
tókst Akurnesingum að jafha og var þar 
á ferðinni Sturla Gunnlaugsson. Elvar 
Erlingsson, markvörður FH, bjargaði síð-

an FH-ingum með snilldarmarkvörslu á 
lokamínútum leiksins og grípa varð til 
vítaspyrnukeppni til að fá úrslit. Elvar, 
markvörður FH-inga, kom aftur við sögu 
og varði 4 vítaspyrnur frá Akurnesingum 
en á sama tíma skoruðu FH strákarnir 
fjórum sinnum og tryggðu sér sigur, 4-1. 

-RR 

• Þeir félagarnir, Helgl og Lár-

us. 

Markvorður 
mótsins 
annað 

anð i roð 
„Það var virkilega gaman að 

hljóta þessa viðurkenningu annað 
árið í röð og það kom mér svolítið 
á óvart því það voru margir góðir 
markraenn í þessu móti," sagði 
Helgi Áss Grétarsson, markvörður 
Fram, en hann var kosinn besti 
markvörður mótsins og er það 
annað árið í röð sera hann hlýtur 
þessa viðurkenningu. „Árangur 
okkar Framara var sæmilegur en 
KR-ingar voru með langhesta liðið 
í mótinu," sagði Helgi að lokum. 

„Það er búið að vera æðislega 
gaman á þessu móti og það er frá-

bært að fá að keppa í móti eins 
og þessu," sagði Lárus Ivarsson, 
félagi Helga í Framliðinu, en Lárus 
átti mjög góða leiki á þessu móti 
og er þarna greinilega emilegur 
leikmaður á ferðinni. „Ég er búinn 
að æfe í tvö ár og það er mjög 
gaman að vera í Fram. Við höfum 
gott lið og við hefðum komist 
lengra ef við hefðura ekki leikið 
gegn KR strax í riölakeppninni en 
KR er með besta liðið," sagði Lár-

us ennfremur. 
-RR 

Leiknisstrákarnir engU * 
stuðning fjölmargra foreldra og forráðamanna sem fylgdu peyjunum sínum 
i gegnura súrt og sætt. Reyndar áttu Leiknismenn met í sambandi við fjölda 
stuðningsmanna því þeir voru u.þ.b. 20 talsins. Hér sést hluti hópsins fylgj-

ast spenntur með leik sinna manna. DV-mynd OG 

Hitað upp fyrir erfiðan 
isstrákarnir í léttri upphuunarænngu fvrir leik sinn eegn Fram. . upphítunarætingu tynr leik sinn gegn . 
dugði þó ekki að þessu sinni því Framarar sigruðu. 

leik. Leikn-

Upphitunin 
DV-mvnd ÓG 

ÍR-ingar unnu innimótið 
Á föstudag fór fram hraðmót í inn-

anhússknattspyrnu þar sem öll liðin 
tóku þátt. í A liða keppninni fóru 
ÍR-ingar með sigur af hólmi en þeir 
sigruðu KR-inga í úrslitum en þar 
réðust úrslitin i spennandi víta-

spymukeppni. Skagamenn höfhuðu 
í 3. sæti eftir sigur á Breiðabliki. 

Skagamenn unnu síðan B liða 
keppnina en þai' sigruðu þeir Fram-

ara einnig eftir vitakeppni. Mörg 
minni liðin. sera áttu erfitt uppdrátt-

ar í útimótinu. komu á óvart inni 
enda mátti lítið út af bregða þar sem 
leiktíminn var aðeins 5 mínútur. 

-RR 
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og er drengurinn ótrúlega snjall leikmaður 
og mataði félaga sína með snilldarsendingum 
en tók sig svo til og skoraði upp á eigin spýt-

ur inni á milli og áttu varnir andstæðinganna 
ekkert svar við þessu. 

í hinum undanúrslitaleiknum unnu ÍR-

ingar Skagamenn nokkuð örugglega og 
tryggðu sér þannig farseðilinn í úrslitin. 
Ólafur Sigurjónsson skoraði fyrsta mark 
leiksins fyrir ÍR og síðan bætti Eiður Smári 
Arnórsson, sonur Arnórs Guðjohnsen, öðru 
markinu við með fallegu skoti. I síðari hálf-

leik skoraði síðan Ólafur aftur og úrslitin 
urðu því 3-0. ÍR-liðið sýndi mjög góðan leik 
og hefur það á að skipa skemmtilegum ein-

staklingum og ber þar mest á þeim Ólafi 
Sigurjónssyni og Eiði Smára. Lið ÍA átti 
ágætan leik en réð ekki við ÍR-inga. Sturla 
Gunnlaugsson var besti maður liðsins að 
þessu sinni. -RR 

ium gekk illa 
tmannaeyingum hváð heimaliðin, Týr og Þór, 
i-liðunum. Undanfarin ár hafa liðin ávallt verið 
ðin nær botninum og áttu margir auðvitað er-

-RR 
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lAUSARSTÖDURHJÁ 
REYKJAVÍKURBORG 

STARFSFÓLK VANTAR Á 
SUNDSTAÐINA í Reykjavík 

Baðvarsla, laugarvarsla og næturvarsla/ræsting. 

Umsóknarfrestur er til 3. júlí nk. 

Upplýsingar gefur íþróttafulltrúi í síma 622215. 

Umsóknum ber að skila til starfsmannahalds Reykja-

víkurborgar, Pósthússtræti 9, 5. hæð, á sérstökum 
eyðublöðum sem þar fást. 

.n*3* f*a 12325 
Nú geta allir 

borðað hvítlauk 

KYOLIC 
alveg lyktar- og bragdlausi 

hvítlaukurinn 
Algjörlega jafhgildi hráhvítlauks 

20 mánaða kaldgeymsluaðferð KYOLIC hráhvít-
lauksins fjarlægir alla lykt en viðheldur öllum 
hinum frábæru eiginleikum. 
KYOLIC er eini lífrænt ræktaði hvítlaukurinn í 
heimi án tilbúins áburðar eða úðunar skordýraeit-
urs. KYOLIC er ræktaður á nyrstu eyju Japans, 
þar s e m jörð, vatn og loft er ómengað. Jarðvegur 
er einungis blandaður laufi, jurtarótum og öðrum 
lífrænum efnum. 

KYOLIC inniheldur margfalt meira af virkum 
frumefnum og efnasamböndum hráu hvítlauks-
jurtarinnar í fullu jafnvægi en nokkur önnur 
framleiðsla í veröldinni. 

Það er sameiginlegt öllum öðrum hvítlauksfram-
leiðendum að nota mjög háan hita við fjarlægingu 
lyktar og þurrkun eða þá að innihald er mestmegn-
is jurtaolíur annarra jurta (mjúk hylki og perlur). 
Hitameðferð eyðileggur hvata og önnur mikilvæg 
efnasambönd. 

Gæði KYOLIC eru könnuð 250 s innum frá sáningu 
til fullunninnar vöru. 
Ókeypis bæklingar fást á sölustöðum. Þeir fjalla 
m.a. u m nýjustu vísindarannsóknir, undraverða 
lækninga- og heilsustyrkjandi eiginleika hvítlauks 
og einstæð áhrif KYOLIC hvítlauksins. Lesið sjálf 
hvað læknarit segja. 

KYOLIC hefur til s k a m m s t íma verið ófáanlegt 
utan Japans, en fæst nú loks hérlendis. 
KYOLIC hefur nýlega verið bætt við hið sérstaka 
heilsufæði s e m íþróttamenn í Bandarikjunum 
borða meðan þeir æfa fyrir ólympíuleikana. 

Njótiö lífsgleði, orku og hreysti, komið í veg fyrir 
sjúkdóma, notiö þess vegna KYOLIC daglega. 
Helstu útsölustaðir eru heilsuvöruverslanir, lyfja-
verslanir og fleiri. 

Sendum í póstkröfu. 
Fæst í töflum, hylkjum og fljótandi. 

Heildsölubirgðir 
Logaland heildverslun 

símax 1-28-04 og 2-90-15 

M 
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O l U n C I í T í l l i S t í l O c i Matthías Hinriksson, þjálfari Hauka, hvílist hér milli I 

I leikja ásamt lærlingum sínum í Haukaliðinu. Haukar náðu ágætum árangri á mótinu og léku skemmtilega 
knattspyrnu og létu léttleikann sitja í fyrirrúmi. DV-mynd ÓG 

I I 

Draumurinn að 
spila með Napoli 
Blaðamaður DV náði tali af þeim 

Gunnari Gunnarssyni og Borgþóri 
Grétarssyni í miðri upphitunaræfingu 
fyrir leik liðsins gegn Reyni frá Sand-
gerði. 

„Það hefur verið meiriháttar gaman 
og fjör á þessu móti og það er stórkost-
leg upplifun að koma hingað og spila 
við jafnaldra sína frá öðrum liðum. 
Ég er mjög ánægður með árangur 
okkar Stjörnumanna og held að við 
megum vel við una að leika um 9. 
sætið. Maradona er uppáhaldsleik-

maðurinn ihinn og það er æðsti 
draumurinn að verða atvinnumaður 
og leika með Maradona hjá Napoli," 
sagði Gunnar en hann er jafnframt 
fyrirliði Stjörnunnar og hefur einnig 
æft handbolta. 

„Við höfum leikið ágætlega á þessu 
móti og við höfum góðan þjálfara, 
Jóhann Ragnarsson, sem hefur þjálfað 
okkur mjög vel. Mér finnst FH og ÍA 
vera með skemmtilegustu liðin en mér 
finnst KR-ingar ekkert sérstakir. Þeir 
spila leiðinlegan fótbolta en hann 

• Gunnar og Borgþór vilja leika með 
Napoli. 

virðist þó árangursríkur. Fram spilar 
mjög góðan fótbolta en þeir hafa verið 
óheppnir t.d. á móti KR," sagði Borg-
þór Grétarsson en hann er framherji 
í liði Stjörnunnar. -RR 

Njáll Eiðsson, þjálfari Valsmanna. DV-mynd OG 

Hveigi hægt nema 
í Vestmannaeyjum 

Ég er í alla staði mjög ánægður með 
þetta Tommamót og sem nýliði hér á 
Tommamóti þá bjóst ég ekki við að 
þetta mundi heppnast svona vel eins 
raunin varð. Mínir menn náðu ekki 
að sýna sitt besta en þeir eru samt 
ánægðir og fara glaðir heim. A liðið 

náði sér aldrei á strik en B liðið sýndi 
ágætis leiki. Ég er viss um að það er 
hvergi hægt að halda svona mót nema 
í Vestmannaeyjum," sagði Njáll Eiðs-
son, þjálfari Valsmanna. „ Þetta mót 
er stórköstleg upplifun fyrir peyjana," 
sagði Njáll að lokum. -RR 

M 

• Lárus Jakobsson. 

^Gaman að 
taka þátt 
í þessu' 

„Þetta hefur gengið mjög vel og 
ailt hefor farið nákvæmlega sam-
kvæmt áætlun. Iiðin haÉa koraið 
sérataklega vel fram og stjómend-
ur þeirra hafa staðið sig með prýði 
Það er ekki hægt að segja armað 
en að það er mjög gaman að taka 
þátt í þessu þegar maður sér hvað 
pollaxnir hafa haft gaman af þessu 
og þó að raikil vinna liggi í ölium 
un&búningi þá er hún vel þess 
virði. Eg vil geta þess að lokum 
að það hafe mjög margir lagt miila 
vinnu í þetta í algerri sjálíboða-
vinnu og eiga þeir allir miklar 
þakkir skildar," sagði Lárus Jak-
pbsaon, eirui a£ stjórnarmönnum 
TýB, en hann var áðalburðarásinn 
í framkvæmd og skipulagningu 
mótsins. 

-RR 
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Frá Þorlákshöfn kl. 14.00 

Aukaferð á sunnudógurn 
Frá Veykl. 18.00 

Frá Þorlákshöfn kl. 22.00 
Frá Veykl. 17.00 

FráÞorlákshöfnkl. 21.00 

BifreiðirmætH klst. fyrir brottför 

H yUtrióllurhi 
Sími 1792 

SAMVINNU 
TRYGGINGAR 
Umboð í Vestmannaeyjum: Aurora Friðriksdóttir 
Kirkjubæjarbraut 4 - Sími 1404 

Tommamótið 
sett á morgun 

Stærsta knattspyrnumót 
landsins, Tommahamborgara-
mót Týs verður sett með við-
höfn á morgun, miðvikudag. 
Athöfnin hefst kl. 20:30 með 
skrúðgöngu þátttökuliðanna 
frá Barnaskólanum að Há-
steinsvelli þar sem mótið verð-
ur sett. Síðan verða skemmti-
atriði þar sem m.a. hinn ótrú-
Iegi Robert Walters, sem hefur 
haldið knetti á loftí í rúmar 13 
klst. samfleytt, mun leika listir 
sínar. Þá mun Björn Thor-
oddsen listflugmaður sýna list-
flug og einnig verður eldgleypir 
á svæðinu. 

Þátt takan á Tommamót inu í 
ár er sú mesta frá upphafi þessa 
móts , eða 48 lið frá 24 félögum, 

• Knattspyrnursnillingurinn Robert Walters, sem m.a. hefur 
haldið knetti á Iofti í rúmar 13 klst. mun leika listir sínar á 
opnunarhátíð Tommamótsins á morgun. 

• Tommamótsblaðið: Þar er 
að finna helstu upplýsingar um 
mótið. 

alls rúmlega 600 manns , og 
komust þó færri félög að en 
vildu. Þátttökuliðin í ár eru: 
ÍA , Völsungur, Fylkir, ÍK, 
Leiknir, Valur, Þróttur , UBK, 
Reynir , ÍR , K R , Fram, Grót ta , 
Haukar , ÍBK, U M F A , F H , 
ÍBÍ, KA, Víðir, Víkingur, 
Stjarnan og að sjálfsögðu okkar 
lið, Týr og Þór. 

Félögin gera innrásina tii 
Eyja á miðvikudag, á morgun, 
og koma flest með Herjólfi, þó 
koma fjögur félög með flugi. 
Sjálf knattspyrnukeppnin hefst 
á fimmtudagsmorgun kl. 09:00 
og verður leikið á fjórum völl-
um samtímis, linnulítið fram á 
sunnudagskvöld, þ .e . vel á 
þriðja hundrað leikir. Ýmislegt 
fleira verður á dagskrá fyrir 
utan knattspyrnuna, m.a. 
skoðunarferðir á sjó og landi 
með Páli Helgasyni, kvöldvök-

ur, grillveisla, bíósýning, 
innanhúsmót, knattþrauta-
keppni og margt fl. 

Mót þetta þarfnast gífurlegs 
undirbúnings og ekki síður 
mikils mannskaps meðan á því 
stendur og vonandi að bæjar-
búar leggist allir á eitt til 
að gera dvöl þessara gesta okk-
ar sem ánægjulegasta og þeir 
fari héðan eins og s.l. þrjú ár 
með bros á vör. 

Mótsblað Tommamótsins er 
komið út og er þar að finna 
flestar upplýsingar um mótið 
ásamt fleira efni. Knattspyrnu-
félagið Týr vildi koma framfæri 
þakklæti til þeirra fyrirtækja 
sem auglýsa í blaðinu og sýna 
þar glæsilegan stuðning við 
þetta mót. 

Ekki er að efa að bæjarbúar 
munu fjölmenna á völlinn þessa 
daga sem mótið stendur yfir. 

• Tommahamboi-garamóf Týs er hreint ævintýri fyrir þessa ungu peyja, þetta er nokkuð sem aldrei 
líður þeim úr minni. -

EYJABÍÓ 
Daglegar sýningar 

kl. 15:00 í 
Félagsheimilinu 

Sýndar eru myndirnar: 
1. Beyond the limits 
(Reginsund) 
2. Days ofdestruction 
(Eldgosið og uppbyggingin) 

EYJABÍÓ 
Fréttir af bryggjunum: 

Sindri með 150 -
160 tonn í gær 

Sindri V E . 

Sigurður Sveinsson, sem 
leysir Torfa af á Vinnslustöðv-
arvigtinni, sagði að verið væri 
að landa upp úr Sindra VE , en 
ekki vissi hann hvað miklu. 

Hermann Kr. Jónsson hjá 
Samtog sagði að aflinn væri um 
150 - 160 tonn hjá Sindra, mest 
karfi af Fjöllunum. Sigurður 
sagði að þá væri von á Gandí í 
dag (mánudag) , en hann land-
aði 22 tonnum á föstudaginn. 
Þá landaði Þórunn Sveinsd. V E 
134 tonnum sama dag. Ekki 
vissi Sigurður um afla fleiri 
báta nema að Sjöí'n V E landaði 
rúmlega einu ;o> n; af slitnum 
humri á föstuUaginn, einnig 
Sæfaxi og Draupnir en ekki 
vissi hann hvað mikinn humar 
þeir voru með. 

Sigurður Einarsson hjá 
Hraðfrystistöðinni sagði að í 

gær hefði Alsey V E landað 44 
tonnum og Stefnir V E 40. í dag 
var von á Suðurey V E með 40 
tonn og Bjarnarey V E með 45 
tonn. Aflinn e rb landaður , ufsi, 
ýsa og þorskur. 

Líknar-
konur 
þakka 

Líknarkonur vilja senda 
bestu kveðjur öllum þeim 
sem styrktu þær og studdu á 
einn eða annan hátt á 17. 
júní s.l. 

Sérstakar þakkir fá eftir-
taldir aðilar: Klettur, 
Tanginn, Kristmann Karls. , 
Vilberg, Magnúsarbakarf, 
Hörður Ingvarsson, Jónas í 
Múla, Ágústa Guðnadót t i r , 
Ahaldahúsið, Lúðrasveit 
Vestmannaeyja og Árni 
Johnsen. 

Gæðavara 
á góða verði S PA RlO TANGINN 
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SAMVINNU 
TRYGGINGAR 
Umboð í Vestmannaeyjum: Aurora Frlöriksdóttir 
Kirkjubæjarbraut 4 - Sími 1404 

Tommamótið sett í gærkvöldi: 

Um 650 þátttakendur í ár 
Tommamhamborgaramót 

Týs var sett við hátíðarlega 
athöfn á Hásteinsvelli í gær-
kvöldi. 

Þátttökuliðin gengu fylktu 
Iiði frá Barnaskólanum niður á 
Hásteinsvöllin. Þar voru flutt 
ávörp, og Birgir Guðjónsson 
setti mótið. 

Síðan fóru fram nokkuð 
skemmtiatriði. Tveir eldgleyp-
ar sýndu listir sínar, og Björn 
Thorodsen sýndi listflug. Uppi 
varð fótur og fit meðal drengj-
anna þegar hann dreifði sælgæti 
yfir völlinn. Þá tók knatt-
spyrnusnillingurinn Robert 
Walters góða syrpu, en hann er 
einn sá færasti í heimi að halda 
knetti á lofti. Stóðu drengir 
hreinlega á öndinni þegar Ro-
bert lék listir sínar. 

Þátttakendur í Tommamót-
inu í ár-hafa aldrei verið fleiri, 
og í ár eru þeir um 650, og 
komust færri að en vildu. Þetta 
eru 48 lið frá 24 félögum. 

Keppnin sjálf hófst í morgun 
og er leikið á fjórum völlum 
samtímis. Áður en yfir lýkur á 
sunnudaginn verður búið að 
leika um 300 leiki. Margt annað 
er gert til skemmtunar til að 
gera dvöl drengjanna sem eftir-
minnilegasta. 

Á sunnudaginn fara úrslita-
leikirnir fram og um kvöldið 
verður lokaslútt í Samkomu-
húsinu. 

Þessir ungu peyjar munu 
koma til með að setja mikinn 
svip á Eyjuna næstu daga. 

Hreinn 
bær-
betri 
bær! 

Þeir bæjarbúar sem litið 
hafa í átt að Helgafelli að 
undanförnu, hafa eflaust oft 
séð mikiiin og svartan reyk 
leggja til lofis úr suðurhlíð-
um Fellsins. Sá reykur er 
ættaður úr sorpgryfjunni 
þar. Það er hinsvegar 
stranglega bannað að fleygja 
brennanlegu sorpi í þá 
gryfju. Hún er eingöngu ætl-
uð fyrir óbrennanlegt sorp. 
Og auk þess að hafa þennan 
ógeðfellda reyk þarna yfir, 
vill mikið af þessu brennan-
lega rusli sem í Helgafells-
gryfjuna er hent, fjúka út og 
suður. Verður af þessu hin 
mesta raun fyrir umhverf-
isverndarfólk, og reyndar 
alla. 

Austast á Nýja hrauninu 
er sorpgryfja ætluð undir 
brennanlegt sorp. Eru það 
vinsamleg tibnæli bæjaryiir-
valda að fólk hlýti þessum 
reglum og fari með brennan-
lega sorpið þangað austur. 

Og munið, það er nefhi-
lega staðreynd, að hreinn 
bær, er betri bær. 
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ALLT A GRILLIÐ 
grillkol 5LB á 
aðeins 173 kr. 

ATH! 0PIÐ LAUG-
ARDAG FRÁ 9-12 TANGINN 

i( Lambagríllpinnar 
jt Nautagríllpinnar 

KRYDDLEGIÐKJÖT 
íMIKLUÚRVALI 

Einnigsvínakótilettur, svína-
bógssneiðar og mikið úrval 
aímúrnuðu dilkakjöti 

Gæðavara 
á góðu verði SRARIO TANGINN 
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Tommahamborgaramót Týs 1987 

Stærsta og veglegasta mótið til þessa 
- KR-ingar sigruðu í eldri flokki og ÍA í yngri. Andri Sigþórsson KR bæði 
leikmaður og markakóngur mótsins. Ingibjörg Ólafsdóttir KA valin 
varnamaður mótsins. Víðir prúðastir í 4. sinn. 

Tommahamborgaramót Týs 
1987, það fjórða í röðinni, fór 
fram með pompi og pragt í 
síðustu viku, og vart hefur það 
farið framhjá nokkrum manni. 
Þátttakendur, sem voru yfir 
600, aldrinum 7-10 ára, settu 
mikinn svip á bæinn þessa daga 
sem mótið fór fram, og skein 
lífskrafturinn og ánægjan úr 
hverju andliti. 

Mótið var sett á miðviku-
dagskvöldið, og knattspyrnu-
keppnin hófst á fimmtudags-
morgun. Leikið var frá morgni 
til kvölds frá fimmtudegi til 
sunnudags á fjórum grasvöll-
um. Fyrir utan knattspyrnu-
leikina var ýmislegt annað gert 
gestunum til skemmtunar . Far-
ið í skoðunarferðir, skemmtan-
ir, knattþrautir o.fl. o.fl. 

Á sunnudagskvöldið voru 
mótsslit í íþróttamiðstöðinni þar 
sem verðlaun voru afhent. 
Einnig voru þeir aðilar sem 
stutt hafa mótið heiðraðir sér-
staklega. 

Skipulagning mótsins, sem 
var í höndum Lárusar Jakobs-
sonar, var sem áður óaðfinnan-
leg. Liðin 24 höfðu í nógu að 
snúast allan daginn og dag-
skráin rann í gegn eins og vel 
smurð vél. Aldrei tími til að 
láta sér leiðast. 

Mótið í ár var það stærsta og 
veglegasta til þessa. Ellert B . 
Schram, formaður K.S.Í . heim-
sótti Eyjarnar á sunnudaginn, 
og heilsaði upp á leikmenn 
fyrir úrslitaleikinn. Þá var 
Ríkissjónvarpið á staðnum og 
tók upp úrslitaleikina, sem 
væntanlega verða sýndir á næst-
unni. 

Þeir fararstjórar sem rætt var 
við, voru á einu máli um það 
hversu stórkostlegur viðburður 
þetta væri fyrir drengina. Vest-
mannaeyjar öðluðust sérstakan 
sess í hugum drengjanna og 
væru þær efstar á blaði hjá 
þessum drengjum þegar þeir 
hyggðu á keppnisferðalög út á 
land í framtíðinni. 

KR-ingar sigursælir 
KR-ingar urðu sigursælir á 

mótinu, sigruðu hjá A-liðunum 
og áttu besta ieikmanninn og 
markakónginn, sem reyndar 
var sami leikmaðurinn. 

KR sigraði ÍR í úrslitaleik í 
A , 6-2. Leikurinn var mjög 
skemmtilegur, en sigur KR í 
stærra lagi. Andri Sigþórsson, 
leikmaður og markakóngur 
mótsins, gerði 5 af 6 mörkum 
KR í leiknum, og lagði upp það 
6. Þessi lið léku líka til úrslita í 
innanhúsmótinu, og þar sigraði 
ÍR eftir vítaspyrnukeppni. Er 
óhætt að segja að þau hafi 
borið höfuð og herðar yfir önn-
ur lið í keppninni. 

ÍA sigraði F H í úrslitaleikn-
um í B , 2-1. 

Eyjaliðunum gekk illa í 
keppninni . Hjá eldri var Týr í 
11. sæti en Þór í 23. Hjá yngri 
var Þór í 18. sæti en Týr í 23. 

Sigurvegarar úti: 
A-lið úti 
1. KR 
2. ÍR. 
3. FH 
B-lið úti 
l . Í A . 
2. FH 
3. KR 

• Andri Sigþórsson, KR, besti 
leikmaðurinn og markakóngur 
mótsins. 

Sigurvegarar inni: 
A-lið úti :1. iR, 2. KR, 3. ÍA. 
B-lið úti: 1. Í A , 2. Fram, 3. 
UBK. 
Bestu leikmenn mótsins: 
Leikmaður Andri Sigþórsson KR 
Markakóngur .. Andri Sigþórsson KR, 33 mörk 
Varnamaður: . Ingibjörg Harpa Ólafsdóttir, KA 
Markvörður: Helgi Áss Grétarsson, Fram 
Prúðastir: Völsungur og Víðir 

í skothitni sigraði Óskar Þ . 
Ingólfsson, Þrótti í eldri, og 
Gunnar Már Sveinsson K A í 
yngri. Þar varð Jóhann Sveinn 
Sveinsson (Sveinssonar) Þór 
Vm. í 3. sæti. 

A ð halda bolta á Iofti sigraði 
Þorbjörn A. Sveinsson Vík-
ingi, og hélt hann boltanum 
hvorki meira né minna en 678 
sinnum á lofti. Sá í 2. sæti hafði 
119. Hjá yngri sigraði Guð-
mundur Sævarsson FH (410). í 
2. sæti hjá yngri var Þorsteinn 
Sveinsson Þór með 46. 

í vítakeppninni sigraði Frosti 
Gíslason Tý hjá eldri og Hall-
dór R. Karlsson ÍBK.hjá yngri. 
A ð rekja bolta sigraði Porbjörn 
A. Sveinsson hjá eldri og Eiður 
Smári Arnórsson (Guðjónsen) 
hjáyngri . 

• Sigurlið Tommahamborgaramóts Týs 1987, KR. Þeir sigruðu ÍR í úrslitaleik, 6-2. KR-ingar voru 
vel að sigrinum komnir, höfðu á frábæru liði að skipa. 

• Helgi Áss Grétarsson, Fram, 
var valinn markvörður mótsins, 
annað árið í röð. 

• Málin rædd í leikhléi. Þórður Hallgrímsson, þjálfari 6. flokks 
Týs gefur mönnum sínum góð ráð. 

• Skagamenn unnu bæði inni og úti hjá B-liðunum. Hér er þetta 
sigursæla lið þeirra. 

.-»"-,..'KaiEí» • • • 

• Það var oft hart barist í leikjunum í Tommamótinu og ekkert 
gefið eftir. 

• Þarna fylgjast nokkrir Blikar med telogum sinum frá hliðarlín-
unni, og hvetja þá óspart. 
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TOMMAHAMBORGARAMÓTIÐ 

II Var ekkert 
að hugsa um 

ÍÍ þennan titil 
- sagði Andri Sigþórsson 
ÞAÐ KOM vfst fáum á óvart aö 
Andri Sigþórsson, leikmaður KR, 
var valinn besti leikmaður 
Tommamótsins. Það er óhætt að 
segja að hann hafi borið höfuð 
og herðar yflr aðra leikmenn á 
mótinu. Það sem vakti athygli 
blaðamanns Morgunblaðsins var 
hve óeigingjarnt Andri spilaði. 
Það var ekki nóg að hann skap-
aði sjálfum sór óteljandi færi með 
hraða sínum og útsjónarsemi 
heldur var hann og ólatur að 
mata samherja sínum á frábær-
um sendingum sem gáfu mörk. 

Einnig vakti athygli hve lítið það 
fékk á Andra þó að félagar hans 
nýttu ekki öll þessi færi. Hann var 
ekki að hnýta í félaga sína heldur 
hélt hann áfram að berjast. Þetta 
mættu margir aðrir góðir leikmenn 
taka til fýrirmyndar. Við náðum 
tali af Andra stuttu eftir að hann 
hafði veitt verðlaunum sínum mót-
töku. Fyrsta spurningin sem við 
lögðum fyrir hann var hvort útnefn-
ingin hefði komið honum á óvart? 
„Já.ég verð að segja það því ég 
var lítið að spá í þennan tit i l . Aðal-
atriðið var að vinna Tommamótið 
og hinir t it lamir komu síðan af 
sjálfu sér. Þennan góða árangur 
KR-liðsins vil ég fyrst og fremst 
þakka góðri liðsheild og góðum 
þjálfurum. Án þeirra hefðu þessir 
titlar ekki lent hjá okkur KR-ing-
um." 

Andri er markheppinn mjög og 
spilar líka með 5. flokki og er þar 
markahæstur. Það kom því ekki á 
óvart að hann skyldi verða marka-
hæsti maður á þessu móti með 
33 mörk. Við óskum Andra til ham-
ingju með þennan árangur og það 
verður gaman að fylgjast með 
þessum snjalla leikmanni í fram-
tíðinni. 

• Andri Sigþoreson var kjörinn 
besti leikmaður mótalna og hann 
varð einnig markahæstur. 

• Það var mikill handagangur í öskjunni þegar verið var að ferðbúast. Hér eru það ísfirðingar sem 
koma dóti sfnu fyrir í gámi frá Herjólfi. 

Skagastrákar 
unnu keppni B-liða 
ÞAÐ voru tvö sterkustu B-liðin 
sem kepptu til úrslita að flestra 
dómi: ÍA og FH. ÍA hafði sigrað 
Val f spennandi undanúrslitaleik 
3:2 en FH lagði KR f hinum úrslita-
leiknum 4:2. 

Úrslitaleikurinn var mjög spenn-
andi og skiptust liðin á að sækja. 
Markvörður Skagamanna, Leon 
Pétursson átti stórleik og kom í 
veg fyrir að FH-ingum tækist að 
skora. Það var síðan (var Bened-
iktsson sem skoraði sigurmark ÍA 
með góðu skoti utan af velli sem 
annars góður markvörður þeirra 
FH-inga, Pálmi Guðmundsson réði 
ekki við. Það voru því Skagamenn 
sem stóðu uppi með gullið í keppni 
B-liða. 

Liðið er skipað jöfnum leik-
mönnum, en geta má góðrar 
frammistöðu Guðmundar Kristins-
sonar og Hallgríms Olafssonar. FH 
lék vel en heppnin var ekki með 

þeim í þessum leik. Hjá þeim áttu 
Guðmundur Sævarsson og Orri 
Gíslason í vörninni góðan leik og 
Pálmi varði markið af öryggi og 
verður ekki sakaður um markið. 

KR-ingar 
Tommamótsmeistarar 
Andri Sigþórsson skoraði fimm mörk 
KR-ingar sigruðu ÍR örugglega í 
úrslftaleiknum um gulllð á 
Tommamótinu 1987, 6:2. Það 
sem gerði útslagið öðru fremur 
var stórleikur Andra Sigþórsson-
ar í KR-liðinu. Hann hafði spilað 
mjög vel f öllu mótinu en líklegast 
aldrei betur en f úrslitaleiknum. 
Hann gerði hvorki meira nó 
minna en fimm af sex mörkum 
KR-inga f þessum leik og þar að 
auki lagði hann upp mark sem 
Arnar Sigurgeirsson gerði. 

Jafnsterkt mót og Tommamótið 
verður ekki unnið með einum 
manni og KR-liðið lék mjög vel sem 
liðsheild. í vörninni var Kristinn 
Viktorsson, sá klettur sem flestar 

sóknarlotur stöðvuðust á, en hann 
hlaut einnig mikilsverðan stuðning 
frá hinum snaggaralega Sverri Við-
arssyni og Vilhjálmi Vilhjálmssyni. 

Oskar Sigurgeirsson átti einnig 
góðan leik frammi. Óskar og Andri 
eru líklega okkar efnilegasta fram-
herjapar í yngri flokkunum. Arnar, 
sem enn er á yngra ári, vakti at-
hygli fyrir góða boltatækni og 
ákveðni. f þau fáu skipti sem vörn 
KR-inga sofnaði var Agúst Jó-
hannsson markvörður réttur 
maður á réttum stað og var hann 
sá markvörður sem fékk á sig 
fæst mörkin í motinu. 
(R-ingar eru með gott lið og er 
gaman að sjá hve unglingastarf 

þeirra ÍR-inga er að skila góðum 
árangri. í þessum leík mættu þeir 
hinsvegar ofjörlum sínum og það 
er engin skömm að tapa fyrir jafn 
góðu lið og KR. Bestu menn liðsins 
eru Ólafur Sigurjónsson, sem er 
geysilega leikinn og snöggur leik-
maður, og Eiður S. Arnórsson. 
Eiður er mjög sterkur leikmaður 
og er enn á yngra ári þannig að 
ÍR-ingar ættu að vera sterkir að 
ári. Einnig átti Valur Þ.ÓIafsson 
ágætan leik en hann gerði annað 
mark ÍR-inga. Hitt markið gerði 
Ólafur Sigurjónsson. Aðrir sem 
ágætan leik áttu voru Haraldur J. 
Guðmundsson og Róbert Hjálm-
týsson. 

Tvær knáar 
úr Sandgerði 

Þessar tvær knattspyrnustúlkur úr Sandgerði heita Dagný Hulda 
Erlendsdóttir og Baldvina Karen Gísladóttir. Þær léku með B-liði 
Reynis og stóðu sig með ágætum. Nokkrar stúlkur tóku þátt í mót-
inu að þessu sinni. 
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UMSJÓN/Andrés Pétursson 

„Ég trúði ekki 
að naf nið mitt 

hef ði verið 
kallaðupp" 

- sagði Ingibjörg Harpa úr KA 
t>AÐ KOM dálítið á óvart að besti 
varnarmaður mótsins var valin 
Ingibjörg Harpa Olafsdóttir, fyrir-
liði KA-liðsins, ekki sfst henni 
sjálfri: 

„Eg var að fylgjast með verð-
launafhendingunni þegar nafnið 
mitt var lesið upp og ég hélt að 
það væri einhver misskilningur. 
En þegar liðsfélagar mínir ýttu við 
mér að fara fram gerði ég mér 
grein fyrir því að ég hafði verið 
valin. Þetta kom mér mjög a óvart 
og ég veit að vinkonur mínar á 
Akureyri verða líka mjög undrandi. 
Eg hef æft í 3 ár og hef fullan hug 
á að gera það áfram enda er tölu-
yerður áhugi hjá stelpum á 
Ákureyrí á fótbolta." 

Ingibjörg var vel að tit l inum 
komin. Hún er mjög sterkur varn-
armaður sem aldrei gefst upp. 
Einnig er hún duglegur fyrirliði og 
hvetur liðsmenn sína áfram. Við 
hér á Morgunþlaðinu óskum Ingi-
björgu ti l hamingju með tititinn og 
vonum að hun haldi áfram að 
stunda sína íþrótt af kostgæfni. 

K 

• Þær hurfu margar pulsurnar á laugardagskvöldið f Eyjum þegar grillveislan var haldin. Hór má -<já 
nokkra unga knattspyrnumenn bíða spennta f röð eftir pulsu og kokkarnir hafa í nógu að snúast. 

„Gaman að vera 
valinn í annað sinn" 
- segir Helgi Áss Grétarsson markvörður mótsins 

• Besti varnarmaðurinn. Ingi-
björg Harpa Ólafsdóttir úr KA. 

HELGA skaut upp á stjörnuhimin-
inn á Tommamótinu f fyrra er 
hann var valinn markvörður 
mótsins. Jafnvel þótt að liði hans, 
Fram, hefði ekki gengið eins vel 
nú og f fyrra þá var Helgi valinn 
markvörður mótsins í annað sinn. 

„Þetta kom mér á óvart því mér 
fanst sjálfum að ég hefði ekki spil-
að nógu vel. Hinsvegar er ég mjög 

hreykinn að ég skuli hafa verið 
valinn í annað sinn og þetta ýtir 
undir að halda áfram að æfa vel. 
Við Framarar erum ekki með jafn 
sterkt lið og í fyrra, en erum nú 
samt sæmilega ánægðir með ár-
angurinn í ár. Þetta hefur verið 
frábær tími hér í Eyjum og það er 
sárt að hugs til þess að ég get 
ekki tekið þátt í fleiri Tommamót-

Við tökum undir þessi orð Helga 
og vonum að hann haldi áfram að 
æfa og að lokum taki við stöðunni 
af uppáhaldsleikmanni sínum, 
Friðriki Friðrikssyni, markmanni 
meistaraflokks Fram, í fyllingu 
tímans. 

Markvörður Tommamótsins ann-
að árið í röð var Framarinn Helgi 
Áss Grétarsson. 

Hvaö er um aö vera?! 
Það var grannt fylgst meö leikjum mótherjanna og samherjanna á Tommamótinu. Hér eru nokkrir sem 
virðast ekkert allt of ánægðir með það sem þeir sjá á vellinum. Hvað það var vitum við ekki en þeir 
hafa greinilega áhyggjur af leiknum. 

Robert Walters sýndi krökkunum hvernig á að fara með fótknött. 
Eftir sýninguna vildu allir eiginhandaráritun og varð hann f úslega við 
þvf. 

,.».Æ~ 
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Deilumar innan ríkisstjomarinnar: 

Höfnum vinstristjórnar-
háttum framsóknarmanna 

- segir Þorsteinn Pálsson forsætisráðherra - sjá baksíðu 

Hverjir eru bestir? spurði Ijósmyndarinn og það stóð ekki á svari - KA glumdi við einum rómi og litlir hnefar fóru á loft. Þessir galvösku fótboitakappar 
frá Akureyri millilentu á Reykjavikurflugvelli i gær á leið sinni til Vestmannaeyja. Um helgina fer fram Tommamót í fótbolta i Vestmannaeyjum og þang-
að flykkjast nú knattspyrnuáhugamenn í yngri kantinum hvaðanæva af landinu. Eftirvæntingin leynir sér ekki i ándlitum pollanna og má búast við hörku-
keppni þegar boltinn byrjar að rúlla í Eyjum. DV-mynd JAK 

Þróunaraðstoð íslenskra stjómvalda: 

Japanír fengu 
fimmfaldan 
styrkávið 

þróunarlöndin 
- siá bls. 5 

1 
Steingrímur Hermannsson: 

Hver sem er 
geturfarið 

í kringum bráða-
birgðalögin 

- sjá bls. 3 

Dómur Hermanns Björgvinssonar: 

Þungur dómur 
yfir ákæru-
valdinu í 

pkurmálínu 
-sjábls. 5 
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Fimmta mótið 
tókst mjög vel 
- á sjötta hundiað keppendur í Eyjum 

Hið árlega Tommamót 6. flokks 
í knattspyrnu var haldiö með mikl-
um glæsibrag í Vestmannabyjum 
um helgina. Yfir 500 drengir og 
stúlkur háðu þar mikla og 
skemmtUéga keppni á knatt-
spyrnuvellinum en alls tóku 24 Uð 
þátt í mótinu og sendi hvert lið 
bæði A- og B-lið til keppninnar. 

Þetta er í fimmta sinn sem 
Tommamótið er haldið og má segja 
að þetta sé orðið stærsti viðburður 
í unglingaknattspyrnunni á ís-
landi. 

Eins og hin fjögur árin tókst mó-

tið mjög vel. Það voru sem fyrr 
knattspyrnufélagið Týr og Tomma-
hamborgarar sem héldu keppnina 
og eiga þessir aðilar mikið hrós 
skiUð fyrir hreint stórkostlegt 
framtak. 

Víst er að þetta mót á sér enga 
hliðstæðu og erfitt er áð hugsa sér 
betri stað til að halda svona mót 
heldur en Vestmannaeyjar. Týrar-
ar og aðrir Vestmannaeyingar eru 
því sennilega þegar farnir að setja 
sig í stellingar og undirbúa sjötta 
Tommamótið sem haldið verður að 
ári liðnu. 

• Ekkert var gefið eftir í úrslitaleik Fylkis og IR, frekar en í öðrum leikjum Tommamótsins. Ekki má á milli 
sjá hvort Árbæingurinn eða Breiöhyltingurinn hefur betur f þessum slag. 

Amar Þór Viðarsson bestí leíkmaður Tommamótsins: 

Draumurinn að fara í at-
vinnumennsku í útlöndum 

- en þangað til mun ég spsla með FH 

• Eiður Smári Guðjohnsen skorar eitt 27 marka sinna á Tommamótinu. 

Eiður Smári Guðjohnsen markakóngur: 

„Ánægður með 
árangur ÍR-inga" 

Eiður Smári Guðjohnsen varð 
markahæsti leikmaður Tommamóts-
ins. Hann skoraði 27 mörk í leikjun-
um og var áberandi hæstur í marka-
skoruninni. 

„Það er alltaf jafnskemmtileg til-
finning að skora mark, hvort sem 
það er potmark eða glæsimark. Það 
fer auðvitað mikið eftir vörn and-
stæðinganna hvað manni gengur vel 
og svo er líka stundum erfitt að skora 
ef markvörðurinn er mjög góður. 
Mér fannst einna erfiðast að leika 

gegn Týrurum því þeir voru með 
mjög sterka yörn," sagði Eiður Smári 
eftir að hafa tekið við markabikarn-
um. Eiður er sonUr Arnórs Guðjohn-
sen, knattspyrnumannsins kunna 
sem leikur með Anderlecht í Belgíu. 

„Ég er nokkuð ánægður með ár-
angur okkar ÍR-inga. Við komumst í 
úrslit annað árið í röð en töpuðum 
aftur. Við gerum vonandi betur á 
Pollamótinu um næstu helgi," sagði 
Eiður Smári 

Arnar Þór Viðarsson, FH-ingur, 
var kosinn besti maður Tommamóts-
ins á lokahófinu í gærkvöldi. Það var 
stór stund fyrir þennan unga og stór-
skemmtilega leikmann þegar hann 
tók við verðlaunum sínum úr hönd-
um þeirra Arnórs Guðjohnsen og 
Ellerts B. Schram. 

„Þetta er að sjálfsögðu stórkostleg 
stund og ég verð aö segja að mér líð-
ur mjög vel. Ég átti ekki von á að fá 
þessa viðurkenningu. Það voru svo 
margir sem komu til greina að maður 
hugsaði ekkert út í þetta," sagði Arn-
ar Þór í spjalli við DV eftir verð-
launaafhendinguna. 

Grátlegt að komast ekki 
í úrslitaleikinn 

„Við FH-ingar náðum mjög vel 
saman í keppninni og vorum meö 
mjög gott Uð og því var það hrikalega 
grátlegt að komast ekki í úrsUtaleik-
inn. Við vorum svoUtið óheppnir í 
undanúrslitunum gegn Fylki en þeir 
eru annars með mjög gott lið," sagði 
Arnar en hann er sonur Viðars Hall-
dórssonar, FH-ingsins góðkunna sem 
lengi lék með íslenska landshðinu, 
og á því ekki langt að sækja knatt-
spyrnuhæfileikana. • Arnar Þór Viðarsson. 

Nóg að gera á næstunni 
„Þetta er þriðja Tommamótið sem 

ég er á og mér hefur alltaf fundist 
mjög gaman þó að þetta mót sé auð-
vitað mjög sérstakt fyrir mig. Annars 
er nóg að gera á næstunni. við FH-
ingar spilum í Pollamótinu um 
næstu helgi og síðan á HI-C mótinu 
uppi á Skaga. Við stefnum auðvitað 
á sigur þar eins og við gerum reynd-
ar alltaf," sagði Arnar en hann byrj-
aði að æfa fótbolta þegar hann var 
fjögurra ára gamall. 

Gaman að spila 
með Tomma-landsliðinu 

Mér fannst mjög gaman að spila 
með Tomma-landsliðinu en þaö var 
samt mjög ólíkt því að spila í FH-
Uðinu. Maður kannaðist svo lítið við 
hina strákana og því var erfiðara að 
spila með þeim en þetta var samt 
mjög gaman," sagði Arnar um lands-
leikinn en hann var vahnn í Tomma-
landsliðið sem lék gegn 5. flokki Týs. 

„Draumurinn er að sjálfsögðu að 
fara í atvinnumennskuna í útlöndum 
en þangað til mun ég spila með FH," 
sagði Arnar að lokum. 

DVá Tommamótinu í Eyjum: 

. . ■ ■ 

Róbert Róbertsson 
iþróttafréttamaður 

Omar Garöarsson 
Ijósmyndari 

Lárus Jakobsson framkvæmdastjóri: 

„Ailt gekk að óskum" 
- liðsstjórar og foreldrar álíka margir og keppendur 

„Þetta hefur gengjð að óskum eins 
og við var að búast. Þetta mót er orð-
ið árviss atburður, það er engjn 
spurning. Aðsóknin var gífurlega 
mikU og það voru færri sem komust 
að en vildu. Alls voru sjö Uð á bið-
Usta og það er slæmt að koma þeim 
ekki að," sagði Lárus Jakobsson, 
einn framkvæmdasrjóra mótsins, í 
samtaU við DV. 

Það er aUs enginn hægðarleikur 
að srjóma svona móti en þetta hefur 
gengið frábærlega með hjálp margra 

góðra manna. Það má síðan marg-
falda fjöldann með tveimur því að 
það eru næstum álíka margir Uðs-
stjórar og foreldrar eins og keppend-
ur. Engu að síður munum við reyna 
eftír fremsta megni að stækka mótið 
en það er enginn leikur þegar svona 
margir taka þátt. 

Það eru gífurlega margir sem hafa 
lagt hönd á plógjnn. Fararstjórar og 
foreldrar hafa staðið sig mjög vel í 
öUum undirbúnmgi og framkvæmd 
og að sjálfsögðu hafa stjórn Týs og 

velgjörðarmenn lagt geysUega núkla 
vinnu í framkvæmd og skipulagn-
ingu mótsins. Þetta hefur verið mjög 
góð og skemmtileg helgi. Við vorum 
einstaklega heppnir með veður og 
beinhnis aUt gekk að óskum hjá okk-
ur. Ég vU þakka Tommahamborg-
arafyrirtækinu fyrir aUan þann 
stuðning sem það hefur sýnt okkur 
en án þess hefði ekki verið hægt að 
halda þetta mót," sagði Lárus Jak-
obsson. 
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FH lék Val grátt í úr-
slitunum um bronsið 

- Víkingur í fimmta sæti efGr nauman sigur á ÍK 
FH-ingar höfnuðu í 3. sætinu í 

keppni A-liða eftir stóran sigur á 
Valsmönnum, 6-1, í leiknum um 
bronsiö. FH-ingar höfðu núkla yfir-
burði á vellinum og léku Valsstrák-
ana oft á tíðum grátt. 

Egill Sigurjónsson gerði fyrsta 
mark FH og Friðbjörn Oddsson bætti 
öðru viö fyrir hálfleik. í seinni hálf-

leiknum voru yfirburðir Hafnfirð-
inga miklir, þeir komust í 5-0 áður 
en Hhðarendastrákarnir komust á 
blað. Friðbjörn Oddsson skoraði sitt 
annað mark og síðan komu tvö falleg 
mörk frá Guðmundi Sævarssyni. 
Sverrir Þórðarson skoraði 6. markið 
úr víti en áöúr hafði Kristján Valsson 
skorað fyrir Val. 

O FH og Völsungur, liöin sem léku til úrslita í keppni b-liða. FH-ingar eru 
til vinstri, Völsungar til hægri. 

•V t 
2\ 

• Einn leikmanna Þórs frá Vestmannaeyjum reiðir fót til höggs og mótherj-
inn er greinilega ekki spenntur fyrir þvl aö verða fyrir skotinu. 

„Vestmannaeyjar eru skemrati-
legur staður og sennilega er þetta 
ekki hægt annars staðar á landinu. 
Við erum aUir í A-liðinu núna en 
siðast spiluðum í B-liðinu hórna," 
sögðu þeir félagar og bættu við að 
Ruud Gullit væri þeirra uppáhalds-
leikmaður. 

I leiknum um 5. sætið náðu Víking-
ar að vinna nauman sigur á ÍK úr 
Kópavogi, 3-2. Ungur og stórefnileg-
ur leikmaður úr ÍK-liðinu, Alii 
Kristjánsson, gerði bæði mörk Kópa-
vogshðsins. Hann vakti mikla at-
hygh' á mótínu og lék mjög vel í öllum 
leikjum sínum með ÍK. 

Víkingar 
fljótastir 

Á laugardagskvöldið var haldin 
mikil íþróttahátíð á Hásteinsvelhn-
um þar sem keppt var á hinum ýmsu 
greinum. Leikmenn sýndu ýmsar 
kúnstir, s.s. að halda bolta á lofti, 
hitta í hringlaga mark og dansa 
limbó og keppt var í reiptogi. 

Þá var einnig haldin grillveisla þar 
sem hinir ungu knattspyrnumenn 
borðuðu með bestu lyst eftír erfiða 
keppni. 

Síðast á dagskránni á föstudag var 
síðan boðhlaup þar sem keppt var 
um glæsilegan bikar. Hvert lið tefldi 
fram 10 hlaupurum og síðan skiptust 
hlaupararnir á keflinu. Liö Víkings 
reyndist hlutskarpast í boðhlaupinu 
og sigraði með glæsibrag en sveit 
Fylkis varð í öðru sæti. 

Spennandi 
innimót 

Á föstudag fór fram innanhússmót 
í hinu glæsilega íþróttahúsi í Vest-
mannaeyjum. í kepprd A-liða léku 
FH og Vfkingur til úrslita. FH-ingar 
sigruðu, 2-0, í hörkuspennandi leik. 
Ekki var minni keppni og barátta hjá 
B-liðunum. Þar léku einnig Víkingur 
og FH til úrslita en þar hefndu Hæð-
argarðsstrákarnir ófaranna og sigr-
uðu, 2-1, eftir vítaspyrnukeppni. 

I Urslitaliðin tvö á Tommamótinu: Fylkismenn í fremri röð og IR-ingar í þeirri , 

Öruggur sigur 
á ÍR í úrslil 

- tvö möric Gytfa í 4 -1 
Það voru ánægðir Fylkismenn sem 

gengu af leikvelh eftir úrslitaleikinn 
á Tommamótinu í gærdag. Árbæjar-
strákamir tryggðu sér sigurinn í 
keppni A-hða með öruggum sigri á 
ÍR-ingum í úrshtaleik keppninnar. 
Fylkismenn unnu 4-1 sigur í leiknum 
og þar með unnu þeir Tommabikar-
inn í fyrsta sinn. 

Fylkisstrákarnir sýndu í úrslita-
leiknum að það var engin heppni að 
þeir voru komnir alla leið í úrshtin. 
Liðið lék mjög vel úti á vellinum og 

leikmenn spiluðu skynsamlega og 
agað þrátt fyrir aö þeir létu léttieik-
ann sirja í fyrirrúmi. 

„Það var frábært að ná að vinna 
mótið," sagði Ásgeir Ásgeirsson, fyr-
irliði Fylkis, eftir leikinn. 

Strax í byrjun leiksins var ljóst 
hvert stefndi. Hver sóknin á eftir 
annarri dundi á marki ÍR og á 6. 
mínútu náðu Fylkismenn að skora 
fyrsta markið. Það var Gylfi Einars-
son, besti maður vallarins, sem sendi 
boltann í netið eftir að hafa komist 
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• Grindvikingarnir Jón F. Magnússon, Jón Þór Hauksson og Páll Axel 
Vifbergsson. 

„Vel heppnað og 
skemmtilegt mót 

- sögðu þrír hressir Gríndvikíngar 
„Við erum mjög ánægðir með 

árangur okkar í leikjunum og við 
höfum haft mjög gaman af ferð-
inni," sögðu þrír hressir Grindvík-
ingar í spialli við DV eftir leik gegn 
ÍK í undanúrslitunum á laugardag. 
„Þetta hefur verið mjög vel heppn-
að ög skeramtilegt mót," var sam-
dóma álit þeirrá allra. 

• Ein keppnisgreinanna é mótinu var hamborgarakappát. Þar hélt þessi 
stúlka úr Sandgerði uppi heiðri kvenþjóðarinnar og át hraðar en aðrir. 

• Nrtta var ekki keppnisgreín en samt gat 
mlHI leikja. 
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Iþróttir 

þeirri aftari. 

ir Fylkisstráka 
litaleiknum 
H sigri Árbæjariiðsins 

ia 

einn inn fyrir vörn IR. Skömmu síðar 
gerði Ásgeir Ásgeirsson annað mark 
Árbæinga og ÍR-ingar máttu þakka 
fyrir að vera ekki verr settir í leik-
hléi. 

í síðari hálfleik bættu Fylkisstrák-
arnir tveimur mörkum við með 
stuttu millibili. Sævar Ström skoraði 
3. markið og Gylfi Einarsson gerði 
það fjórða eftir glæsilega sókn. A síð-
ustu mínútunum náði Eiður Smári 
Guðjohnsen að skora fyrir ÍR en það 
dugði ekki til og Breiöholtsliðið mátti 

sætta sig við silfurverölaunin annað 
árið í röð. 

Eins og áður sagði var Gylfi Einars-
son besti maður vallarins í þessum 
leik. Drengurinn lék hreint frábær-
lega á vinstri kantinum og lék vörn 
ÍR-inga hvað eftir annað upp úr skón-
um. Þá var HrafnkeU Helgasn einnig 
mjög góður og Ólafur B. Helgason 
var öruggur í markinu og í heildina 
léku alhr Fylkismennirnir mjög vel. 
Hjá ÍR bar mest á Eiði Guðjohnsen 
og einnig á átti markvörður liðsins 
mjög góðan leik í markinu. 

FH vann keppni b-liða 
- sigraði Völsung, 6-2, í skemmtilegum úrslitaleik 

FH-ingar unnu sigur í keppni b-liða 
er þeir sigruðu Völsunga frá Húsavík 
í úrshtaleik með sex mörkum gegn 
tveimur. Leikurinn var mjög 
skemmtilegur og opinn og bæði lið 
sýndu skemmtilega knattspyrnu. 

FH-ingar byrjuðu með miklum 
krafti og komust í 2-0 strax á fyrstu 
5 mínútunum. Ólafur M. Sigurðsson 
skoraði fyrst með góðu skoti og strax 
í næstu sókn bætti Trausti Guð-
mundsson öðru markinu við. Völs-
ungar svöruðu með glæsilegu marki 
Guðlaugs Arnarssonar sem skoraði 

Landslíð 
gegnlý 

Á laugardagskvöldið fór fram 
landsleikur þar sem fyrsta landsliðið 
í 6. aldursflokki lék vináttuleik við 
Vestmannaeyjaliðið Tý, sem tefldi 
reyndar fram 5. flokks mönnum úr 
B-liðinu. 

LandsUðið var vahð úr liðunum á 
Tommamótinu og var skipað mörg-
um snjöUum strákum sem vöktu 
mikla athygU á mótinu. Landsliöið 
vann 2-1 sigur á Vestmannaeyingum 
í mjög skemmtilegum og vel spUuð-
um leik. Það má búast við að þessir 
strákar komi jafnvel til með að skipa 
íslenska A-landsUðið í framtíðinni 
og þurfa menn þá aldeiUs ekki að 
kvíða henni. 

Fjölbreytt 
dagskrá 

Það var margt annað gert til 
skemmtunar í Vestmannaeyjum en 
að spUa fótbolta. Strákarnir fóru í 
bátsferðir kringum Eyjarnar og 
skoðuðu sig um. Þá voru einnig 
haldnar griUveislur og farið með 
strákana í sund. Kvöldvaka var hald-
in og þá var einnig mikið um dýrðir 
á lokahófinu í gærkvöldi þar sem 
verðlaun voru veitt afreksmönnum 
mótsins. 

hálfgert Maradonna-mark beint úr 
aukaspyrnu. Þá tóku FH-ingar öU 
völd á veUinum og gerðu næstu 3 
mörkin. Þröstur Ríkharðson gerði 
tvö mörk með stuttu milUbiU og síð-
an skoraði Trausti Ríkharðsson sitt 
annað mark. Húsvíkingar voru ekk-
ert á þeim buxunum að gefast upp 
en Baldur Aðalsteinsson skoraði lag-
legt mark og staðan var orðin 5-2. 
Þaö var síðan Trausti sem innsiglaði 
öruggan sigur FH-inga er hann skor-
aði sitt þriðja mark og 6. mark FH-
inga. Þar með lauk þessum skemmti-

lega leik og Uðunum var klappað lof 
í lófa í leikslok fyrir frábæra frammi-
stöðu. 

FH-ingar voru vel að sigrinum 
komnir því að Uðið sýndi mikla sam-
stöðu í mótinu og sigraði í öUum sín-
um leikjum. I undanúrsUtunum 
lögöu FH-ingar Fylki að veUi, 3-0, en 
í hinum undanúrsUtaleiknum unnu 
Völsungar Stjörnústrákana, 4-2. i 

Srjarnan hafnaði síðan í 3. sætinu 
eftir sigur á FyUti í leiknum um 
bronsið. Þar þurfti reyndar víta-
spyrnukeppni til að fá úrsUt. 

.Landslið" Tommamótsins var valiö og lék það gegn 5. flokki Týs. 

• Liðin sem léku til úrslita um 3. sætið, FH að ofan og Valsmenn að neðan. 

sssC'í 

• Haukastrákarnir Ingólfur, Ásmundur, Ami og Arnar. 

„Matgt að gerast" 
- sögðu fjórir Haukastrákar 

mt gat tunnan sú arna orðið tll skemmtunar • Það borgar sig að hita vei upp á6w en farið er inn á völlinn. IK-piltur-
Irm teygtr á voðvunum en lætur ekkert framhjá sér fara á meðan. 

Eftir leik Hauka og Víkings í 
undanúrsUtunum tókst blaða-
manrá DV að ná taU af nokkrum 
A-Uðsmönnum Haukanna, þeim 
Ingólfi Ingólfssyni, Ásmundi Pét-
urssyni, Arna Þ. Jónssyni og Arn-
ari Valgarðssyni. Þeir höfðu að 
vísu beðið lægii hlut fyrir Víking-
um en voru engu að síöur ánægðir 
með gengi sitt. 

„Þetta hefur verið skemmtilegt. 
mót. Þaö eru ekki bara leUórnir 

sjálfir heldur er svo margt aö ger-
ast á milU. Við höfðum mjög gaman 
af bátsferðinni og skoöunarferð-
inni um Eyjamar," sögöu þeir fé-
iagar. Þeir hafa aÚir spilað áður á 
Tommamóti nema Arnar. 

„Við bjuggumst ékki við að kom-
ast svona langt en okkur gekk mjög 
vel í riðUnum, unnum fióra leiki 
en tópuðum einum. Við spUum síö-
an um 7.-8. sætið." 
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Iþróttir 

• Kristján Valsson úr Val, besti varnarmaður Tommamótsins. 

Krisfján Valsson besti vamarmaðurinn: 

„Reyni alltaf 
að fara fram í 
hornspyrnum" 

Krislján Valsson, stór og sterkur 
strákur úr Val, fékk viðurkenning-
una besti varnarmaöurinn'mótsins. 
Krisrján var vel aö þessari viður-
kenningu kominn en hann átti 
marga' stórleiki í vörn Vals og var 
þar eins og klettur þegar andstæð-
ingarnir voru í sókn. 

„Ég hef eigjnlega alltaf verið í vörn-
inni frá því ég byrjaði að spila fyrst. 
Ijetta er í annað sinn sem ég spila á 
Tommamótinu og mér hefur fundist 
þetta mjög s.kemmtilegur tími. Við 

Valsmenn stóðum okkur ágætlega í 
mótinu. Það voru mörg góð lið en 
mér fannst FH-ingarnir með mesta 
sóknarhðið," sagði Kristján. 

„Það er oft mjög erfitt áð spila í 
vöm og maður kemst sjaldan upp aö 
marki andstæðinganna. Ég reyni 
samt alltaf að fara fram í hornspyrn-
um og skora þá stundum mark," 
sagði Kristján ánægður í mótslok 
enda ástæða fyrir þennan efnilega 
leikmann að gleðjast. 

Tomma-
stúfar 

Gult e ins og Rijkaard 
Það var augljóst að hinir ungu 
knattspyrnukappar á Tomma-
mólinu höfðu tekið margt eftir 
stórsrjörnunum sínum úr Evr-
ópukeppránni í VÞýskalandi. 
Leikmenn fögnuöu mörkunum 
sínum id . ekki ólikt því sem gerð-
ist í E vrópukeppninni. Það var 
síðan í einum leiknum á Tomma-
mótinu sem ónefndur leikmaður 
fékk að sjá gula spjaldið hjá dóni-
aranum fyrir harða tæklmgu. Þá 
sagði sá stutti upphátfc „Vá, ég 
fékk bara gult spjald - aJ veg eins 
og Rijkaard," og meinti þá að 
siálfsögðu hollenska leikmann-
inn Frank Rijkaard. 

Fylkismenn f engu bónus 
Fylkismenn fengu bau áheit hjá 
einum fararstjóra felagsins að ef 
þeir næðu að leggja FH-inga að 
velli í undanúrslitunum þá 
myndu þeir fá 100 krónur hver í 
verðlaun. Fylkisstrákarnir sigr-
uðu sfðan í lciknum og urðu þá 
að sjálfsögðu 100 krónum rfkari. 
Sannarlega góður bónus það. 

Walters má vara s ig 
Guömundur Sævarsson, leik-
maður meö FH, átti metið í að 
halda bolta á loftt Guðmundur 
hélt boltanum 1265 sinnum uppi 
án þess aö missa hann í jörðína 
og verður það aö teijast stórkost-
Iegur árangur bjá tíu ára dreng. 
Reyndar hafði Guðmundur siálf-
ur á orði að hann hefði auðveld-
lega getað gert betur i bol ta tækn-
inni en hann var orðinn svo 
þyrstur að hann gat ekki haldiö 
boltanum lengur. Englendingur-
inn og heimsme thafinn í bolta-
tækni, Robert Walters, má auð-
ljóslega fara að vara sig á þessum 
unga Hafnfirðingi. 

Þórarar unnu karamellur 
Á kvöldvökunni á fóstudags-
kvöldið var haldin spurninga-
keppni milii liðamia. 

Liöin áttu að giska á hve marg-
ar karamellur væru 1 stærðar 
karamellupoka sem hékk uppi í 
loítinu. Það voru Þórarar sem 
komust næst þvi að giska á rétta 
tölu en pkekkj umörki n voru einn 
tugur. Þórarar fengu þvf allau 
pokan n i verðlaun og héidu mikla 
karamelluvelslu um kvöldið. 

N> 
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Höröur Gylfason úr KR, besti markvörður Tommamótsins. 

Hörður Gytfason besti markvörðurinn: 

„Afi minn var 
markvörður 
á ísafirði" 

Hörður Gylfason, 10 ára gamall 
KR-ingur, var kjörinn besti mark-
vörður keppninnar á lokahófinu. 
Hörður vakti mikla athygli í marki 
vesturbæjarliðsins og sýndi þar oft á 
tfðum mjög glæsilega markvörslu. 

Ég er mjög ánægður að hafa fengið 
þessa útaefningu. Þetta gekk svona 
sæmilega hjá okkur KR-ingum en við 
hefðum sennilega getað gert betur. 
Það var annars nóg að gera í mark-
inu og en mér fannst FH-ingarnir 
hættulegastir upp við markið," sagði 

Hörður. 
Ég hef alltaf spilað í marki frá því 

aö ég byrjaði fyrst að æfa. Afi minn, 
Hörður Helgason, var markvörður á 
ísafirði og þess vegna ákvað ég að 
fara í markið og mér líkar vel að 
spila þar. Rússneski markvörðurinn 
Dasayev er uppáhaldsleikmaöurinn 
minn en annars er erfitt að velja á 
milli því það eru svo margir góðir 
markmenn," sagði Hörður aö verð-
launaafhendingu lokinni. 

Tommamótið 1988 - úrslit leikja 
A-liö 

A-riðUl 
FH-UMFA 4-1 
IBK-KR 0-3 
Selfoss - Víkingur 2-3 
FH - IBK 2-1 
Selfoss - KR 1-4 
UMFA-Víkingur 1-4 

i Selfoss - FH 3-0 
IBK - UMFA 3-0 
KR-Víkingur 0-2 
IBK - Selfoss 2-5 
Víkingur-FH 0-3 
KR-UMFA 3-0 
Selfoss-UMFA 1-2 
FH - KR 5-2 
D3K - Víkingur 0-2 

B-ríðiU 
ÍA-Reynir 3-0 
Fylkir-UBK 4-1 
Haukar-Leiknir 5-2 
IA - Fylkir 2-5 
UBK-Haukar 1-3 
Reynir - Leiknir 1-4 
IA - Haukar 1-4 
Leiknir-UBK 0-3 

_, Fylkir - Haukar 3-0 1 IA - Leiknir 1-1 
UBK - Reynir 3-0 
Haukar-Reynir 3-0 
IA - UBK 4-5 
Fylkir-Leiknir 3-0 

C-riðffl 
Fram-Víðir... 5-2 
Valur-IK 3-5 
Völsungur-Þór 0-3 

Fram - Valur. 1-5 
Völsungur-EK 4-1 
Þór-Víðir...: , 4-0 
Fram - Völsúhgur 4-1 
yíðir-Valur 1-4 
IK - Þór 6-3 
Völsungur-Valur 3-0 
Þór-Fram 2-3 
IK - Víðir 3-0 
Völsungur-Víöir 3-1 
Fram - K %-i 
Valur -Þór 3-0 

D-riðUl 
IR - Þróttur 5-2 
KA - Stjaman 2-1 
Týr-UMFG 1-2 
m - KA 4-3 
Týr-Srjarnan 4-2 
Þróttur-UMFG 2-5 
IR -Týr 6-3 
KA - Þróttur 3-0 
Srjarnan - UMFG 1-2 
KA-Týr, 0-1 
UMFG-IR 0-3 
Þróttur-Srjarnan 1-1 
Týr - Þróttur .4-1 
IR - Srjarnan 5-2 
KA - UMFG 1-2 

UndanúrsUt 
FH - Fylkir 1-2 
Valur - m 2-3 
Víkingur-Haukar 3-0 
ÍK-UMFG 4-2 
KR-UBK 3-2 
Þór-Týr 3-3 

(Þór vann í vítakeppni.) 
Selfoss - U 2-1 
IBK-Leiknir 0-3 

Fram-KA 0-1 
Völsungur - Srjarnan... 2-1 
Víöir - Þróttur 3-0 
UMFA-Reynir 3-0 

Úrslit um sœti 
23.-24. Reynir-Þróttur..... 0-2 
21.-22. UMFA-Víðir 3-2 
19.-20. ffiK - Stjarnan 2-3 
17.-18. Leiknir-Völsungur 1-4 
15.-16. IA-Fram 0-3 
13.-14. Selfoss - KA 2-1 
11.-12. Týr-UBK 1-3 
9.-10. Þór - KR 2-5 
7.-8. Haukar-UMFG 2-0 
5.-6. IK-Víkingur 2-3 
3.-4. FH - Valur 6-1 
1.-2. Fylkir-m 4-1 

B-lið 
/ 

A-riðUl 
FH - UMFA 3-0 
IBK-KR 0-3 
Selfoss-Víkingur 1-3 
FH - D3K 4-1 
KR - Selfoss 3-0 
UMFA-Víkingur 0-3 
Selfoss - FH 1-4 
EBK - UMFA 2-0 
yíkingur-KR 3-1 
E3K - Selfoss 5-2 
FH - Víkingur 3-0 
UMFA - KR 1-0 
KR - FH 0-1 
Selfoss-UMFA 2-0 
Vlkingur-IBK 2-3 

B-riðUl 
ÍA - Reynir 3-0 
Fylkir - UBK 2-2 
Haukar - Leiknir 1-2 
IA - Leiknir 0-3 
UBK-Haukar 1-3 
Reynir - Leiknir 0-1 
Haukar - IA 1-4 
Fylkir - Reynir 3-0 
Leiknir-UBK 0-3 
Fylkir-Haukar 3-0 
IA-Leiknir 3-0 
Reynir - UBK 0-3 
UBK - IA 0-0 
Haukar - Reynir 3-0 
Leikmr-Fylkir 0-3 

C-riðUl 
Fram-yíöir 3-0 
Valur - BX 3-0 
Völsungur - Þór 3-0 
Fram-Valur 1-4 
K-Völsungur 0-3 
Víðir - Þór 1-4 
Völsungur - Fram 4-2 
Valur-Víðir 3-0 
Þór-IK 3-0 
Valur-Völsungur 2-4 
Fram-Þór 3-0 
y íð i r -K 0-3 
IK - Fram 0-3 
Völsungur - Víðir 3-0 
Þór-Valur 0-3 

D-riðiU 
m-Þróttur 3-0 
KA - Srjarnan 0-2 
Týr-UMFG 3-2 
m-KA 3-0 
Srjarnan-Týr 3-0 
Þróttur-UMFG 0-1 

T ý r - m 1-4 
KA - Þróttur 3-0 
UMFG - Stjarnan 0-3 
KA - Týr 3-0 
m -UMFG 3-0 
Þróttur - Stjarnan 1-4 
Srjarnan - m 2-1 
Tyr - Þróttur 0-2 
UMFG - KA 0-2 

UndanúrsUt 
FH-Fylkir 3-0 
Völsungur - Srjarnan 4-2 
Víkingur - IA 2-1 
yalur - m 2-3 
B3K-UNK 3-0 
Fram -KA l-l 
KR - Haukar 0-1 
Þór-UMFG 4-1 
Selfoss - Leiknir 2-1 
IK - Þróttur 0-3 
UMFA-Reymr. 1-0 
Víöir-Týr 0-3 

Úrslit um sæti 
23.-24. Reynir-Víöir 0-1 
21.-22. UMFA-Týr 1-1 
19.-20. Leiknir-m 2-3 
17.-18. Þróttur - Selfoss 4-1 
15.-16. KR - UMFG 3-0 
13.-14. Haukar - Þór 1-4 
11.-12. Fram-UBK 3-1 
9.-10. ffi-K - KA 2-4 
7.-8. IA - Valur 2-0 
5.-6. Víkingur-m 4-3 
3.-4. Fylkir-Stjarnan 1-1 
(Srjarnan vann eftir vítakeppni.) 

1.-2. FH - Völsungur 6-2 
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Tommahamborgaramót Týs 1988: 

• Friðrik Sæbjörnsson skallar hér með miklum tilþrifum, knöttinn í marknet ÍR-inga, og fjórða mark 
f BV staðreynd. 

2. deild, ÍBV-ÍR4-1 

Langþráður sigur 
í fjörugum leik 

Lið ÍBV tók sig loks saman i 
andlitinu þegar liðið kjöldró 
IR-inga s.l. sunnudag í Eyjum. 
ÍBV sigraði með fjórum mörk-
um gegn einu í fjörugum leik. 

Það var Páll Grímsson sem 
skoraði fyrsta mark sitt í 2. 
deildinni fyrir ÍBV í byrjun 
leiksins, af miklu harðfylgi. ÍR-
ingar jöfnuðu um miðjan hálf-
leikinn með fallegum marki , en 
Ingi Sigurðsson náði aftur for-
ystu fyrir ÍBV á síðustu mín. 
hálfleiksins, með stórglæsilegu 
marki. Óð upp allan völlinn og 
þrumaði knettinum í þaknetið 
frá vítateigslínu. 

f seinni hálfleik virtust Eyja-
menn hafa leikinn í hendi sér. 
Tómas I. Tómasson bætti 
þriðja markinu við af stuttu 
færi eftir góðan undirbúning 
Páls Grímssonar, og Friðrik 
Sæbjörnsson skoraði fjórða 
markið undir lok leiksins með 

2. flokk-
urÍBV 
óstöðv-
andi 

2. flokkur IBV sigraði 
lið Ægis í Eyjum s.l. 
fimmtudag með sjö mörk-
um gegn fjórum. Sindri 
Grétarsson gerði fjögur 
mörk í Ieiknum. 

2. flokkur hefur sigrað 
alla þrjá leiki sína í B-riðli 
og það stórt og stefna því 
hraðbyri upp í A-riðiI. 

2. flokkur leikur í kvöld 
gegn U B K í Kópavogi. 

gullfallegum skalla eftir horn-
spyrnu. 

Sigur ÍBV var nokkuð sann-
færandi og mjög kærkominn 
svo ekki sé annað sagt. 

Lið ÍBV: Þorsteinn Gunnarsson, Frið-
rik Sæbjörnsson, Jón Bragi Arnarsson, 
Ólafur Árnason, Elías Friðriksson (Gunn-
ar Leifsson), Jón Atli Gunnarsson, Hlynur 
Elísson, Ingi Sigurðsson, Hlynur Jóhanns-
son (Samúel Grytvík), Páll Grímsson og 
Tómas I. Tómasson. 

Staðan í 2. deild er nú þessi: 
FH 5 15 
Fylkir 5 11 
Víðir 5 7 
ÍR 5 7 
KS 4 7 
ÍBV 5 6 
Tindastóll 5 6 
UBK 5 4 
Selfoss 4 3 
Þróttur 5 1 

2. deild: 

3jamarka 
ósigur 
gegn FH 

Eyjamenn töpuðu 3-0 
gegn efsta Iiði 2. deildar-
innar, FH í Hafnarfirði s.I. 
fimmtudag með þremur 
mörkum gegn engu. 

Eftir jafnan fyrri hálfleik 
náðu FH-ingar forystu 
með marki skömmu fyrir 
leikhlé. Þeir gerðu út um 
leikinn skömmu eftir 
leikhlé með tveimur ódýr-
um mörkum, og þar við 
sat. 

Þetta var þriðji tapleikur 
ÍBV í röð , en FH-ingar 
hafa enn ekki tapað stigi í 
deildinni. 

Lið IBV: Þorsteinn Gunnarsson, 
Gunnar Leifsson (Jón Ólafur Dan-
íelsson), Friðrik Sæbjörnsson, Jón 
Bragi Arnarsson, Ólafur Árnason, 
Hlynur Elísson, Jón Atli Gunnars-
son, Ingi Sigurðsson, Hlynur Jó-
hannsson, Tómas I. Tómasson og 
PállGrímsson. 

Unglingameistaramót íslands í golfi: 

Hjalti og Þor-
steinn í 2.-3. sæti 
- 5 kylfingar frá G. V. stóðu sig með prýði. 

Fimm kylfingar frá G.V. 
stóðu sig með mikilli prýði á 
unglingameistaramóti íslands í 
golfi sem fram fór um helgina. 

Hjalti Pálmason og Þorsteinn 
Hallgrímsson deildu með sér 2. 
sætinu í unglingaflokki (19-21. 
árs), en Hjalti sigraði með einu 
höggi í bráðabana um 2.-3. 
sætið. 

Birgir Ágústsson hafnaði í 4. 
sæti í drengjaflokki (18 ára og 

yngri). Júlíus Hallgrímsson 
hafnaði í 7. sæti og Jóhann 
Pálmason í 13. sæti í sama 
flokki. 

A ð sögn Hjalta var „brjálað" 
veður allan t ímann en leikið 
var á Strandavelli hér á Suður-
landsundirlendinu. T.d. þurfti 
að stytta keppnina úr 72 holum 
í 54 vegna veðurofsans. 

Árangur piltanna er mjög 
góður og sýnir að Eyjamenn 
eiga mikinn efnivið í golfínu. 

Búist við um 700 
þátttakendum 

Tommahamborgaramót Týs, 
það fjórða í röðinni, fer fram 
dagana 29. júní til 4. júlí n.k. 24 
lið taka þátt í mótinu og kom-
ust færri að en vildu. Búist er 
við um 700 þátttakendum og 
eykst umfang mótsins með 
hverju ári. 

Undirbúningur stendur nú 
yfir af fullum krafti og hvílir 
hann aðallega á herðum þeirra 
Einars Friðþjófssonar og Lár-
usar Jakobssonar. 

Mótið hefst með veglegri 
setningarathöfn á Hásteinsvell-
inum miðvikudaginn 29. júní . 
Síðan verður leikið stanslaust 
á 4 völlum frá fimmtudegi til 
sunnudags. Auk knattspyrn-
unnar verður ýmislegt á boð-
stóliim fyrir liðin, grillveisla, 
útsýnisferð, knattþrautir , veg-
legt lokahóf o.fl. 

Tommahamborgaramót 
Knattspyrnufélagsins Týs er 
orðinn árlegur viðburður og 
hefur skipað sér sess sem eitt 
veglegasta knattspyrnumót 
landsins. Þetta mót líður þátt-
takendunum sem eru á aldrin-
um 6-10 ára, aldrei úr minni. 

Líf og fjör á Tommamóti. 

Búið er að draga í riðla í 
mótinu, og líta þeir þannig út: 
A-riðill:FH, lBK, Selí 
UMFA. 

elfoss. Víkingur, KR og 

B-riðill: tA. Fylkir, Haukar, Lciknir, UBK 
og Reynir. 
C-riðiíl: Fram, Valur, Völsungur. I>ór, ÍK og 
Víðir. 
D-riðill: ÍR, KA, Týr, Grindavík, Stjarnan 
og Þróttur. 

Þeir félagar Einar og Lárus 
vildu að lokum biðja alla for-
eldra og Týrara sem eru tilbúnir 
að starfa við mótið, að hafa 
samband við Ellí í síma 11231 
(heima) og 11600 (vinnu). 

YNGRI FLOKKARNIR: 

Hart barist 
Það gekk á ýmsu hjá 

yngri flokkunum um helgina 
og hart barist. Skiptust á 
skin og skúrir eins og 
gengur. Lítum á úrslit leikj-
anna. 

3 . F L O K K U R - A RIBILL: 
Týr-Stjarnan 1-3 

3. flokkur Týs hefur ollið 
miklum vonbrigðum í 
sumar, þetta var þriðji tap-
leikur liðsins í fjórum leikj-
um. Sigur Stjörnunnar var 
sanngjarn þegar á heildina 
er litið og Týrarar þurfa að 
taka sig saman í andlitinu ef 
ekki á illa að fara. Mark Týs 
í leiknum gerði Ingólfur 
Kristjánsson. 

3 . F L O K K U R - B RIÐILL: 
ÍBK-Þór 5-1 
Mark Þórs: Steingrímur Jó-
hannesson. 
Leiknir-Þór 5-1 
Mark Þórs: Hinrik Bjarna-
son. 

Það er erfitt sumar fra-
mundan hjá 3. flokki Þórs, 
fall í C-riðil blasir við ef 
liðið tekur ekki honum stóra 
sínum. 

2. FLOKKUR KV. A-riðiII: 
Fylkir-Týr 2-3 
Mörk Týs: Karen, Inga og 
Iris. 
Afturelding-Týr 2-1 
Mark Týs: Elísabet Benón-
ýsdóttir. 

Týsstúlkurnar léku ljóm-

andi vel í fyrri leiknum gegn 
Fylki og sigruðu verðskuld-
að , en þeim voru eitthvað 
mislagðir fætur í seinni 
leiknum, og máttu já ta sig 
sigraða fyrír síst betri and-
stæðingi. 

5. FLOKKUR B-RIÐILL: 
A-lið: Selfoss-Þór . . . 2-3 
Mörkin: Ólafur Guðnason, 
Emil Andersen og Óskar 
Haraldsson. 
B-lið: Selfoss-Þór . . . 1-5 
Mörkin: Rúnar Þ. Karlsson 
4 og Jóhann S. Sveinsson 1. 

Fjögur stig í sarpinn hjá 
Þórurum í 5. flokki. 
A-lið: Aftureld.-Þór . . 2-6 
Mörkin: Bjarnólfur Lárus-
son 3 , Emil Andersen 2 og 
Ólafur Guðnason 1. 
B-Iið: Aftureld.-Þór . . 1-9 
Sigurður Bragason 3 , Þor-
steinn Þorsteinsson 3 , Rún-
ar Þ . Karlsson 2 og Jóhann 
S. Sveinsson 1. 

Fjögur stig í viðbót í höfn 
og 5. flokkur Þórs til alls 
líklegur í sumar með þessu 
áframhaldi. 
5. F L O K K U R - A RIÐILL: 
A-Iið: Týr-Fram . . . . 4 - 1 
B-Iið: Týr-Fram 2-3 

Þessir leikir fóru fram í 
gærkvöldi. Eftir leikina hef-
ur A-lið Týs 8 stig af 8 
mögulegum en B-liðið 4. 
N Æ S T U LEIKIR: 
Miðvikudagur 22. júní: 
4. fl.Þór-FHkl. 19:00 
4. fl. Týr-Víkingur kl. 19:00 



Hreinn bær-okkur kær 
VESTMANNAEYJABÆR 

i f f lCn Látið Hörpu 
gcfa tóninn 

• Eigendurnir N O V U Matthías Nóason og Vigdís Hansen ásamt 
starfsstúlku í nýja húsnæðinu að Strandvegi 80. 

Nova flytur 
sig um set 

Billjardstofan Nova, áður til 
húsa að Strandvegi 51, hefur 
flutt sig um set og er mí komin 
vestar á sömu götu, eða í hús 
númer 80, Sælahúsið. 

Eigendurnir Matthías Nóa-
son og Vigdís Hansen sögðu að 
nú þegar væri búið að opna 
sjoppuna, sem er opin frá því 
klukkan níu á morgnana til 

klukkan hálf tólf á kvöldin alla 
daga vikunnar. Billjardsalurinn 
verður svo væntanlega opnaður 
í næsta mánuði , en samtals eru 
þetta um 200 fermetrar, hátt til 
lofts og vítt til veggja. Pau 
vildu vekja athygli á að ísinn 
hjá þeim væri einn sá besti í 
bænum, en hann er til í miklu 
úrvali. 

Tommamótið sett á morgun 
Hið árlega Tommahamborg-

aramót Týs í 6. flokki hefst á 
morgun, miðvikudagskvöld kl. 
20:30 með skrúðgöngu frá 
Barnaskólanum að Hásteins-
velli. Þar verður hátíðin sett og 
ýmislegt gert til skemmtunar 
s.s. listflug, stjörnulið Ómars 
Ragnarssonar mun leika við 
óvænta gesti og margt fleira. 

Á fimmtudaginn hefst svo 
sjálf keppnin og stendur hún 
sleitulaust yfir fram á sunnu-
dag. 24 lið eru mætt til leiks og 
eru keppendur um 700 talsins. 
Einnig verður innanhúsmót í 
íþróttamiðstöðinni á föstudag-
i n n f r á k l . 08 til 15. 

Úrslitaleikirnir fara fram á 
sunnudaginn frá kl. 10. Úrslita-
leikur B-liða hefst kl. 12:40 og 
úrslitaleikur A-liða kl. 15:30. 

Alla dagana verður eitthvað 
til skemmtunar fyrir drengina. 
T.d. rútuferð, bátsferð, knatt-
þrautir , grillveisla o.fl. Einnig 
fær hver þát t takandi poka full-
an af ýmsu dóti. 

Mótinu lýkur svo á sunnu-
dagskvöld með lokahófi í 
íþróttamiðstöðinni kl. 21:00. 

Tommamót ið er eitt glæsileg-
asta og veglegasta knattspyrnu-
mót sem haldið er hér á landi. 
Bæjarbúar eru hvattir til að 
fylgjast með skemmtilegu móti . 

# Tommamótið verður sett á 
morgun, en þátttakendur í ár 
verða um 700. Mótið hefst með 
skrúðgöngu annað kvöld kl. 
20:30 að Hásteinsvelli þar sem 
mótið verður sett. 

Á efri myndinni má sjá kepp-
endur koma úr Herjólfi í fyrra, 
en myndin til hliðar er af kápu 
mótblaðsins en það er einskon-
ar handbók fyrir Tommamótið. 

Forsetakosningarnar: 

Rúmlega 66% 
kjörsókn í Eyjum 

Kjörsókn í Eyjum í forseta-
kosningunum s.l. laugardag var 
rúmlega 66%, samkvæmt þeim 
upplýsingum sem Jóhann Pét-
ursson oddviti kjörstjórnar í 
Eyjum, Iét blaðinu í té. 3153 
voru á kjörskrá en 2068 skiluðu 
sér á kjörstað. 

Samkvæmt þessum tölum var 
kjörsókn hér með dræmara 
móti , en heildarkjörsókn á 
l a n d i n u v a r 7 2 , 4 % . 

'Á Suðurlandi voru 13.612 á 
kjörskrá. Atkvæði greiddu 
10.154 eða 7 4 % . 

# Kjörsókn í Eyjum í forsetakosningunum var með dræmara 
móti. Myndin var tekin á kjörstað í Framhaldsskólanum. 

JOMMAHAMBORGARAMÓT 
/ÍKNATTSPYRNU'88™™,* 

Lögreglan: 

Enn einn 
ölvunar-
aksturinn 

Enn freistast ökumenn til að 
setjast undir stýri bfla sinna, 
eftir að hafa neytt áfengis. 

Einn slíkur var stöðvaður af 
lögreglu snemma á laugardags-
morguninn. Grunaði lögreglan 
hann um ölvunarakstur og 
færði hann á lögreglustöð. Eru 
stútar ársins þar með orðnir 28. 

ÓDÝRT KÆFUK JÖT 
► Verð aðeins kr. 99,00 kg. 
Sunbeam grasgrillin vinsælu 
fást hjá okkur. Gæðavara á gæðaverði! 

TAN6INN 

tt 

11050 
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Hið árlega Tommahamborgaramót Knattspyrnufélagsins Týs fyrir 6. aldursflokk, var sett við 
hátíðlega athöfn á Hásteinsvellinum í gærkvöldi. Um 700 þátttakendur frá 24 liðum eru mættir til leiks 
og verður leikið stanslaus knattspyrna fram á sunnudag, en þá fara úrslitaleikirnir fram. Myndirnar að 
ofan voru teknar á setningunni í gær af okkar liðum, Týr og Þór. 

- vegna aflasamdráttar og rekstrarerfiðleika. Starfsfólki sagt 
uppen 
„ Á fundi með starfsfólki s.l. 

föstadag var það tilkynnt að 
vegna aflasamdráttar og rekstr-
arerfiðleika hefur Frystihús 
FIVE ekki starfrækslu að af-

15 ára gosafmælis minnst 
Um helgina verður þess 

minnst með veglegri dagskrá 
að 15 ár eru frá því að jarðeld-
um á Heimaey Iauk, eða 3. júli 
1973. - Sjá nánar á bls. 2. 

loknum sumarleyfum í ágúst 
n.k. Verkafólki er gefinn kost-
ur á starfi í Vinnslustöðinni eða 
Fiskiðjunni og heldur það að 
fullu sínum starfsaldursréttind-
um. Þá verður afli Samtogs 
togaranna lagður upp þar í 
staðinn," sagði Haraldur Gísla-
son forstjóri FIVE í samtali við 
FRÉTTIR í gær. 

Haraldur sagði að um væri 
að ræða 40 heilsdagsstörf, en 
meira en helmingur af þeim 

Bæjarstjórn: 

Kvóti ekki yfír-
færður ef einhver 

sýnir honum áhuga 
Bæjarstjórn samþykkti á 

fundi siiiiim 15. þ.m. að 
áður en erindi um yfírfærslu 
á kvóta úr byggðarlaginu 
verði afgreidd í bæjarstjórn 
verði upplýst hvort áhugi 
fyrir þessum kvótum er fyrir 
hendi hjá útgerð og físk-
vinnslufyrirtækjum hér í 

Eyjum. 
I framhaldi af þcssu sam-

þykkti bæjarráð að þann 20. 
júní sl. að óska eltir því við 
Utvegsbændafélag Vm. að 
það leiti cftir upplýsingum í 
samræmi við .samþykktina 
þcgar um umsóknir iim 
kvótayfirfærslu cr a<"> ræða. 

væru skólakrakkar sem væru 
bara yfir sumart ímann. 

„Þetta er fyrst og fremst hag-
ræðing þar sem mikið óvissu-
ástand ríkir núna, hörgull á 
afla og ekki er grundvöllur 
lengur að skipta afla togaranna 
milli frystihúsanna þriggja, auk 
þess sem Breki er nú erlendis í 
endurbótum. Síðan verður að 
sjá til hvernig málin þróast ," 
sagði Haraldur. 

Rúnar Vöggsson verkstjóri í 
frystihúsi F IVÉ sagði í samtali 
við F R É T T I R að þessar að-

gerðir hefðu verið óhjákvæmi-
legar. Uppsagnirnar hefðu ekki 
komið starfsfólkinu á óvart því 
þær hefðu verið í deiglunni í 
nokkurn t íma. „Starfsfólk er 
almennt óákveðið hvað það 
ætlar að gera, hvort það fer í 
hinar stöðvarnar tvær eða ekki. 
Það er svona rétt að átta sig á 
hlutunum," sagði Rúnar að 
lokum. 

A ð sögn Haralds Gíslasonar 
mun fiskvinnslufólk sem áður 
vann í frystihúsi F IVE sitja 
fyrir störfum verði hafin starf-
ræksla á ný í húsinu. 

Hálf tregt hjá togurnum 
Þetta sagði Friðrik Már Sig-

urðsson hjá Berg-Huginn sf. 
þegar slegið var á þráðinn til 
hans í gær. „Þeir eru allir á 
veiðum togararnir okkar og ég 
held að það sé ósköp lítið frétta 
af þcim cins og er, en síðast 
voru þeir með góðan afla." 

liergéy VR landaði I 16 tonn-
um á mánudaginn. ( i idcon VIí 
landar í dag cða á morgun, 
síðjisl landaði hann K3 lonnum. 
mcsl ysu. cn cittlivað al þvi var 
þorskur. I lalkion VI ' IVu ;i 
vciðar ;i sunntulaginn, cn síðasl 
voru þcir mcð l)5 lonn af'góðum 

fiski. Smáey V E er væntanleg í 
dag, en hún var með 50 tonn 
síðast. Einn gámur var seldur 
frá þcim í gær í Englandi. 
Mcðalverðið var 72 krónur, 
scm er viðunandi. 

Hermann Kr. Jónsson, sá 
lukkunnar pamfíll, hjá Samtogi 
hl'. sagði að Klakkur V E og 
Sindri VE hcfðu landað á föstu-
daginn. Klakkur var með 145 
lonn, al' því voru 50 tonn af 
holia þorski. Sindri var með 
140 lonn al' Fjallakarfa. senni-
lcga lir Sindrabælinu. 

Fiskupp-
boð kl. 

16:30 aila 
virka daga 

Loftljós 
Veggljós 
Stand-
lampar 
Alltí 

sama stíl. 

< > 

Allar 
stærðir af 
hjólum. 

< > 

Ryksugur, 
4 gerðir. 

< > 

Bjóðum 
þátttakendur 
á Tommamót 

velkomna. 

Sjón er sögu 
ríkaril 

SKÓLAVEGI 1 
S ÍM I11300 
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EYJAMAÐUR VIKUNNAR 

Lárus Jakobsson Tommakóngur: 

Myndi setja 
IB V a fjarlog 

í tilefni Tommahamborgaramóts Týs sem verður nú um 
helgina, er viðmælandi okkar að þessu sinni Tommamótskóngur-
inn sjálfur, Lárus Jakobsson. Hann hefur staðið I ströngu síðustu 
dagana enda í mörg horn að Hta þegar svona umfangsmikið mót 
fer fram. Þrátt fyrir það gaf hann sér tíma til að svara nokkrum 
laufléttum spurningum. 

Fullt nafn: Lárus Halldór 
Jakobsson. 

Fæðingardagur og staður: 21. 
júlí 1958 í Vestmannaeyjum. 

Fjölskylduhagir: Laus og líðug-
ur, aðallega liðugur. 

Bifreið: Toyota Corolla '88. 

Starf: Framkvæmdastjóri. 

Hvað finnst þér best við 
starfið? Fjölbreytt og frír sími. 

En verst? Sníkjurnar. 

Fyrri störf: Trésmiður og fleira. 

I.aun: Dágóð. 

Hvað myndir þú gera ef þú 
ættir þess kost að vera ósýnileg-
ur í einn dag? Ekki prenthæft. 

Besti matur: Tommahamborg-
ari. 

Versti iuatiii: Bjúgu. 

Ertu góður kokkur: Nei. 

Besti drykkur: Mjólk. 

Hvað gerir þú í frístundum 
þínum? Aðallega í starfi fyrir 
íþróttahreyfinguna. 

Hvað metur þú mest í fari 
annarra? Traust og heiðar-
leika. 

Hvað fer mest í taugarnar á þér 
í fari annarra? Óstundvísi. 

Hvert er uppáhalds sjónvarps-
ei'nið þitt: Iþróttir. 

Hvert er leiðinlegasta sjón-
varpsefnið? Fréttir á táknmáli. 

Hver er uppáhalds fjölmiðla-
maðurinn þinn? Páll Magnús-
son. 

Uppáhalds stjórnmálamaður-
inn þinn? Denni, engin 
spurning. 

l.ipii:íli:il<ls leikari? Laddi og 
Runi á Hvanneyri. 

Uppáhalds íþróttamaður? Ein-
ar„Dinó". 

Besta kvikmynd sem þú hefur 
séð? Veit ekki. 

Hvaða persónu langar þig mest 
til að hitta? Denna. 

Hver er fallegasta kona í heimi? 
Hófí. 

Ef þú ynnir þrjár milljónir í 
happdrætti, hvernig myndir þú 
eyða þeim? Klára að borga 
skattana. 

Hver er fallegsti staður á ís-
landi sem þú hefur komið á? 
Vestmannaeyjar. 

Iivaða blöðum og tímaritum 
hefur þú mestar mætur á? Leik-
skrá ÍBV og Morgunblaðinu. 

Hvernig líkar þér best að slaka 
á? Uppísófa. 

Ef þú værir í spurningakeppni, 
hvaða sérsvið myndirðu velja 
þér? íþróttir. 

Ertu ánægður með stjórn 
bæjarins þíns? Já og nei. 

Hvaða mál myndir þú setja á 
oddinn ef þú værir einráður í 
einn dag? Setja ÍBV á fjárlög. 

Einn brandari eða saga að 
lokum: Þessi fleygu orð sagði 
Heimir Hallgríms.: Við dróg-
umst gegn ÍSÍ í bikarnum. 

HUS TIL SÖLU 
Einarshöfn, Kirkjuvegur 15 e.h., 3/4 

hluti af eigninni, er til sölu. 
Nánar i upplýs ingar gefur 
Jón Hjal tason hrl. 

FÉLAG KAUPSÝSLUMANNA 
VESTMANNAEYJUM 

Könnun á áhuga 
- f élagslegar 

Stjórn v e r k a m a n n a b ú s t a ð a efnir til 
könnuna r á þörf fyrir félagslegar íbúðir í 
Ves tmannaey jum. 

Könnun þes s i er lögbundin og n iðurs taða 
h e n n a r m u n verða röks tuðningur u m um-
sókn Stjórnar v e r k a m a n n a b ú s t a ð a til Hús-
næðiss tofnunar u m framkvæmdaþörf. Það 
er því afar brýnt , að þeir s e m eru í þörf fyrir 
fé lags legt húsnæði , verkamannabústað 
eða leiguíbúð, skrái 'sig á afgreiðslu Vest-
mannaeyjabæjar eigi síðar en 22. júlí n.k. 
þar s e m nánar i upplýs ingar eru veit tar . 

Þeir s e m eiga inni umsóknir u m verka-
m a n n a b ú s t a ð i þurfa ekki að skrá sig. 

Stjórn Verkamannabústaða, 
Ves tmannaeyjum 

KÖKUBASAR 
KÖKUBASAR 

Dagheimilið Rauðagerði ætlar að ha lda 
kökubasa r n.k. l a u g a r d a g 2. júlí, kl. 14:00. 
Ágóðinn r ennur til k a u p a á útileiktækjum. 

ALLIR VELKOMNIR! 

FIMLEIKADEILD 
ÍBV 

Fimleikaskóli 
verður haldinn d a g a n a 2.-15. júlí. 

Innr i tun og upplýs ingar fös tudaginn 1. 
júlí á milli kl. 17-22 í s íma: 

11796, Hrönn 
12169, Laufey 
12312, Kristín 

ATVINNA 
Starfskraftur óskas t (helst vanur) í v innu 

á kvöldin og u m helgar . 
Upplýsingar í Turn inum í s íma 11126. 

SMA 
auglýsingar 

BÍLL TIL SÖLU 
Til sölu Mazda 92 9 árg. '83, ekinn 
65 þús. km., sjálfskiptur, vökva-
stýri, rafmagn í rúðum o.fl. Verð 
kr. 360 þús. Greiðsluskilmálar: 
150 þúsund út og af gangur á allt 
að 12 mánuðum. Upplýsingar S 
12257 eftirkl. 19:00. 

BÍLL TIL SÖLU 
Tilboð óskast í Toyotu Land-
crysler árg. '68. Fæst á góðum 
kjörum. Nánari upplýsingar S 
11677. 

BÍLAR TIL SÖLU 
Toyota Tercel árg. '87 til sölu, 
ekinn 26 þús. km. 
Ford Escort árg. '84, eltírm 53 
þús . km. Upplýsingar S 12629 
eftirkl. 17. 

BÍLL TIL SÖLU 
Toyota Corolla árgerð '87 til sölu. 
Ekírm 24 þús . km. 
Upp lýs inga rS 11535. 

BÍLL TIL SÖLU 
Til sölu er vel með farinn bfll, 
Peugeot 505, GR, árg. 1985, V-
797. Ekinn 30 þús. km. Verð 550 
þiisund. Upplýsingar S 11504. 

BÍLL TIL SÖLU 
Mazda 929, skoðaður '89, tilsölu. 
Mjög vel með farinn bfll. 
Upplýsingar S 11744. 

íbúöir 

ÍBÚÐ TIL SÖLU 
2ja herbergja íbúð í Áshamri 61 
er tfl sölu. Upplýsíngar S 91-
672668 og hjá Jóni Haukssyni 
hdl. í íma 12000. 

ÍBÚÐ TIL SÖLU 
3ja herbergja ibúð, Hásteinsveg-
ur 60, fyrsta hæð, er til sölu. 
Upplýsingar S 12091. 

ÍBÚÐ TIL SÖLU 
3ja herbergja íbúð v/Áshamar á 
1. hæð. Upplýsingar © 12072 á 
kvöldin og 11971 á daginn. 

ÍBÚÐ ÓSKAST 
Óska eftir að taka á leigu þriggja 
eða fjögurra herbergja íbúð í tvo 
til þrjá mánuði. 
Upplýsingar © 11818 og 11438. 

ÍBUÐ TIL SÖLU 
Til sölu er 150 fermetra íbúð i 
endaraðhúsi. Til greina koma 
skipti á 2ja-3ja herbergja íbúð. 
Upplýsingar hjá Jóni Haukssyni 
hdl. 

Ymisl&gt 

ÞJÓÐHÁTÍÐATJALD 
Óska eftir að kaupa stærri gerð-
ina af þjóðhátíðartjaldi. 
Upplýsingar© 12717. 

TIL SÖLU 
Frystikista er til sölu. 
Upplýsingar S 11924. 



15. árgangur Vestmannaeyjum, 5. júlí 1988 50. tölublað 

Glæsilegt Tommamót Týs 
Tommahamborgaramóti Týs í knattspyrnu í 6. flokki, því fímmta í röðinni var slitið s.l. 

sunnudagskvöld með pompi og pragt í Iþróttamiðstöðinni. Mótið þótti mjög vel heppnað sem 
endranær, og mál manna að það eigi sér enga hliðstæðu hér á landi. Myndin að ofan var tekin 
af nokkrum keppendum á lokahófínu. - Sjá bls 6. 

Loðnubræðslurnar: 

Breytingar vegna mengun-
arvarna kosta 300 milljónir 
- G u f u þ u r r k u n áli t legur kos tu r , en dýr. 

Áætlaður kostnaður beggja 
loðnuverksmiðjanna, FIVE og 
FES, við að breyta þeim, þann-
ig að ekki stafí af loftmengun, 
er að sögn forráðamanna þeirra 
rúmar 300 niilljónir. 

Eins og komið hefur fram 
renna starfsleyfi beggja loðnu-
verksmiðjanna út þann 1. sept-
ember 1989 og óvíst að þau 
fáist endurnýjuð nema komið 
verði upp viðunandi mengunar-
vörnum. í bréfum forráða-
manna beggja verksmiðjanna 
til bæjarráðs er sagt að helsta 
ráðið til að hindra loftmengun 
frá þeim sé að þurrka mjölið 
með gufu. Þetta kostar um 150 
milljónir hjá hvorri verk-
smiðju. Hjá FES er bent á 
þann möguleika að minnka af-
köstin úr 600 tonnum á sólar-
hring niður í 400 tonn og fram-
leiða svokallað L.T. mjöl, en 
kostnaður við það yrði um 55 
milljónir. Pá segir að á þessu 
stigi hafi engin ákvörðun verið 
tekin og það gerist ekki á þessu 
ári. 

í bréfi F IVE er bent á að 
þessar kröfur séu einnig á aðrar 
verksmiðjur landsins og muni 
því kosta mörg hundruð mill-
jónir króna og ekki ljóst 
hvernig slíkt verður fjármagn-
að. Er spurt hvort bæjarábyrgð 
gæti komið til við lausn þessa 
máls. 

Bæjarráð samþykkti að 
senda bréfin til heilbrigðis-um-
hverfis og náttúruverndar-

nefndar. Heimilt er að veita 
einfalda bæjarábyrgð, en 
bæjarráð mun ekki taka af-
stöðu fyrr en nánari gögn liggja 
fyrir. 

A ð lokum má geta þess að 
Sigurður Jónsson fulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins í bæjarráði, bók-
aði mótmæli gegn bæjarábyrgð 
á þessum fundi bæjarráðs. 

Barn fyrir bíl, 
betur fór en 
áhorfðist 

Barn varð fyrir bíl á Hamars-
vegi, móts við I Iraunbúðir, um 
klukkan fímm síðdegis á 
fímmtudaginn. 

í gær var ekki vitað ná-
kvæmlega um meiðsli barnsins, 
en ekki var álitið að þau væru 
alvarleg. 

Alvarlegt 
slysí 

Spröngunni 
Danskur ferðamaður slas-

aðist í Spröngunni um 
klukkan átta á laugardags-
kvöldið. Hafði hann hlotið 
höfuðhögg og var fluttur til 
Reykjavíkur með sjúkra-
flugvél. 

A ð sögn lögreglu var mað-
urinn að klifra upp eftir 
bandi, þar sem bergið er 
einna hæst. Sögðu sjón-
avottar að svo hafi virst, 
sem maðurinn hefði gefist 
upp og byrjað að renna nið-
ur eftir bandinu. Pegar hann 
á þrjá metra eftir niður, 
skellur höfuð hans utan í 
bergið og hann missir með-
vitund. Hann var tafarlaust 
fluttur með sjúkraflugvél til 
Reykjavíkur, þar sem hann 
liggur á sjúkrahúsi. Ekki var 
vitað nákvæmlega um líðan 
hans í gær, en einhverrar 
lömunar hafði orðið vart, en 
ekki vitað hversu alvarlegt 
það var. 

Drífa AR: 

Hleðsla úr 
tundurdufli 
í trollið 

Togbáturinn Drífa ÁR fékk 
hleðslu úr tundurdufli í trollið, 
þar sem hann var að veiðum 
norð-vestur af Surtsey. 

Það var á sunnudaginn, sem 
hleðslan kom í trollið og voru 
þeir komnir með hana í land 
síðdegis. Er hleðslan í laginu 
eins og venjuleg olíutunna, en 
innihaldið ér öllu hættulegra, 
TNT sprengiefni og kveikibún-
aður. Gylfi Geirsson frá Land-
helgisgæslunni kom þá um 
kvöldið og aftengdi kveikibún-
aðinn og eyddi sprengiefninu. 

• Á myndinni eru tveir hásetar á Drífu ÁR, Jófríður 
Jónsdóttir og Anna Kolbeinsdóttir, og standa þær við 
hleðsluna úr lundui'duflinu. 

Fiskupp-
boð kl. 

16:30 alla 
virka daga 

Sími11777 

Nýtt 
frá 

Adidas 
► Hlýrabolir 
► T-bolir 
► Stuttbuxur 
► Trimmbuxur 
► Allt í sólina 
oggóðaveðrið. 

Nýtt 
frá 

Belgíu 
Æðislegirvind-
og regngallar í 
hitaskúrina. 
Prentaðirgallar 
Sjálflýsandi 
gallar. 
Einlitirgallar. 

Ofantaldar vör-
ur eru það nýj-
asta sem sýnt 
var á síðustu 

íþróttavörusýn-
ingu í Múnchen. 

Sportfatnaðinn 
og skóna velur 

þú að sjálf-
sögðu hjá: 
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T O M M A H A M B O R G A R A M Ó T TÝS 1988: 

Á sér ekki hliðstæðu hér á landi 
Þetta sagði einn þeirra fjölmörgu gesta 

sem hingað komu vegna Tommamótsins. 
„Þet ta hefur gengið alveg írábærlega, allt 
skipulag staöist, tímasetningar og annað 
sem að mótinu lýtur og I'ýrurunum svo 
sannarlega til sóma," sagði þessi gestur, 
sem talar fyrir munn margra, sem hér voru 
um helgina. 

Hátt á 7. hundrað strákar (og stúlkur), 
10 ára og yngri, tóku þátt í mótinu, margir 

-þeirru hafa komið hingað áður á Tomma-
mót og ákveðnir í að koma aftur á næsta 
ári, ef aldurinn leyfir. Áhugi þessara ungu 
íþróttamanna er gífurlegur og aðdáunar-
vert hversu skipulagðir þessir hópar eru. 
Hafa þeir svo sannarlega sett svip sinn á 
bæinn þar sem þeir hafa gengið um göturn-
ar í röðum í fallegu og litskrúðugu búning-
ii n ii m síiium. 

Mótiö var sett á miðviku-
dagskvöld, hófst með skrúð-
göngu á Hásteinsvöll, þar sem 
margt var til skemmtunar . 
Stjörnulið Ómars Ragnarsson-
ar lék við jólasveina og Grýla 
var dómari . Björn Thoroddsen 
sýndi listflug og þótti mörgum 
nóg um, en hann lauk því með 
að kasta karamellum yfir svæð-
ið við mikla kátínu yngstu borg-
aranna. 

Mótið hófst svo á fimrntu-
dagsmorguninn og var keppt 
alla daga frá morgni til kvölds 
fram á sunnudag. Þar skiptust 
á skin og og skúrir og því miður 
verður einhver að tapa í fótbolta 
og það getur verið sárt, einkum 
ef maður er ekki nema 7 eða 8 
ára og væntingarnar miklar, þá 
getur orðið stutt í tárin. 

Knattspyrnumennirnir tóku 
íþrótt sína alvarlega og sýndu 
oft snilldar takta svo unun var 
á að horfa og auðséð að Evrópu 
keppnin hafði ekki farið fram 
hjá þessum köppum og þar 
voru fyrirmyndirnar þegar 
mörkum var fagnað. „Þetta er 
alvöru fótbolti," sagði einn sem 
aldrei lætur sig vanta á völlinn. 
„Það verður gaman að fylgjast 
með þessum strákum í f ramtíð-
inni og ég yrði ekki hissa þó 
maður ætti eftir að minnast 
þeirra, þegar þeir verða komnir 
í efri flokka liða sinna," sagði 
hann. 

Fylkir úr Reykjavík stóðu 
uppi sem sigurvegarar í flokki 
A-lið eftir sannfærandi sigur á 
IR, en FH -ingar urðu í 3. sæti. 
í Flokki B-liða sigruðu FH-

ingar, Völsungar urðu í öðru 
sæti og Stjarnan í því þriðja 
(Sjá úrslit annarsstaðar á síð-
unni). 

Verðlaunaafhendingin fór 
fram í íþróttamiðstöðinni á 
sunnudagskvöldið og þar var 
bekkurinn sannarlega þétt 
staðinn. Veitt voru verðlaun 
fyrir bestan árangur í hinum 
ýmsu greinum og þrautum, má 
þar nefna kappát , l imbódans 
og fleira og fleira. Séð var til 
þess að gestirnir þyrftu ekki að 
láta sér leiðast meðan þeir voru 
ekki að spila og var þá meðal 
annars keppt í þessum greinum 
og farið var í skoðunar og 
bátsferðir. Stemmningin í 
íþróttamiðstöðinni var stór-
kostleg og verður öllum sem 
þar voru ógleymanleg. Stoltir 
gengu þeir einn af öðrum á 
verðlaunapall , hylltir af öllum 
viðstöddum svo undirtók í 
salnum. Já það voru ánægðir 
ungir menn sem þarna voru 
saman komnir, þreyttir að 
afloknu Tommamót i , en þarna 
voru margir þeirra að upplifa 
atburð sem þeir aldrei gleyma. 

Einhverjum varð að orði að 
Tommamót ið væri veðurguð-
unum þóknanlegt, því þetta er 
í 5. skiptið sem það er haldið og 
alltaf hefur veðrið leikið við 
þá. Það starf sem unnið er á 
Tommamótun hlýtur að vera 
öllum þóknanlegt og er þeim 
sem að því standa, íyrurum og 
byggðarlaginu öllu til sóma og 
sennilega væri hvergi hægt að 
halda sambærilegt mót. 
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• Keppendur koma marserandi frá Barnaskólann að Hásteins-
velli. 

• Bekkirnir í fþróttahúsinu voru þétt setnir á lokahófínu á 
sunnudagskvöldið. 

# Einbeitningin hjá þessum Týrara leynir sér þegar hann sækir að 
marki andstæðinganna. 

• Þórarar hvíla lúin hein í hálfleik. og leggja á ráðin hvernig 
knésetja á andstæðingana i seinni hálfleik. 

• Sigurður Jóelsson Týr, sigr-

aði í keppni á þrautarbraut. 
• Jósep Agnar Róbertsson 
hafnaði í 3 . sæti í skothittni. 

Úrslit í 
Tomniaham-
borgarmóti 

Týs 1988 
A-LIÐ, 1.-2. sæti: 
Fylkir-ÍR 4-1 
3.-4. sæti 
FH-Valur 6-1 

l>ór hafnaði í 10. sæti, töpuðu fyrir 
KR 2-5 í leik um 9.-10. sæti. Týr 
hafnaði f 12. sæti, tapaði 1-3 fyrir 
UBK. 
B-LIÖ, 1.-2. sæti: 
FH-Völsungur 6-2 
3.-4. sæti: 
Stjarnan-Fylkir 1-1 
Stjarnan vann á vítakeppni. 

Þót hafnaði í 13. sæti, sigruðu 
Hauka 5-1 í leik um 13.-14; sæti. Týr 
hafnaði í 21.-24. sæti, gerði jafntefli 
við Aftureldingu, 1-1. 

í innanhúsmótinu bar FH sigur úr 
býtum hjá A-liðunum, sigruðu Vík-
ingf úrslitaleik, 0-2. Stjarnan hafnaði 
í 3. sæti, sigraði Þór Vm. 3-0. 

Hjá B-liðunum áttust Víkingur og 
FH einnig við í úrslitaleik. Par snérist 
dæmið við og Víkingur sigraði 2-1. 
Völsungur hafnaði í 3. sæti, s'gtaði 
Prótt 1-0. 

Besti leikmaður mótsins var kjör-
inn Arnar p. Viðarsson úr F H . og 
kom það val fáum á óvart. 

Besti markmaður var Hörður 
Gylfason KR, besti varnarmaður var 
Kristján B. Valsson, Val og marka-

kóngur var Eiður Smári Guðjohnsen 
(Arnórs Guðjohnsens atvinnu-
manns) , en hann skoraði 26 mörk. 
Prúðustu liðin voru kjörin Selfoss og 
KA. 

Auk þessa var keppt f ýmsum 
þrautum. Þar bar hæst keppni í að 
halda knetti á lofti, frjáls aðferð. Þar 
sigraði Guðmundur Sævarsson úr 
FH, en hann hélt boltanum á lofti 
hvorki meira né minna er 1265 
sinnum. Sá sem hafnaði í 2. sæti hélt 
knettinum 235 sinnum á lofti. Að. 
halda knetti á lofti með höfði sigraði 
Eiður Smári Guðjohnsen lR f eldri 
flokki (20), og Sævar Hólm Valdi-
marsson Leikni í yngri flokki (12). f 
vítakeppni sigraði Birgir Björn Sæ-
varsson Aftureldingu í eldri flokki og 
Arnþór Agnarsson ÍBK í yngri. 

Eyjamenn áttu sigurvegarann f 
eldri flokki að rekja knött . Kristinn 
Ólafsson Þór sigraði, og í yngri flokki 
sigraði Haraldur Pétursson Aftureld-
ingu. 1 skothittni áttu Eyjamenn ann-
an verðlaunahafa. Jósep Agnar Ró-
bertsson hafnaði í 3. sæti í eldri 
flokki. í þrautarbraut sigraði annar 
Eyjamaður, Sigurður Jóelsson Týr 
og í kappáti var það stúlka sem skaut 
öllum strákunum ref fyrir rass, Lilja 
írís Gunnarsdóttir Reyni S. sigraði 
örugglega. Víkingar reyndust fótfrá-
astir en þeir sigruðu í kapphlaupi, og 
Reynir Sandgerði áttu sterkasta liðið, 
en þeir sigruðu í reiptogi. í limbó 
sigraði Jóhannes Karl Guðjónsson 
lA. 
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Minna um er-
lenda túrista 
- SLÆMU VEÐRI OG VERKFÖLLUM KENNT UM. 
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1 Um 700 gestir komu til Eyja í gær á Tommahamborgaramót Týs. 

Minna hefur borið á ferða-
mönnum í Vestmannaeyjum í 
sumar en undanfarin ár, eink-
um erlendum. Við snérum okk-
ur til nokkurra aðila sem tengj-
ast flutningi á ferðamönnum og 
móttöku. 

Voru þeir sammála um að 
júnímánuður hefði veri frekar 
slakur, kenndu þeir um slæmu 
veðri og verkföllum fyrr í vor. 
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) Jóhann Heiðmundsson. 

Jóhann Heiðmundsson hótel-
stjóri Hótels Þórshamars, sem 
opnað var fyrir um einu ári, 
sagði að júní hefði verið þokka-
legur hjá þeim fram yfir miðjan 
mánuð, bæði um helgar og 
virka daga. „En 23. dettur 
botninn úr þessu hjá okkur 
hvort sem það var veðrið eða 
eitthvað annað, sem þar hafði 
áhrif, veit ég ekki ," sagði 
Jóhann. „En það er bjart fram-
undan, t.d. er fullt um þessa 
helgi frá deginum í dag og út 
helgina og júlí er bærilegur í 
bókunum." 

A ð lokum sagðist Jóhann sjá 
um tjaldstæðin fyrir skátana og 
þar hefði verið lítið gera. 
„Kannski 10 tjöld síðustu 2 
vikur," sagði hann. 

Veðrið hefur verið þeinv 
sannkallaður höfuðverkur á 

Flugleiðum. Fram til 27. júní 
sl. voru farnar 70 ferðir með 
Fokker vélum í mánuðinum á 
móti 98 í fyrra. 

• Bragi Ólafsson. 

Bragi Ólafsson 
umdæmisstjóri sagði aðspurður 
að veðrið hefði haft slæm áhrif 
á ferðamannastrauminn 
hingað. En ásóknin í að komast 
hingað hefði ekki minnkað. 
'Þegar það er fært á morgnana 
koma ferðamennirnir ," sagði 
hann. 

• Ingi Erlingsson. 

Ingi Erlingsson eigandi veit-
ingastaðarins Munins, sagði að 

venjan væri að sú að hinir 
eiginlegu ferðamenn kæmu 
ekki fyrr en í júní . „En í ár hafa 
þeir lítið sést, enn sem komið 
er. Veðrið hefur átt sinn þátt í 
því og verkfallið hafði mikil og 
slæm áhrif." Annars sagðist 
Ingi vera bjartsýnn á það sem 
eftir væri sumarsins. „Júlí og 
ágúst eiga að vera góðir og 
jafnvel september, sem var 
mjög góður í fyrra að a.m.k. 
Framtíðina sagði hann vera 
bjarta. „Eyjarnar eru góssen 
ferðamannastaður og sú kynn-
ing á þeim sem slíkum, sem nú 
er í gangi á eftir að skila sér," 
sagði hann. 

Páll Helgason. 

„Þetta er lélegasti júnímán-
uður frá því ég byrjaði," sagði 
Páll Helgason sem í mörg ár 
hefur séð um móttöku ferða-
manna , býður hann upp á skoð-
unarferðir á sjó og landi og 
rekurgist iheimil iðHeimi. „Það 
hafa komið toppar í mánuðin-
um, eins og t .d. í dag, en 
annars er þetta búið að vera 
mjög lélegt. Veðrið á sinn þátt 
í þessu og einnig verkfallið. 
Pað var talað um að það ætti 
eftir að hafa áhrif á ferðir út-
lendinga til landsins í a.m.k. 
tvo mánuði og það virðist ætla 

að ganga eftir. En júlí gæti 
orðið góður ef veður verður 
gott ." 

Þegar rætt var við Pál í gær 
var hann með fullan bíl af 
ferðamönnum frá svissnesku 
ferðaskrifstofunni Saga-reisen, 
sem sendir hingað ferðamenn 
tvisvar í viku. Sagði Páll þetta 
dæmi um að kynningarstarf 
hans hefði skilað árangri. „Ég 
hef reynt að koma Vestmanna-
eyjum inn í kynningarbæklinga 
um allan heim og hægt er að 
kaupa ferðir hingað nánast 
hvar sem er í veröldinni," sagði 
hann að lokum. 

' Magnús Jónasson. 

Magnús Jónasson fram-
kvæmdastjóri Herjólfs hf. 
sagðist ekki vera kominn með 
nákvæmar tölur um flutninga í 
þessum mánuði , en þeir virtust 
vera heldur minni, en í fyrra. 
„Það er veðrið sem skapar það , 
að þetta er eitthvað minna. En 
það er aukning í bílaflutningum 
og þar kemur til aukin bílaeign 
landsmanna," sagði Magnús að 
endingu. 

Ekki er hægt að enda þennan 
pistil án þess að minnast á 
maímánuð, sem er einn aðal 
ferðamánuðurinn hingað til 
Vestmannaeyja. Lengir þetta 
ferðamannatímann um einn 
mánuð, þegar hingað streyma 
skólakrakkar og hópar fólks 
sem heldur hér fermingarmót 
og alls konar mót. 

Stjórn 
verkamannabústaða: 

Þau hlutu 
íbúðir 

Stjórn verkamannabústaða samþyk-
kti á fundi sínum s.l. mánudag, úthlut-
un á íbúðum til eftirtaldra aðila í 
nýjum verkamannaíbúðum: 
Bjarni Víglundsson, Foldahrauni 40a, 
Birkir Huginsson, Foldahrauni 40, 

■ Björn Elíasson, Hásteinsvegi 49, 
Guðmundur Gíslason, Höfðavegi 37, 
Sigríður Pórarinsdóttir, Dvergh. 14, 
Ásdís Andrésdóttir, Illugagötu 65, 
IngibjörgSveinsdóttir, Hásteinsv. 31, 
Adólf H. Pórsson, Hraunslóð 1, 
Porbjörg Einarsdóttir, Faxastíg 45, 
Jósebína Ósk Fannarsdóttir, Ásh. 40, 
Guðbjörg Ósk Hauksdóttir, Áshamri. 
Til vara: 
Ólafur Geir Óskarsson, Áshamri 61, 
Sigurdís Arnarsdóttir, Hrauntúni 16, 
María Tegeder, Boðaslóð 24, 
Gylfi Anton Gylfason og Linda 
Ævarsdóttir, Bröttugötu 23, 
Trausti F. Traustason og Jónína Ár-
mannsdóttir, Hólagötu 25, 
Friðrik A. Sigurðsson og Svanhvít 
Ingvarsdóttir, Fjólugötu 29. 

Stjórnin tók fram, að þessar úthlutanir 
eru háðar samþykki Húsnæðisstofnun-
ar. 

m 
JC Vestmannaeyjar hefur 
fengið leyfi bæjaryfirvalda tii 
að fá Lyngfellisdal lánaðan 
dagana 8.-10. júlí n.k. fyrir 
útilegu J.C. félaga og fjöl-
skyldur þeirra, eða alls 50-
70 manns. Þarna verðá leik-
ir fyrir fjölskylduna, sameig-
inleg grillveisla, varðeldur 
o.fl. 
JC hefur þegar fengið leyfi 
hjá Skotfélagi Vest-
mannaeyja sem er með að-

• stöðu í Lyngfellisdalnum og 
verður hann væntaniega 
lokaðurfélögum f Skotfélag-
inu til æfinga þessa helgi. 

GÍSLI Helgason og Ingi 
Gunnar Jóhannson tónlist-
armenn ihafa sótt um 
200.000 kr. styrk til þess að 
gefa út snældu eða hljóm-
plötu í minningu Ása í Bæ, 
en hann hefði orðið 75 ára á 
næsta ári. Um er að ræða 
snældu eða hljómplötu með 
hljóðritunum sem varðveist 
hafa með Ása sjálfum í 
Ríkisútvarpinu og í einka-
eign sem gefið gætu góða 
og sanna mynd af Ása eins 
og hann var, bæði sem 
trúbador og rithöfundi. *'■ 
Bæjarráð samþykkti að vísa 
erindinu til umsagnar menn-
ingarmálanefndar. 

HEILBRIGDISNEFND 
ræddi fyrir skömmu um leiðir 
til að koma hundamálum í 
Vestmannaeyjum í varan-
legt horf. Heilbrjgðisfulltrúi 
fór m.a. út í Dalabú til að 
skoða aðstöðu þá er fyrir 
hendi er til að geyma hunda 
sem teknir eru lausir. Nefnd-
in benti á að til að köma 
aðstöðunni í viðunandi horf 
þarf m.a. að mála, laga 
hitann, setja sterkara net og 
setja mottur í búrinn. 

BÆJARRÁÐ hefur sam-
þykkt að við gerð Fjárhags-
áætlunar fyrir 1989 verði 
varið fé til styrktar* Vest-
mannaeyingum sem fara í 
starfsmenntunarnám uppi 
á landi. Um er að ræða nám 
sem ekki er unnt að stunda í 
Vestmannaeyjum. Skal 
bæjarráð semja reglur um 
fyrrgreindar styrkveitingar. 

Sambýli fyrir fólk með 
skerta starfsorku hefur lengi 
verið á óskalista bæjaryfir-
valda, en það mun undir 
Svæðisstjórn Suðurlands 
að nokkru komið hvernig 
því máli reiðir af. Sú stjórn 
er staðsett á Selfossi, énda 
er þar nú nýkomið sambýli. 

Samstarf Eyjamanna í 
Samtökum sunnlenskra 
sveitarfólaga, sem aðsetur 
hefur á Selfossi er ekki öll-
um Eyjamönnum að skapi, 
þykja þau samtök lítt fyrir 
Eyjar. Samtökin eru nú með 
í burðarliðnum kaup á KÁ 
húsinu á Selfossi að 40% 
hlut á móti Selfossbæ. Hús-
ið á að kosta 50 milljónir. 
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I 
Morgunblaoiö/vilmar 

v f a t s p y m u k e p p n l skiptast oft á skin og skúrir. Þessir strákar úr Stjörnunni eru greinilega ánægðir með gang mála. 

Knattspyrna leikin 
í 116 klukkustundir 

ÞAð VAR að sjálfsögðu sparkað 
mikið í fótbolta Tommamóts-
dagana í Vestmannaeyjum þvíí 
allt voru leiknir 232 leikir. Saman-
lagt var því leikið í 116 klukku-
stundir. Fyrir utan þetta voru 
krakkarnir að sparka hvar sem 
einhvern blett var að finna þar 
sem hægt var að skipta á tvö 
mörk. Auk þessa mikla fótbolta-
sparks tóku krakkarnir þátt í 
skoðunarferðum á sjó og landi, 
kvöldvöku, grillveislu, knattþraut-
um, matveislum og lokahófi þar 
sem hver einasti keppandi fékk 

viðurkenningarskjal fyrir fræki-
lega þátttöku sína í Tommamót-
inu. 

T ommamótskrakkanir sem eru hátt 
í 700 setja óneitanlega mikinn 

svip á bæjarlífið í í Eyjum mótsdag-
anna. Öll liðin eru í eins klæðnaði og 
B m út um alla Heimaey 
Vilmar má sjá fríða flokka á 
Pétursson ferli. Krakkarnír fara í 
skrifar skoðunarferð um eyj-

una, sigla inní dular-
fulla draugahella, líta við í Sjómynja-
safninu, fara í sund og einstaka krafta-
karl leggur í að spranga. 

Morgunblaðio/Vilmar 
Llbomeistarinn Karl Quðjónsson frá Akranesi f erfiðum limbodansi. 

Víkingar sprettharðastlr 
Á laugardagskvöldið var haldin mikil 
grillveisla þar sern, 2000 pylsur voru 
grillaðar og runnu þær síðan jafn-
harðan ofaní krakkana. I grillveislunni 
kepptu fulltrúar liðanna í ýmsu öðru 
en fótbolta. Haukar unnu reypitogið 
og voru því sterkasta lið mótsins. 
Víkingar hlutu titilinn sprettharðasta 
liðið með sigri sínum í boðhlaupinu. 
Fulltrúi Akraness vann limbókeppnina 
og sannaði þar með að Skagamenn eru 
liprir í fleiru en fótbolta. 
Landslið Tommamótsins var valið í 
fyrsta skipti og í því áttu sæti 11 leik-
menn sem landsliðsnefndin valdi. Liðið 
lék við B-lið 5. flokks gestgjafanna. 
Landsliðsstrákarnir sýndu hreint 
dásmlegan leik og eru þarna á ferð-
inni ótrúlega þroskaðír knattspyrnu-
menn. Landsliðið vann leikinn 2:1 og 
fengu landsliðsstrákarnir að eiga 
landsliðsbúninginn til minningar um 
sinn fyrsta landsleik. 

Eftir að keppninni á mótinu lauk var 
liðunum boðið í matarveislu og síðan 
var haldið uppí íþróttahús þar sem 
fram fór verðlaunaafhending. Ekki var 
laust við að það væri gleðiglampi í 
augum verðlaunahafanna þegar þeir 
tóku við verðlaununum eftirsóttu úr 
hðndum formanns KSÍ Ellertar 
Schram og atvinnumannsins Arnórs 
Guðjohnsen. Þeir sem ekki komast á 
næsta Tommamót horfa sennilega með 
trega til þessara dýrðardaga en hinir 
eru væntanlega þegar byrjaðir að 
hlakka til næsta móts. 

Markahæstir 
Á Tommamótinu voru skoruð 863 mörk og 
má því nærri geta að mikið hefur verið fagnað 
í Eyjum um helgina. Markahæstir urðu: 
1. EiðurSmáriGuðjohnsen, ÍR 27 
2. Baldur Aðalateinsson, Vöisungi 20 
3. Atli Kristjánsson, ÍK 17 
4. Asgeir F. Asgeirsson, Fylki 16 
5. Kristián B. Vaisson, Val 15 
6. Diðrik Ö. Gunnareson, Fylki 13 
7.GuðjónGústafc8on,UBK , 13 
8. Þorsteinn Þorsteinsson, Þór. 13 
9. IngolftirH. IngólÉsson, Haukum 12 
10. Arngrfmur Arnaraon, Völsungi 11 
ll.GunnarM. Sigurðsson. KA „ 11 
12. Bjarni E. Guðjðnsson, IA 10 
13. Jón B. Valdimarsson, Vfkingi 10 
14. SawarStröm, Fylki 10 
15. Trausti Guðmundsson, FH 10 
16. Orvar Jóhannason, Val 10 

Morgunblaðifi/vilmar 
Arnar Þór Viðarsson úr FH var kjörinn besti leikmaður 
mótsins. Hann sýnir hér hluta af knatttækni sinni. 

Vissiaðég 
ætti möguleika 
-segirArnarÞórViðarsson FH 

besti maður mótsins 
ARN AR ÞÓR Viðarson var valinn besti maður 
Tommamótsins og er hann vel að því vali kominn. 
Arnar sýndi frábæra leiki í mótinu og lék ávallt 
fyrst og fremst fyrir liðið. Arnar er mjög alhliða 
leikmaður með góða tœkni og mjög góðan leik-
skilning. 

E g vissi að ég ætti möguleika á að verða valinn en 
ég bjóst alveg eins við að Eiður Smári í ÍR eða 

Guðmundur Sævarsson FH yrðu valdir. Þeir spiluðu báð-
ir með mér í landsliðinu og það var mjög gaman að spila 
með bestu mönnum mótsins," sagði Arnar þegar hann 
var spurður hvort valið hefði komið honum á óvart. 
Arnar var nú að taka þátt í sínu þriðja Tommamóti og 
sagðist hann vera ánægður með mótið en þó ekki tapleik-
inn gegn Fylki sem orsakaði það að FH komst ekki í 
úrslitaleik A-liða. „En við vinnum þá bara í Pollamótinu 
og Hi-Ci-mótinu," sagði besti maður Tommamótsins að 
lokum. 
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ÍR átti ekki svar 
við vel smurðri 

Fylkisvélinni 
- þegar félögin áttust við í úrslitaleik A-liða 

Llð ÍR og Fylkis áttust við í 
úrslitaleik A-liða á Tommamót-
inu og fór leikurinn fram í 
blíðskaparveðri á sunnudag-
inn. Fylkismenn sigruðu í leikn-
um með 4 mörkum gegn einu 
og var gleði þeirra í leikslok 
mikil. 

J afnræði var með liðunum í upp-
hafi leiksins og lítið um mark-

tækifæri. Upp úr miðjum fyrri hálf-
leik fóru Fylkismenn heldur betur 

í gang og áttu 
hverja stórsóknina á 
fætur annarri að 
marki andstæðing-
anna. í þessum 

sóknarlotum gekk boltinn manna á 
milli og yfirleitt gáfu strákarnir 
knöttinn í fyrstu snertingu. ÍR-
ingar áttu ekkert svar við þessari 
vel smurðu Fylkisvél. 
Árangurinn lét heldur ekki á sér 

Vilmar 
Pétursson 
skrífar 

Fylkir-IR 
4 :1 (2 : 0) 

Tommamótið, Úrlstaleikur A-liða, 
sunnudaginn 3. júlí 1988. 
Mðrk Fylkis: Gylfi Einarsson 2, Ás-
geir Asgeirsson og Sœvar Ström. 
Hark ÍK: Eiður Smári Guðjohnsen. 
Undanúrslit: Fylkir-FH 2:1 
[Jndanúrslit: ÍR-Valur 3:2 

standa því Gylfi Einarsson skoraði 
fyrsta mark Fylkis eftir eina slíka 
sóknarlotu. Eftir markið sóttu 
Árbæingarnir stíft en Bjartur Sig-
urðsson í marki ÍR varði oft á tíðum 
glæsilega. Hann gat þó ekki komið 
í veg fyrir að Ásgeir F. Ásgeirsson 
skoraði annað mark Fylkis af miklu 
harðfylgi rétt fyrir leikhlé. 
Fylkismenn héldu áfram í síðari 
hálfleik þar sem frá var horfið í 

þeim fyrri og var unun að horfa á 
hvernig þessi sterka liðsheild 
bvg&ði upp hverja sóknina á fætur 
annarri. Sævar Ström skoraði 3 
mark Fylkis eftir sókn sem næstum 
allir leikmenn liðsins áttu þátt í. 
Gylfi Einarsson skoraði svo síðasta 
mark Fylkis eftir fallega sendingu 
frá Sævari. 
Undir lok leiksins minnkaði mark-
amaskínan í ÍR, Eiður Smári Guð-
johnsen, muninn þegar hann einlék 
upp allan völlinn og skoraði. Þetta 
var vel gert hjá Eiði Smára. 
Fylkismenn eru vel að þessum sigri 
komnir. Þeir léku skynsamlega í 
mótinu og eins og áður sagði er 
sigur Fylkis sigur öflugrar liðsheild-
ar. Annað sem vekur athygli við 
Fylkisliðið er að leikmennirnir 
hvetja ávallt hvor annan jafnvel þó 
að þeim verði á mistök. Þetta mættu 
flest hin liðin sem léku á mótinu 
taka sér til fyrirmyndar. 

Fengum bara á 
okkur 4 mörk 

ÁSGEIR Freyr Ásgeirsson var 
sennilega einn öfundaðisti 
strákurinn á Tommamótinu því 
hann er fyrirliði sigurvegara 
Fylkis og fékk þ ví að taka við 
sigurlaununum eftirsóttu. Að-
spurður sagðist Ásgeir þakka 
góðri æfingasókn og góðum 
þjálfara þennan f rábœra ár-
angur. 

w 

A sgeir var nú að keppa í sínu 
þriðja og síðasta Tommamóti 

og var hann beðin að bera mótin 
sem hann hefur tekið þátt í saman. 
„Þetta mót er skemmtilegast af því 
að við unnum. Úrslitaleikurinn og 

leikurinn á móti FH eru okkar bestu 
leikir. Liðið er mjög jafnt við feng-
um t.d. bara 4 mörk á okkur en 
skoruðum 41," svarar kappinn. „Ég 
skoraði 16 og er markahæstur í lið-
inu," sagði fyrirliðinn feimnislega 
pegar hann var spurður hvort hann 
hefði skorað eitthvað sjálfur. 

„Sigurlaunin fyrir sigur í A-liðs-
keppninni eru ekki einu verðlaunin 
sem Fy'kismenn fara með með sér 
heim af mótinu því þeir unnu líka 
til margra verðlauna á kvöldvök-
unni. „Ætli við þurfum ekki bara 
að leigja flugvél undir verðlaunin," 
segir Asgeir að lokum og glottir við. 

MorgunblaöioTvilmar 
Ásgelr Freyr Ásgelrsson 

Ekkert gefið eftir 
Tommamótið í Vestmannaeyjum var haldi í fimmta sinn um helgina. Mótið er orðið árli 
komast að en vilja. Alls voru um 700 krakkar á aldrinum sjö til tíu ára sem tóku þátt 
greinlegt að piltarnir eru ákveðnir í að sanna að þeir eigi heima í landsliði framtíðari 

A-lið: 

Fylkir 
sigraði 

F ylkir sigraði í flokki A-liða. Á mynd-
inni hér til hlidar eru lið Fylkis og 

ÍR sem léku til úrslita. Lið Fylkis: Ás-
geir F. Ásgeirsson, Gunnar Bjórnsson, 
Gylfi Einarsson, Hermann Hermanns-
son, Hrafnkell Helgason, Ólafur B. Ól-
afsson, Sævar Ström, Torfi S. Stefáns-
son og Þorsteinn Pálsson. Þjálfari Fylk-
is: Sigurður Þ. Þorsteinsson. 

Lið ÍR: Andrés Jónsson, Bjartur M. Sig-
urðsson, Brynjar Harðarson, Eiður 
Smári Guðjohnsen, Jakob Friðriksson, 
Jón Þórarinsson, Ragnar Þ. Óskarsson, 
Sigurður Flosason, Skúli Magnússon og 
Þorvaldur Þorvaldsson. Þjálfari ÍR er 
Kristján Guðmundsson. 
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Morgunblaðið/Vilmar Pétursson 

rlégur viðburður og hefur þátttakendum fjölgað ár frá ári og er nú svo komið ** íxr r i 
t í mótinu að þessu sinni. Þessi mynd er úr leik Vals og ÍR sem ÍR sigraði 3:2. Það er 
íinnar. ÍR sigraði í flokki A-liða en Valur varð í 4. sæti. 

B-lið: 

Góð knattspyma 
og falleg möric 
- einkenndu úrslitaleik FH og Völsungs íflokki B-liða 

VOLSUNGAR og FH áttust við 
í úrslitaleik B-liða og var leikur-
inn einhver sá skemmtilegasti 
sem fram fór á mótinu. FH-
ingar sem voru með f irnasterk-
an hóp unnu nokkuð örugglega 
6:2 en bœði liðin sýndu fallega 
knattspyrnu. Sigur FH var 
sárabót fyrir Haf nfirðinganna 
þvf óneitanlega voru það þeim 
mikil vonbrigði að komast ekki 
einnig í úrslitaleik A-liða. 

V ölsungar sóttu meira í upphafi 
leiksins en markvörður FH var 

öryggið uppmálað í markinu og á 
honum strönduðu sóknaraðgerðir 

Húsvíkinganna. FH 
náði smám saman 
að komast betur inní 
leikinn og náði fljót-
lega undirtökunum í 

honum. Ólafur M. Sigurðsson gaf 
Hafnfirðingunum tóninn þegar 
hann braust af sínu kunna harð-
fylgi framhjá hverjum varnarmann-

FH-Völsungur 
6 : 2 (3 : 1) 

Tommamótið, úrslitaleikur B-liða, 
sunnudaginn 3. júlí 1988. 
Mörk FH: Trausti Guðmundsson 3, 
Trausti Ríkharðsson 2 ogólafur M. 
Sigurðsson 1. 
Mörk VölHungs: Guðlaugur Arnarsson 
og Baldur Aðalsteinsson. 
Undunúrslit: FH-Pylkir 3:0 
UndanúrslitlVöls.-Stjarnan 4:2 

inum á fætur öðrum og þrumaði 
boltanum í hornið fjær. FH-ingar 
létu ekki þar við því Trausti Guð-
mundsson skoraði síðan þeirra ann-
að mark strax á sömu mínútunni. 

Vöisungurinn Guðlaugur Arnarson 
var ekki á því að gefast upp þó 
ekki blési byrlega. Hann þrumaði 
knettinum beint úr aukaspyrnu í 
netmöskva FH og hleypti með þvi 
aukinni spennu í leikinn. 

Þröstur gorði út um ' 
vonir Völsungs 

Þröstur Ríkharðsson gerði endan-
lega út um Völsungsvonirnar þegar 
hann skoraði tvö glæsileg mörk í 
röð og breytti stöðunni í 4:1. í fyrra 
markinu snéri hann varnarmann 
Völsungs laglega af sér og þrumaði 
knettinum í markhornið. Síðara 
markið var hinsvegar gert með 
hörkuskoti sláin inn. Trausti bætti 
skömmu síðar við sínu öðru marki 
eftir góða sendingu frá Gísla Berg-
mann. Baldur Aðalsteinsson lagaði 
stöðuna aðeins fyrir Völsung og 
sýndi að falleg mörk geta líka verið 
ættuð af Norðurlandi. Trausti innsi-
glaði síðan sætan FH sigur með' 
marki á iokamínútum leiksins. 
Væntanlega hefur hann verið án-
ægður i leikslok drengurinn sá því 
það er ekki á allra færi að skora 
þrennu í úrslitaleik 
Bæði þessi lið voru verðugir fulltrú-
ar í úrslitaleikinn og eiga skilið 
hrós fyrir hann því fallegur fótbolti 
var í fyrirrúmi 

„Anægður með 
úrslitaleikinn" 

- sagði Þröstur Ríkharðsson fyriiiiöi B-liðs FH 
„ÉG BJÓST ekki við svona góð-
um árangri og er þvf ánœgður 
með úrslitaleikinn," sagði 
Þröstur Ríkharðsson fyrirliði 
B-liðs FH eftir úrslitaleikinn við 
Völsung sem Hafnf irðingarnir 
unnu glœsilega. 

A ð sögn Þrastar hvíldu FH-
ingarnir sig fyrir úrslitaleikinn 

mikilvæga og hugsuðu um hvað 
þeir ættu að gera þegar í leikinn 
væri komið. Sú fhugun skilaði sann-
arlega árangri. „Úrslitaleikurinn 
var auðveldari en ég bjóst við. Erfið-

asti leikurinn var á móti KR en við 
rétt unnum hann 1:0," bætti gaflar-
inn glaði við. 

Þrátt fyrir ýmsar uppákomur sam-
hliða knattspyrnukeppninni á 
Tommamótinu var fyrirliðanum 
eðlilega efst í hug árangur hans 
og félaga hans t sjálfri keppninni. 
Keppnistímabilið er ekki búið hjá 
Þresti og öðrum 6. flokks fðtbolta-
strákum því framundan eru Polla-
mótið og Hi-C mótið. Ekki þýðir 
því að gleyma sér algerlega í sigur-
vímunni. 

Morgunblaðið/Vilmar 
Þrostur Rfkhaðrsson. 

B-lið: 

FH sigraði 
FH sigraði í flokki B-liða. Hér á 

myndinni til hliðar eru lið FH og 
Völsungs sem léku til úrslita. Lið FH: 

Arnar Þór Gíslason, Gísli B. Bergmann, 
Guðmundur Ási, Hafpór Sigmundsson, 
Haraldur Ársælsson, Heimir Hafliðason, 
ívar Bragason, Kristján K. Kristjánsson, 
Ólfur M. Sigurðsson, Páll Olafsson, 
Ragnar Kristjánsson, Trausti Guð-
mundsson og Þröstur Rikharðsson. Þjálf-
arar FH eru: Magnús Pálsson, Lúðvík 
Árnarson og Auðunn Helgason. 

Lið Völsungs: Baldur Aðalsteinsson, 
Baldur Kristjánsson, Egill Páll Egilsson, 
Guðlaugur Arnarsson, Guðmundur J6-
hannesson, Jóhann Kr. Gunnarsson, J6-
hann Sigurðsson, Kristján Magnússon, 
Sveinn S. Frímannsson og Unnar Þór 
Garðarsson. Þjálfari Vöisungs er Örn 
Ólafsson. 

MorgunblaðiðA/ilmar 
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TOMMAMÓTIÐ I VESTMANNAEYJUM 1988 

Ferhægt 
í sóknar-
mennina 
- segir besti varn-
armaðurTomma-
mótsins Kristján B. 

Valsson 
VALSARAR áttu besta varnar-

vmann mótsins og er þar á ferð-
inni Kristján B. Vaisson. Kristj-
án er stór og öfiug leikmaður 
með góða tœkni og mikla yfir-
ferð. 

K ristján sagðist fara hægt í 
sóknarmnennina þegar þeir 

nálguðust því að þannig væri erfið-
ara fyrir þá að koma sér úr jafn-
vægi. „Ef þeir komast fram hjá 
mér er ekkert annað að gera en 
reyna skriðtæklingu," bætti hann 
við. Kristján hefur æft síðan hann 
var 7 ára og alltaf spilað í vörn-
inni. Þrátt fyrir það hefur hann 
skorað þó nokkuð að mórkum því 
barna er alhliða leikmaður á ferð-
inni. 

Kristján B. Valsson. 

Landslið Tommamótsins 1988 ^0,^^0,0^,^ 
Landslið Tommamótsins var valið í fyrsta sinn og keppt það við B-lið 5. flokks Týs. Landsliðið sigraði 2:1. í lands-
liðinu voru: Hörður Gylfason, Tómas Ingason, Kristján B. Valsson, Arnar Guðjónsson, Ásgeir F. Ásgeirsson, Guð-
jón Gústafsson, Guðmundur Sævarsson, Arnar Jón Sigurgeirsson, Arnar Viðarsson, Eiður Smári Guðjohnsen og 
Ragnar Þór Óskarsson. 

IMota alltaf sömu tæknina 
EIÐUR Smári Guðjonssen ÍR 
skoraði mest allra á Tomma-
mótinu en hann sendi knöttinn 
27 sinnum í mark andstæðing-
anna. Eiður erfljótur og leikinn 
leikmaður með góða yfirferð. 

E iður tók líka þátt í Tommamót-
inu í fyrra og fannst honum 

mótið núna skemmtilegra. Hann 
taldi þó liðin sem léku í fyrra sterk-
ari en þau sem mættu til leiks núna. 
Kappinn var spurður hvað hann 
gerði þegar hann nálgaðist mark 
andstæðinganna og varnarmaður. 
kæmi á móti honum. „Ég nota allt-

Morgunblaðið/Vilmar 
Bllkarnir Björgvin Einar Sævarsson, Örvar Steingrímsson og Sæmundur Þór 
Hauksson ásamt félögum sínum í B-liðinu. 

Öskruðum jáááá 
þegar við unnum 

BREIÐABLIK mætti með 
stærstan hóp keppenda til 
Vestmannaeyja og voru með 
skemmtileg lið. Björgvin Einar 
Sævarsson, Örvar Steingríms-
son og Sæmundur Þór Hauks-
son eru hluti af þessum frfða 
f lokki. Blaðamaður tók þá taii 
þegar þeir fylgdust með fólög-
um sínum í Á-liðinu ieggja Tý 
aðvelli. 

O kkur hefur gengið ágætlega, 
við unnum Reyni Sandgerði 

og það var besti leikurinn okkar. 
Svo unnum við eitthvað sem við 
munum ekki alveg hvað heitir 4:0. 
Við vorum ofsakátir þegar við unn-
um ogöskruðum jáááá," sögðu blik-

arnir þegar þeir voru inntir eftir 
árangri mótsins. 
„Engin þremenninganna er á elsta 
aldursári 6. flokks og því eiga þeir 
örugglega eftir að koma á fleiri 
Tommamót en hvað skyldi þeim 
vera eftirminnilegast af nýliðnu 
móti. „Við fórum út á sjó í ein-
hvern helli. Svo skoðuðum við fiska 
í neti sem voru hoppandi. Við höld-
um að þeir heiti laxar. Við fórum 
líka í Sjógripasafnið og skoðuðum 
fiska, steina og svoleiðis," svöruðu 
Kópavogspiltarnir þessari spurning. 
„Við fórum að skoða hraunið. Fyrst 
var sjór þar en svo kom hraunið 
yfir. Það er líka búin að vera hátíð 
hérna við fengum grillaðar pulsur," 
bættu kapparnir kátu við að lokum 

1 ^^*£ 
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Elður Smárl Guðjohnson var 
markahæstur á Tommamótinu með 
27 mörk. 

Strákur 
ÍA-Iidinu 

hraut 
rosalega 
„VIÐ ERUM að bíða eftir 
þjálfaranum okkar þvf við 
eigum að fara að keppa," 
sögðu Frammararnir Ðaníel 
Traustason og Sigurður Óli 
Sigurðsson þegar blaða-
rnaður rakst á þá í Eyjum. 

V ið fórum í skoðunarferð 
og keyrðum í gegn þar sem 

eldurinn kom. Það er ennþá 
reykur. Rútan datt dæstum of-
aní sjóinn og við urðum allir 
alveg skelkaðir. 
Við fórum of seint að sofa 
því einn strákurinn í A-liðinu 
hraut rosalega mikið," sögðu 
félagarnir að lokum og voru 
greinilega ánægðir með sitt 
fyrsta Tommamót. 

Morgunblaðið/Vílmar 
Daníei Traustason og Sigurð-
ur Óli Sigurðsson sælir með 
Tommahúfurnar sínar. 

af sömu tækni til að sóla andstæð-
inginn. Annaðhvort hleyp ég í gegn 
eða ég skýt framhjá varnarmannin-
um og hleyp síðan framhjá honum. 
Þegar mér hefur tekist að sóla varn-
armanninn reyni ég að sóla mark-
manninn og skora," svaraði hann 
Eiður býr meginhluta ársins í 
Belgíu og leikur knattspyrnu þar 
og var hann beðinn að gera saman-
burð á fótboltanum hér og þar. „í 
Belgíu er strákar í 6. flokki alveg 
þangað til þeir verða 12 ára og 13 
ára ef þeir eru fæddir eftir 1. 
ágúst. Þar spila ég því við miklu 
eldri stráka og harkan er meiri, 
sagði Eiður að lokum. 

Fórstrax 
í markið 
- sagðiHörður 
Gylfason besti 
markvörðurinn 

BESTI markvörður mótsins var 
valinn Hörður Gylfason KR og 
sýndi drengurinn sá oft á tíðum 
frábæra markvörslu. Hann 
ásamt Tómasi Ingasyni voru 
markverðir í landsliði mótsins 
og í landsleiknum sýndu þeir 
tilþrif sem seint gleymast þeim 
sem á horfðu. 

E ftir að ljóst varð að Hörður 
hafði hlotið titilinn besti mark-

vörður mótsins var hann spurður 
um tildrög þess_ að hann fór að 
spila í marki. „Ég byrjaði að æfa 
fótbolta 4 ára og fór strax í mark-
ið'af því að afi minn Hörður Helga-
son sendiherra var í marki á 
ísafirði. Þó að ég sé búin að æfa 
mark svona lengi kom mér á óvart 
að verða valinn bestur," svaraði 
hann. 
Hörður var orðinn þegjandi hás í 
mótslok og sagðist hann vera búinn 
að öskra svo mikið á varnarmennina 
og er greinilegt að þarna er á ferð-
inni röggsamur markvörður. Erfið-
ast fannst Herði að eiga við sóknar-
menn FH enda voru þeir skæðir á 
þessu Tommamóti 

Hðrður Gylfason. 

Morgunblaöiö/Vilmar' 
Þessir Skagastrákar eru byrjaðir að skora mörkin þó ungir séu og ætla 
örugglega ekki að hætta í bráð. Þeir heita Jóhannes, Ingi, Valgeir, Óli, Eirík-
ur, Jökull, Röðull og Hlynur. 

Það er mynd af 
draug í hellinum 

Knattspyrnubærinn Akranes 
átti að sjálfsögðu f ulltrúa á 
Tommamótinu f Eyjum og voru 
Jóhannes Karl Guðjónsson, 
Ingi Steinar Erlendsson, Val-
geir Sigurðsson, Óli Örn Atla-
son, Eirfkur Jóhannsson, Jökull 
Guðmundsson, Röðull Kol-
beinn Röðulsson og Hlynur 
Svavarsson íþeim hópi. 

V ið erum búnir að fara í rútu-og 
bátsferðir. Við skoðuðum hell-

isdraug í bátsferðinni, það er svona 

mynd af draug í hellinum. Síðan 
skoðuðum við Bjarnarey og laxeld-
isstöð þar sem laxarnir vorú stökk-
vandi út um allt. Á kvöldin spilum 
við, svo er stundum skammtað 
nammi. Við förum líka í eltingar-
leik á göngunum og svo er lesið 
fyrir okkur og þá förum við að sofa. 
Sumir geta ekki sofnað og segja 
brandara," sögðu Skagastrákar 
þegar þeir voru inntir eftir um hvað 
lífið snýst þessa Tommamótsdaga 
í Eyjum annað en fótbolta. 
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Tommamótinu slitið í gærkvöldi í Vestmannaeyjum: 

Ég held að allir haf i 
skemmt sér mjög vel" 
- sagði Birgir Sveinsson, formaður Týs. Mótið gekk vel og áfallalaust fyrir sig 

Róbext Röbertssan, DV, Eyjum: 

0> I Tommamótið í knattspyrnu 1989 var haldið 
^f I meðpompogpragtíVestmannaeyjumumhelg-
' m\ ina. Alls tóku um 800 keppendur þátt í mótinu 

og fjöldi aðstandenda þeirra mætti til Eyja og 
fylgdist með mótinu í þokkalegu veðri þá fimm daga sem 
mótið stóð yfir. 

„Mótið hefur genglð hreint 
stórkostlega vel og það er al-
mennt mál manna að þetta hafi 
verið best heppnaða Tommamót 
hingað tdl. Það er erfitt að lýsa 
hversu góð stemmningin hefur 
verið í kringum mótið. Ég held 
að allir hafi skemmt sér mjög 
vel, jafnt þátttakendur sem for-
eldrar og fararstjórar. Það hefur 
allt gengið að óskum og öll Uðin 
eiga mikiö hrós skUið fyrir góða 
framkomu. Skipuleggjendur 
mótsins og þjálfarar hafa náð að 
halda vel utan um þetta," sagði 
Birgir Sveinsson, formaður Týs, 
í samtah við DV eftir að Tomma-
mótinu hafði verið slitið í gær-
kvöldi. 

„Mótið er orðinn árviss at-
burður og það má segja að það 

verði veglegra með hverju árinu. 
Við höfum alltaf reynt að bæta 
við atriðum og gera mótið stærra 
og veglegra í hvert sinn. Núna 
var opnunarhátíðin til dæmis sú 
stærsta sem haldin hefur verið. 
Þá var einnig haldin mikil veisla 
fyrir aðstandendur mótsins en 
það hefur ekki verið gert áður. 
Það er að sjálfsögðu búin að vera 
gríðarleg vinna í kringum mótið 
og á fjórða hundrað manns hafa 
verið í fullu starfi og að sjálfsögðu 
í sjálfboðavinnu. Ég vil nota tæk-
ifærið og þakka þessu fólki fyrir 
hreint frábært starf og án þess 
hefði ekki verið hægt að halda 
þetta Tommamót. Ég vona bara 
að við náum að halda þessu áfram 
og gera jafhvel enn betur á næsta 
ári," sagði Birgir ennfremur. 

• Hér sjást mótshaldarar og skipuleggjendur Tommamótsins sem fram fór 
Mótið þótti takast frábærlega í alla staði. 

f Vestmannaeyjum um helgina. 

DV-mynd Ómar Garðarsson 

1 iftNMtflftW&*, 
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„Þetta kom mér mjög 

mikið á évart" 
- sagöi Bjarni Guðjónsson, ÍA, besti leikmaður Tommamótsins 

Róbeit Róbertssan, DV, Eyjum: 

• Bjarni Guðjónsson, Akranesi, tekur við verðlaunum sfnum úr hendi 
Ásgeirs Sigurvinssonar. Bjami var kosinn besti leikmaður Tommamótsins. 

DV-mynd Ómar Garðarsson 

DV á Tommamótinu í Eyjum 

Róbert Róbertsson 
íþróttafréttamadur 

Omar Garðarsson 
Ijósmyndari 

j^> Bjarni Guðjónsson, leik-
JP* maður með Akraneslið-
/ ' • inu, var kjörinn besti 
" leikmaður Tommamóts-

ins 1989 á glæsilegri lokahátíð í 
íþróttahúsinu hér í Vestmanna-
eyjum í gærkvöldi. 

Bjarni er vel að þessari glæsilegu 
viðurkenningu kominn því hann 
sýndi mikla hæfileika og styrk í 
leikjum sínum með Skagamönn-
um. Að sögn forráðamanna félag-
anna, sem greiddu atkvæði í kjör-
inu í gærkvöldi, var mjög erfitt að 
veh'a besta leikmann mótsins að 
þessu sinni þar sem óvenju margir 

leikmenn komu til greina. Engu 
að síður varð Bjarni hlutskarpast-
ur í kjörinu og honum var mikið 
fagnað er hann tók við glæsilegri 
verðlajunastyttu úr hendi Ásgeirs 
Sigurvinssonar. Þess má geta að 
Ásgeir afhenti öll verðlaun á mót-
inu. 

„Ég verð aö segja að þetta kom 
mér mjög á óvart. Ég gerði mér 
engar vonir og hugsaði ekki einu 
sinni um það að verða fyrir valinu. 
Ég bjóst frekar við að Búi Bend-
tsen úr KR yrði valinn því hann 
var mjög góður í öllum leikjunum. 
Ég held að ég hafi átt frekar jafn-
góða leiki en engan alveg sérstak-
lega góðan. Mér tókst að skora 

fimm mörk í mótinu en ég spilaði 
á miðjunni þannig að ég gat ekki 
tekið mikinn þátt í sókninni. Ég 
held að KR-ingar hafi sennilega 
verið erfiðustu andstæðingarnir 
en við töpuðum fyrir þeim í riðla-
keppninni. Við Skagamenn stóð-
um okkur þokkalega en hefðum 
alveg átt að geta gert betur," sagði 
Bjarni í sruttu spjalh við DV eftir 
verðlaunaafhendinguna. „Það 
skemmtilegasta var aö fá að spila 
í landsleiknum," sagði þessi eld-
hressi Skagapiltur sem hh'óp þegar 
af stað til að sýna félögum sínum 
í Skagahðinu verðlaunagripinn 
glæsilega. 

Víkingar urðu meistarar 
- sjá fréttir af Tommamótinu á bls. 24-26 
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Iþróttir 

Pressu-
liðið 
náði 
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jotnu 
Rábert Röbertsswn, DV, Eyjum: 

I ^ . i Á laugardagskvöldið 
J&> I fór fram landsleikur 

I *\*J-- hér í Vestmannaeyj-
um, Þá mættust 

Tommalandsliðið og Pressulio-
iö sem var valiðaf blaðamömj-
um DV og Morgunblaðsins, 
Leiknum lauk með 2-2 jafntefli 
eftir að Pressuliðið hafði verið 
2-0 yfir í hálöeik. Leikurinn fór 
fram í roki og rigrdngu sem 
skall á seinni partinn á laugar-
dagtrra. Þrátt fyrir leiðmdaveð-
ur var leikurinn spennandi og 
skemmtílegur. Mikið hafði ver-
iö spjatiað fyrir leikinn og 
möguMkar Pressuliðsins voru 
ekki taldir mikhr. Bn undir 
góðri og öruggri stiórn íþrotta-
sérfræöinga dagblaðanna kom 
Pressuliðið á óvart og komst 
2-0 yfir strax í upphaB. Arnar 
Hrafn Jóhannsson og Veigar 
Gunnarsson skoruðu fyrir 
Pressuna. í síðari hálfleik náði 
landstiðið að jafna með mörk-
um Finns Bjarnasonar og Teits 
Marshalls og jalhtefii var sann-
gjörn úrsht. Athygh vakti að 
stúlka úr Sandgerði, Ltija 
Gunnarsdótör, lék í tiði Press-
unnar og kom þaö mörgum á 
óvart Ltija stóð sig meö mikM 
prýði og sýndiað húnáttisann-
arlega skUiö sæti í liðinu. 

Lið TornmaJandsliðsins: Þór-
ir Sigmundsson, KA, Sæmund-
ur Friðjónsson, Stjörnumii, 
Andrés Jónsson, ÍR, Búi Bendt-
sen, KR, Kjartan Stefánsson, 
Tý, Finnur Bjarnason, Fram, 
Haukur Úlfarsson,^ VíMngi, 
Bjarni Guðjónsson, ÍA, Ingvar 
Guðjóhsson, FH, Ásmundur 
Jónsson, Reyni, Teitur Mars-
hall, UMFA,jóhann Gunnars-
son, Völsungi. Liösstjóri var 
Magnús ESboarsson, þjálfari 
Fram. 
Snorri Arnason, FH, Róbert 
Gunnarssqn, Fylki, Hjörtur 
Fjeldsteti ÍBK, Freyr Karlsson, 
Fram, Arni Pétursson, KR, 
Ltija Gunnarsdóttir, Keyni, 
Reynir Leósson, ÍA, BjarniLár-
us Hall, Gröttu, Veigar Gunn-
arsson, Stjörnunni, Arnar 
Hrafn Jóbannsson, Víkingi, 
Jón Auounn Sígurbergsson, fk, 
Heúnir Arnason, KÁ. 

jgACOISItTCJci 

skemititilegt" 
- sagði eina stelpan 

Reynismenn úr Sandgerði 
komu skemmtílega á ovart á 
Tommamotinu. Sandgerðmgar 
sigruðu á innani júsmóti A-liða og 
stóðu sig mjög vel á útimótínu. 
Sandgerðíngar virðast vera að 
koma méð sterkayngri flokka og 
er það athyglisvert í ekki stærra 
bæjarfélagi. Ung stúlka, Lilja 
Gunnarsdóttir, var einn af aöai-
mönnum A-liösins og vakti mikla 
athygli. Fréttaritari DV tókstutt 
spjall viö Ltiju eftir sigur Reynis 
i innanhúsmótinu: 

„Þetta hefur verið æðislega 
skemmtilegt og mjög gaman aö 
fá að taka þátt í svona móti. Þaö 
eru ekld margar stelpur sém 
keppa ogéger sú eina úr Reyni. 
Það er ekkert svo erfitt að keppa 
við strákana. Þeir eru ekkert 
feimnir við mig og ég ekM við 
þá," sagði Lflja, enhún vann ein-
mitt það afrek að sigra í kappát-
mu á Tommamótinu í fyrra. 

• Þaó var oft hart barist f leikjum Tommamótsins og þessi mynd var tekin 
leik Fram og KR. 

• Það vakti mikla athygli á Tommamótinu að ein stúlka var á meðal kepp-
enda. Það var Lilja Gunnarsdóttir og keppti hún i A-liði Reynis frá Sandgerði. 

• Fólk á öllum aldri fylgdist með gangi mála á Tommamótinu í blíðskapar-
veðri. Hér sést fólk á útsölu. 

• Llð Fram og KR sem kepptu til úrslita í keppni B-liða. Fram sigraði í 
lelknum með fimm mörkum gegn þremur. 

Tomma-
stúfar 

Sleppti Spánarferöinni 
^ j f jn i r Tommamóöð 
'""̂ Zi 'i. Áhuginn er miktil í 

JF^ I strákunum og þeir 
*r +1 hafa greinilega flestir 

Tommamóts-beðið 
insmeð óþreyju; Éinn Stjörnu-
strákurinn átti fyrir höndum 
Spanarferð með foreldrum sín-
um. Hann hugsaði sig þó ekki 
tvisvar um og ákvað að fara til 
Eyja með félögum sínum og 
sleppti Spánarferðinni. 

Glæsilegasta setning 
mótsins 81 þessa 

^ , Opnunarathöthin 
J^ var haldin stiax á 
*'* miövikudagskvöldið 

' með pompi og prakt 
Eyrst var heh'armikil skrúð-
ganga þar sem keppendur úr 
öllum liðunum gengu fylktu 
hði inn á HástemsvöHinn. 
Karamellum var dreift úr flug-
vél yfir Hásteinsvöllinn og því 
næst kom heimsmeistarinn í 
bolfaþrautum, Robert Waiters, 
fram og sýndi ótrúlega tækni 
með knöttinn. Það sem vakti 
sennilega mesta kátínu á opn-
unamttiöfninni var leikur 
Stjörnuhðs Ómars Ragnars-
sonar við Slökkvilið Vest-
mannaeyja. Slökkvtiiðið beitti 
öllum tækjum og tólum og 
sprautaði úr slölckvitækjunum 
þegar hð Ómars gerðist of 
ágengt við marMð. Þaö er mál 
manna hér í Vestmannaeyjum 
að setningin í ár sé sú glæsileg-
asta á Tommamóti hingað tái. 

Jón Páll sýndi krafta 
sína á kvöldvökunni 

"'"rr":'l: Á kvöldvökunni kom 
j S Jón PálL sterkasti 
i / ^ » maður heims, fram 

og sýndi krafta sína. 
Jón Páll sprengdi hitapoka, 
með þvi aö blása hann upp og 
ætlaði allt um kpll að keyra hjá 
pollunum. Jón Páll bauð síðan 
einhverjum að etja við s^ 
kappi í kraftiyftíngum Þá steí^ 
fram Lárus Grétarsson þjálfari 
Gróttu og hann geröi sér llttð 
fyrir og lyftí tveimur 50 kg lóð-
um við mikinn fögnuð við-
staddra. 

Boltaþrautir 
með f rosklöppum 

Margt annað var gert 
tíl skemmtunar á 
kvölðvökunni. 
Keppni í kappáti var 

mjögspennandi og skemmtileg. 
M yoru einnig skemmtíatriði 
og htiómsveit skipuð strákum 
úr nokkrum liðum lék Tétta 
popptoniist. Þá var þjálfurum 
skipt í tvö lið og keppt í bolta-
þrautum. Þjálfarnir þurftu að 
rekja bolta með frosklappir á 
fótunum. Það tókst misjaíhlega 
vel en iiö, skipað þjálfurum af 
ianá^byggðinni, sigraði liö 
Reykjavíkur í þessari skemmti-
legu keppni. 

Sigurliðin á Tommai 
sigur gegn KR í úrslitaleik. Á my 

• Ásgeir Sigurvinsson var mættur á Tommai 
sést hann gefa ungum aðdáendum eiginhanda 

• Stundum gafst timi tll aö slaka á og hér eru það leikmenn Reynis úr 
Sandgeröi sem láta öllum illum látum fyrir IJósmyndara DV. 

• Þessar litlu hnátur mættu til leiks i hinum 
ýmsu gervum. 
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Iþróttir 

r r O m Ó t í n U 1 9 8 9 . VíkingarsigruðuFramaraíúrslitaleik A-liðanna með þremur mörkum gegn einu. í keppni B-liða sigraði lið Fram eftir 5-3 
Á myndinni sjást lið Víkings og Fram ásamt aðstandendum að Tommamótinu loknu. 

Víkingar bestir 
- sigruðu Fram, 3-1, í keppni A-liða en Fram vann í keppni B-liða 
£ 

rommamótió og haföi í nógu að snúast. 
inhandaráritanir. 

Hér 

Texti: Róbert 
Röbertsson 

Myndir: Ómar 
Garðarsson 

Víkingar uröu Tomma-
meistarar A-liða í knatt-
spyrnu er þeir sigruöu 
Framara, 3-1, í úrslita-

leik mótsins í gær. Sigur Víkinga 
var mjög sanngjarn og Hæðar-
garðsstrákarnir fögnuðu gífurlega 
sætum sigri. 

Það voru ekki nema rétt tvær mín-' 
útur liðnar af úrslitaleiknum þegar 
Andri Ásgrímsson kom Víkingum 
yfir með góðu marki. Skömmu fyrir 
leikhlé bætti Tryggvi Björnsson öðru 
markinu við og síðan komust Víking-
ar í 3-0 þegar Haukur Úlfarsson 
skoraði í síðari hálfleik. Framarar 
náðu aðeins að rétta úr kútnum og 
minnkuðu muninn þegar Freyr 
Karlsson skoraði undir lokin. Vík-

ingar voru mun sterkari í leiknum 
og náðu frumkvæðinu strax í upp-
hafi. Arnar Hrafn Jóhannsson og 
Haukur Úlfarsson eru báðir mjög 
góðir með knöttinn. Fleiri mjög 
sterkir menn eru í Víkingsliðinu eins 
og Tryggvi Björnsson og Andri Ás-
grímsson. Framarar, sem sýnt höfðu 
mjög góða leiki á mótinu, virtust 
ekki ná nógu vel saman á vellinum. 
í Framliðinu voru þeir Freyr Karls-
son og Finnur Bjarnason bestu menn 
en liðið getur meira en það sýndi í 
þessum leik. 

„Þetta var góður sigur en samt 
höfum við leikið betúr á Tommamót-
inu en í þessum leik. Við komum til 
að sigra og vissum auðvitað áð við 
ættum möguleika. Við náðum að 

skora strax og það var mikilvægt. 
Fram er samt með mjög gott lið og 
það var erfitt að spila á móti þeim," 
sagði Tryggvi Björnsson, fyrirliði 
Víkings, eftir leikinn. 

Fram vann í 
í keppni B-liða 

í keppni B-liða fóru Framarar með 
sigur af hólmi. Þeir sigruðu KR-inga 
í stórskemmtilegum úrslitaleik, 5-3, 
eftir að hafa komist í 3-0 fyrir leik-
hlé. Framarar léku mjög vel og sýndi 
liðið mjög góðan og vel útfærðan leik. 
Viðar Guðjónsson var frábær á miðj-
unni og skoraði 4 mörk fyrir Fram. 
Aðrir áttu allir stórleik og það var 
hreint frábært að sjá hve liðið spilaði 
vel sem heild. Magnús Einarsson, 

hinn snjalli þjálfari Framara, hefur 
greinilega unnið mikið og vel með 
liðið. Leikmenn þess eru allir á fyrra 
ári og liðið mætir án efa mjög sterkt 
til leiks næsta ár. 

Um gang leiksins er það helst að 
segja að Framarar náðu strax undir-
tökunum og komust fljótlega þrjú 
mörk yfir. Framarar komust síðan í 
5-1 en KR-ingar náðu að minnka 
muninn í lokin. Viðar Guðjónsson 
skoraði eins og áður sagði 4 mörk 
og Birgir Sigurðsson eitt. Fyrir KR 
skoraði Guðmundur Steindórsson 2 
mörk og Guðni Þorsteinsson eitt. 

B-lið Aftureldingar hafnaði í 3. 
sætinu og hlaut þar með bronsverð-
laun eftir 1-0 sigur á KA í hörkuleik. 

-RR, DV Eyjum 

DA ID 
ORKA SEM ENDIST 0G ENDIST 
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Iþróttir 

I OmlTKi 
stúfar 

I ^ , I Áfostudagvarhaldiö 
I « 0 I innahússmót A- og 
j ^ * * j B-liða. Reynir frá 

Sandgerði sigraöi 
óvænt í keppni A-lLÖa. Sand-
gerðingar unnu FH, 4-1, í úr-
slitaleik. í 3. sæti varö síöan 
KA frá Akureyri en KA-strák-
arnir unnu 1-0 sigur á Grind-
víkingum. 

í keppni B-liöa uröu FH-ingar 
hlutskarpastir en þeir sigruðu 
Leikni, Reykjavilv, í úrslitaleik, 
3-1, og hlutu Hafhfirðingar þar 
með gufliö. Keflvikingar höíh-
uöu 13 . sæti eftir sigur á KR, 
■2-1..

: .v 

Þrautakeppnin 
tðkstmlögvel 

'"^T'" Þrautákeppnin var 
J& haldin í miður 
*?• skemmtílegu veðri á 

laugardagskvöld. En 
þrátt fyrir rok og rigningu 
sýndu pollarnir skemmtílega 
takta i ýmsum erfiðum holta-
þrautum. Keppt var í flokkum 
eidri og yngri. í skothittni sigr-
aði Hermann Helgasson, 
Grindavík, í eldri flokki og 
Steingrímur Sigurðsson, FH, í 
yngri flokknum. í skallatennis 
urðu Haukastrákarnir hlut-
skarpastir í eldri flokki ogpflt-
ar lir Keflavík í yttgri fiokkn-
um. I vitaspyrnukeppni sigraði 
Davíð Stefánsson, Aftureld-
irigu, í eidri öokki og Jón Guð-
mundsson, Grindavík, í yngri 
flokM. í keppni ura að halda 
knettí sem tengst á loflj sigraði 
Ath Revnisson, Aftureldingu, í 
eldri flokki og J6n B. Her-
njannsson, FylkL í yngri flokkí. 
Kjartan Stefánsson, Tý, var 
bestur í að rekja knöttírin 
ásamt Baldri Aðalsteinssyni, 
Víkingi, sem sigraði í yngri 
flokkrium. 

Keflvíkingur 
markahæstur 

Keflvíkingurinn 
Guðmundur Stein-
arsson varð marka-
hæsti leikmaður 

» . 

Tommamótsinsenhann sskor-
aði alls 14 mörk í keppronni. 
„Ég var ekki búinttaögera mer 
neinar vonir um markakóngs-
titilinn en svo skoraði ég 7 
mörk á rnóti Selfbssi og þá var 
ég allt í einu orðinn marka-
hæstur. Ég hef alltaf verið dá-
litið markheppinn," sagði Guð-
mundur í samtaali við DV eftir 
að hafá tekiö við verðlaunum 
sínum. Viðar Guöjóhsson úr 
Fram varð í öðru sæti yfir 
markaliæstu menn en hann 
skoraol 12 mörk. 

• Guömundur Stelnarsson, 
Keftavik, markahæeti telkmaður 
Tommamótslns. 

DV-mynd ÓG 

• Þórir Sigurmundsson úr KA trá Akureyri var valinn markvörður Tomma-

mótsins i verðlaunaafhendingu i íþróttahúsinu i gærkvöldi. Þórir varði 
mark KA-liðsins af stakri snilld í Tommamótinu. 

• Hjörtur Fjeldsteð, ÍBK, var kjörinn besti varnarmaður Tommamótsins. 
Hjörtur lék með pressuliðinu í landsleiknum á laugardag og átti stórleik. 

„Búið að vera frábærl mót" 
- sagði markvörður Tommamótsins, Þórir Sigurmimdsson, KA 

Róbert Róbertsson, DV, Eyjunu 

í gærkvöldi voru afhent einstakl-
ingsverðlaun fyrir frækna frammi-
stöðu á Tommamótinu. Markvörður 
Tommamótsins var valinn Þórir Sig-
mundsson úr KA frá Akureyri. 
Komu þau úrslit fáum á óvart. Þessi 
geysilega efmlegi markmaður hafði 
sýnt það og sannað að hann var vel 
að þessari viðurkenningu kominn. 

Þórir varði meðal annars mark 
landsliðsins gegn pressuliðinu og 
sýndi þá snilldartakta. Hann var 

einn af lykilmönnum KA-hðsins sem 
hafnaði í 4. sæti á mótinu. 

„Þetta er búið að vera frábært mót 
og það er auðvitað æðislega gaman 
að vera kosinn besti markmaðurinn. 
Ég hélt fyrst að Sæmundur, mark-
vörður Stjörnunnar, myndi hljóta 
verðlaunin en þegar ég var látinn 
byrja inni á í landsleiknum fór ég að 
gera mér vonir. Ég byrjaði að æfa 
mark fyrir fjórum árum og síðan hef 
ég verið í markinu hjá KA. Von Bre-
uckelen, markvörður í hollenska 
landshðinu, er uppáhaldsmarkvörð-

urinn minn. Ég vil fyrst og fremst 
þakka Jóhanni Bjarnasyni þjálfaran-
um mínum og Eggert bróður mínum, 
sem er markmaður í drengjalands-
Uðinu, en þeir hafa bjálpað mér mik-
ið," sagði Þórir Sigurmundsson. 

„Erfitt að vera í vörn" 
Hjörtur Fjelsted, leikmaður með 
Keflavíkurhðinu, var kjörinn besti 
varnarmaðurinn á mótinu. Hjörtur 
er ekki hár í loftinu en baráttuþrek 
hans og ákveðni eru með ólíkindum. 
Hjörtur spilaði með pressuliðinu í 

landsleiknum á laugardag og átti þá 
stórleik. 

„Ég bjóst ekki við því að vera val-
inn. Það voru svo margir góðir varn-
armenn á mótinu að ég gerði mér 
engar vonir. Ég hef alltaf spilað í 
vörn og líkar það bara vel. Það voru 
margir góðir framherjar sem spíluðu 
á'móti mér og þá sérstaklega Skaga-
mennirnir, þeir voru með bestu 
sóknarmennina," sagði Hjörtur 
Fjeldsted. 

Tommamótið 1989 - úrslit ieikja 
Úrsht leikja á Tommamótinu 

1989 urðu sem hér segir: 

Keppni A-liða: 
_ _ _ ^ A-riðiU 

_ . I Haukar-Þróttur 3-4 
j ^ Selfoss-Völsungur..0-1 
"'•\ Fram-ÍBK 2-2 

Haukar-Selfoss 3-4 
Völsungur-Fram 2-3 
Þróttur-ÍBK 3-5 
Fram-Haukar 5-2 
Selfoss-Þróttur 2-3 
ÍBK-Völsungur.... 1-1 
Selfoss-Fram 0-2 
Haukar-ÍBK 1-4 
Þróttur-Völsungur 2-0 
Völsungur-Haukar 3-0 
Fram-Þróttur 4-1 
ÍBK-Selfoss 5-2 

B-riðUl 
FH-Leiknir 2-1 
ÍR-KA 3-0 
Grótta-Stiarnan 0-3 
FH-ÍR 0-2 
KA-Grótta 4-1 
I^iknir-Sfjarnan 4-3 
Grótta-FH 1-3 
ÍR-Leiknir 1-2 
Stiarnan-KA 0-2 
ÍR-Grótta 1-3 
FH-Stjarnan 1-0 
Leiknir-KA 2-1 
KA-FH 3-1 
Grótta-teiknir 3-1 
Stjarnan-ÍR..... 4-1 

C-riðill 
UMFA-UMFG 5-2 
Valur-Víkingur 2-3 
ÍK-Týr 1-4 
UMFA-Valur 4-1 
Víkingur-ÍK 3-0 
UMFG-Týr 0-3 

IK-UMFA 1-2 
Valur-UMFG 1-3 
Týr-Víkingur 0-3 
Valur-ÍK 0-0 
UMFA-Týr 1-0 
UMFG-Víkingur 0-3 
Víkingur-UMFA 4-1 
ÍK-UMFG 0-2 
Týr-Valur ...2-1 

D-riðill 
Reynir S-Fylkir 0-2 
KR-UBK 4-1 
ÞórV-ÍA 2-2 
ReynirS-KR 2-1 
UBK-ÞórV 3-4 
Fylkir-ÍA 0-3 
ÞórV-ReynirS 2-1 
KR-Fylkir 4-1 
ÍA-UBK : 3-0 
KR-ÞórV 3-0 
Reynir S-ÍA 2-4 
Fylkir-UBK 1-1 
UBK-Reynir S 1-2 
ÞórV-Fylkir: 0-2 
ÍA-KR 0-1 

Úrslitakeppni 
Fram-KA 3-1 
Víkingur-KR 4-3 

(eftir vítakeppni) 
ÍBK-FH 3-3 
UMFA-ÍA 0-1 
Þróttur-Leiknir 3-4 
Týr-Fylkir 4-1 
Völsungur-Stjarnan 1-1 
UMFG-ÞórV 0-3 
Selfoss-ÍR ) 5-2 
Valur-ReynirS 1-5 
Haukar-Grótta 0-3 
ÍK-UBK 0-3 

Úrslit í leikjum um efstu sæti 
5.-6.sætiÍBK-ÍA 1-0 
3.-4. sæti KR-KA 1-0 
1.-2. sæti Víkingur-Fram 3-1 

Keppni B-liða 
_ _ ^ A-riðiU 
^ . 1 Haukar-Þróttur 0-3 
J ^ Selfoss-Völsungur..3-0 

' ' • \ Fram-ÍBK 3-0 
Haukar-Selfoss 1-4 

Völsungur-Fram 0-3 
Þróttur-ÍBK 3-0 
Fram-Haukar 3-0 
Selfoss-Þróttur 1-3 
ÍBK-Völsungur 2-0 
Selfoss-Fram 2-4 
Haukar-ÍBK 0-3 
Þróttur-Völsungur 1-0 
Völsungur-Haukar 2-1 
Fram-Þróttur 1-0 
ÍBK-Selfoss 3-1 

B-riðiU 
FH-Leiknir 1-1 
ÍR-KA 2-4 
Grótta-Stjarnan 0-3 
FH-ÍR 1-0 
KA-Grótta 2-1 
Leiknir-Sfjarnan 1-0 
Grótta-FH„ 0-3 
ÍR-Leiknir 4-1 
Stjarnan-KA 0-2 
ÍR-Grótta 4-1 
FH-Stjarnan 4-1 
Uiknir-KA 1-4 
KA-FH 3-0 
Grótta-Leiknir 3-3 
Stjarnan-ÍR 1-2 

C-riðffl 
UMFA-UMFG 3-0 
Valur-Víkingur 0-2 
ÍK-Týr 4-1 
UMFA-Valur 3-0 
Víkingur-ÍK 2-0 
UMFG-Týr .-. 0-2 
ÍK-UMFA 0-3 
Valur-UMFG 3-0 
Týr-Víkingur 1-1 

Valur-ÍK 1-2 
UMFA-Týr 3-0 
UMFG-Víkingur 0-1 
Víkingur-UMFA 1-4 
ÍK-Grindavík 1-1 
Týr-Valur 1-0 

D-riðffl 
Reynir S-Fylkir 0-3 
KR-UBK 3-1 
ÞórV-ÍA 1-4 

• Reynir S-KR 0-3 
UBK-Þór V 1-0 
Fylkir-ÍA 3-0 
ÞórV-ReynirS 4-1 
KR-Fylkir 1-0 
ÍA-UBK 0-2 
KR-ÞórV 3-0 
ReynirS-ÍA 0-1 
Fylkir-UBK 2-0 
UBK-ReynirS 3-0 
ÞórV-Fylkir 0-3 
ÍA-KR 1-3 

Úrslitakeppni 
Fram-KA 0-0 

(Fram vann eftir vítakeppni) 
UMFA-KR 2-3 
Þróttur-FH 0-2 
Víkingur-Fylkir 0-1 
ÍBK-ÍR 0-2 
ÍK-UBK , 04 
Selfoss-Leiknir 4-0 
Týr-ÍA 0-1 
Vólsungur-Stjarnan .....2-2 
Valur-ÞórV 4-2 
Haukar-Grótta 04 
Sfjarnan-Reynir S 2-5 

Úrslitalcikir um efstu sæti 
5.-6.sætiFH-Fylkir 4-1 
3.-4.sætiUMFA-KA ..1-0 
l.-2.sætiFram-KR 5-3 



FRÉTTIR - mánudaginn 26. júní 1989 

Frá 
ritstjórn 

Þessa vikuna minnist Vest-
mannaeyjabær þess, að nú eru 
liðin rúmlega 70 ár frá því að 
Vestmannaeyjar fengu kaupstað-
arréttindi. Verður þessa afmælis 
minnst með margvíslegum hætti af 
hálfu bæjarins og annarra. Það 
gerðist svo fyrir 15 árum, nákvæm-
lega 28. júní 1974, að út kom 
blaðið Fréttir í fyrsta sinn. Af 
þessum tilefnum báðum, munu 
Fréttir koma út daglega þessa af-
mælisviku. f þessum afmælisblöð-
um verður afmælis Vestmanna-
eyjabæjar gerð skil frá degi til 
dags, og viðtal verður við Guðlaug 
Gír.laso;i, L-em lengst allra hefur 
setið i bæjarstjórn eða 32 ár og 
setið 351 bæjarstjórnarfund. 

Þá munu Fréttir einnig minnast 
síns afmælis, með viðtah' við Guð-
laug Sigurðsson, fyrsta ritstjóra 
blaðsins. Gunnar Kári Magnús-
son, Þorsteinn Gunnarsson og Sig-
urður Jónsson taka út úr endur-
minningabanka sínum og birta í 
Fréttum. Auk margs annars efnis 
tengt afmælinu. 

SMA 
auglýsingar 

"álningarvinna 
Tak að mér að mála úti og 
inni.Upplýsingar í síma 
12815. 
Ámundi málari. 

Honda óskast 
Óska eftir að kaupa 50 cc 
Hondu MT eða sambærilegt. 
Upplýsingar í síma 91-53634. 

íbúð óskast 
2ja eða 3ja herbergja íbúð 
óskast á leigu frá byrjun 
ágúst. 
Upplýsingarísíma 93-13151. 

Bíll til sölu 
Lada sport árgerð 1981 til 
sölu. Ekinn 40 þúsund kfló-

metra. Selst á 20 þúsund 
krónur. 
Upplýsirígar í síma 12945. 

Óska eftir 
að kaupa 5o cc Hondu MT 
eða sambærilega. 
Upplýsingar í síma 91-53634. 

Kettlingar 
2 kettlingar fást gefins að 
Vestmannabraut 13b. 
Síminn er 12458. 

■ ■ . 

£> ; 
K L ^ B * mm 

^f^^V^^H HM 

# Hin árlega Jónsmessuhátíð, sem handknattleiks- og knattspyrnudeildir ÍBV standa fyrir, var haldinn síðastliðið föstudagskvöld. Alhr 
svona útihátíðir byggjast á veðrinu og þar sem það var ágætt þetta kvöld, heppnaðist hátíðin ágætlega. Tæplega þúsund manns munu hafa 
verið á hátíðarsvæðinu þegar mest var. Myndirnar hér að ofan eru af nokkrum hátíðargestum. 

Könnun Tómstundaráðs: 

Það vantar skemmtistað 
fyrir 15 -18 ára krakka 

Þegar spurt var um hvar tóm-
stundastarfið ætti að fara fram, 
kom í Ijós að flestir vildu ýmist 
hafa óbreytta starfsemi í Félags-
heimi'.inu og auk það í skólum, 
eða aukið starifð á báðum stöðum 

Verður það að teljast eðlilegt 
niöurstaða. Einnig vilja nokkuð 
margir hafa óbreytt ástand. At-
hygli vekur að aðeins einn ungling-
ur vildi binda starfið við skólana 
eingöngu. 

Undir liðnum annað voru það 
fyrst og fremst unglingar í 9. bekk 
sem svöruðu og þar vildu langflest-
ir fá skemmtistað fyrir aldurshóp-
inn 15-18 ára. Einnig voru nokkrir 
sem vildu bíó og leiktækjasal. 
(bíóið var ekki starfrækt þegar 
könnunin var gerð). Einnig voru 
nokkrir sem nefndu íþróttafélög-
in, en þeir voru fáir. Skoðum 
svönn nánar: 

Tommamótið 
Hið árlega Tommahamborgara-

mót Týs í knattspyrnu fyrir 6. 
flokk verður haldið í Vestmanna-
eyjum dagana 28. júní til 3. júlí. 

Mót þetta hefur fyrir löngu skip-
að sér í sess sem einn merkasti 
íþróttaviðburður yngri kynslóðar-
innar ár hver. 

Fyrir utan knattspyrnuna sjálfa 
verður ýmislegt til skemmtunar 
fyrir börnin. 

Mótið hefst miðvikudaginn 28. 
júní kl. 20.30 með skrúðgöngu frá 
Barnaskólanum inn á Hásteins-
völl, þar sem setningin fer fram. Á 
henni verður ymislegt til skemm-
tunar t.d. spilar Stjörnulið Ómars 
við úrvalslið úr Eyjum, Björn 
Thoroddsen sýnir listflug og dreifir 
karmellum yfir svæðið, Róbert 
Walters heimsmeistari í a ð halda 
bolta á lofti leikur listir sínar. 

Síðan rekur hver dagurinn ann-
an með fótbolta úti og inni, rútu-
ferðum, bátsferðum, spröngusýn-
ingu og mörgu fleiru. 

Á föstudagskvöld verður vaka 
þar sem m.a. Jón Páll kemur fram. 
Seinna það kvöld verður 

GULLFOSS 
B - í - L A - L E h G A 
Smiöjuvegi 4e, 200 Kópavogi. Pósthólf 435, 202 Kópavogi. 
Sími: 91-67 04 55. Fax: 67 04 67. Kennitala: 650489-1289 

Ferðist með Gullfossi. Sparið bensínkostnað-
inn. Leigið nýjan Opel Corsa. Hagstæð kjör. 
Nánari upplýsingar í síma 670455. 
Kreditkortaþjónusta. 

Tommagleði eldn borgara, þ.e. 
þeirra sem fylgja liðunum og starfa 
í kringum mótið. 

Þetta er nýmæli á Tommamóti 
og vonast er eftir góðri þátttöku. 

Á laugardaginn frá kl. 14.20 -
18.20 fara fram undanúrslit úti-
mótsins. Um kvöldið ferfram leik-
ur milli landsliðs Tommamótsins 
og pressuliðs Tommamóts. Þá 
verður einnig farið í ýmsar knatt-
þrautir og leiki. Að þessu loknu 
verður grillveisla og varðeldur 
með söng undir stjórn Árna 
Johnsen. 

Úrslitaleikirnir fara síðan fram 
á sunnudaginn frá kl. 10-17. Og á 
sunnudagskvöld fer svo fram verð-
launafhending og mótsslit. 

HVAR FINNST PÉR AÐ TÓMSTUNDASTARFIÐ ÆTTI AÐ 
FARA FRAM? 

Obreytt í Félagsheimi1inu 
Obreytt í Félagsheimi1inu en auka i skólum 
Auka i Félagsheimi1inu oa skólunum 
Minnka i Félagsheimi1inu en auka i skólum 
í skólunum einaöngu 
Annaó 

Fi ltar 
% 
19 
24 
46 
4 
1 
6 

Stúlkur 
% 
13 
25 
4S 
7 
0 
9 

Al ls 
% 
15 
25 
46 
5 
0 
8 

Skoóum næst eftir aldurshópum 

f.1973 f.1974 f.1975 
Obreytt í Félagsheimi1inu 
Obreytt i Félagsheimi1inu en auka i skólum 
Auka i Félagsheimi1inu og skólunum 
Minnka i Félagsheimi1inu en auka í skólunum 
1 skólunum eingöngu 
Annaö 

% 
18 
20 
36 

6 
0 

17 

% 
16 
21 
51 

5 
2 
5 

% 
13 
31 
52 

3 
0 
1 

Atvinna 
Óska að ráða vélvirkja og plötusmiði til 
starfa. 

VÉLAVERKSTÆÐI G.G. 
sími 11414. Heimasími 11124 á kvöldin. 

Þakkir 
54 fjaW+ressir Vestmannaeyingar á ferð um 

Austurland, íbjörtu oggóðu veðri, senda bestu 
kveðjur hcim. Ferðin gengur að óskum. 

Sérstakar þakkarkveðjur tilþeirra sem styrkt 
hafa ferðasjóð félagsins. 

Félag eldri borgara. 

Eyjapeyjar sigursælir 
0 Á nýafstöðnum sjómanna-
degi tóku þátt í kappróðri í 
Hafnarfirði, sveil Eyjapeyja, 
enda höfðu þeir titil að verja. 
Sýndu þeir og sönnuðu að 
þrátt fyrir flutning til megin-
landsins eru þeir Eyjapeyjar 
inn við beinið því þeir sigruðu 
með glæsibrag á tímanum 

2,19 mín. Þess má geta, að 
næst besti tíminn var 2,35 
mín. 

Að sögn stýrimannsins 
stefnir róðrarsveitin á að 
halda titlinum um ókomin ár. 

# Bátur Eyjapeyja hefur ör-

ugga forystu. 

• F.v. Sigurður Þorsteinsson, Vignir Sigurðsson, stýrímaður, 
Guðmundur Adólfsson, Jón S. Ólafsson, Úlfar Danélsson, Rúnar 
Pálmason, Tómas Stefánsson. 
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# Guðlaugur að störfum í Eyjaprenti við smáverkaprentvél. 

höfðu sömu sögu að segja. Þetta 
mál var kannski til að sýna hver 
áhrifamáttur blaðsins var og er. 
Það var ekki bara lesið hér heldur 
alls staðar." 

En það voru fleiri mál sem bryddað 
var á í blaðinu á þessum tíma. Mál 
sem þóttu stór og ollu moldviðri, en 
trúlega þættu þau ekki merkileg í 
dag. „En það voru svo mörg mál 
hér sem ekki mátti snerta á, voru 
heilög. Ég man eftir að einu sinni 
skrifaði ég um útgerðarmann sem 
var að henda drasli, sem sýnir 
hvað maður tók á mörgum málum, 
sem heita ákveðnum nöfnum í dag 
eins og umhverfisvernd. Þessi á-
kveðni útgerðarmaður var að henda 
útgerðardrasli, netadræsum og 
slíku inn á Eiði. Ég hreyfði þessu 
máli í blaðinu, nefndi engin nöfn, 
en þessi maður kom upp í prent-
smiðju og hellti sér yfir mig og 
hefur sjálfsagt aldrei fyrirgefið mér 
þaíf síðan. Hann spurði hvern 
djöfulinn ég væri að rífa kjaft. 
Smápeyi sem hefði ekkert undir 
sér. 

Bjarni borgaði 
auglýsinguna með 
bókuiii. 

Margt skemmtilegt hefur á 
dagana drifið þau 8 ár sem Guð-
laugur starfaði við og rak Eyja-
prent. En ein saga stendur honum 
ljóslifandi fyrir sjónum, það var 

þegar Bjarni Rögnvaldsson kenn-
ari með meiru, gaf út smásagna-
safnið sitt. Bókina vann Bjarni á 
fjölritara uppi í Barnaskóla, hefti 
blöðin saman og bókin var tilbúin. 
Þegar komið var að því sem í dag 
er kallað að markaðssetja kom 
Bjarni niður í Kreml til Guðlaugs. 
Vildi ólmur auglýsa bókina í 
FRÉTTUM. Hann bendir á smá-
auglýsingu og spyr hvað hún kosti. 
„Fimmhundruð krónur," (gamlar) 
segir Laugi. „ En svona auglýs-
ing?" spyr Bjarni og bendir á 
auglýsingu sem var 3 dálkar sinn-
um 10 sentímetrar. „Fimm þúsund 
krónur," svarar Laugi að bragði. 
Heldur fannst Bjarna það dýrt og 
segist reikna með að taka smáaug-
lýsingu. „En má ég borga hana 
með bók?" spyr hann. Laugi jánk-
ar því. Daginn eftir er honum litið 
út á götu og sér þá Bjarna koma 
arkandi og er Eiríkur Hestur í 
fylgd með honum með fangið fullt 
af bókum. Þeirstormainn. Eiríkur 
skellir bókunum á borðið um leið 
og Bjarni segir og bendir á bóka-
staflann: „Ég ætla að taka stærri 
auglýsinguna og þetta er borgun-
in." 

Guðlaugur flytur frá Eyjum árið 
1982 til Reykjavíkur, þar sem 
hann hefur unnið við iðn síria, 
fyrst á DV. 

Hann minnist daganna á 
FRÉTTUM með með hlýhug og 
örlitku stolti. Vill hann senda 
þeim, sem á einhvern hátt studdu 
hann í útgáfunni og reyndar Vest-
manneyingum öllum kveðju. 

Ómar Garðarsson. 

Tommamótið sett í kvöld 
í kvöld kl. 20:15 marsera 

strákarnir í Tommamótinu frá 
Barnaskólanum að Hásttins-
velli þar sem mótið verður sett 
kl. 20:30. 

Þar verður margt til skemmt-
unar. Ómar Ragnarsson mætir 

með Stjörnulið sitt og keppir 
við, hverja? Það er spurningin. 
Heimsmeistarinn í að halda 
bolta á lofti mætir. Björn Thor 
mætir á listflugvél sinni. Kar-
mellum dreift yfir svæðið svo 
eitthvað sé nefnt. 

Yestmannaeyingar! 
Til hamingju með 70 ára afmælið. 

Afmælistónleikar á Skansinum. 
FIMMTUDAG 29. JÚNÍ: 

Tónleikar með Centaur ásamt Sigríði Beinteins og Jens Hans. 
Húsið opnar fyrir aðra en matargesti kl. 21.00. 

Borðapantanir í síma 12577. 

FÖSTUDAGUR30.JÚNÍ: 
Og áfram heldur afmælishátíðin. 

Mezzoforte 
með Ellen Kristjánsdóttur og Rúnar Georgsson í fararbroddi. 

Húsið opnar fyrir aðra en matargesti kl. 21.00. 
Borðapantanir í síma 12577. 

LAUGARDAGUR1.JÚLÍ: 
Hápunktur tónleikahaldsins á afmælishátíð Vestmannaeyinga. 

Centaur upp á sitt besta leikur fyrir dansi fram eftir nóttu. 
Gamli góði Skansinn í fullu gildi. 

Sérstakur hátíðarmatseðill. 
(auglýstur síðar). 

Borðapantanir í síma 12577. 

HALLARLUNDUR. 
FÖSTUDAGSKVÖLD 30. JÚNÍ 

Snillingarnir Centaur í stórkostlegri afmælisstemmningu. 

LAUGARDAGSKVÖLD1.JÚLÍ 
Hinir óviðjafnanlegu 

S t u ð m e n n 
í hátíðarskapi fram eftir nóttu. 

Annað eins hefur aldrei sést í Lundinum 
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• Tommamótið var sett með glæsibrag í gærkvöldi. Það hófst með skrúðgöngu frá Barnaskóla að Hásteinsvelli. Á myndinni sést hvar 
Týrarar og Þórarar fara í broddi fylkingar 600 keppenda, eftir Hásteinsvegi á leið á völlinn. Þegar þarna var komið, voru þeir síðustu ekki 
farnir frá Barnaskólanum. Á vellinum stilltu liðin 24, sér upp meðan mótið var sett. Björn Thoroddsen flugkappi sýndi listir sínar, 
Stjörnulið Ómars Ragnarssonar lék við Slökkvilið og fleira var gert til skemmtunar. 

Veður var eins og best var á kosið, sól og hægviðri. Sjálft mótið hófst í morgun og lýkur því á sunnudag. 

Bæjarráð: 

103 milljónir króna 
til skuldbreytinga 

Lánsheimild að 103ja milljón 
króna lá'ni lá fyrir bæjarráði á 
þriðjudaginn. 

Lánið er tekið erlendis í gegnum 

Útvegsbanka íslands hf. og lán-
stími verður 9 ár. Peningana skal 
nota til skuldbreytingar á lánum 
sem tekin voru vegna Fjarhitunar 
og Hafnarsjóðs. Bæjarráð lýsti yfir 
ánægju sinni með að þessi heimild 

liggi fyrir frá Viðskiptaráðuneyt-
inu enda hefur það verið vilji 
bæjaryfirvalda að ganga frá um-
ræddum lánum. Samþykkt var að 
taka upp viðræður við Útvcgs-
bankann. 

Vodki 
Tollverðir fundu 85 flöskur 

af Vodka í Hofsjökli í gær. 
Hofsjökull kom til Eyja síð-

degis í gær og voru mættir 2 
tollverðir úr Reykjavík, sem 
fóru um borð ásamt tollvörðum 
héðan. Við leit fundust 85 
flöskur eins og áður segir, en 
leitað var fram eftir kvöldi. 
Ekki fengust nánari upplýsing-
ar um þetta mál í morgun, en 
það mun vera í rannsókn. 
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Taflfélag Vm. 

# Skákfrömuðurinn Sigmundur Andrésson. 

Helgi með fjöltefli 

Ólafur Ragnar 
ætlar að koma 
til Eyja 
bls.2 

Karlarnir bera 
aldurinn 
nokkuð vel 
bls.4 

í kvöld klukkan 20:30 teflir 
Helgi Ólafsson fjöltefli í Iðnskóla-

húsinu við Heiðarveg. ' 

Þetta er framlag Taflfélags Vest-
mannaeyja til afmælishátíðarhalda 
Vestmannaeyja og hefur Sigmund-

Verðkönnun 
Neytenda-

ur Andrésson haft veg og vanda að 
undirbúningi. 

Litla lúðrasveitin spilar fyrir 
utan húsið frá kl. 20:00, og er það 
von þeirra Taflfélagsmanna að 
sem flcstir sjái sér fært að mæta og 
taka í tafl á móti stórmeistaranum. 

félagsins 
bls 6. 

Frystihús í 
Eyjum færa 
Vigdísi gjöf 
bls.7 

TOSHIBA 

kantskerar og 
fylgihlutir. 

Frábærtæki. 

Saumaborð 
fráPFAFF 

og stór. 

Kantskerar 
og klippur. 

Sjón er sögu 
ríkari! 

mmr RAFTÆKJAVERSLUNIN l_| 

KJARNI? 



Sumaráætlun Herjölfs 12. maí -12. september 1989 
Frá Vestm.eyjum Frá Þorl.höfn 

Alladaganemamánu-oglaugardaga ^ v A A o 7 3 u "^.30 
Mánudagaoglaugardaga ^ V 10'00 1 4 0 ° 
AUKFERÐIR föstudaga og sunnudaga VVv • 17.00 21.00 
Auk þess í júní og júií: Fimmtudaga 17.00 21.00 

Númer Týs og Þórs er 900 

Bifreiðaverkstæði Vestmannaeyja: 

Annast allar almennar bílaviðgerðir 
— Og sprautun í fullkomnum klefa -

9 Eigendur og starfsmenn Bifreiðaverkstæðis Vestmannaeyja. F.v. 
Ómar Reynisson, Ágúst Ómar Einarsson, Gísli Sigmarsson og Hreinn 
Sigurðsson. 

Nýlega opnuðu 2 ungir menn 
Hreinn Sigurðsson og Ágúst Ómar 

Einarsson bifreiðaverkstæði við 
Flatir hér í bæ. Þar bjóða þeir upp 

á allar almennar bílaviðgerðir, 
sprautun og réttingar. 

Bifreiðaverkstæði Vm. varð til 
við samruna tveggja verkstæða 
Bifreiðaverkstæði H. Sig. "og 
Bílasprautun og réttingar og er til 
húsa í mjög vistlegu húsnæði sem 
þeir keyptu nýlega. Geta þeir tekið 
inn allar stærðir af bílum, stóra og 
smáa. Stóra trompið þeirra er nýr 
og mjög fullkominn sprautuklefi 
og með tilkomu hans vonast 
þeir til þess að Vestmanna-
eyingar þurfi nú ekki að sækja upp 
á land til að láta sprauta bíla sína. 
Viðtökur fyrstu vikurnar sýna að 
bíleigendur hér hafa tekið þeim 
mjög vel, þannig að þeir eru bjart-
sýnir á framhaldið. 

Þeir byrjuðu reksturinn með 
sýningu á bílum frá Jöfri og gekk 
hún mjög vel. Seldust í allt 15 
bílar. Að lokum má geta þess að 
þeir eru með umboð fyrir Skoda, 
Crysler og Peugeot bíla. 

Tommamótið stendur nú sem 
hæst. Bæði Þór og Týr eiga mögu-
leika á að komast upp úr sínum 
riðlum. 

Staðan var góð hjá báðum A-lið-
unum í morgun. Týrarar höfðu 

unnið báða sína leiki, Þórarar 
unnið 2 og gert 1 jafntefli. Heldur 
var staðan lakari hjá B-liðunum. 
Hjá Týrurum 1 sigur og 1 tap og 
Þórarar búnir að vinna 1 leik og 
tapa 2. 

Tap gegn Val 
Annar flokkur ÍBV tapaði 

naumt fyrir Val, 3 - 2 í bikarnum 
eftir framlengingu í hörkuleik á 
þriðjudaginn. 

Leikurinn var mjög jafn og áttu 
okkar menn jafn mikla möguleika 

á sigri. Þetta verður að teljast 
góður árangur, þar sem Vals liðið 
trónir á toppi A-riðils. Sigmar 
Helga og Sindri Grétars skoruðu 
mörkin. 

Fjölmiðl-
ar streyma 
til Eyja 

Um þessa helgi og dagana á eftii 
verða allir helstu fjölmiðlar lands-
ins á ferð hér í Eyjum. 

Bjarni Ólafur Guðmundsson er 
kominn og útvarpar frá Tomma-
mótinu á Bylgjunni. Útsend-
ingarbíll Stjörnunnar og Bylgjunn-
ar er væntanlegur í kvöld . Þar 
verður Þorgeir Ástvaldsson við 
stjórnvölinn. Á morgun frá klukk-
an 13:00 - 18:00 vcrður bein út-
sending héðan á Stjörnunni auk 
útsendinga héðan af og til alla 
helgina. Viðtöl í tengslum við 70 
ára afmæli bæjarins og tonlist. 

Á mánudaginn er Stöð 2 vænt-
anleg mcð Jón Óttar í fararbroddi. 

Seljum í dag kjöt í 
HEILUM KROPPUM 

Matvörur 
hreinlætisvörur 
Búsáhöld 
Leir- og glervörur 

er best að kaupa hjá 

Gunnar Ólafsson & co hf. sími 54 
Auglýsingfrá 1947 

• Nokkur fyrirtæki við göngugötuna keyptu þessi tré til að lífga upp á 
umhverfið. Er það vel til fundið og eiga þau eftir að setja skemmtilegan 
svip á markaðina á morgun. 

Gömlu dansa ball í Básum 
í tilefni af bæjarafmælinu verð-

ur slegið upp gömludansa-
balli í Básum annað kvöld. 

Það er Félag eldri borgara, sem 
hefur veg og vanda að þessu balli 
og ekki að efa að margir munu slá 

til og fá sér snúning í ræl og 
enskum valsi svo eitthvað sé nefnt. 
Hljómsveit Þórðar Marteinssonar 
frá Hafnarfirði leikur fyrir dansi 
og nú er ekkert eftir nema taka 
fram ballskóna góðu. 

Líf og fjör í miðbænum: 

Flóa- og útimarkað 
ur í göngugötunni 

í dag klukkan 3 verður Ung-
mennafélagið Óðinn með 
flóamarkað í göngugötunni, og 
Kvennasmiðjan með útimarkað. 

Þar verða hinir ólíklegustu mun-
ir boðnir til sölu, bæði til gagns og 
yndis. Þetta verður skemmtileg 

tilbreyting í góða veðrinu að geta 
brugðið sér á markað og keypt það 
sem hugurinn girnist á góðu verði. 
Kona í Kvennasmiðjunni hafði 
samband við blaðið og vildi hvetja 
konur í félaginu að koma og að-
stoða við útimarkaðinn. 

O p i ð 
á morgun 
laugardag 
kl. 9-12. 
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Þriðjudagskvöld 
kl. 21: 

PLAIN CLOSE 
í Dulargerfi 

Ekta fín gamanmynd. 

SMA 
auglýsingar 

Tölva óskast 
Óska eftir Commadore tölvu 
ásamt fylgihlutum og leikj-
um. 
Upplýsingar í síma 12306. 

Bíll til sölu 
Einn fallegasti smábíll bæjar-
ins til sölu, sem er SEAT 
IBIZA árgerð 1986. Hann hef-
ur m.a. rafmagn í rúðum og 
sentrallæsingar. 

Bíll til sölu 
Ford Bronco árgerð 1974 til 
sölu. 

Upplýsingar í síma 12745. 

Barnavagn til sölu 
Grár Silver Cross barnavagn 
með kúptum botni til sölu. 
Einnig grá skerm kerra með 
svuntu. 
Upplýsingar í síma 12747 til 
kl. 18.00 og í síma 12002 eftir 
kl. 20.00. 

Tapað - fundið 
Ég tapaði myndavél á laugar-
daginn. Hún er í svörtu 
hulstri og vel merkt. Ef ein-
hver hefur séð þessa mynda-
vél þá er síminn 12809 eftir 
kl. 17.00. 

Kottlingar 
4 fellegum kettlingum vantar 
nýtt heimili strax. 
Upplýsingar í síma 12411 á 
vinnutíma og 11750 eftir 
vinnu. 

Bíll t i l sö lu 
Til sölu T r a b a n t á rg . 1987. 
Vé la rvana . 
Upp lýs inga r í s í m a 11239. 

íbúð óskast 
2ja eða 3ja herbergja íbúð 
óskast á leigu frá byrjun 
ágúst. 
Upplýsingar í síma 93-13151. 

Tapað fundið 
50 mm linsa af Canon gerð 
fannst fyrir neðan Lifarsam-
lagið. Eigandinn getur vitjað 
hennar á ritstjórn Frétta. 

Tommamótið fór hið besta fram: 

Veðrið lék við 
ánægða mótsgesti 

• Yfir 1000 manns voru samankomnir í íþróttahúsinu á slitum Tommamótsins. 

í gær voru Tommamótsgestir að 
tínast héðan, hver til síns heima að 
afloknu spennandi og skemmti-
legu móti, þar sem áhuginn á góðri 
íþrótt, knattspyrnunni, er í fyrir-
i úiiii. Að sjá rúmlega 600 drengi á 
aldrinum 8 - 1 0 ára samfagna 
félögum sínum, sem hafa náð að 
komast á verðlaunapalla er svolítið 
sérstök tilfinning. Allir koma þeir 
með sínar væntingar og sína 
drauma um að ná árangri, komast 
á verðlaunapalla einir og sér eða 
með liði síiiu. Margir eru kallaðir, 
en fáir útvaldir, en þegar upp er 
staðið er það, að fá að vera með 
það sem skiptir máli. 

Veðrið lék við mótsgesti, að fá 
rigningu 1 kvöld í 5 daga telst ekki 
mikið í Vestmannaeyjum. Frá því 
mótið var sett á miðvikudags-
kvöldið fram á laugardag var sól 
og blíða. Á Iaugardag dró fyrir 
sólu og rigndi um kvöldið, en var 
aftur þurrt á sunnudaginn, þegar 
úrslitaleikirnir voru. 

Tommameistarar í flokki A-liða 
urðu Víkingar, sem unnu Fram 2 -
5, í úrslitaleik, sem var eins og 
úrslitaleikir eiga að vera, spenn-
andi. Áður en leikurinn hófst var 
það ekki ómerkari maður en Ás-
geir Sigurvinsson sem heilsaði upp 
á strákana, sem stilltu ser upp á 
miðjunni. Tók hann í hendina á 
þeim um leið og þjálfarar liðanna 
kynntu þá fyrir honum. 

Víkingar höfðu talsverða yfir-
burði í leiknum, tókst að skora á 1. 
mínútu og höfðu yfir allan tímann 
og lokatölurnar urðu 5-3 . KR-ing-
ar urðu í 3ja sæti. Fram varð 
Tommameistari B-liða, KR í öðru 
sæti og Afturelding í því 3ja. 

Innanhúsmótið fór fram á föstu-
dag og hjá A-liðum varð Reynir 
Sandgerði sigurvegari, FH í öðru 
sæti og Afturelding í bví 3. FH-ing-

ar urðu aftur á móti sigursælastir 
A-liða, næst kom Leiknir og síðan 
ÍBK. 

Af okkar strákum er það að 
segja að eftir góða byrjun enduðu 
þeir um miðju og þar fyrir neðan. 
A-lið Týs lenti í 10. sæti og Þór í 
13. - 14. eftir jafntefli, 1 - 1 á móti 
Stjörnunni. B-lið Týs lenti í 14. 
sæti og B- lið Þórs í því 20. 

Að venju var keppt í hinum 
ólíkustu greinum á Tommamót-
inu, sumar tengdar fótbolta aðrar 
ekki s.s. pílukast, limbódans, 
hamborgaraát og þrautakóngur. 
Af fótboltagreinum má nefna skot-
hittni, að rekja knött, vítakeppni, 
halda knetti á lofti ogskalla. Kjart-
an Stefánsson Tý varð Tomma-
meistari í að rekja knött og þeir 

• Þessir peyjar fylgdust með verðlaunaafhendingunni af miklum áhuga. 

• Birgir Sveinsson formaður Týs 
og Ásgeir Sigurvinsson. 
Bjarni Geir Viðarsson og Hjalti 
Jónsson Þór, urðu í 3ja sæti í að 
skalla knött á milli sín. 

Á mótsslitunum á sunnudags-
kvöldið ríkti mikil eftirvænting 
meðal keppenda. Stóra spurningin 
var hverjir væru bestir, prúðastir 
og s.frv. Fylkir og Völsungur voru 
prúðustu liðin, Markakóngur varð 
Guðmundur Steinarsson ÍBK, 
besti leikmaður Bjarni Guðjóns-
son í A, besti varnarmaður Hjörtur 
B. Fjeldsted og besti markmaður 
Þórir Sigmarsson KA. Þá má geta 
þess að Kjartan Stefánsson var 
valinn í landslið Tommamótsins, 
sem lék gegn pressuliði á laug-
ardagskvöldið, en þeim leik lauk 
með jafntefli. 

Ásgeir Sigurvinsson afhenti 
verðlaunin og Páll Magnússon Á 
Stöð 2 var kynnir á mótsslit-
unum sem fram fóru í íþrótta-
miðstöðinni. Var hún þéttsetin 
áhugasömum knattspyrnumönn-
um og aðstandendum þeirra, sem 
hylltu verðlaunahafa. En af öðrum 
ólöstuðum fékk Lárus Jakobsson 
hjartanlegastar móttökur, en hann 
má teljast faðir Tommamótanna. 
Þegar hann var kallaður upp 
hljómaði eins og úr einum barka 
LALLI, LALLI, LALLI, en hon-
um voru veitt sérstök viðurkenn-
ing frá Tý. 

/ESTMANNAEYJi 
STOFMA0lMAl1t 

• Kjartan Stefánsson var valinn í 
Tommalandsliðið. Hann vann 
einnig keppnina í að rekja knött. 

íssala í 
Bárugötunni 

Fimleikafélagið Rán verður 
með íssölu í Bárugötunni í 
dag, til fjáröflunar fyrir starf-
semi félagsins. 

íiawaiupil Útgefandi: Eyjaprent hf. Vestmannaeyjum. • Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Gísli Valtýsson. • Fréttastjóri: Ómar 
Garöarsson. • Prentvinna: Eyjaprent hf. • Auglýsingar og ritstjórn aö Strandvegi 47,2. hæð, símar 11210 og 11293. 
• Fréttir koma út tvisyar í viku, á þriöjudögum og fimmtudögum. • Blaöinu er dreift ókeypis í allar verslanir baejarins. 
Auk þess fæst blaöiö á afgreiöslu Flugleiða á Reykjavikurflugvelli, afgreiöslu Herjólfs í Reykjavík, Duggunni í 
Þorlákshöfn, Skálanum í Þorlákshöfn, Ás-num á Eyrarbakka og Sportbæ á Selfossi. • Fréttir eru prentaðar i 2700 
eintökum. 
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Fram sigraði KR í úrslitaleik B-liða. Á myndinni sjást KR-ingar verjast sókn Framara og á markvörður KR í stimping-
um við einn sóknarmanna Fram. 

Falleg knatt-
spyrna í fyrirrúmi 
- þegar Fram vann KR í úrslitaleik B-liða 

ÞAÐ voru Fram og KR sem 
mættust í úrslitaleik B-liða á 
Tommamótinu. Leikurinn var 
geysilega vel spilaður og mörk-
in átta sem skoruð voru ekki 
af verri endanum. Framarar 
sýndu hreint f rábæran leik á 
köflum og uppskáru sigur 5:3. 

F ram komst í 1:0 strax í byrjun 
með marki Viðars Guðjónsson-

ar. Viðar var aftur á ferðinni 
skömmu síðar með þrumuskot utan 
af teig sem hafnaði í KR-markinu, 
óverjandi fyrir markvörðínn. Leik-
menn Fram léku á als oddi og þriðja 
markið kom eftir glæsilegt samspil 
Viðars og Birgis Guðmundssonar 
sem batt endahnút á sóknina. 

KR-ingar komust smám saman 
inn í leikinn eftir óskabyrjun Fram-
ara. Eftir nokkrar góðar sóknir sem 
KR mistókst að skora úr kom loks 
fyrsta mark þeirra. Guðmundur 
Steindórsson komst einn inn fyrir 
vörn Fram og skoraði af öryggi. 

KR byrjaði vel í síðari hálfleik 

Hárinu fórnað! 
Menn gera ýmislegt til að styðja sitt 
félag. Skagamenn notuðu höfuðin og 
fundu nýstárlega aðferð við að hvetja 
sína menn til dáða! 

Víkingar í vígahug i 
- sigruðu Fram í úrslitum A-liða 

LIÐ Fram og Víkings áttust við 
í úrslitaleik A-liða á Tomma-
mótinu. Leikurinn fór f ram 
síðdegis á sunnudag að við-
stöddum fjölmörgum áhorf-
endum. Fyrir leikinn voru leik-
menn liðanna kynntir og Ás-
geir Sigurvinsson gekk um og 
heilsaði drengjunum. Það voru 
Víkingar sem tryggðu sér 
Tommameistaratitilinn með 
því að sígra Fram 3:1, og fögn-
uður þeirra var mikill í leikslok. 

Þ að var ekki laust við leikmenn 
væru óstyrkir í byrjun leiks og 

kom það nokkuð niður á spilinu þó 
að baráttan væri mikil. Víkingar 

fengu óskabyrjun þegar Andri As-
grímsson skoraði af stuttu færi 
strax á upphafsmínútunum. Víking-
ar sóttu öllu meira í byrjun leiksins 
°S þegar.nokkuð var liðið á fyrri 
hálfleik uppskáru þeir annað mark 
sem Tryggvi Björnsson skoraði lag-
lega. 

Framarar sóttu í sig veðrið í 
síðari hálfleik og áttu nokkur góð 
færi sem nýttust ekki. Haukur Úl-

Tommamótið 
Texti: Katrín Friðriksen 
Myndir: Sigurgeir Jónasson 

farsson gerði svo út um leikinn 
þegar hann skoraði þriðja mark 
Víkinga eftir einleik upp allan völl-
inn. Freyr Karlsson minnkaði mun-
inn fyrir Fram með glæsilegu 
marki, en munurinn var orðinn of 
mikill og Víkingar hrósuðu sigri í 
leikslok. 

Þegar taugaóstyrkurinn var 
runninn af leikmönnum kom í ljós 
að þar voru á ferð knattspyrnumenn 
framtíðarinnar. Bæði liðin sýndu 
góða knattspyrnu og leikmenn hafa 
margir mikla knatttækni og leik-
skilning sem ótrúlegt er að sjá hjá 
svo ungum drengjum. 

■ Úrslit B/10 

Víkingur sigraði Fram 3:1 í úrslitaieik A-liða. 
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Fram vann KR 5:3 í úrslitaleik B-liða. Þar varð Afturelding i 3. sæti. 

Jaf ntef li í 
landsleik 
A laugardagskvöld fór fram 

„landsleikur" þar sem léku 
landslið Tommamótsins og 
pressulið sem blaðamenn völdu. 
Leikurinn var jafn og spennandi 
og lauk með sanngjörnu jafn-
tefli 2:2. 

Pressuliðið byrjaði mjög vel 
og komst í 2:0 fyrir leikhlé. 
Arnar Hrafn Jóhannsson og 
Veigar Gunnarsson skoruðu 
mörkin. 

Landsliðið jafnaði leikinn í 
síðari hálfleik með mörkum 
Finns Bjarnasonar og Teits 
Marshall. 

Landsliðið skipuðu eftirtaldir leik-
menn: Þórir Sigmundsson, KA, Sæ-
mundur Fríðjónsson, Stjörnunni, 
Andrés Jónsson, ÍR, Búi Bendtsen, 
KR, Kjartan Stefánsson, Tý, Finnur 
Bjarnason, Fram, Haukur Ulfarsson, 
Víkingi, Bjarni Guðjónsson ,ÍA, Ing-
var óuðjónsson, FH Asmundur Jóns-
son, Reyni, Teitur Marshall, UMFA 
og Jóhann Kr. Gunnarsson, Völsungi. 

í pressuliðinu voru þessir leik-
menn: Snorri Árnason, FH, Róbert 
Gunnarsson, Fylki, Hjörtur 
Fjeldsted, ÍBK, Eggert Stefánsson, 
Fram, Árni Ingi Pjetursson, KR, Lilja 
íris Gunnarsdóttir, Reyni, Reynir 
Leósson, ÍA, Bjarni Lárus Hall, 
Gróttu, Veigar Gunnarsson, Stjörn-
unni, Arnar Hrafn Jóhannsson, 
Víkingi, Jón Auðunn Sigurbergsson, 
ÍR og Heimir Árnason, KA. 

en átti erfitt með af finna leiðina í 
markið. Þess í stað bætti Viðar við 
tveimur mörkum fyrir Fram og lið-
ið því komið með örugga forystu 
5:1. KR-ingar voru þó ekki á því 
að gefast upp baráttulaust og þeir 
félagar Guðni Þorsteinsson og Guð-
mundur Steindórsson löguðu stöð-
una fyrir leikslok. 

Tryggvi Björnsson, fyrirliði 
Víkings. 

Ætluðum ekki 
að láta Fram 
vinna tvöf alt 
Þ að var stoltur fyrirliði Víkinga 

sem ræddi við blaðamann eftir 
að lið hans hafði tryggt sér Tomma-
meistaratitil A-liða. „Eg er auðvitað 
mjög ánægður og þar sem við höf-
um gott lið þá kom þessi árangur 
mér ekkert mikið á óvart. Fram 
vann í flokki B-liða fyrr í dag og 
við vorum ákveðnir í að láta þá 
ekki vinna tvöfalt þó svo að við 
værum svolítið hræddir við þá fyrir 
leikinn. Enda voru þeir erfiðir and-
stæðingar," sagði Tryggvi Björns-
son, fyrirliði. 

iL 

Viðar Guðjónsson, fyrirliði B-liðs 
Fram. 

Stef ni að at-
vinnumennsku 

íhuganum 
V iðar Guðjónsson, fyrirliði 

Fram, var að vonum ánægður 
eftir leikinn. Hann var orðinn 
Tommameistari með liði sínu og 
átti stóran þátt í sigrinum, skoraði 
4 mörk í úrslitaleiknum. „Ég átti 
alveg eins von á sigrinum. Við erum 
með gott lið og í úrslitum í báðum 
flokkum í ár. Eg vona bara að það 
takist eins vel til hjá A-liðinu á eft-
ir," sagði Viðar. Hann á eftir eitt 
ár í 6. flokki og stefnir á A-liðið 
næsta ár. „Maður stefnir á svo at-
vinnumennsku í framtíðinni — í 
huganum," sagði Viðar í lokin og 
var svo rokinn í myndatöku með 
liði sínu. 
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Boltalíka 
sparkað inni 
Þ rátt fyrir að utanhússknatt-

spyrna sé í hávegum höfð á 
Tommamótinu þá var einnig keppt 
um Tommameistaratitilinn innan-
húss. Keppnin fór fram á föstudag 
og var keppt bæði í A og B flokki. 

Reynir frá Sandgerði kom á óvart 
og sigraði FH 4:1 í úrslitaleik A-
liða, en þeim Reynismönnum hefur 
ekki gengið sem best á Tommamót-
um hingað til. FH kom fram hefnd-
um í flokki B-iiða — komst einnig 
í úrslit þar og sigraði Leikni 3:1 í 
úrslitaleiknum. 

Urslit B/10 
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Gróttudrengirnir Kristinn, Sigurður, Sölvi og Valgarð voru allir búnir að 
eiga góða daga á knattspyrnuhátíðinni í Eyjum. 

Maðurinn Sék á 
f lautu fyrir tröllin 
S eltjarnarnes átti að sjálfsögðu 

sína fulltrúa á Tommamótinu 
í Eyjum og voru Gróttustrákarnir 
Kristinn Magnússon, Sigurður Fr. 
Guðlaugsson, Sölvi Þórðarson og 
Valgarð Briem þeirra á meðal. 

Gróttustrákarnir voru greinilega 
ánægðir með lífið og tilveruna þessa 
dýrðardaga í Eyjym. „Við erum 
búnir að gera margt skemmtilegt 
hérna. Það er mest gaman að spila 
fótbolta, en svo var alveg frábært 
í bátsferðinni. Við sáum svona hell-

isdraug." Þegar blaðamaður hváði 
kom í ljós að umræddur hellis-
draugur var andlit á steini í einum 
hellinum sem skoðaður var í báts-
ferðinni. Strákarnir voru ekki allir 
sammála hvort um alvöru draug 
væri að ræða en viðurkenndu þó 
að svo gæti vel verið. „Svo spilaði 
maðurinn, sem stýrði bátnum, á 
þverflautu fyrir tröllin sem búa í 
hellinum ogpassa drauginn," sögðu 
strákarnir og fannst greinilega mik-
ið til koma. 

Fótboltahátíð! 
TOMMAMÓTIÐ 1989 var sett 
með viðhöf n á miðvikudags-
kvöldið. 24 íélög voru mætt á 
staðinn með 48 lið þannig að 
alls voru um 600 knattspyrnu-
snillingar sem léku listir sínar 
ámót inu í blíðskaparveðri. 
Mótinu var siitið með glæsi-
brag á sunnudagskvðidið óg 
þar fengu ýmsir útvaldir verð-
iaun fyrir af rek sín. Þá voru 
allir keppendur leystir út með 
viðurkenningarskjali fyrir 
þátttökuna. Það var ekki 
ómerkari maður en sjálf ur 
Ásgeir Sigurvinsson sem af-
henti krökkunum verðlaunin 
og hafði hann nóg að gera 
þess á milli við að gefa ung-
um aðdáendum eiginhand-
aráritun. 

Þ að var mikið líf í Eyjum 
mótsdagana og hinir fjöl-

mörgu keppendur og fylginautar 
þeirra settu svip á bæjariffið. 
Hvert sem farið var gaf á að líta 
fríða flokka keppenda í skrautleg-
um Iiðsböhingum. Það er ekki nóg 
með að Tommamótið dragi að sér 
knattspyrnumenn á aldrmum 

6-10 ára, foreldrar eru í æ ríkara 
mæli farnir að fylgja krökkunum 
eftír og mátti ekiri á milli sjá hvor 
hópurinn skemmti sér betur. 

Þrátt fyrir að Tommamótið sé 
fyrst og fremst knattspyrnuhátíð 
þá hafa krakkarnir nóg að gera 
milli þess sem þeir sparka bolta. 
Liðin fara í skoðunarferð um eyj-
una, skoða skrýtna heila og íbúa 
þeirra í bátsferð, keppa í ýmsum 
þrautum og á laugardagskvöldið 
var haldin veigamikil grillveisla. 
Þá voru krakkarnir önnum kafnír 
við að kynnast hver öðrum og 
víst er að margirhafa stækkað 
vinahóp sinn til muna á þessum 
dýrðardogum í Vestmannaeyjum. 

Það þarf geysilega mikla vinnu 
af hendi umsjónarmanna tii þess 
að svona mót geti farið jafh vel 
fram og raun bar vitni. Starfs-
menn á mótinu, sem flestir voru 
Týrarar, voru rúmlega 200 og á 
þönum frá morgni til kvölds. Þessi 
mikia vinna sem mótið kostaði, 
bæði í undirbúningi og fram-
kvæmd, skilaði góðum árangri og 
hvergi bar skugga á framvindu 
þessa 6. Tommamóts sem"er orð-
inn svo stór þáttur í lífi yngsta 
knattspyrnufólks okkar. 

Tommamótinu er að sjálfsögðu ekkert gefið eftir. Hér er það ungur Völsungur sem 
Völsungurinn hefur betur þrátt fyrir frumleg varhartilþrif Grindvíkinganna. 

„Soldið" gaman að fá alla 
krakkana í heimsókn 

Þ egar úrslitaleik A-liða var lokið 
á sunnudag, rakst blaðamaður 

Morgunblaðsins á tvo Eyjapeyja 
sem fylgdust stóreygir með mynda-
töku liðanna sem léku til úrslita. 

Þeir félagar, Sigurður Einarsson 
og Gunnar Þór Guðbjörnsson eru 
báðir í Tý, en léku ekki með að 
þessu sinni. Þeir tóku samt af lífi 
og sál þátt í öllu umstanginu kring-
um Tommamótið. Heimastrákar 
sem leika á mótinu missa að vísu 
af því ævintýri að gista með öðrum 
félögum í skólunum, og sögðu Sig-
urður og Gunnar að það væri eflaust 
gaman að vera með þar. „Þetta er 
búið að vera mjög skemmtilegt og 
næsta ár ætlum við að reyna að 
spila með sjálfir," sögðu strákarnir. 
„Okkur finnst samt ekkert leiðin-
íegt að mótið skuli vera búið núna, 
því þegar allir strákarnir fara heim 
til sín þá fáum við pláss til að vera 
í fótbolta á grasinu þegar við vilj-
um." 

á í höggi við tvo Grindvíkinga. 

L 

Týrararnir Sigurður Einarsson og Gunnar Þór Guðbjörnsson voru voru ánægð-
ir með gestina, en hlökkuðu samt svolítið til að fá grasið sitt aftur til einkanota. 

Gerði mér vonir eftir landsleikinn 
B esti markmaður mótsins var 

KA-drengurinn Þórir Sigm-
arsson og kom það engum á óvart 
því drengurinn sýndi fádæma ör-
yggi milli stanganna. Mark-
mannshæfileikarnir virðast liggja 
í ættinni því Þórir er bróðir dren-

gjalandsliðsmarkmanns íslands, 
Eggerts Sigmarssonar. 

„Mér fannst helsti keppinautur 
minn vera Stjörnumarkmaðurinn. 
Við vorum báðir valdir í landslið-
ið, en þegar ég frétti að ég ætti 
að byrja inná fór ég fyrst að gera 

mér vonir. Þetta er tnikill heiður 
og ég stefni að því að gera betur 
og komast í landsliðið þegar þar 
að kemur," sagði Þórir. Hann vildi 
taka fram að Eggert bróðir hans 
og þjálfarinn Jóhannes Bjamason 
ættu miklar þakkir skildar. 

Bjarni Guðjónsson, IA tekur hér á móti verðlaunum úr hendi Asgeirs Sigur-
vinssonar. Bjarni var útnefndur besti leikmaður Tommamótsins. 

Þetta kom mér 
mjög á óvart 

- sagði besti leikmaðurTommamótsins 
S kagadrengurinn Bjarni Guð-

jónsson varvalinn besti leik-
maður Tommamótsins 1989. Hann 
er sterkur leikmaður, hefur gott 
auga fyrir samleik og vinnur geysi-
lega vel fyrir liðið. Bjarni hefur 
ekki langt að sækja hæfileikana, 
en hann er sonur Guðjóns Þórðar-
sonar knattspyrnumanns af Skag-
anum. 

Bjarni var að vonum stoltur af 
verðlaununum, en sagði að útnefn-
ingin hefði komið sér á óvart. 
„Þetta er búið að ganga vel hjá 
mér, en ég átti samt von á að Búi 
Bendtsen KR-ingur hlyti verðlaún-
in. Við Skagamenn getum vel við 

unað. Við lentum í 2. sæti í okkar 
riðli eftir tap gegn KR sem voru 
erfiðustu andstæðingarnir. Ég leik 
á miðjunni og tek því ekki svo mik-
inn þátt í sókninni, en mér tókst 
samt að skora 5 mörk sem er ág-
ætt — held ég." 

Kef Ivíkingar heiðraðir 
Verðlaun fyrir besta varnarleikinn 
og flest mörk skoruð féllu bæði í 
skaut Kelfvíkinga. Guðmundur 
Steinarsson var markahæstur á 
Tommamótinu með 14 mörk og 
félagi hans Hjörtur Fjeldsted var 
kjörinn besti varnarleikmaðurinn. 
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Sjöunda Tommamótinu lauk í Vestmannaeyjum í gærkvöldi: 

Stórkostlegt mót u 
- sagði Lárus Jakobsson, 

framkvæmdastjóri mótsins 
Róbert Róbertsson, DV, Eyjum: 

„Þetta er búiö að ganga von-
um framar og ég held aö ajl-
ir geti verið anægðir. Ég 
held að þetta sé búið að vera 
stórkostlegt mót og veðrið 
hefur leikið við okkur eins 
og öll þau ár sem jnótið hef-
ur verið haldið. Eg held að 
ég geti fullyrt að Týrarar séu 
bestu mótshaldarar í 
heimi," sagði Lárus Jakobs-
son, framkvæmdastjóri 
Tommamótsins. 

Sjöunda Tommamótið í 6. 
fiokki fór fram um helgina 
í 7. skipti og var fjöldi þátt-
takenda á fimmta hundrað-
ið, auk þess sem gífurlegur 
fjöldi foreldra og fararstjóra 
fylgdi peyjunum til Vest-
mannaeyja. Það má segja að 
Eyjarnar hafi verið skraut-
legar um helgina. 

Ófáir hafa lagt 
hönd á plóginn 

„Skipulagning mótsins hef-
ur staðið yfir í marga mán-
uði og ófáir hafa lagt hönd á 
plóginn til að ,gera svona 
mót mögulegt. Eg vil þakka 
öllum skipuleggjendum og 
þátttakendum fyrir 
skemmtilegan tíma og ég 
vona að sja sem fiesta aftur 
að ári," sagði Lárus enn-
fremur. 

Það er óhætt að taka undir 
orð Lárusar því að það er 
hreint ótrúlegt hversu mótið 
er vel skipulagt miðað við 
þann geysilega fjölda fólks 
sem þarna er staddur. Mótið 
er nú búið að festa sig það 
vel í sessi að það er orðið 
einn stærsti íþróttaviðburð-
ur ársins og án efa sá 
skemmtilegasti. 

• Stjórnarmenn og skipuleggjendur Týs sjást hér samankomnir í lokahófinu en þessir menn báru hitann 
og þungann af framkvæmd mótsins. Mót þetta hefur heldur betur fest sig í sessi og er nú einn stærsti 
íþróttaviðburður ársins. DV-mynd Ómar Garðarsson 

• Jim Bett ásamt Baldri Aðalsteinssyni, Kristni Hallgrímssyni og Ásgrími 
Sigurðssyni en þeir þremenningarnir unnu til glæsilegra einstaklingsverð-
launa. DV-mynd Ómar Garðarsson 

DV á Tommamötinu í Eyjum: 

}**>$**• 

Róberl Róbertsson 
íþróttafréttamaður 

Omar Garðarsson 
Ijósmyndari 

„Eins og HM-keppni 
fyrir strákana" 
- sagði Skotinn Jim Bett sem fylgdist með mótinu 

Róbcrt Róbertssan, DV, Eyjum: 

„Þetta er í einu orði sagt glæsilegf 
mót og fyrir strákana er þetta eins 
og heimsmeistarakeppni. 

Það er engin spurning að peyjarnir 
hljóta gífurlega reynslu á svona 
stóru móti fyrir utan alla skemmtun-
ina sem þeir fá út úr þessu," sagði 
Skotinn Jim Bett sem var áhorfandi 
á Tommamótinu. Bett átti syni í 
KR-liðinu sem spiluðu á mótinu en 
Bett er sem kunnugt er gamall Vals-
maður. 

„Það er skýring á því hvers vegna 
strákarnir leika í KR," sagði Bett. 
„Konan mín er tengd KR-fjölskyldu, 
auk þess sem nokkrir af bestu vinum 
mínum eru KR-ingar," sagði Bett að 
lokum en hann lék með skoska 
landsliðinu í HM-keppninni á dögun-
um. 

Ólýsanleg tilfinning 
„Það var ólýsanleg tilfinning að vera 
útnefndur og ég á ekki til orð," sagði 
Völsungurinn Baldur Aðalsteinsson 
sem var valinn besti leikmaður 
Tommamótsins á lokahófinu í gær-
kvöldi. 

Baldur var vel að útnefningunni 
kominn en þessi viðkunnanlegi 
Húsavíkurstrákur var að keppa á 
Tommamótinu í 5. skipti. Hann er 
yngsti leikmaðurinn sem leikið hefur 
á mótinu því hann byrjaöi að spila 
aöeins 6 ára gamall. 

„Ég átti ekki von á þessu en við 
Völsungar stóðum okkur vel og erum 
með gott lið. Þjálfarinn okkar er Mka 
góður," sagði besti leikmaður 
Tommamótsins 1990. 

Hefalltaf 
spilað í vörn 

„Það var rosalega gaman að vera 

valinn og ég átti aldrei von á þessu. 
Ég er búinn að spila í 6 ár og alltaf 
verið í vörninni," sagði Ásgrímur 
Sigurðsson KR-ingur sem kosinn var 
besti varnarmaður mótsins af þjálf-
urum Uðanna 24. „Þetta er síðasta 
mótið mitt hér í Eyjum en þetta er 
búið að vera frábærlega gaman," 
sagði KR-ingurinn að lokum. 

Blikareiga 
besta markvörðinn 

„Það var auðvitað frábært að fá við-
urkenninguna. Ég er búinn að spila 
í markinu í eitt ár og þaö kom mér 
auðvitað mikið á óvart að verða val-
inn markmaður keppninnar," sagði 
Beiðabliksmaðurinn Kristinn Hall-
grímsson sem kjörinn var besti 
markvörður Tommamótsins. Krist-
inn var einnig valinn í landsliðið 
gegn pressuliðinu og stóð sig þar 
mjög vel. 

Fylkir meistari 
~ sjá fréttir af Tonunamótinu á bls. 24-26 
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Iþróttir 

Tomma 
stúfar 

Róbert Róbertsson, DV, Eyjum: 

Eins og undanfarin ár var keppt 
í alls kyns þrautum á laugardags-
kvöldinu og að sjáifsögðu voru 
veitt glæsileg verðlaun fyrir efstu 
sætin en keppt yar bæði í eldri 
ög yngriflokkl. í boltatækni, setn 
fólst í því að halda bolta sem 
lengst á loftt, sigraði Pétur Jóns-
son, ÍK, í eldri flokki en Hörður 
Aöalsteinsson, Val, í yngrifiokki. 
Jóhann Hermannsson, KA, sigr-
aði í aö rekja bolta en i yngri 
flokki vann Guðmundur Þorkeis-
son, UBK. Völsungarnir Baldur 
Aðalsteinsson og Pétur Fétursson 
gátu skallað oftast á milli í víta-
keppni sigraði Þórarinn Krist-
jánsson, ÍBK, í eldri flokki en í 
þeim yngri var Hilmar Hilmars-
son, ÍK, besta vitaskyttan. í skot-
hittni vann Steingrímur Sigurðs-
son, FH, í eldri fiokki en Sævar 
Gunnarsson, ÍBK, í yngri flokki. 
í húla hopp keppni vann Petra 
Ólafsdótör, UMFG, og í pílukasti 
sigraði Andri Gunnarsson, 
Stiörnunni. Þrautakóngur varð 
Davíö Vilhjálmsson, UMFA, og 
Teitur Hjaltason, Víkingi, vann í 
limbó keppninni. Af þessari upp-
talningu sést áð þaö er margt 
annað gert á Tommaraóti en að 
spila fófboita. 

Grindvíkingar 
sterkastir 

Grindavíkurstrákarnir reyndust 
vera með sterkasta liðið á 
Tommamótinu og líklegt að Suð-
umesjaþollarnir taki lýsi á 
morgnana, Fylkismenn voru hins 
vegar með spretfharöasta lið 
keppninnar. 

Át hamborgara 
á rúmri minútu 

Kapþátið er jafnan geysilega vin-
sælt atriði á Tonunaraóti og þar 
varðekki breyttng á núna. Barist 
yar ura að fá að taka þátt í kappát-
inu én aðeins einn korast frá 
hverju liðL Hlutskarpastur aö 
þessu sinni varð Fylkisrnaöurinn 
Guðni Harðarson en hann hám-
aði 1 sig hamborgara á aðeins 
rúrari míntttu og geri aðrir betur. 

Tveiruröu 
markahæstir 

Hart var barist ura raarkakpngs-
ötilinn að þessu sinrii og þegar 
upp var staðiö þá skildu tveir 
leikmenn jafnir með fiest mörk á 
mótinu. Það voru þeir Theódór 
Óskarssön, Fylki, og Snorri 
Steinn Guðjónsson, Val, en þeir 
skoruðu báðir 19 mörk. Þvi varð 
að búa til tvo markakóngstitta-
Þriðjí markahæsti maður móts-
ins varð Þórsarinn Andri Al-
bertsson en hann gerði 17 mörk. 
Þess má geta að Snórri Steinn er 
sohur Guðjóns Guðmundssonar 
(Gaupa), fyrrverandi liðsstíóra 
ísienska landsliðsins i handbol ta. 
Gaupi er reyndar harður Víking-
ur en strakurinn er í Val. 

ÆfaFramarar 
vítaspymur? 

Það hefur konuð í Jjós á HM-
keppninni á ítalíu að bestu raemi 
geta brennt af vítaspyrnum, 
Framarar fengu að kenna ilia á> 
vítakeppnum á Tommamótinu 
því þeir töpuöu alis þrívégís í 
mikilvægum vitakeppnum, 
Framarar töpuðu árslitaleik B̂  
iiða fyrir Þórsurum á vítakeppni 
og sama var uppi á teningnura í 
A*liðs keppninni og þá máttu 
„þeir blákteddu" aftur þola tap 
fyrir Þór. f innanhússkeppninni 
töpuðu Framstrákarnir líka á 
vítaspyrnum og nú sþá menn að 
Magnús Éinarsson, þjálfari 
þeirra, fari að láta strákana æfa 
griramt að taka vítaspyrnur fyrir 
næsta mót 

Úrslitaleikur B-liða: 

Þórsarar unnu í 
vítaspyrnukeppni 

Róbert Róbertsson, DV, Eyjum: 

Þór frá Akureyri tryggði sér sigur í 
B-liðs keppninni með því að leggja 
Framara að velli, 6-4, eftir æsispenn-
andi vítaspyrnukeppni. Eftir venju-
legan leiktíma var staðan jöfn, 2-2, 
en Þórsarar reyndust sterkari í víta-
keppninni og hömpuðu gullverð-
laununum en Framarar urðu að láta 
sér lynda 2. sætið. 

Það voru þó Framarar sem náðu 
forystu í leiknum með marki Hafþórs 

Theódórssonar en Þórsarar skoruðu 
tvívegis í síðari hálfleik og voru þeir 
Andri Albertsson og Þórður Hall-
dórsson að verki. Fram náði síðan 
að jafna með marki Trausta Jósteins-
sonar. Þetta er í fyrsta skipti sem Þór 
frá Akureyri tekur þátt í mótinu og 
ekki er hægt að segja annað en þeir 
byrji vel. 

„Við bjuggumst ekki við að vinna 
Framara því þeir eru með mjög gott 
Uð en við lékum vel í þessum leik. 
Við vorum búnir að æfa vítaspyrnur 

:'ir. 

Hart barist í leik Stjörnunnar og Akurnesinga í B-liðunum. 
DV-mynd Ómar Garðarsson 

Skemmtilegt augnablik i leik Þórs frá Akureyri og Stjörnunnar. 

uppi í skóla en við vorum samt ægi-
lega stressaðir þegar við tókum vít-
in," sögðu tveir af leikmönnum Þórs 
eftir leikinn. 

Fylkirfékk 
bronsverðlaun 

Fylkismenn höfnuðu í þriðja sætinu 
eftir 2-0 sigur á Valsmönnum. Það 
var Dagur Kristjánsson sem skoraði 
mörk Fylkis í leiknum. 

Grindvikingar slappa af á milli leikja með ísinn sinn. 

Hélt 
hreinu í 

6 leikjum 
Róbert Róbertsson, DV, Eyjum 

Markvörður Stjörnunnar, Óli 
Jóns Eggertsspn, náði þeim 
glæsilega árangri að halda marki 
sínu hreinu í 6 leikjum. Óli fékk 
ekki mark á sig fyrr en í úrslita-
leiknum gegn Fylki en þá mátti 
hann hirða boltann fjórum sinn-
um úr netinu. Óli Jóns er sonur 
Eggerts Magnússonar, formanns 
Knattspyrnusambands íslands, 
en Eggert var einmitt í Eyjum að 
fylgjast með stráknum auk þess 
sem hann afhenti verðlaun á 
lokahófinu. 

Ekki sama 
hvaðer 
í matinn 

Róbert Róbertsson, DV, Eyjum: 

í morgunmatnum hjá FH-ing.' 
um rétti þjálfarinn, Leifur Garð-
arsson, einum stráknum sam-
loku og sagði: „Viltu samloku 
með osti og skinku?" 

„Nei, oojhhi barasta," svaraði 
stráksi. Þjálfarinn tók þá samlok-
una til baka og sneri henni við 
og spurði strákinn síðan: „En má 
bjóða þér samloku með skinku 
og osti?" 

„Já, takk" svaraði stráksi. „Það 
er miklu betra." 

Taldi 
mörkin 
upphátt 

Róbert Röbertssan, DV, Eyjum: 

Einn leikmaður í ónefndu liði 
var búinn að skora grimmt á 
mótinu og stefndi augljóslega á 
markakóngstitUinn. í einum 
leiknum var hann búinn að skora 
fyrsta markið og var þá kominn 
með samanlagt 9 mörk í mótinu. 
Stráksi lagði síðan alltaf saman 
upphátt með hjálp félaga sinna 
við hvert mark sem hann skoraði 
og fagnaði auðvitað ákaft. Um-
ræddur strákur gerði 5 mörk í 
leiknum og endaði síðan að lok-
um með markakóngstitilinn. 

Sigurvegarar Fylkis í efri röð ásamt Stjörni 

• Skagastrákarnir hvilast áður en haldið er i 
son. 

• Sigrinum fagnað eftir erfiðan og spennand 
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: Stjörnumönnum sem hrepptu silfrið í keppni A-liða. Þetta er í annað skiptið sem Fylkismenn vinna Tommamót A-liða en þeir sigruðu í keppninni fyrir tveimur árum. DV-mynd Omar Garðarsson 

Idið er i slaginn. Þjálfari þeirra er Pétur Björns-
DV-mynd Ómar Garöarsson 

Stórskemmtilegur úrslitaleikur hjá A-liðum: 

Fylkismenn 
urðu Tomma 

meistarar 

«nnandi leik. 

Röbert Róbertssom, DV, Eyjum: 

Fylkismenn uröu Tommameistarar 
A-liða þegar þeir sigruðu Stjörnuna 
í úrslitaleik, 4-0. Yfirburðir Fylkis-
strákana á mótinu voru miklir og það 
kom berlega í ljós í úrslitaleiknum 
að Árbæingar höfðu besta liðinu á 
að skipa. Liðið sigraði í öllum leikj-
unum nema einum en þá gerði liðiö 
jafntefli þannig að Fylkismenn voru 
ósigraðir á mótinu. 
' Fylkismennlékumjögvelíúrslita-
leiknum og komu Stjörnumönnum 
strax úr jafnvægi með marki í byrj-
uh. Fylkismenn bættu öðru marki 
við fyrir hlé og í síðari hálfleiknum 
innsigluðu þeir glæsilegan sigur með 
tveimur mörkum í viðbót. Guð-

mundur Kristjánsson gerði tvö af 
mörkum Fylkis og þeir Arnar Úlfars-
son og Theódór Óskarsson gerðu sitt 
markið hvor. 

Fylkir meö mjög 
sterkt lið 

Fylkismenn hafa geysilega sterku og 
skemmtilegu Uði á að skipa og þar 
eru fremstir í fiokki miðjumennirnir 
Theódór Óskarsson, Jón Björgyin 
Hermarinsson og Arnar Þór Úlf-
arsson. Þá er Krisfján Guðmundsson 
einnig geysisterkur leikmaður og 
Róbert Gunnarsson markvöröur var 
landshðsmarkvörður TommaUðsins. 

Hjá Srjörnunni eru einnig 
skemmtilegir og góðir leikmenn eins 
og Ólafur Gunnarsson, sem átti frá-

bæra leiki í vörn Uðsins, og mark-
vörðurinn Óli Jóns Eggertsson. 

Geysilega gaman 
aö vinna 

„Það var geysilega gaman að-vinna 
og við vorum nokkuð sigurvissir fyr-
ir leikinn," sögðu Fylkis-strákarnir 
eftir sigurinn. Þjálfari þeirra er 
Gunnar Baldursson og hefur hann 
gert mjög góða hluti með Uðið. þetta 
er í annað skipti sem Fylkir verður 
meistari A-liða á Tommamótinu. 

Mjög ánægður 
með strákana 

„Það var ekkert við þessu að gera 
því Fylkismenn léku mjög vel en við 
höfum ekki tapað fyrir þeim áður. 

Ég er mjög ánægður með strákana 
mína pg þeir stóðu sig vonum fram-
ar," sagði Örn Ólason, þjálfari 
Srjömunnar. 

Framarar lágu eftir 
vítaspyrnukeppni 

Framarar og Þórsarar frá Akureyri 
mættust í leiknum um þriðja sætiðc 
og sigruðu norðanmenn, 5-4, eftir 
spennandi vítaspyrnukeppni. Jó-
hann ÞórhaU.sson kom Þórsurum 
yfir í fyrri hálfleiknum en Ómar Örn 
Ólafsson jafnaði fyrir Fram og þann-
ig var staöan eftir venjulegan leik-
tíma. Þórsarar reyndust hins vegar 
sterkari í vítaspyrnukeppninni og 
var þetta í ánnað sinn sem þeir lögðu -
Framara í vitakeppni sama daginn! 
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Iþróttir 

Farar-
stjórar 

á blöðrum 
Róbert Róbertsson, DV, Eyjum: 

Á föstudagskvöldið var haldin 
kvöldvaka í íþróttahúsinu. Þá 
fóru fram úrslitaleikirnir í innan-
hússmótinu og sigruðu þar Vals-
menn í keppni A-liða en Þórsarar 
frá Akureyri í B-liðunum. 

Valsmenn fóru með sigur af 
hólmi í úrslitaleiknum gegn 
Skagamönnum, 2-0. Þórsarar 
unnu nágrnna sína úr Völsungi, 
3-0, í B-liðs leiknum. 

Fararstjórar 
í blöðruhoppi 

Ýmislegt fleira var á dagskrá 
kvöldvókunnar. Fararstjórar 
kepptu í blöðrustökki þar sem 
þeir þurftu að hoppa á blöðru 
yflr endilangan vöUinn og snúa 
sér í 10 hringi. Síðan þurftu þeir 
hlaupa til baka og afhenda næsta 
manni blöðruna og svo koll af 
kolli. Mönnum tókst misjafnlega 
upp í þessari sjaldséðu íþrótta-
grein en allir komust þó í mark 
að lokum. Margt fleira var til 
skemmtunar eins og innbyrðis-
viðureign þjálfaranna þar sem 
þeir kepptu í tuddafótbolta. 

• Jim Bett, skoski landsliðsmaðurinn sem á árum áður lék með Val, fylgd- • Fylkisstrákarnir urðu sigurvegarar í A-liða keppninni. Hér eru fjórir af 
ist með Tommamótinu ásamt konu sinni og strákunum sínum þremur. Tveir leikmönnum liðsins ásamt lukkudýri þeirra Fylkismanna. Strákarnir eru að 
þeirra voru i eldlínunni á mótinu en þeir leika með KR. " sjálfsögðu með sigurmerkið á lofti. 

DV-mynd Ómar Garðarsson DV-mynd Ómar Garðarsson 

Landsliðið 
vann Pressuna 

- Maggi Einars hrósaði sigri á fréttamönnum. 
R # ^ RöbertHBcm, DV, Ejurn: 

Landsleöcur Tommamótsins var 
háður á laugardagskvðldlð að 
viðstöddum fjölmörgum áhorf-
endum. Þar léku landsliö 
Tommamótsias gegn Stiörnuliði 
Bylgjunnar eða svokölluðu 
Pressuliði. Blaðamaður DV, Ró-
bert Róbertsson, og Bjarni Ólafiir 
Guðmundsson, fréttamaður 
Bylgjunnar, völdu Pressuliðiö en 
Magnús Einarsson hafði yfirum-
sjón meö vali landsliðsins. Leikar 
fóru þannig að landsliðið sigraði, 
4-1, eftir að Pressan hafði leitt, 
1-0, í hálfleik. Bogi Hreinsson 
gerði mark Pressuliðsins en í 
seinni hálfleik sýndu landsliðs-
mennirnir trtátt sinn og skoruðu 
fjögur mörlc Joliann Þórhaflsson 
skoraði tvivegis og þeir BjörgúJf-
ur Ólason og Baldur Aðalsteins-
son gerðu sitt markið hvor. 

Liðín voru annars þannig skip-
uö. 

Lið landsliösins: Róbert Gunn-
arsson, Fylki, Kristinn Hall-
grímsson, UBK, Ásgrímur Sig-
urðsson, KR, Stefán Helgi Jóns-
son, VáL Kristinn Sigurbergsson, 
ÍR, Hjðrtur Fjeldsteö, ÍBK, Jó-
hami Þórhallsson, ÞórAk.v Viðar 

. Guðjónsson, Fram, Ásgeir Ás-
geirsson, FH, Garðar Jóhanns-
son, Stjörnunni, Baldur Aöal-
steinsson, Völsungi og Björgulfur 
Ólason, Þrótti. 

Lið Pressunnar: Kristinn Guö-
mundsson, Val, Níels Reynisson, 
UMFA, Ari Fenger, Gróttu, Ólaf-
ur Gunnarsson, Stiðrnunrd, 
Benedikt Árnason, FH, Jón 
Björgvin Hermannsson, FyBú,; 
Arnar Þor Úifarsson, Fylki, Jim 
Baldur Bett, KR, Ómar Þorgeirs-; 
son, Volsungi, Óraar ólafssoni-
Fram, Orri óskarsson, Þor Alc, 
og Bógi Hreinsson, Þór V. 

Ðómari var Jósúa Steinar; 
Óskarsson. 

Baráttan leynir sér ekki í svipbrigðum þessara tveggja leikmanna. 
DV-mynd Ómar Garðarsson 

Tommamót - úrslit leikja 
Keppni A-liða: 

A-riðUl 
Valur-UMFG 3-0 
Týr-Stjarnan 0-3 
Reynir-ÍR 0-3 
Valur-Týr 3-0 
Reynir-Stjarnan 0-3 
ÍR-UMFG 2-1 
Valur-Reynir 3-0 
UMFG-Týr 3-0 
Stjarnan-ÍR 3-0 
Reynir-Týr 1-3 
ÍR-Valur 0-3 
UMFG-Stjarnan 0-3 
Stjarnan-Valur 1-0 
Reynir-UMFG 1-3 
Týr-ÍR 0-3 

B-riöill 
ÍA-ÍBK .-. 1-1 
Selfoss-KR 0-2 
Haukar-Þór A 0-3 
ÍA-Selfoss 3-0 
Haukar-KR *..0-3 
ÞórA.-ÍBK 3-1 
ÍA-Haukar 3-0 
ÍBK-Selfoss 1-1 

KR-Þór A 0-2 
Haukar-Selfoss 0-3 
ÞórA.-ÍA 1-1 
ÍBK-KR , 1-2 
KR-ÍA 4-1 
Haukar-ÍBK 0-3 
Selfoss-ÞórA 0-3 

C-riðill 
Fram-Þróttur 2-1 
FH-UBK 2-0 
UMFA-ÞórV 5-2 
Fram-FH 3-0 
UMFA-UBK 3-ð 
ÞórV.-Þróttur 3-3 
Fram-UMFA 3-1 
Þróttur-FH 2-5 
UBK-Þór V 3-1 
UMFA-FH 3-2 
ÞórV.-Fram 2-5 
Þróttur-UBK 1-1 
UBK-Fram 1-4 
UMFA-Þróttur 5-2 
FH-Þór V 2-2 

D-riðill 
KA-Völsungur 1-4 
Víkingur-Fylkir 0-3 
Grótta-ÍK 0-1 
KA-Víkingur 3-A 
Grótta-Fylkir 0-3 
ÍK-Völsungur 2-5 
KA-Grótta 3-3 
Völsungur-Víkingur 4-1 
Fylkir-IK 3-0 
Grótta-Víkingur 0-0 
ÍK-KA 1-0 

Völsungur-Fylkir 2-2 
Fylkir-KA...:. 3-0 
Grótta-Völsungur 3-6 
Víkingur-ÍK 0-3 

Undanúrslit 
Stjarnan-ÞórA 2-0 
Fram-Fylkir 2-5 
Valur-KR 2-4 
UMFA-Völsungur 2-2 
ÍR-ÍA 2-1 
FH-ÍK _ 3-1 
UMFG-ÍBK 0-3 
UBK-Víkingur 2-2 
Týr-Selfoss 0-3 
Þróttur-Grótta 3-0 
Reynir-Haukar 1-4 
ÞórV.-KA 4-3 
Reynir-KA ; : 0-3 
Haukar-ÞórV 2-0 
Týr-Grótta.. 0-3 
Selfoss-Þróttur 4-1 
UMFG-Víkingur 2-2 
ÍBK-UBK 2-4 
ÍA-ÍK 1-1 
ÍR-FH 3-1 
Valur-UMFA 1-2 
KR-Völsungur 3-2 
ÞórA.-Fram 1-1 
Stjarnan-Fylkir 0-A 

Keppni B-liða 
A-riðill 

Valur-UMFG 4-1 
Týr-Stjarnan '. 0-3 
Reynir-ÍR 0-3 
Valur-Týr 4-1 
Reynir-Stjarnan 0-3 
ÍR-UMFG 3-0 
Valur-Reynir 3-0 
UMFG-Týr 4-1 
Stjarnan-ÍR 0-1 
Reynir-Týr 0-3 
ÍR-Valur 2-5 
UMFG-Stjarnan 2-1 
Sljarnan-Valur 0-3 
Reynir-UMFG 0-3 
Týr-ÍR 0-3 

B-riðill 
ÍA-ÍBK ./. 2-3 
Selfoss-KR ,...1-4 
Haukar-ÞórA 0-3 
ÍA-Selfoss 3-0 
Haukar-KR 0-3 
ÞórA.-ÍBK 3-0 
ÍA-Haukar 3-1 
ÍBK-Selfoss 3-0' 
KR-Þór 1-2 
Haukar-Selfoss 0-2 
ÞórA.-ÍA 3-0 
ÍBK-KR 4-3 
KR-ÍA 3-0 

Haukar-IBK 0-3 
Selfoss-ÞórA 0-3 

C-riðill 
Fram-Þróttur 4-1 
FH-UBK 3-1 
UMFA-ÞórV 1-1 
Fram-FH 3-0 
UMFA-UBK 3-0 
ÞórV.-Þróttur 4-1 
Fram-UMFA 3-0 
Þróttur-FH 0-3 
UBK-ÞórV 5-2 
UMFA-FH 0-1 
ÞórV.-Fram 0-3 
Þróttur-UBK 0-3 
UBK-Fram 3-3 
UMFA-Þróttur 3-2 
FH-ÞórV 1-0 

D-riðill 
KA-Völsungur 0-3 
Víkingur-Fylkir 0-3 
Grótta-ÍK 0-1 
KA-Víkingur 3-3 
Grótta-Fylkir 1-4 
ÍK-Völsungur 1-4 
KA-Grótta 3-0 
Völsungur-Víkingur 2-4 
Fylkir-IK 4-2 
Grótta-Víkingur 1-1 
ÍK-KA 1-2 
Völsungur-Fylkir 1-3 
Fylkir-KA 3-0 
Grótta-Völsungur 1-3 
Víkingur-ÍK 4r-l 

Undanúrslit 
Valur-ÞórA 2-3 
Fram-Fylkir... 3-0 
ÍR-ÍBK 1-0 
FH-Völsungur 3-1 
UMFG-KR 0-3 
UBK-Víkingur 2-0 
Stjarnan-ÍA 0-1 
UMFA-KA 0-0 
Týr-Selfoss 0-0 
ÞórV.-ÍK 1-4 
Reynir-Haukar 1-4 
Þróttur-Grótta 3-0 
Reynir-Grótta 0-3 
Haukar-Þróttur „ 4-1 
Týr-ÞórV l ^ 
Selfoss-ÍK 1-3 
Stjarnan-KA 0-0 
ÍA-UMFA.... 1-0 
UMFG-Víkingur : 0-2 
KR-UBK 3-4 
ÍBK-Völsungur 4-1 
ÍR-FH 1-1 
Valur-Fylkir 0-2 
ÞórA.-Fram 2-2 
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Engin stef nuskrá 
Sigurður Jónsson sem nú er einn á 

báti í bæjarstjórn spurðist fyrir á 

Fœkkun nef nda 
Á bæjarstjórnarfundi í gærkvöld 

var kosið ■' nefndir bæjarins. Niður-
skurður á nefndum varð talsverður 
því all.s fækkar um 16 nefndir frá 
seinasta kjörtímabili. 

Á fundinum í gær var kosið í 33. 
nefndir og alls skipa 121 fulltrúi 
þessar nefndir og jafn margir eru til 
vara. 

fundi í gær hvað liði stefnuskrá 
meirihluta Sjálfstæðismanna. 

Vildi hann fá að sjá hana á næsta 
reglulega bæjarstjórnarfundi. Guð-
mundur Þ.B. Ólafsson tók undir 
með Sigurði og sagði það ekki síst 
vegna umræðna á sfðasta kjörtíma-
bili þegar vinstri flokkarnir voru 
óspart rukkaðir um stefnuskrá. 

Sigurður Einarsson lagði til að 
þessu yrði vísað frá. Ekki þyrfti 
stefnuskrá þegar einn flokkur færi 
með meirihluta. Varð honum að ósk 
sinni því málinu var vísað frá með 
fimm atkvæðum gegn fjórum. 

Meirihlutinn lét undan 
Sjálfstæðismenn í bæjarráði felldu 

ósk Ungmennafélagsins Óðins um 
20.000 króna styrk til handa Stein-
grími Jóhannessyni sem nú keppir 
fyrir íslandshönd á frjálsíþróttamóti 
■ Danmörku. 

í bæjarstjórn í gær urðu miklar 
umræður um þetta og lögðu Guð-
mundur Þ.B. Ólafsson og Sigurður 
Jónsson til að umsóknin yrði 
samþykkt. Sigurður Einarsson var 
ekki sammála og sagði að móta 
þyrfti reglur í þessum efnum og vildi 
vísa þessu til endurskoðaðrar fjár-
hagsáætlunar. Ekki vildu Guðmund-
ur og Sigurður Jónsson sætta sig við 
það og varð endirinn sá að Sjálf-

i ■■■■- Æ mk ^S^^k 1 

9 Úr sýningarbási Eyjamanna á 
Bergsveini á Selfossi. 

Bergsveinn '90: 

stæðismenn létu segjast og var styrk-
urinn samþykktur 9 - 0. 

Stuð á Breka 
Aflaskipið Breki VE var með hæst 

skiptaverð, íslenskra ísfisktogara, á 
hvern úthaldsdag fyrstu fjóra mánuði 
ársins. Meðalskiptaverðmæti Breka 
var rúmlega 831 þúsund á úthalds-
dag. 

Næstur á eftir Breka kom togarinn 
Guðbjörg ÍS með tæplega 829 þús-
und á úthaldsdag. 

Með hæst aflaverðmæti minni ís-
fisktogara er Gullver NS með tæpar 
114.3 millónir en Breki er í fjórða 
sæti með rúmar 103 millónir. 

I 
&*"?**, 

• Tommamótið var sett ■' gærkvöldi við hátíðlega athöfn á Hásteinsvelli. 
Fjöldi þátttakenda á 1 'ommamóti hefur aldrei verið meiri en nú og er ekki 
óvarlegt að áætla að rúmlega þúsund manns komi hingað til Eyja í tilefni 
mótsins. 

Bráðabirgðartölur Fiskifélagsins: 

Hundrað og f immtán 
þús. tonn á land í Eyjum 

Samkvæmt bráðabirgðatölum 
Fiskifélags íslands voru komin á 
l:ni(l 115 þúsund tonn í Eyjum um 
síðustu mánaðarmót. Er það um 15 
þúsund tonnum minna en á sama 
tíma árið 1989 þegar afli var komin í 

130 þús. tonn. Mestu munar um 
loðnuna sem var 84 þúsund á vertíð-
inni en losaði 100 þúsund tonn í 
fyrra. Af heildarafla landsmanna, 
sem er 923,629 tonn, eru þetta 
12,36% og er það svipað og í fyrra. 

Vestmannaeyjabásinn slœr i gegn 
Nú stendur atvinnusýningin Berg-

sveinn 1990 sem hæst í Fjölbrautar-
skólanum á Selfossi. 

Nokkur fyrirtæki frá Eyjum taka 

þátt í sýningunni og hefur vel tekist 
til. Þau hafa komið sér fyrir í einni 
skólastofu og hefur hún vakið mikla 
athygli sýningargesta. Sýningunni 

lýkur á sunnudagskvöld og því kjörið 
fyrir Eyjamenn sem leið eiga um 
Suðurland að renna við og kíkja á 
sína menn á Bergsveini 1990. 

Ef litð er á einstakar fisktegundir 
þá var þorskaflinn meiri í maí sl. en 
1989, en frá áramótum hefur hann 
minnkað úr 12.426 tonnum í 11.917 
tonn. Ýsuaflinn hefuraukist úr5.155 
tonnum í 5.952 tonn og er aflinn í 
maí tæplega helmingi meiri nú en í 
fyrra. Sama er að segja um ufsann, í 
fyrra veiddust 5.606 tonn en 6.797 
tonn í ár og aflinn í maí í ár verulega 
mikið meiri eða 1726 en ekki nema 
936 tonn í fyrra. Karfinn hefur líka 
aukist verulega úr 1.822 tonnum í 
3.107 tonn. Eyjaskipin hafa ekki 
farið varhluta af hruni grálúðustofns-
ins og er aflinn í ár ekki nema 163 
tonn en var 1.185 tonn í fyrra. 

Svo í lokin má geta þess að humar-
veiðin í maí var 74 tonn í ár en 59 
tonn í fyrra. 

ATVINNUREKSTRAR 
TRYGGING ® TRYGGINGAMIÐSTOÐIN HF 
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Fimmtudaginn 5. júlí 1990 - FRÉTTIR 

Tommamótið: 

Heppnaðist vel í alla staði 
Sjöunda Tommamóti Týs lauk á 

sunnudagskvöldið með mikilli loka-
hátíð í ijþróttamiðstöðinni þar sem 
verðlaun voru afhent. Þar voru 
samankomnir milli 7 og 800 strákar 
ásamt foreldrum og fararstjórum og 
var stemmningin slík að lá við að 
þakið ætlaði af þegar strákarnir fögn-
uðu góðum árangri sinna manna og 
annarra. Hátíðin var endapunktur-
inn á stórvel heppnuðu móti sem 
hófst á miðvikudagskvöid með viða-
mikilli setningarathöfn á Hásteins-
velli. Það voru ánægðir strákar sem 
voru að tínast til síns heima á 
sunnudagskvöldið og á mánudaginn, 
höfðu upplifað viðburð sem þeir 
gleyma aldrei og ekki voru foreldr-
arnir síður ánægðir, fannst mótið í 

einu orði sagt stórkostlegt. Veður 
var gott alla mótsdagana, sérstaklega 
á sunnudaginn þegar úrslitaleikirnir 
fóru fram og það eina sem skyggði á 
gleði Eyjamanna vegna mótsins var 
slakur árangur okkar manna, en 
þeim gengur vonandi betur næst. 

Mótssetning hófst með skrúð-
göngu liðanna frá Barnaskólanum 
að Hásteinsvelli. Öll liðin voru klædd 
búningum liða sinna og var skrúð-
gangan hin skrautlegasta þar sem 
hún liðaðist um götur bæjarins, fleiri 
hundruð metra löng. Liðin stilltu sér 
upp á vellinum og hlýddu á ávörp, 
Guðmundar Þ.B. Ólafssonar, Óm-
ars Garðarssonar formanns ÍBV, 
Sveins Björnssonar forseta ÍSl og 
Birgis Sveinssonar formanns Týs sem 

Eggert Mognússon fformaður K5Í: 

Allt rétt og satt sem ég 
haf ði heyrt um Tommamótid 

Eggert Magnússon formaður 
Knattspyrnusambands íslands, sér-
stakur heiðurgestur Týs á I «111111:1-
mótinu, sagði við FRÉTTIR að hann 
hefði ekki orðið fyrir vonbrigðum 
með Tommamótið. 

„Ég var yfir mig hrifinn af öllu sem 
þar fór fram. Ég hef ekki áður verið 
á Tommamóti en það sem ég var 
búinn að heyra af því stóðst allt 
saman. Maður hafði heyrt stórkost-
legar lýsingar hjá foreldrum, farar-
stjórum og mörgum ungum strákum, 
sem þátt hafa tekið í mótinu, komst 
maður að því að það er allt satt og 
rétt og sú gleði og ákafi sem skín úr 

hverju andliti segir sína sögu." 
Hann hrósaði Týrurum fyrir allt 

skipulag mótsins. „Þá stóðust allar 
tímasetningar sem telst til undan-
tekninga." Hann sagði að þáttur 
foreldranna væri sífellt að aukast í 
Tommamótinu og margir þeirra fá 
fyrst áhuga á knattspyrnu í gegnum 
krakkana sína. „Þeir fylgja þeim svo 
upp í gegnum alla flokka. Þetta er' 
alveg ómetanlegt og á eftir að koma 
knattspyrnunni til góða í framtíð-
inni." Og í lokin óskaði hann Vest-
mannaeyingum til hamingju með 
Tommamótið. 

• Eggert Magnússon formaður KSÍ og Birgir Sveinsson formaður Týs heilsa 
liðum í úrslitum. 

Spaugstofan: 

Leitar að léttustu lundinni í Eyjum 
Á laugardag og sunnudag gefst 

Eyjamönnum kostur á að hitta þá 
Pétur Teitsson fréttastjóra, Kristján 
Ólafsson neytendafrömuð, rónana 
Boga og Örvar, Friðmar C. Gauks-
son matreiðslumann, Ragnar Reyk-
ás og Erlend fréttamann í eigin 
persónum í Bæjarleikhúsinu. 

Spaugstotan ætlar aö tylla hér 
niður tá og gefa Eyjamönnum kost 
á, að sjá það sem þeir bjóða uppá, 
eða svoleiðis. Verkið kalla kalla þeir 
í Gegnum grínmúrinn sem byggist 

upp á laustengdri röð spaugilegra 
atriða sem tengd eru með söng, 
hljóðfæraslætti og ljósagangi, eins 
og segir í fréttatilkynningu frá þeim 
kumpánum. Eitthvað fá áhorfendur 
að leggja til málanna því nú leita 
Spaugstofumenn, í samráði við Sam-
starfshóp um sölu lambakjöts, að 
léttustu lund landsins og hver veit 
nema að hana sé að finna í Eyjum 
því hér er mörg létt lundin sama 
hvort er á sjó, í bæ eða til fjalla. 

setti mótið. Þá var brugðið á lctta 
strengi, fallhlífastökkvarar komu 
svífandi inn á völlinn, listflugmaður 
fékk áhorfendur til að standa á 
öndinni og Stjörnulið Ómars Ragn-
arssonar, reyndar án Ómars, keppti 
við Morgunhanana úr lauginni og 
vakti það mikla kátínu þeirra sem á 
horfðu. 

A fimmtudagsmorguninn hófst 
svo sjálf keppnin og lauk henni með 
úrslitaleikjum á sunnudaginn. Þá var 
búið að spila 232 leiki þar af 64 í 
innanhúsknattspyrnu á föstudaginn. 

En lífið er ekki bara fótbolti og 
margt gert strákunum til skemmtun-, 
ar, boðið í bátsferðir, skoðunarferðir 
um Heimaey, grillveisla var á laugar-
dagskvöldið og margt fleira var gert 
til að stytta mönnum stundir og 
foreldrar og fararstjórar fengu sinn 
skammt. 

Það er erfitt fyrir heimamenn að 
lýsa því hvernig það er að koma til 
Vestmannaeyja en í dagblaði sem 
gefið var út mótsdagana er stór-
skemmtileg grein eftir Gunnar 
Guðmundsson KR-ing sem var í 
þriðja sinn á Tommamóti. Greinina 
kallarhann: „Tommamótið Toppur-

9 Þessi bolti endaði í markinu. 
in á tilverunni." Hann hrósar Týrur-
um í hástert fyrir framkvæmd 
mótsins. „Ef ég væri stuðningsmaður 
Týs, væri ég stoltur af mínum mönn-
um fyrir að halda svona mót. Mót af 
þessu tagi með þátttöku sífellt fleiri 
foreldra hlýtur að vera góð land-
kynning fyrir syðstu Eyjarnar í Vest-
mannaeyjaklasanum. Gestrisni er 
þvílík að aðkomufólki finnst það 
vera heimafólk í þessa 5 - 6 daga sem 
mótið stendur." 

Og áfram heldur Gunnar: Hjörtun 
í brjósti hinna ungu sálna berjast 
hratt og þegar þeir vaxa úr grasi 
hugsa þeir með hlýjum hug til Vest-
mannaeyja. Þar sem eflaust margir 
af máttarstólpum hinna ýmsu at-
vinnugreina þjóðfélagsins í framtíð-

inni stíga sín fyrstu spor á knatt-
spyrnuvelli í Eyjum, mun hið góða 
vegarnesti og viðurgjörningur sem 
þeir hljóta í Eyjum lifa áfram í 
endurminningunni sem mjög jákvæð 
kynning á Vestmannaeyjum. Þessi 
kynning hlýtur tvímælalaust að telj-
ast gott innlegg á bankabók framtíð-
arinnar og ég fullyrði að vextir af 
þeirri bók verða hærri en meðalvext-
ir Seðalbankans. Þessir vextir verða 
síðan í framtíðinni færðir Vest-
mannaeyjum til tekna." 

Þetta segir það sem segja þarf um 
Tommamótið, það er skrautfjöður í 
hatt okkar Eyjamanna og Týrarar 
eiga heiður skilinn fyrir hversu 
myndarlega og vel staðið er að fram-
kvæmd þess. 

• fsleifur Sigurðsson Þór varð í 3. 
sæti í knattreki. 

Slakur árangur 
Eyjaliðanna 

Árangur Eyjaliðanna var mjög 
slakur á þessu Tommamóti og kom 
það mönnum mjög á óvart hve hin 
liðin voru yfirleitt líkamlega sterkari 
og höfðu skotfastari einstaklinga í 
sínum fórum. 

Bæði a og b lið Týs og Þórs féllu 
strax úr keppni í innanhúsknatt-
spyrnunni, en það var lið Vals sem 
sigraði í keppni a-liða innanhúss og 
Þór Ak.í keppni b-liða. í keppni 
utanhúss var sama uppi á teningnum 
en þó kom það verulega á óvart að 
Týraraf urðu fyrir ofan Þórara í 
keppni a-liða. Týrarar lentu í 20. 
sæti eftir tap gegn Gróttu 0-5, en 
Þórarar lentu í 22. sæti eftir tap gegn 
Haukum 0-2. I keppni b-liða snérist 

dæmið við, því Þórarar unnu þá 
Týrara í keppni um 19.-20. sætið 4-1. 

Merkasti árangri Eyjamanna á 
mótinu náði Bogi Hreinsson Þór en 
hann var valinn í pressulið Tomma-
mótsins sem spilaði gegn Tomma-
landsliðinu. Landsliðið sigraði 4 - 1 
og það var enginn annar en Bogi sem 
skoraði markið fyrir pressuna. fsleif-
ur Sigurðsson Þór varð þriðji í 
knattraki í eldri flokki en Jón K 
Sverrisson Tý varð þriðji í yngri 
flokki. 

Það voru síðan Fylkismenn sem 
sigruðu keppni utanhúss annað 
skiptið á þremur árum er þeir sigruðu 
Stjörnuna 4 - 0. í keppni b-liða 
sigraði lið Þórs Ak. Frammara eftir 
vítaspyrnukeppni. 

N 
Arnarflugs innanlands 

Mánudaga til föstudaga: 
Frá REK kl. 08:00 og 16:00 - Frá VEY kl. 09:00 og 16:45 

Aukaferð á föstudögum: 
FráREKkl. 12:15-FráVEYkl. 13:00 

Á laugardögum: 
Frá REK kl. 10:00 og 18:00 - Frá VEY kl, 10:45 og 18:45 

Á sunnudögum er sama áætlun og á laugardögum 

ARNARFLUG 
Innanlandsflug 

sími 73050 og 73051 
*t*> 
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Yfirburdir Fylkis 
Þórfrá Akureyri sigraði í keppni B-liða eftir vítaspymukeppni 

Úrslitaleikurinn var leikinn í sól 
og hita. Fylkismenn höfðu nokkra 
yfirburði í leiknum og sigruðu 4-0. 
Það var annar af tveimur marka-

kóngum _ mótsins 
Theódór Óskarsson 
sem kom Fylkis-

mönnum á bragðið 
og gerði fyrsta 

markið. Áður en flautað hafði verið 
til leikhlés höfðu þeir Guðmundur 
Þór Kristjánsson og Arnar Þór Ul-

farsson bætt við mörkum og staðan 
í leikhléi var 3-0 fyrir Fylki. Það 
var svo Guðmundur Þór sem innsi-

Sigfús Gunnar 
Guðmundsson 
skrifar 
frá Eyjum 

glaði sigur Fylkismanna í síðari 
hálfleik þegar hann skoraði með 
þrumuskoti efst í markhorn 
Stjörnumanna. 

Þór sigraði í vítakeppni 

Úrslitaleikur b-liða milli Þórs frá 
Akureyri og Framara var jafn og 
skemmtilegur. Að venjulegum 
leiktíma loknum var jafnt, 2:2, og 
þurfti vítakeppni til að fá úrslit, en 
þá sigruðu Þórsarar og unnu sam-

tals 6:4. 
Það voru Framarar sem komust 

yfir með marki frá Trausta Jó-

steinssyni og þar við sat í fyrri 
hálfleik. Þórsarar komu tvíefldir til 
leiks eftir hlé og komust þá í 2rl. 
Fyrst skoraði Andri Albertsson og 
jafnaði og var það hans 17. mark 
í keppninni. Síðan komust þeir yfir 
með marki frá Rúnari Jónssyni. En 
rétt fyrir leikslok jafnaði annar af 
tvíburunum í liði Fram, Hafþór 
Theódórsson, 2-2. Því varð að fara 
fram vítaspyrnukeppni og í henni 
reyndust Þórsarar frá Akureyri 
sterkari og sigruðu samanlagt 6-4. 

_ . Morgunblaðið/SGG 
Fylkismenn Tommameistarar A-liða utanhuss. Efri röð frá vinstri: Guðni Már Harðarson, Magnús Jónsson, Guðmund-

ur Kristjánsson, Jón Finnbogason, Markús Árnason, Theódór Óskarsson, Gunnar Baldursson, þjálfari. Neðri röð fr.v.: 
Erik B. Eriksson, Hörður I. Harðarson, Róbert Gunnarsson, Jón Björgvin Hermannsson, Arnar Þór Úlfarsson. 

Markvörður ÍR-inga er ekki ýkja kátur með frammistöðu varnarmanna sinna 
-^í leik gegn Va!. Andstæðingarnir hafa þó ástæðu til að fagna enda boltinn í 

netinu. 

URSUT 

Fyrirlíðar A-liða ÍA og Vals sem mættust í úrlslitaleik í innanhússmótinu, 
Jóhannes Karl Guðjónsson og Steí'án Heigi Jónsson. 

Tommamótið 
A-Mð 
1. Fylkir. 
2. Stjarnan. 
8. Þór Akureyri. 
B-lið 
1. Þór Akureyri. 
2. Fram. 
3. Fylkir. 
Innanhúsmót 
A-)ið 
1. Valur. 
2. Í.A. 
3. Stjarnan. 
B-lið 
1. Þór Akureyri. 
2. Völsungur. 
3. Fram. 

Markakóngar Tommamóts 1990: 
Snorri Steinn Guðjónsson, ValurogTheó-

dór Óskarsson, Fylkir. 19 mörk. 
Besti markmaður: Kristinn Hailgrímsson, 

Breiðablik. 
Besti varnarmaður: Ásgrímur Sigurðs-

son, K.R. 
Besti leikmaður: Baldur Aðalsteinsson, 

Völsungur. 
Prúðustu liðin: ÍK og KA. 
Halda bolta á lofti. 
eldri: 

1. Pétur Jónsson, ÍK. 
2. Egill Einarsson, UBK. 
3. Egill Kristjánsson, ÍR. 

yngri: 
1. Hörður Aðalsteinsson, Valur. 
2. Guðmundur Þorkelsson, Breiðablik. 
3. Helgi V. Daníelsson, Selfoss. 
Rehja knött. 
eldri: 
1. Jóhann Hermannsson, KA. 
2. Bjarni Pétursson, Fram. 
3. ísleifur Sigurðsson, Þór Vestm. 
yngri: 
1. Guðmundur Þorkelsson, Breiðablik. 
2. Daði .Guðmundsson, Fram. 
3. Jón K. Sverrisson, Týr. 
Markhæstu lcikmenn á Tommamótinu 
1990: 
Snorri S. Guðjónsson, Valur 19 

Það var hart barist í úrslitaleik Fylkis og Stjörnunnar eins á sjá má á svip-

brigðum kappanna. 

Markakóngar Tommamótsíns, Snorri Steinn Guðjónsson, Val, og Theódór 
Óskarsson, Fylki, með bikarinn sem fylgdi titlinum. 

Theódór Óskarsson, Fylkir 19 
Andri Albertsson, Þór Ak 17 
Guðmundur Kristjánsson, Fylkir 14 
Haraldur Guðmundsson, ÍR 14 
ÓmarÖ. Óiafsson, Fram 14 
Baldur Aðalsteinsson, Völsungur 13 
Þórarinn Kristjánsson, ÍBK 13 
Ágúst K. Guðmundsson, Valur 11 
Hafþór Theódórsson, Fram 11 
BjörgólfurÓlason, Þróttur 10 
Eyþór Theódórsson, Fram 10 
Ingólfur Kristjánsson, Víkingur 10 
Trausti Jósteinsson, Fram 10 
ÞórÓlafsson.K.R 10 
Björn V. Ásbjörnsson, Fylkir 9 
Jim B. Bett, K.R 9 
Veigar P. Gunnarsson, Stjarnan 9 
Arnar Þ. Úlfarsson, Fylkir 8 
Garðar Jóhannsson, Stjarnan 8 
GísliG.Tómasson,ÞðrV r. 8 
Guðlaugur Eyjólfsson, Grindavík 8 
HörðurGunnarsson, UBK 8 
Jóhann Þórhallsson, Þór Ak 8 
Barði M. Jónsson, ÍR 7 
Finnbogi Llorens, ÍA 7 
Gísli F. Ólafsson, ÍK 7 
Indriði Sigurðsson, Grótta 7 
Júlíus I. Jónsson, Grótta 7 
Kári Emilsson, UMFA 7 
Kristbjörn Jónsson, Völsungur 7 
Pétur V. Pétursson, Völsungur 7 
Sveinn Stefánsson, KA 7 
Andri M. Helgason, UBK 6 
Bjarni Þ. Pétursspn, Fram 6 
Boði Gauksson, Stjarnan 6 
Bogi Hreinsson, Þór V 6 
Calum Þ. Bett, KR 6 
GuðmundurHafþórsson, Stjarnan 6 
Guðmundur Steindórsson, KR 6 
Hiynur Ingólfsson, Valur 6 
JakobÖ. Sigurðsson, KR 6 
Kristmundur Guðmundsson, FH 6 
Óli S. Ólafsson, ÍR 6 
Ómar Stefánsson, UMFA 6 
Ómar Þorgeirsson, Völsungur 6 
Rúnar Jónsson, Þór Ak 6 
Sigurður Sæberg, Valur 6 
Andri E. Guðmundsson, Valur 5 
Arnar Sigurðsson, UBK 5 

Egill Kristjánsson, ÍR 5 
GunnarÞórisson, Víkingur 5 
Gunnbjörn Sigfússon, FH 5 
Hreiðar L. Guðmundsson, KR 5 
Hörður Aðalsteinsson, Valur 5 
ísleifur Sigurðsson, Þór V ....5 

Skalla á milli. 
eldri: 

1. Baldur Aðalsteinsson og Pétur V. Pét-
ursson, Völsungur. 
2. Bjarni Fritzson og Hermann Grétarsson, 
IR. 
3. Garðar Guðmundsson og Árni K. Gunn-
arsson, Breiðablik. 

yngri: 
1. Hörður Aðalsteinsson og Snorri Guðjóns-
son, Valur. 
2. Guðmundur Þorkelsson og Arnar Sig-
urðsson, Breiðablik. 
3. Pétur G. Markan og Jakob Örn Sigurðs-
son, KR. 
Vítakeppni. 

Eldri: 
1. Þórarinn Kristjánsson, ÍBK. 
2. Kristinn G. Guðmundsson, Valur. 
3. Atli S. Þórarinsson, KA. 

yngri: 
1. Hilmar P. Hilmarsson^ IK. 
2. Stefán Björgvinsson, ÍA. 
3. Guðmundur Hilmarsson, Grótta. 
Skothittni. 

eldri: 
1. Steingrímur Sigurðsson, FH. 
2. Ingólfur S. Kristjánsson, Víkingur. 
3. Ívar G. Jónsson, Afturelding. 

yngri: 
1. Sævar Gunnarsson, ÍBK. 
2. Þórður Halldórsson, Þór Akureyri. 
3. Birgir Ö. Guðmundsson, Valur. 
Húla hopp: Petra Ólafsdóttir, Grindavík (1 
klst.) 
Pilukast: Andri Gunnarsson, Stjarnan. 
Þrautakóngur: Davíð Vilhjálmsson, Aftur-
elding. 
Limbókóngur: Teitur Hjaltason, Víkingur. 
Spettharðasta liðið: Fylkir. 
Sterkasta liðið: Grindavík. 
Kappát: Guðni M. Harðarson, Fylkir. 

■ 
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Þórsarar 
gerðugóða 
ferð til Eyja 
Guðmundsson 
skrifar 
frá Eyjum 

Þ órsarar frá Akureyri mættu í 
fyrsta skipti á Tommamót þeg-

ar þeim bauðst óvænt sæti Leiknis-
manna í mótinu. Það má með sanni 
■ ■ ■ ■ I segja að þeir hafi 
Sigfús Gunnar komið, séð og sigrað 

því að þeir stóðu sig 
mjög vel á þessu 
móti. B-lið þeirra 

sigraði bæði innan og utanhúss og 
a-lið þeirra varð í þriðja sæti utan-
húss. 

Andri Hjörvar Albertsson er leik-
maður með b-liði Þórs en hann 
gerði 17 mörk á mótinu og varð 
3. markahæsti leikmaðurinn. Andri, 
sem búinn er að æfa fótbolta í 4 
ár, óskaði einskis frekar að hann 
væri yngri svo hann gæti komið 
aftur. „Mér, hefur þótt mest gaman 
í fótb.oltanum á mótinu en annars 
var bátsferðin sem við fórum í al-
veg frábær." Þegar Andri var 
spurður hvort Þórsarar væru með 

Landsleikur: 
Landsliðið 

sigraði 
Á Tommamótinu fór fram lands-

leikur og vann landsliðið pressuliðið 
4:1. Jóhann Þórhallsson (2), Baldur 
Aðalsteinsson og Björgólfur Ólason 
skoruðú fyrir landsliðið, en Bogi 
Hreinsson. fyrir pressuliðið. Eftir-
taldir leikmenn skipuðu liðin: 
Landslið: Markverðir: Róbert 
Gunnarsson, Fylki, og Kristinn L. 
Hallgrímsson, Breiðabliki. 
Útileikmenn: Ásgrímur Sigurðsson, 
KR, Stefán Helgi Jónsson, Val, 
Kristinn Þór Sigurbergsson, ÍR, 
Hjörtur Fjeldsted, ÍBK, Jóhann 
Þórhallsson, Þór, Ak., Viðar Guð-
jónsson, Fram, Asgeir G. Ásgeirs-
son, FH, Garðar Jóhannsson, 
Stjörnunni, Baldur Aðalsteinsson, 
Völsungi, og Björgólfur Ólason, 
Þrótti. 
Einvaldur: Magnús Einarsson, 
Fram. 
Pressulið: 
Markverðir: Kristinn G. Guðmunds-
son, Val, og Níels E. Reynisson, 
Aftureldingu. 
Útileikmenn: Ari Fenger, Gróttu, 
Ólafur Gunnarsson, Stjörnunni, 
Benedikt Árnason, FH, Jón Björg-
vin Hermannsson, Fylki, Arnar Þór 
Úlfarsson, Fylki, Jim Baldur Bett, 
KR, Ómar Þorgeirsson, Völsungi, 
Ómar Örn Ólafsson, Fram, Orri 
Óskarsson, Þór, Ak., og Bogi 
Hreinsson, Þór, Vestm. 
Liðsstjórar: Róbert Róbertsson, DV, 
og Bjarni Ólafur Guðmundsson, 
Bylgjunni. 
Dómari: Jósúa Steinar Óskarsson. 

Petra Ólafsdóttir 
hoppi. 

sigraði í húla 

besta liðið í keppninni svaraði hann 
að þeir væru iangbestir og undir 
það tóku félagar hans með honum, 
allir í einum kór. 

Einn léttur í lokin: 
Þegar EggerTMagnússon form-

aður KSÍ heilsaði upp á leikmenn 
fyrir úrslitaleik Fylkis og Stjörn-
unnar og óskaði þeim til hamingju 
með það að vera komnir í úrslita-
leikinn, var einn Fylkismanna orð-
inn pínulítið stressaður og þegar 
Eggert tók í hönd hans varð stráksi 
fyrri til og óskaði Eggerti innilega 
til hamingju. 

Annar af markahæstu leikmönn-
um mótsins, Snorri Steinn Guðjóns-
son, er sonur fyrrverandi aðstoðar-
manns Bogdan Kowalczyks, Guð-
jóns Guðmundssonar, sem fylgdist 
vel með öllu mótinu í Eyjum ásamt 
nokkrum hundruðum annarra for-
eldra sem lögðu leið sína til Eyja. 

Morgunblaöið/Stgtús Gunnar Guðmundsson 
Meistaralið Þórs. Aftari röð frá vinstri: Gísli Bjarnason þjálfari, Rúnar Jónsson, Anton Rúnarsson, Magnús Helga-
son, Sævar Þ. Sævarsson, Þórarinn Jóhannesson og Jónas Róbertsson þjálfari. Fremri röð frá vinstri: And.ri Alberts-
son, Steingrímur Sigurðsson, Arnar Elíasson og Þórður Halldórsson. 

Bestu menn með Jim Bett. Baldur Aðalsteinsson til vinstri, þá Kristinn 
Hallgrímsson og Ásgrímur Sigurðsson. 

Kristinn besti 
leikmaðurinn 

Tekist á! 

Besti markvórður Tommamóts-
ins 1990 var valinn Kristinn Logi 
Hallgrímsson, UBK. Kristinn er 
búinn að skemmta sér ve) á mótinu 
núna en hann sagðist hafa mætt 
einu sinni á Tommamót áður, en 
þá spilaði hann sem útileikmaður, 
en eftir það fór hann að æfa í 
marki og sagði að það væri 
skemmtilegasta staðan á vellinum. 
Ekki átti Kristinn alveg von á að 
verða valinn besti markmaðurinn 
en innst inni vonaði hann það þó. 
Og honum varð að ósk sinni í þetta 
sinn. 

Besti varnarmaður mótsins var 
valinn hinn eitilharði Ásgrímur Sig-
urðsson en hann er eldrauðhærður 
eins og sönnum KR-ingi sæmir. 
Ásgrímur kom nú í síðasta skipti á 
Tommamót þar sem hann fer upp 
í 5. flokk á næsta tímabili. En kom 
útnefningin Ásgrími á óvart. „Jú, 
þetta kom mér svo sannarlega á 
óvart, ég átti alls ekki von á þessu." 
Ekki hélt Ásgrímur að það væri 
skemmtilegra að spila frammi og 
reyna að skora mörk, sagði að það 
væri ábyggilega skemmtilegra að 
reyna að verjast andstæðingunum 
þegar þeir reyndu að skora. Ás-
grímur á sér uppáhaldsleikmann og 
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það er KR-ingurinn Rúnar Kristins-
son sem hann heldur mest uppá, 
en ekki var hann nú alveg viss um 
að KR yrði íslandsmeistari í ar. 

Einn er sá drengur sem líklega 
mun seint gleyma Tommamótinu í 
ár. Hann er yngsti leikmaður sem 
leikið hefur fyrir Völsunga frá upp-
hafi, þá aðeins 5 ára en hann er 
nú 10 ára og hefur æft fótbolta í 
6 ár. Hann hefur komið á Tomma-
mót oftar en nokkur annar eða 
fimm sinnum. Hann dreymir um 
að verða atvinnumaður með Li-
verpool. Og nú var hann valinn 
besti leikmaður Tommamótsins. 
Þetta er hann Baldur Aðalsteinsson 
frá Húsavík. Baldur átti ekki von 
á þessari útnefningu en var að von-
um í sjöunda himni með þetta og 
sagðist aldrei hafa skemmt sér eins 
vel og nú. „En það er bara einn 
galli á þessu, ég get ekki komið 
aftur á Tommamót því ég verð of 
gamall næst, en þá stefnir maður 
bara í atvinnumennskuna og 
draumurinn er að spila með uppá-
haldsliðinu mínu, Liverpool." Og 
hver veit nema við fáum að sjá 
þennan snjalla leikmann í Ensku 
knattspyrnunni hjá Bjarna Fel. eft-
ir nokkur ár. 

Philips sérum lýsinguna 

Opinber studningsaðili HM 1990 

Morgunblaöiö/Sigfús Gunnar Guðmundsson 
Valsmenn sigruðu í innanhússmótinu. Þeir eru í aftari röð frá vinstri: Stefán Helgi Jónsson, Ágúst Guðmundsson, 
Jóhannes Benediktsson, Kristinn Geir Guðmundsson, Halldór Bjarnason, Þórður Bjarnason, Sigurður Sæberg, Hannes 
Jónsson, Jóhann Bjarni Kolbeinsson, Pálmi Ólafur Theódórsson og Mikael Már Pálsson. Skagamenn eru í fremri röð 
frá vinstri: Halldór Halldórsson, Valur Birgisson, Elías Guðjónsson, Bjarki Pétursson, Ásgeir Ólafsson, Styrmir Karls-
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Shell-móti Týs lauk í Vestmannaeyjum í gærkvöldi: 

Leikið af mikilli innlif un 
- 750 keppendur léku með hjartanu í 232 leikjum og skoruð voru 777 mörk 

Shell-mót Týs, áður Tommamót, 
var um helgina haldiö í áttunda 
sinn í Vestmannaeyjum og eins og 
í öll fyrri skiptin var veöur eins og 
best veröur á kosið. Þó Tomma-
nafnið sé nú fyrir bí svífur andi 
hans ennþá yfir vötnunum. Kepp-
endurnir 750 eru þangað mættir til 
að spila knattspyrnu og gera það 
af mikilli innlifun. Er til efs að þeir 
eigi eftir að upplifa annað eins þó 
eflaust eigi sumir þeirra eftir að 
ná langt á knattspyrnusviðinu. 

SheU-mótið er eitt af stærstu 
íþróttamótum landsins og eitt það 
glæsilegasta. Strákarnir, sem spila 
í sjötta flokki í knattspyrnu, eru á 
aldrinum sjö til tíu ára. Strákar, 
sem eiga sér fyrirmyndir, bæði er-
lendar og innlendar stjörnur, og 
má sjá mörg glæsi tilþrif á vellinum 
og allir spila þeir með hjartanu. 
Knattspyrnufélagið Týr hefur frá 
upphafi staðið fyrir þessu móti og 
gert það af miklum myndarbrag. 
Leiknir eru 232 leikir, frá fimmtu-
degi til sunnudags, ef innanhúss-
mótið er taUð með. Allt skipulag 
mótsins er til mikillar fyrirmyndar 
og standast allar tímasetningar. 

Leikið er á fjórum völlum og er 

mikill handagangur í öskjunni þeg-
ar leikið er á öllum völlum samtím-
is. En lítiö er ekki bara fótbolti á 
Shell-móti Týs. Strákunum er boð-
ið upp á siglingu í kringum Eyjar, 
skoðunarferðir um Heimaey, grill-
veislu og kvöldvöku. Þá er keppt í 
knattþrautum, hamborgaraáti og 
ýmsu fleiru, strákunum til 
skemmtunar. Þannig aö þeim á 
ekki að leiðast þessa fjóra sólar-
hringa sem þeir staldra við í Eyj-
um. Enda sagði einn pabbinn að 
sennilega svæfi strákurinn í einn 
og hálfan sólarhring eftir heim-
komuna. 

Á Shell-mótinu eru tveir há-
punktar, setningin á miðvikudags-
kvöldinu og mótsslitin á sunnu-
dagskvöldinu þar sem þeir sem 
unnið hafa til verðlauna eru kall-
aðir á verðlaunapall undir dynj-
andi fagnaðarlátum hinna kepp-
endanna. Má sjá á þeim að þessari 
stundu gleyma þeir aldrei. Frá Eyj-
um fara þessir strákar með góðar 
minningar og væntingar um að 
koma að ári. Sagði einn pabbinn 
við DV að strax um jólin væri son-
urinn farinn að tala um Shell-mótið 
í Eyjum og Mtið væri um svefn síð-

ustu dagana, tilhlökkunin væri það 
mikil. 

„Allt gekk að óskum 
og mikið starf að baki" 

Birgir Sveinsson, formaður Knatt-
spyrnufélagsins Týs, var að vonum 
ánægður í lok SheU-mótsins, allt 
hafði gengið að óskum og mikið 
starf að baki. „Mér finnst mótið 
hafa tekist mjög vel. Veðrið hefur 
leikið við okkur og má segja að allt 
hafi gengið upp og allir hjálpuðust 
að við að gera mótið sem glæsileg-
ast," sagði Birgir. 

„Við byrjuðum undirbúning 
strax á síðasta hausti og síðustu 
tveir mánuðir hafa verið ansi 
strembnir. Það eru um 400 manns 
sem vinna við mótið frá þriðjudags-
kvöldi fram á mánudagsmorgun á 
meðan á mótinu stendur fyrir utan 
þá sem vinna að sjálfum undirbúri-
ingnum. 

Eg vil nota þetta^tækifæri og 
þakka öllu þessu~fölki vel unnin 
störf og leikmönnum, þjálfurum og 
aöstandendum strákanna fyrir 
prúðmannlega framgöngu. Og að 
sjálfsögðu Skeljungi hf. sem styrkir 
mótið," sagði Birgir að lokum. • Óneitanlega glæsileg tilþrif sem Þörspilturinn sýnir gegn Þrötti. 

Besti leikmaðurinn: 

„Mótið verið 
frábært" 

- sagði Daði Guðmundsson úr Fram 

Hermann Gunnarsson, kynnir á lokahófinu, ásamt strákunum sem kosnir 
voru á lokakvöldinu. Lengst til vinstri er Gróttumaðurinn Sveinbjörn Á. 
Sveinbjörnsson, sem kosinn var besti markvörður mótsins, í miöjunni er 
Daði Guðmundsson, besti maður mótsins, og til hægri er Daniel Frímann 
Ómarsson, besti varnarmaðurinn. OV-mynd Ómar 

Bergiind Ómarsdóttir, DV, Eyjunu 

Hann hefur gott auga fyrir bolta 
og góða tækni. Er yfirvegaður leik-
maður og áttu varnarmenn andstæð-
inganna oft í vök að verjast þegar 
hann var annars vegar. 

Þessi lýsing á við Daða Guðmunds-
son úr Fram sem kosinn var besti 
leikmaður Shell-mótsins á glæsilegu 
lokahófi í gærkvöldi. Daði er mjög 
skæður sóknarmaður í A-Uði Fram. 

„Magnúsi þjálfara allt að þakka" 
„Mér finnst Shell-mótið alveg búið 

að vera frábært," sagði Daði við DV. 
Er þetta í annað skiptið sem hann 
kemur á þetta mót. „Ég er auðvitað 
mjög svekktur yfir að við skyldum 
ekki komast í úrsUtaleikinn en mað-
ur verður að vona að maður fái ein-
hver einstaklingsverðlaun. Annars 
átti ég ekki von á að við mundum 
vinna svona auðveldlega innanhúss-
mótið. En það er að þakka alveg frá-
bærum þjálfara, honum Magnúsi 
Einarssyni," sagði Daði að lok-
um. 

DVá 
SheEI-móti 
Tys i Eyjum 

Textí: 
Bergtind 

Ómarsdöttir 
■".. Ljósmyndir: 
Omar Garðarsson 

Vissumaðégáeftir 
að sakna strákanna 

„Harður Jóna", harður Jóna," 
heyrðist ósjaldan í vörninni hjá 
Reyni, Sandgerði. Skýringin var sú 
að í marki Reynis stóð stúlka, Jóna 
Júlíusdóttir. Jóna stóð sig mjög vel 
í markinu og stjórnaði varnarléik 
sinna manna af miklu harðfylgi. 
Minnti helst á markmenn í 1. deild-
inni. 

Ekki lét hún það á sig fá þó and-
stæðingarnir á varamannabekknum 
væru að senda henni lauflétt skot. 
Þeir hrósuðu henni fyrir fegurð og 
gengu jafnvel svo langt að bjóða 

henni út. Hún stóð í markinu eins 
og klettur. 

„Ég byrjaði að æfa fótbolta innan-
húss í vetur og síðan hef ég verið á 
fullu í þessu," sagði Jóna í stuttu 
spjaUi við DV: „Mér finnst þetta frá-
bært mót og vildi óska þess að ég 
gæti tekið þátt í því á næsta ári en 
þvi miöur verð ég orðin of gömul og 
verð að æfa með hinum stelpunum. 
Ég er alveg viss um að ég á eftir að 
sakna strákanna. Þeir eru bestu 
skinn," sagði Jóna. 

1 Jóna Júliusdóttir. 

• Stolt mamma og fyrrverahdi feg-
urðardrotting, Henný Hermanns-
dóttir, með syni sínum, Árna Henrý 
Gunnarssyni, sem lék fyrir hönd 
Vals á mótinu. 

„Frábær 
upplifun" 
Foreldrum og aðstandendum, sem 

fylgja krökkunum á SheU-mótið, 
fjölgar ár frá ári. Henný Hermanns-
dóttir er ein þeirra fjölmörgu sem 
fylgdi stráknum sínu til Eyja. 

„Ég er á mínu fyrsta Shelí-móti en 
ég var búin aö frétta að hér væri 
mjög gaman," sagði Henný við DV. 
„En hvað þetta er frábær uppUfun 
kom mér á óvart. Skipulagið til fyrir-
myndar og alveg ótrúlegt að hægt 
skuU vera að halda svona skipulagt 
mót fyrir svona mikinn fjölda. AUt 
stóðst upp á tíma og mér finnst alveg 
meiri háttar hvað aUir eru jákvæð-
ir," sagði Henný Hermannsdóttir í 
samtaU við DV. 
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Iþróttir 

Eyja-
stúfar 

Þegar ljósmyndari DV var að 
taka myndir af leik ásamt Ijós-
myndara Morgunblaðsins kom 
strákur til hans og spurði fyrir 
hvaða blað hann væri að taka 
myndir. Þegar hósmyndarinn 
sagðist taka myndir fyrir DV 
varö Morgunblaðsmanninum aö 
oröi: „Ég tek myndir fyrir Mogg-
ann sem er miklu betra blað." 
Strákur varö hugsi en sagði svo: 
„Það veit ég ekki, það eru miklu 
fleiri myndasögur i DV." 

Kom B-liðinu fyrr 
íháttinn 

Fyrirliðar Þórs á Akureyri, Þórð-
ur HaJldórsson í A-liöi og Aðal-
steinn Ólafsson í B-liði, voru aö 
rífast um hvor væri betri fyrir-
liði. Aðalsteinn var alveg sann-
færður um aö hann væri miklu 
betri því hann kæmi B-Iiðinu 
miklu fyrr í háttinn. 

Foreldrar ekki 
iengurtilama 

Foreldrum var bannað að standa 
við hliðarbnur á Shell-mótínu. 
Einungis þjálfarar og tveir að-
stoöarmenn máttu vera við völl-
inn. Var þetta mjög p t t fyrir-
komtilag því oft hefur það gerst 
að strákarnir hafa stressast upp 
á stressuðum foreldrum. 

Óheppinn 
KR-ingur 

Heimsókn Jóhannesar Páhna-
sonar úr KR til Eyja varð heldur 
endaslepp. Hann varð fyrir því 
óláni að handleggsbrotna á fyrsta 
degi og var sendur aftur til 
Reykjavíkur, því miður. 

Taugastriðið 
tapaðist 

Peyi úr FylM vatt sér að einum 
Víkingi og spurði, sposkur: „Eruð 
þið ekki efstir í ykkar riðli." Vík-
ingurinn svaraði þvi játandi en 
sagði: „Ég er hræddur um að ÍBK 
vinni okkur." Þá sagði strákur-
inn úr Fylki: „Hva, ekkert mál. 
Þið takið þá bara á taugum." En 
því miður fyrir Víking tapaðist 
taugastríðið. 

SmáírVíkingar 
stóóusigvel 

Þegar leikmenn Reynis í Sand-
gerði lentu á Vestmannaeyjafiug-
velli á miðvikudaginn voru þar 
fyrir leöcmenn Víkings. 3Bínn 
Reymsstrakurinn leit yfír Vik-
ingshópinn og varð að orði: „Mik-
ið rosaiegáeruþetta litlir Víking-
ar." En margir eru knáir þó þeir 
séu smáir. Það sannaðist á Vik-
ingum sem stóðu sig vel á Shell-
mótiTýs. 

Walters vinsæll 
hjá strákunum 

Robert Walters, heímsmeistari í 
að haida khetti á ÍoftL sýndi iistír 
sinar á SheJl-mótinu við góðar 
undirtektir áhorfenda. Hann var 
vinsæll hjá strákunum og hafði 
nóg aö gera við að gefa eiginhand-
aráritanir. Einn strákur hafði 
samúð með Robert og stakk upp 
á þvi að hann fengi sér stimpil 
með nafni sínu. 

Litla Shell-mótið 
hjáC-liðum 

I* fyrsta skipti var gripið tíl þess 
ráðs núna aö slá upp keppni C-
liða og var það kallað litla Shell-
mótið. Bjarni Jónsson, Víkinguf, 
kom með þessa tillögu því að hon-
um fannst ekki réttlátt að sjá alla 
þessa varamenn sem ekki fengu 
að njótasirt. 

Átta lið mœttu með G-Iið og 
stóðu FH-ingar uppi serh sigur-
vegarar. Stiarnan varð x öðru 
sæti og lið ÍK í því þriðja. Marka-
hæstur var Ath' Rafnsson úr FH 
og besti leikmaöur var Heiinir 
Karlsson úr Tý. 

Vegur kvenna vex 
- fimm stelpur leika með liði Grindvíkinga 

Berglind Ómarsdóttir, DV, Eyjum; 

Það er ekki nýtt að stelpur taki 
þátt í Shell-mótinu, en að finím stelp-
ur fái að spreyta sig með einu og 
sama félaginu hefur ekki gerst áður. 
Og að tvær þeirra skuh vera fyrirlið-
ar sýnir að vegur kvenna er vaxandi 

í fótboltanum. Með liði Grindavíkur 
eru fimm stelpur og eru þær stöllur 
Sólveig Gunnlaugsdóttir og Rósa 
Ragnarsdóttir fyrirliðarnir. „Okkur 
finnst mjög gaman hér í Eyjum og 
eiginlega er nú mest gaman að 
spranga,'' sögðu þessar hressu 
Grindavíkurdömur. 

Framarar unnu 
tvöf aldan sigur 

Berglind Ónwsdóttir, DV, Eyjum; 

Innanhússmótið var haldið á föstu-
deginum og stóðu Framarar uppi 
sem sigurvegarar bæði í flokki A- og 
B-hða. Hófst það klukkan níu um 
morguninn og klukkan þrjú var búið 
að spila 62 leiki. Um kvöldið var leik-
ið til úrslita og sigruðu Fram-strák-

arnir Gróttu í A-flokki, 1-0. Var það 
fyrirliðinn, Daði Guðmundsson, sem 
skoraði sigurmarkið. Hjá B-liðum 
mættust Fram og KR og sigraði Fram 
með þremur mörkum gegn engu. 
Mörk Fram skoruðu Guðmundur 
Stephensen, Hafsteinn A. Ingason og 
Ásgrímur Albertsson. 

• Framarar hampa titlinum í innanhússmótinu. DV-mynd Omar 

„Gaman að vinna" 
- sagði Ingi Þór,̂ f̂yrirliði StjÖrnuimar 

BergJJnd Óaisxmiát&c, DV, 'BfjatK 
Fyrirliði B-Uðs Stidrnunnar er 

Ingi Þór Arnarsson og var hann að 
yonum ánægður með aö vera orð-
inn SheUmeistari. ,$g er hérna í 
annað skiptið," sagði Ingi Þór við 
DV. „Þetta er búið að vera alveg 
rosalega gaman og frábært að ná 
sigri á Fylki i ursUtaleiknum því 

við töpuöum einmitt fyrir Fylki i 
úrshtunum á mátinu í fyrra. 

íSkemmtilegast er auðvitað að spila 
fótbolta á þessu móti, sérstaklega; 
þegar vel gengur eins ognúna. Svo 
var alveg frábært að fara í bátsferð* 
ina og sundlaugin í Vestmannaeyj-
um er góö," sagði þessi ungi og 
upprennandi knattspyrnusnilling-
ur. 

„Meiri líkur á að 
komast í liðið" 

• Þórólfur, markvöröur KR. 

Þórólfur Jarl Þórólfsson var herja 
KR-inga eftir leikinn við Keflvíkinga 
um þriðja sætið. Hann sá um að verja 
markið og gerði það af miklu öryggi, 
m.a. varði hann þrjú víti í víta-
spyrnukeppninni og bráðabananum. 
Mega KR-ingar þakka honum sigur-
inn. 

í stuttu spjalh við DV sagðist Þór-
ólfur vera búinn að æfa fótbolta í 
fimm ár og eítt og hálft ár í marki. 
„Mér finnst það miklu skemmtilegra 
og meiri líkur á að maður komist í 
Uðið þegar maður æfir í marki," 
sagði þessi hressi strákur. En hann 
var ekkert nema hógværðin. „Ég 
held að þetta hafi bara verið heppni 
hjá mér að verja þrjú víti. Ég valdi 
bara alltaf rétt horn," sagði Þórólfur. 

Valsstr 
sunguíI 

- eflir sigur á IBK í úrs 
Berglind Ómarsdóttir, DV, Eyjunr 

„Valsmenn léttir í lund," sungu alhr 
Valsstrákarnir í A-liðinu eftir úrshta-
leikinn í Shell-mótinu. Og þeir höfðu 
svo sannarlega ástæðu til að kætast því 
þeir unnu ÍBK í úrshtaleiknum og stóðu 
uppi sem sigurvegarar SheU-mótsins. 
Unnu leikinn, 1-0. 

Mikil viðhöfn var fyrir leikinn og 
stilltu Uðin sér upp og voru leikmemr 
kynntir fyrir hundruðum áhorfenda. 
Eggert Magnússon, formaður KSÍ, Birg-
ir Sveinsson, formaður Týs og fulltrúi 

Shell, heilsuðu síðan upp á leikmenn 
og hefði þetta ekki getað orðið glæsi-
legra þó um úrslitaleik í meistaraflokki 
væri að ræða. 

í undanúrslitum spilaði Valur við 
Fram og fyrirfram var reiknað með 
sigri þeirra síðarnefndu. En annað kom 
á daginn því Valur vann, 3-1, og þar 
með komust þeir í úrslitaleikinn. 

ÍBK vann Fylki, 3-2, í undanúrslitun-
um. 

Úrshtaleikurinn einkenndist af miklu 
taugastríði. Var greinilegt að strákarnir 
gáfu allt sem þeir gátu til að koma bolt-
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• Urslitaleikur i keppni B-liða var jafn og spennandi en Stjaman náði að sigra lið Kl 
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Iþróttir 

u í loiknum og tryggðu sér sigur i mótinu DV-mynd Omar 

bslitaleik A-liða í gær 
anum í net andstæðinganna. En ekki 
gekk þaö hjá þeim í fyrri hálfleik þrátt 
fyrir margar góðar sóknir. Valsmenn 
voru mun ákveðnari og áttu mörg þræl-
góð skot að marki ÍBK. Það var ekki 
fyrr en átta mínútur voru til leiksloka 
að Valsmönnum tókst að skora. Þar var 
að verki Andri Elvar Guðmundsson. 
Hann var sannarlega herja sinna 
manna því hann sýndi mikið harðfylgi 
þegar hann skoraði sigurmarkið. 

Sóknarleikurinn hjá Valsstrákum var 
oft mjög skemmtilegur. Með þá Snorra 
Stein og Andra Elvar í fremstu víglínu 

þurfa Valsmenn ekki að kvíða framtíð-
inn. 

Keflvíkingar geta þakkað markmanni 
sínum, Ómar Jóhannessyni, að tapið 
varð ekki stærra því oft á tíðum sýndi 
hann alveg sniUdartakta í markinu. 

Fögnuöur Valsmanna var gífurlegur 
eftir leikinn. Þeir hafa aldrei náð eins 
langt á Shell-mótinu og þegar þeir 
sungu Valssönginn einum róm áttu þeir 
hugi og hjörtu allra viðstaddra. 

■■■ I 

Landsliðið vann 
í frábærum leik 
- strákarnir sýndu góða knattspyrnu í landsleiknum 

ákarnir 
leikslok 

Bergiind Ómarsdóttir, DV, Eyjum; 

Eftir leikina í undanúrshtum á 
laugardaginn var griUað og farið í 
alls konar leiki og þrautir, s.s. knatt-
þrautir, limbó og húlahopp, en 
stærsti viðburður kvöldsins var leik-
ur landsliðs, sem sérstök landshðs-
nefnd valdi í, og pressuUðs. Þarna 
voru saman komnir bestu leikmenn 
mótsins að mati þessarar nefndar. 

Mikill spenningur var hjá öllum 
strákunum áður en vahð var í hðin 
og var stóra spurningin hjá peyjun-
um hvort þeir yrðu valdir í annað 
hvort liðið. 

Pressuhðið byrjaði leikinn betur 
og tókst að koma boltanum í netið 
eftir aðeins tvær mínútur. Skömmu 
síðar bættu þeir við öðru marki. Eft-

ir seinna markið var eins og landshð-
ið vaknaði til lífsins og með mikilU 
baráttu náði það að jafna og var staða 
2-2 í hálfleik. 

Síðari hálfleikur var mjög jafn og 
skemmtilegur og var það ekki fyrr 
en í lokin að landsliðinu tókst að 
tryggja sér sigur, 3-2. 

Leikmenn beggja Uða sýndu frá-
bæra knattspyrnu og þurfum við 
ekki að kvíða framtiðinni ef allir 
þessir peyjar halda áfram knatt-
spyrnuiðkun af sama áhuga, vilja og 
baráttu og þeir sýndu á SheU-mótinu. 
Landsliðið var skipað eftirtöldum 
leikmönnum: Markverðir: Svein-
björn Á. Sveinbjörnsson, Gróttu, og 
Viðar Guðmundsson, Í.R. Aðrir leik-
menn: Daði Guðmundsson, Fram, 
Arnar Sigurðsson, UBK, Elvar L. 

Guðjónsson, Val, Guðjón Ingi Haf-
tiðason, Fylki, Magnús Már Lúðvíks-
son, KR, Gunnbjörn Sigfússon, FH, 
Atii Sæyarsson, Stjörnunni, Unnar 
Hólm Ólafsson, Tý, Pétur Georg 
Markan, Víkingi, og Daníel Ómar 
Frímannsson, ÍBK. Pressuhðið: 
Markverðir: Markús Máni Mikaels-
son, Val, ÞórhaUur Ólafsson, KR. 
Aðrir leikmenn: Gunnar Heiðar Þor-
valdsson, Þór V., Björn Viðar Ás-
björnsson, Fylki, Andri Már Helga-
son, UBK, Þórður HaUdórsson, Þór 
Ak., Hafþór Theódórsson, Fram, 
Sævar Gunnarsson, ÍBK, Jónas Þór 
Guðmundsson, ÍK, Guðmundur 
Bjarnason, Grindavík, Valur Útfars-
son, Víkingi, og Sveinn Stefánsson, 
KA. Leikinn dæmdi Árni Gunnars-
son. 

• I upphafi leiksins stilltu liðin sér upp eins og um alvörulandsleik væri að ræða og var hver leikmaður kynntur 
fyrir áhorfendum. DV-mynd Ómar 

Fram f ékk bronsið 
• eftir 4-1 sigur á FylM í gær 

Fram og Fyhtir spUuðu um þriðja 
sætið í keppni A-Uöa. Fram var 
mun sterkara og náði forystu strax 
í upphaií letksins. Það var hinn 
stórskemmtilegi sóknarmaður 
Framara sem sköráði þáð̂  Trausti 

Jósteinsson bætti öðru marki við 
fyrir Fram skömmu síðar, 2-0. 
Guðjón Hafliðason minnkaði mun-
inn skðmmu fyrir leikhlé, 2-1, og 
þannig var staðan i hálfleik. 

Daöi Guðmuhdsison, Pramári, 

var greinUega á skotskónum i þess-
um leUt því í seinni háUleik skoraði 
hann tvö mörk fyrir sína menn og 
endaði leUturinn 4-1 fyrir Fram og 
var sigurinn verðskuldaður. 

Stjarnan vann 
í B-keppninni 

- eftir spennandi úrslitaleik við Keflavík 
Berglind Ómarsdóttir, DV, Eyjum: 

ÚrsUtaleikur í keppni B-Uða var á 
mUU Fylkis og Stjörnunnar. Jafn-
ræði var með Uðunum í upphafi leiks 
og áttu þau bæði ágætis marktæki-
færi sem ekki nýttust 

Þegar Uða tók á leikinn fóru 
Stjörnumenn að sækja meira og náðu 

að skora fyrsta markið. Þá var ein 
mínúta eftir af fyrri hálfleik og var 
þar að verki Gunnar Darri Ólafsson. 

Stjörnustrákarnir sýndu sömu 
baráttu í seinni hálfleik og sýndu í 
þessum leik að þeir eiga það fylUlega 
skUið að verða SheU-meistarar í 
flokki B-Uða. Annað mark Stjörn-
unnar skoraði Eiríkur Þór Sigurðs-

son með glæsUegu skoti beint úr 
aukaspyrau. Hafnaði boltinn efst í 
vinkhnum vinstra megin, hreint út 
sagt óverjandi. Gleði Garðbæinga 
var mildl en mörg tár féUu hjá Kefl-
vUdngum sem geta þó vel við unað 
að ná sUfursæti í SheU-mótinu. 

lið Keflvíkinga, 2-0. Gleði Garðbæinga var að vonum mikil eftir sigurinn. 
DV-mynd Ómar 

•l«J«íiDIADORA 
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750 strákar á Shellmóti rýs 
Hútt var glassileg skrudgangan sem hlykkjaðlst fra Barnaskólanum i att að Hastelnsvelll i gœrkvoldl. Ihennl vorv 750 

strákar og reyntiar nokkrar stúlkur lika, ó ultirlnum sjö tll tíu ára, þátttakentiur 6 Shelhmótl Týs og foreldrar og 
fararstjórar.Öllliðinvoruiklœtitibúnlngumfélagaslnnaogvarhetsinglnhlnskrautlegasta.AHástelnsvellliMuðullðln 
sér upp þor sem framamenn baejarins og fulltrúl shell avorpuðu strakana og Blrglr Svelnsson formaður Týs settl mótlð. 
Stjörnulið Úmors Ragnarssonarlék vlð llð Ceorgs Kristjánssonar sem var sklpað nokkrum útvöltium Vestmannaeylngum 
og fóru þelr á kastum I lelk sinum en Stjörnuliðlð slgraðl eftlr vitaspyrnukeppnl. BJðrn Thoroddsen kom og syntil llstlr ú 
vél slrml kastaði karamellum yfir hóplnn. Þá var flugeldasýnlng og Bobert walter lék kúnstlr með bolta. Shell-mótlð 
hófst svo ef fullum kraftl i morgun og stendur frem 6 sunnudag og lýkur þvi með mlklu lokahófl þe um kvöltilð þar sem 
HermannCunnarssonverðurkynnlr.MyntiinvarteklnigasrþegaraðþessirunguSelfysslngar,fulllreftlrvœntlngar,voru 
að meeta á shellmótlð. 

Bráðabirgðatölur Fiskifélagsins: 

Verulegur samdrátt-
uríaflabrögðumímaí 

Skildu bátsf lak efftir á barmi vikurgryf junnar: 

„Ótœkt að henda 
þessu þarna" 
- sagði Auróra Friðriksdóttir formaður umhverfisnefndar 

í maí sl. komu 6.433 tonn á land í 
Eyjum á móti 8.468 tonnum í sama 
mánuði í fyrra. Samdrátturinn er 
aðallega í þorski og ýsu en aðrar 
tegundir halda sínum hlut að mestu. 
Heildarafli kominn á land í Vest-
mannaeyjum fram til síðustu mánað-
armóta var 73.804 tonn á móti 
115.258 tonnum árið 1990 og þar 
munar að sjálfsögðu mest um loðn-
una, sem fór úr rúmum 84 þúsund 
tonnum 1990 í tæp 45 þúsund á 
síðustu vertíð. 

Fyrstu fimm mánuði ársins komu 
á land 10.763 tonn af þorski á móti 
11.917 tonnum 1990 og í maf íárvar 
þorskaflinn 1.917 tonn en var 2.890 

tonn í fyrra. Enn meiri samdráttur er 
í ýsunni, heildarafli var 3.270 tonn í 
lok síðasta mánaðar en í fyrra var 
hann 5.952 tonn fyrstu fimm mánuð-
ina. f maí komu 1.273 tonn í land á 
móti 2.141 tonnum í fyrra. Ufsaafli 
var orðinn 5.800 tonn núna en var 
6.797 tonn í fyrra, en í maí lönduðu 
Eyjamenn 1.721 tonnien 1.726 tonn-
um í fyrra. Þrátt fyrir minni karfaafla 
í maí, 384 tonn nú en 602 í fyrra, er 
heildaraflinn meiri. Var kominn í 
4.001 tonn nú á móti 3.107 tonnum í 
fyrra. Að lokum má geta þess að 
humaraflinn jókst um 100%. í maí 
sl. komu 148 tonn á land en voru 
ekki nema 74 í fyrra. 

Um 1000 manns á 
Jónsmessuhátíð 

Hin árlega Jónsmessugleði fór 
fram með pompi og pragt s.l. föstu-
dagskvöld og voru hvorki fleiri né 
færri en um 1000 manns sem nýttu 
sér góða veðrið og slettu úr klaufun-
um. Skemmtunin fór í alla staði vel 
fram og voru fulltrúar handknatt-
leiks- og knattspyrnudeilda ÍBV ■' 
skýjunum yfir aðsókninni. 

Mikið var um að grillað væri um 
hollt og hæðir Eyjunnar s.l. föstu-
dagskvöld og síðan flutti fólkið sig 
um set inn í Dal og tók þátt í 
gleðinni. Að sögn forsvarsmanna 
Jónsmessuhátíðarinnar voru um 
1000 manns samankomnir í Dalnum 
þegar að flest var sem er met aðsókn 
og fór hátíðin að mestu leyti vel fram 
þrátt fyrir mjög mikla ölvun. 

Hljómsveitin Stertimenni sá um 
að leika fyrir dansi fram undir morg-
un og Árni Johnsen sá um að stjórna 

Á fimmtudaginn stoppaði Heil-
brigðis- og umhverfisnefnd bæjarins 
menn frá Handknattleiksráði ÍBV 
þar sem þeir voru á ferð austur á 
hrauni með bát sem átti að úrelda. 
Þeir settu bátinn, sem heitir Hafalda, 
á barm gryfjunnar austur af Helga-
fellsbraut. Ekki var HÚN-nefndin 
sátt við þennan stað og sagði Auróra 
Friðriksdóttir formaður að aldrei 
hefði verið haft samband við nefnd-
ina. Óskar Freyr Brynjarsson for-
maður Handknattleiksráðs segir að 
vegna bilunar ■ bremsubúnaði tengi-
vagns, sem flutti bátinn, hafi þeir 
orðið að láta hann þarna en ætlunin 
var að fara Iengra og urða bátinn 
austast á hrauninu. 

„Þegar við vorum komnir að gryfj -
unni treysti bílstjórinn sér ekki 
lengra og við ákváðum að setja 
bátinn þarna og búta hann niður 
þannig að auðveldara yrði að flytja 
hann," sagði Óskar Freyr. „Það 

næsta sem gerist er að á föstudags-
kvöldið kveiktu einhverjir óprútnir 
náungar í bátnum. Hverjir það voru 
hef ég ekki hugmynd um en slökkvi-
liðið kom á staðinn ogslökkti eldinn. 
En við ætlum að taka bátinn í burtu 
og hreinsa svæðið þannig að ekkert 
verði eftir sem minnir á veru hans 
þar." 

Auróra Friðriksdóttir formaður 
HÚN-nefndar sagði að Handknatt-
leiksráð hefði ekki farið rétt að. 
„Fyrir það fyrsta er bannað að henda 
rusli í gryfjuna og í öðru lagi töluðu 
þeir ekki við neinn hjá bænum til að 
leita álits á því hvað gera átti við 
bátinn," sagði Auróra. „Nú loksins 
eftir eitt ár er gryfjan orðin hrein og 
því ótækt að henda þessu þarna. Það 
væri nær að fylla upp í Helgafells-
gryfjuna svo við getum aftur orðið 
stolt af Helgafelli." 

í gær og fyrradag unnu menn úr 
Handknattleiksráði að því að hreinsa 
upp flakið. 0 Bátsflakið umdeilda á barmi vikurgryfjunnar. 

brekkusöngnum af sinni alkunnu 
snilld. 

Jónsmessuhátíðin er nú orðinn 
árviss viðburður í skemmtanalífi 
Eyjamanna og hefur aðsóknin aukist 
ár frá ári og náði hámarki á föstudag-
inn. Að þessu sinni var mikið um 
„eldra" fólk og setti það skemmti-
legri svip á skemmtanahöldin sem 
fóru mjög vel fram og án mikilla 
vandræða. 

Bœjarveitur 
hœkka og lœkka 
hitataxta 

Á fundi stjórnar Bæjarveitna 20. 
júní sl. var samþykkt að hækka alla 
hitataxta um 4,41%. Þessi hækkun 
tekur mið af breytingum á launatöxt-
um og byggingarvisitölu. 

Á sama fundi var upplýst 5% 
hækkun á heildsöluverði Landsvirkj-
unar og til að mæta henni samþykkti 
stjórn Veitnanna 3,5% hækkun á 
öllum raforkutöxtum að frátöldum 
rafhitatöxtum. 

Fjórum dögum síðar, 24. júní var 
aftur boðað til fundar í stjórn Bæjar-
veitna og lá fyrir tilkynning fra 
Iðnaðarráðuneytinu um auknar 
niðurgreiðslur á raforku til húshitun-
ar, sem þýðir 5,14% lækkun á 
gjaldskrá þeirri sem samþykkt á 
fundinum á undan. Eftir þessa breyt-
ingu kostar rúmmeterinn af heita 
vatninu 90,66 kr. en hefði annars 
kostað 95,33 krónur. 

Samskonar breytingar verða á 
rafhitun til íbúðarhúsahitunar, með 
þeim breytingum þó að Iðnaðarráðu-
neytið miðar við hámarksnotkun á 
ári 30.000 kWh í stað 40.000 kWh 
sem niðurgreiðslan nær til. 

FJOLSKYLDUTRYGGING 
FASTEIGNATRYGGING 

O 
TRYGGINGAMIDSTOÐINHF 
Umboð í Vestmannaeyjum, Strandvegi 63 S 11862 
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SHELLMÓT TÝS 
TIL FYRIRMYNDAR 
Þá er stœrsta og veglegasta knattsprmumót á landlnu, Shellmótl Týs, loklð 

eg elns og ávallt áður heppnaðlst það fmbaerlega vel i alla staðl. Um 750 peyjar 
og nokkrar stúlkur maettu tll lelks auk þlálfara, fararstlúra og forelára og lek 
veðrlð vlð mótsgestl ella dagana. ftómuðu pelr mjög aiia sklpulagnlngu Týrara 
og er með óliktngum að allar timasetnlngar a svona umfangsmlklu móti skull 
stanOast svo nakvatmlega sem raun ber vltnl. Krakkamlr fam héðanmeð góðar 
mlnnlngar sem er góð Innelgn fyrlr okkur vestmannaeylnga i framtiðlnnl. Nanar 
er sagt frá Shellmótlnu á blaðsiðu 9. A myndlnnl má sja Týmm í lelk gegn 
Brelðebllk. 

Niu Eyjabátum: 

Refsað fyrir útflutning 
umf ram heimildir 
Dala-Raf n VE sviptur útf lutningsleyf i i sex vikur, aðrir skemmri tíma. 

Meirihluti baejarstjórnar: 

Felldi ósk Guðmundar 
um áheyrn í bœjarráði 
- Kristjana, flokkssystir Guðmundar, sat hjá við atkvœðagreiðsluna. 

Guðmundur Þ.B. Ólafsson lagði 
fram tillögu ■ bæjarstjórn á fimmtu-
daginn að hann, sem fulltrúi Alþýðu-
fiokks, fengi að sitja í bæjarráði sem 
áheyrnarfulltrúi með málfrelsi og 
tillögurétt. Vísar hann til sveita-
stjómarlaga og samþykktar um 
stjóm Vestmannaeyja sem leyfir 
áheymar fulltrúa. 

f greinargerð með tillögunni segir 
hann að andi sveitastjórnarlaganna 
og bæjarmálasamþykktar sé sá að 
flokkur sem ekki nær kjöri eigi þar 
áheyrnarfulltrúa. Nefnir hann 

Hjólabretta-

aðstaða við 
Kyndistöðina 
opnuð á morgun 

Hjólabrettaaðstaða fyrír böm 
og unglinga verður opnuð form-
lega á morgun kl. 14:00 við 
Kyndistððina. 

Það er Vestmannaeyjabær sem 
stendur fyrir þessu og á þessi 
hjólabrettaaðstaða að vera við-
ráðanleg fyrir alla aldurshópa. 
Tyrft verður að aðstöðunni þann-
ig að enginn þarf að óttast að 
meiða sig ef hann dettur út fyrir. 
Hjólabretti eru mjög vinsæl leik-
tæki hjá börnum og unglingum og 
hefur hjólabrettaeign hér í bæ 
færst mjög í vöxt síðustu misseri. 
Er þetta viðleitni bæjarins til að 
koma upp aðstöðu fyrir þau börn 
og unglinga sem eiga slík hjóla-
bretti. 

Reykjavík sem dæmi þar um og segir 
að þar eigi þeir minnihlutaflokkar 
sem ekki ná kjöri í borgarráð, 
áheyrnarfulltrúa og sé það álitið 
lýðræðislegt. Ekki segist Guðmund-
ur vita um aðra kaupstaði en Vest-
mannaeyjar þar sem áheyrnarfull-
trúum er meinuð seta í bæjarráði. 

Meirihluti sjálfstæðismanna felldi 
þessa tillögu með sex atkvæðum 
gegn tveimuratkvæðum Guðmundar 
og Harðar Þórðarsonar Alþýðu-
bandalagi en Kristjana Þorfinnsdótt-
ir Alþýðuflokki og flokkssystir Guð-
mundar sat hjá við atkvæða-
greiðsluna. 

Níu af fjórtán bátum sem ekki fá 
að flytja út fisk, vegna útflutnings 
umfram heimildir eru frá Vest-
mannaeyjum. Áttu þeir 192 tonn af 
þeim 278, af þorski og ýsu, sem fóru 
umfram heimildir í 25. og 26. viku. 

Vilhjálmur Vilhjálmsson fram-
kvæmdastjóri Aflamiðlunar sagði 

við FRÉTTIR í morgun að stjórnin 
hefði úrskurðað í þessu máli í gær og 
voru bátarnir 14 sviptir útflutnings-
heimildum frá einni upp í sex vikur. 
Dala-Rafn VE verður að sætta sig 
við að geta ekki flutt út næstu sex 
vikur. Hinir bátarnir eru: GjafarVE 
sem fékk fjórar vikur, Andvari VE, 
Sigurborg VE, Björg VE og Bylgja 

VE fengu þrjár vikur, Baldur VE, 
Danski Pétur VE og Sigurfari VE 
fengu tvær vikur. Nokkrir bátanna 
fengu ekki útflutningsleyfi þessa viku 
og kemur hún til frádráttar. 

Hinir bátarnir eru, Friðrik Sig-
•urðsson AR, Jón Klemens ÁR, Sæ-
rún ÁR, Þórshamar GK og Otto 
Watne NS. 

• Sr. Bjami Karlsson nýráðinn sóknarprestur ■' Eyjum ásamt konu sinni, 
Jónu Hrönn Bolladóttur guðfræðingi. 

Sr. Bjarni Karlsson 
ráðinn sóknarprestur 

Sr. Bjami Karlsson hefur veríð 
ráðinn sóknarprestur okkar Eyja-
manna. Hann hefur starfað undan-
farna mánuði sem aðstoðarprestur í 
Laugamessprestakalli ■' Reykjavík 
en hann mun taka til starfa hér 1. 
september n.k. 

Það var- s.l. mánudag sem kjör-
menn Vestmannaeyjaprestakalls 
komu saman til fundar undir stjórn 
sr. Braga Friðrikssonar prófasts. 
Bjarni var eini umsækjandinn um 
embætti sóknarprests og var hann 
kjörinn með öllum greiddum at-
kvæðum. 

Sr. Bjarni er 27 ára gamall, kvænt-
ur Jónu Hrönn Bolladóttur, guð-
fræðingi, og eiga þau tvö börn. 

Sr. Kjartan Örn Sigurbjörnsson 
kveður söfnuðinn við guðsþjónustu 
í Landakirkju 14. júlí n.k. kl. 2 eftir 
hádegi og býður sóknarnefnd söfn-
uðinum til kaffisamsætis í Safnaðar-
heimilinu að lokinni guðsþjónustu. 

Þess má geta að sr. Bjarni Þór 
Bjamason, héraðsprestur, mun ann-
ast þjónustu til 1. september þegar 

að sr. Bjarni Karlsson tekur til starfa 
sem sóknarprestur Eyjamanna. 

Bœrinn 
f œr víxla 
í hausinn 
í bæjarráði á mánudaginn upp-

lýstist að Bæjarsjóður Vest-
mannaeyja hefur fengið gjald 
fallna víxla, að upphæð 2.814.237 
krónur í hausinn. 

Fyrir lá bréf frá Eggerti B. 
Ólafssyni hdl., þar sem hann 
óskar eftir að bæjarsjóður leysi 
til sín gjaldfallna víxla frá Kaup-
þingi að upphæðinni sem getið er 
að ofan. Þessa víxla keypti 
Kaupþing af bæjarsjóði árið 1988 
og eru þeir á tólf greiðendur sem 
ekki hafa staðið í skilum. 
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FRÉTTIR - Fimmtudaginn 4. júlí 1991 

Shellmót Týs heppnaðlst mjög vel: 

Krakkarnir f ara hédan 
með góðar minningar 

Enn lék veðrið við Týrarana á 
Shellmótinu, áður Tommamóti sem 
fór fram um síðustu helgi og allt gekk 
dæmið upp eins og best verður á 
kosið. Framkvæmdin öll til fyrir-
myndar og stóðust allar tímasetning-
ar. Fararstjórar, þjálfarar og foreldr-
ar Iuku upp einum rómi að allur 
aðbúnaður hefði verið til fyrirmynd-
ar og þó dagskráin hefði verið stíf var 
mótið mjög afslappað að áliti þeirra. 

Mótið hófst með setningu á mið-
vikudagskvöldið en sjálf keppnin á 
fimmtudagsmorguninn og var leikið 
frá morgni til kvölds fram á sunnudag 

þegar úrslitaleikirnir fóru fram. 
Keppendur í Shellmótinu voru 750 
frá 24 félögum, samtals 48 lið í A og 
B flokki. Leiknir voru 232 leikir og 
skoruð voru 777 mörk áður en yfir 
lauk. Keppt var á fjórum völlum og 
var í nógu að snúast þegar leikir voru 
á þeim öllum samtímis. Strákar, já 
og stelpur líka voru mætt á Shellmót-
ið til að spila knattspyrnu og gerðu 
það af hjartans list. Allir áttu sér 
draum um frækna sigra en aðal 
atriðið var að vera með og komast á 
Shellmótið í Eyjum, sem er heitasta 
ósk flestra sem spila fótbolta í sjötta 
aldursflokki. 

• Eggert Magnússon formaður K.S.Í. virðir fyrir sér hluta af verðlaunagrip-
um Shell-mótsins. 

r- A *'»'«St* 

• B-lið Þórs leggur á ráðin í hálfleik. 

• Týrarar fylgjast spenntir með hvort markvörðurinn handsami knöttinn. 

Að fylgjast með móti sem þessu er 
einstök upplifun. Það þarf steinrunn-
inn mann til að hrífast ekki af áhuga 
og dugnaði strákanna og vilja þeirra 
til að standa sig. Auðvitað vilja þeir 
skora mörk og það sem flest, en fyrst 
og fremst vinna þeir fyrir heildina og 
gera sitt til að vera félagi sínu til 
sóma og vilja veg þess sem mestan. 
Og oft má sjá mjög góða knatt-
spyrna. 

Það er hægt að hafa mörg orð um 
Shellmótið en það hlýtur að vera 
þeim fjölmörgu sem leggja hönd á 
plóginn við undirbúning og vinna á 
sjálfu mótinu næg laun erfiðisins að 
sjá eftirvæntingu og gleði strákanna 
á lokahófinu. Að sjá 750 krakka á 
aldrinum sjö til tíu ára samgleðjast 
þeim sem stíga á verðlaunapall á sér 
enga hliðstæðu nema á alþjóðlegum 
mótum og þarna eiga þeir stund sem 
þeir gleyma aldrei. Héðan fara 
krakkarnir með góðar minningar og í 
framtíðinni eiga þeir eftir að minnast 
Vestmannaeyja með hlýhug sem er 
góðinneignfyrirokkuríframtíðinni. 

" " l l l ' 

i Þessir hressu Týrarar aðstoðuðu við mótið. 

• Hart barist í leik Týs ög Breiða-
bliks. 

• Það var margt um manninn á lokahófinu. 

Úrslit Shellmótsins: 

Valur og Stjarnan 
sigurvegarar 

Það var Valur sem sigraði Shell-
mót Týs í keppni A-liða. Valsmenn 
sigruðu Keflvíkinga í úrslitaleiknum 
með einu marki gegn engu. Fram 
krækti í bronsverðlaunin eftir að 
hafa sigraði Fylki 4-1. Stjarnan sigr-
aði keppni B-liða, sigraði Fylki í 
úrslitaleiknum 2-0. KR hafnaði í 3. 
sæti eftir að hafa sigrað Keflavík í 
vítaspyrnukeppni. 

Fram sigraði innanhúsmótið, bæði 
í A og B. Grótta varð í 2. sæti hjá 
A-liðunum en Haukar í 3. sæti. Hjá 
B-liðunum varð KR í 2. sæti gn ÍR í 
3. sæti. 

Gestgjöfunum, Tý gekk þokka-
lega í mótinu. A-liðið hafnaði í 
11.-12. sæti eftir jafntefli við Stjörn-
una 2-2 og B-lið Týs hafnaði í 7.-8. 
sæti eftir jafntefli gegn Völsungi, 
3-3. Hinu Eyjaliðinu, Þór, gekk hins 
vegar illa. A-liðið lék við Reyni um 
21. sætið og sigraði 2-0. B-liðið lék 
líka um 21. sætið og sigraði Breiða-
blik 2-1. 

Á mótinu var valið svokallað 
Landslið og Pressulið Shellmóts. Týr 
átti einn fulltrúa í landsliðinu, Unnar 
Hólm Ólafsson. Þórarar áttu einn 
fulltrúa í Pressuliðinu, Gunnar Heið-
ar Þorvaldsson. Þess má geta að 
landsliðið sigraði 4-2. 

Þá yar bryddað upp á þeirri nýjung 
að koma upp móti fyrir þá sem 
ekkert fengu að spreyta sig með A og 
B liðum og var það kallað Litla 
Shellmótið. Atta lið tóku þátt í þessu 
litla móti og sigraði FH lið Stjörn-
unnar í úrslitaleik, 3-0. Heimir 
Karlsson úr Tý var valinn besti 
leikmaður Litla Shellmótsins. 

Markakóngur Shellmótsins 1991 
var Arnar Sigurðsson Breiðablik 
með 19 mörk. Besti varnarmaðurinn 
var valinn Daníel Ómar Frímanns-
son ÍBK, besti mankvörðurinn var 
valinn Sveinbjörn Á. Sveinbjörnsson 
Gróttu og bestu leikmaður Shell-
mótsins var valinn Daði Guðmunds-
son úr Fram. Prúðustu liðin voru 
Grindavík og Reynir Sandgerði. 

Þá var keppt í ýmsum skemmtileg-
um knattþrautum og þar unnu Eyja-
peyjamir til nokkurra verðlauna. 
Jens Hafsteinsson úr Þór sigraði í 
Skothittni eldri. Atli Jóhannsson 
sigraði knattrak hjá yngri peyjunum 
og Unnar Hólm Ólafsson og Jón 
Kristinn Sverrisson úr Tý urðu í 2. 
sæti í að skalla bolta á milli hjá eldri 
strákunum. Þá má geta þess að 
sigurvegarinn í að halda bolta á lofti, 
Hörður Aðalsteinsson úr Val, hélt 
knettinum 370 sinnum á lofti. 

0 Markvörðurinn fylgist með hvern-
ig Miiuui mönnum vegni í sókninni. 

9 Þessi Týrari ullaði framan í Ijós-
myndarann. 
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Valur og 
Stjarnan með 

bestu liðin 
SHELLMÓTINU lauk íVest-
mannaeyjum á sunnudag. Hjá 
B-liðum léku Fylkir og Stjarnan 
til úrslita. Það var Stjörnuliðið 
sem sigraði, 2-0, var yf ir 1 -0 í 
leikhléi og bætti síðan einu 
marki við ísíðari hálfleik. Það 
var Gunnar Darri Ólafsson sem 
skoraði bæði mörk Stjörnunn-
ar. Hjá A-liðum léku Valur og 
ÍBK til úrslita og það voru Vals-
menn sem sigruðu 1:0 og eru 
því Shell-móts meistarar A-
liða. Það var Andri Guðmunds-
son sem gerði sigurmark Vals 
ísíðari hálfleik. 

A ttunda knattspyrnumóti Týs, 
sem nú kallast Shell-mót, var 

haldið í síðustu viku. Meistarar ut-
anhúss hjá A-liðum urðu Valsarar 
■ H B B H i undir stjórn Gunn-
Sigfús ars Baldurssonar en 
Gunnar hann kom einmitt 
Guðmundsson m e ð Fylkismónnum 
sknfar r , ' . . , . . ■ 

í fyrra sem þjalfan 
og þá sigruðu Fylkismenn þannig 
að Gunnar virðist vita hvað hann 
er að gera með liðin. Hjá B-liðum 
yoru það Fylkismenn sem sigruðu. 
í innanhússmótinu stálu Frammar-
ar senunni með besta mann mótsins 
í broddi fylkingar og sigruðu þeir 

bæði hjá A- og B-liðum og léku 
geysilega vel. 

Dagskráin hjá krökkunum var 
geysiþétt og mikið að gerast frá 
morgni til kvölds. Farið var í báts-
ferð kringum eyjuna, rútuferð var 
farin um eyjuna og einnig prófuðu 
krakkarnir að spranga. Síðan voru 
haldnar grillveislur og á föstudags-
kvöldið var kvöldskemmtun í 
íþróttamiðstöðinni. Þar fóru menn 
í kappát og ýmislegt var sprellað. 
Eiríkur Fjalar mætti á svæðið og 
tók nokkur létt lög við góðar undir-
tektir. Laugardagskvöldið fór í að 
krakkarnir reyndu með sér í hinum 
ýmsu þrautum svo sem að halda 
bolta á lofti, rekja knött milli keilna, 
hula, farið í limbó og reiptog sem 
ávallt hrífur þjálfara og fararstjóra 
með, ásamt ýmsum öðrum leikjum. 
Á sunnudagskvöld var svo lokahóf 
þar sem mikið var veitt af verðlaun-
um fyrir allt sem keppt var í og 
voru nokkrir ansi klökkir þegar 
þeir komu upp á stall og tóku við 
verðlaunum. 

Arnar Sigurðsson, UBK, varð 
markakóngur á mótinu, gerði 19 
mörk en í fyrra gerði hann 5 mörk 
en annar af tveimur markahæstu 
mönnum í fyrra, Snorri Guðjónsson, 
sem gerði 19 þá, varð í öðru til 
þriðja sæti nú með 17 íhörk. 

Morgunblaðið/S.G.G. 
Frá úrslitaleik Vals og IBK í keppni A-liða. Valur sigraði með einu markí gegn engu og urðu Shellmótsmeistarar. 

Fylkir sigraði í boðhlaupi 
KEPPNI var líklegast hvergi 
jaf n spennandi og í boðhlaupi 
á laugardagskvöldið því það 
þurfti að skoða hlaupið af 
myndbandi til að skera úr um 
sigurvegara og voru Fylkis-
menn úrskurðaðir sigurvegar-
ar. 

N ú kepptu c-lið í fyrsta sinn á 
Shell-mótinu í Eyjum, hug-
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_ Morgunblaðið/S.G.G. 
Valur sigraði í flokki A-líða eftir sigur á ÍBK í úrslitum. í liði Vals, sem er hér fyrir aftan ÍBK, léku þeir Gunn-
ar Baldursson, Andri Guðmundsson, Snorri Steinn Guðjónsson, Steinar Guðmundsson, Elvar L. Guðjónsson, Kristinn 
Bjarnason, Ólafur Jensson, Ólafur H. Gíslason, Sigurður Eggertsson, Hörður Aðalsteinsson og Markús Máni Mikaelsson 
Lið ÍBK var skipað eftirtöldum: Ómar Jóhannsson, Georg Sigurðsson, Ólafur Ibsen, Hólmar Örn Rúnarsson, Sigurður 
Markús Grétarsson, Kristinn Ólafsson, Daníel Ó. Frímannsson, Haraldur Guðmundsson, Gunnar Örn Ástráðsson, Aðal-
geir Pétursson og Sævar Gunnarsson. 

iL 

myndin kom frá Vfkingum og 
mættu þeir með verðlaun með sér 
fyrir það mót. Það var Lárus 
Jakobsson sem átti hugmyndina að 
þessu móti sem nú var haldið í átt-
unda sinn - fyrstu sjö skiptin und-
ir nafninu Tommamót en nú hefur 
verið skipt um styrktaraðila og er 
það Skeljungur sem styrkir mótið 
og kallast það því Shell-mót. Lárus 
er ennþá á fullu í skipulagningu 
mótsins ásamt fjölda annarra sjálf-
boðaliða frá Tý og er mótið orðið 
frægt fyrir góða skipulagningu og 
nákvæmar tímasetningar sem 
ávallt standast. 

Tommi sem áður rak Tomma-
hamborgara er ekki alveg hættur 
afskiptum af þessu móti en hann 
gaf verðlaun á mótið og einnig 
bauð hann leikmönnum liðanna sem 
sigruðu úti og inni í knattspyrnu-
mótinu út að borða á Hard Rock 
Café. 

Rúnar Júlíusson gaf öllum verð-
launahöfum á móti tónsnældu með 
lögum hans og einnig fengu allir 
þátttakendur, rúmlega 700 talsins, 
viðurkenningarskjal með nafni sínu 
á til staðfestingar um þátttöku í 
mótinu. 

Sigurinn kom 
okkur á óvart 
- sögðu Valsararnir Snorri Steinn Guð-
jónsson og Andri Elvar Guðmundsson 

Morgunblaðiö / S.G.G. 
Stjarnan sigraði í flokki B-liða eftir sigur á Fylki í úrslitaleik. Lið Stjörnunnar (efri röð f.v.) Örn Ólafson, þjálf-
ari, Jónas K. Guðbrandsson, Tryggvi Sveinsson, Eiríkur Sigurðsson, Hilmar Geirsson, Axel Ásmundsson, Jón Björn 
Árnason, Ingi Þór Arnarson, Þórólfur Nielsen, Ari Páll Samúelsson, Gunnar Darri Ólafsson, Kristján Svan Kristjáns-
son, Hólmgeir Flosason, Jón Bjarni Pétursson og Einar Gunnar Guðmundsson, aðstoðarþjálfari. Lið Fylkis (neðri röð 
f.v.) Rúnar Geirmundsson, liðsstjóri, Gunnar Arnar Gunnarsson, Garðar Hauksson, Elís Rúnarsson, Vilhjálmur Gunnar 
Pétursson, Sigurður Logi Jóhannesson, Páll Arnar Þorsteinsson, Árni Torfason, Kristján Andrésson, Mikael Marino 
Rivera, Andri Fannar Ottósson, Birkir Björnsson og Hlynur Jóhannsson, þjálfari. 

V ið áttum ekki von á því í byrj-
un að verða meistarar en þegar 

líða tók á mótið sáum við að við 
áttum möguleika á einu af efstu 
sætunum og okkur tókst að fara 
alla leið og vinna ÍBK. 

Við vorum soldið stressaðir fyrir 
leikinn, en við slökuðum á 40 mín. 
fyrir leik og við gleymdum stressinu 
fljótt enda var leikurinn svo jafn 
og spennandi. Framararnir voru 
með mjög gott lið en við unnum 
þá óvænt 4-1. 

Þá vantaði tvo góða leikmenn og 
þeir voru ekki í stuði í þeim leik," 
sögðu Snorri Steinn Guðjónsson og 
Andri Elvar Guðmundsson úr Val, 
eftir úrslitaleikinn sem þeim fannst 
hápunkturinn á mótinu. 

Landslið og pressulið voru valin 
á mótinu og léku þau á laugardags-
kvöld. Pressan byrjaði mjög vel og 
komst í 2-0 með mörkum frá Haf-
þóri Theódórssyni Framara og Þórði 
Halldórssyni, Þór AK. 

En landsliðið gafst ekki upp, náði 
að jafna fyrir hlé og síðan var sigur-
markið skorað í seinni hálfleik og 
unnu því 3-2 í þrælgóðum leik. 

Mörk landsliðisns gerðu Magnús 
Guðjónsson, KR, og besti maður 
mótsins, Daði Guðmundsson, Fram, 
gerði 2. 

liE€ 
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Valsmennirnir Snorri Steinn Guð-
jónsson og Andri Elvar Guðmundsson. 



MORGUNBLAÐIÐ IÞROl IIRÞRIÐJUDAGUR 2. JÚLÍ 1991 B 9 

KNATTSPYRNA / SHELLMOTTYS 

„Spældur að geta 
ekki komið aftur" 

- sagði Sveinbjöm Á. Sveinbjömsson 
úrGróttu besti markvörður mótsins 

E g er að koma hingað í fyrsta 
■i skipti og þetta er búið að vera 

rosalega gaman, það kom mér rosa-
lega á óvart að vera valinn besti 
markmaðurinn, bjóst alls ekki við 
því en ég er mjög ánægður með 
þetta, sagði Sveinbjörn A. Svein-
björnsson besti markvörður móts-
ins. 

„Ég er samt spældur að geta 
ekki komið aftur því'næst fer ég 
upp í 5. flokk. Uppáhaldsmarkmað-
urinn minn er Ólafur Gottskálksson 
KR-ingur og ég ætla að reyna að 
vera jafn góður og hann þegar ég 
verð stór," sagði Sveinbjörn kampa-
kátur að loknu þessu móti. 

U 
„Bestaaf-

mælisgjöfin 
- sagði Daníel Ómar Frímannsson, 

ÍBK, besti varnarmaður mótsins 
|1J ins og Sveinbjörn er Daníel 

Ömar Frímannsson að koma 
í fyrsta skipti á Shell-mót og hann 
tók það með trompi og var valinn 
besti varnarmaðurinn. 

„Mér kom ekki til hugar að ég 
yrði fyrir valinu, þetta var alveg 
frábært, ég verð 10 ára næsta 
laugardag og þetta var alveg ör-

ugglega besta afmælisgjöf sem 
ég gat fengið. Mig hefur alltaf 
langað til að vera í vörninni, 
skemmtilegra að verjast sóknar-
mönnum andstæðinganna heldur 
en að vera í sókninni. Það var 
toppurinn á þessu móti fyrir mig 
að vera valinn besti varnarmaður-
inn." 

IIMWMWMMWBMBl 
Ekki bara knattspyrna! Morgunbiaðið/s.G.G. 
Það var ýmislegt gert annað en að leika knattspyrnu á mótinu. Hér er einn 
ungu knattspyrnumannanna að reyna að troða sér í gegnum bíldekk. 
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ÞeÍr beStli! Morgunblaðið/S.G.G. 
Frá vinstri: Sveinbjörn Á. Sveinbjörnsson, besti markvörður mótsins, Daði Guðmundsson, besti leikmaður mótsins og 
Daníel Ómar Frímannsson, besti varnarmaður mótsins. Með þeim er Hermann Gunnarsson, sem var kynnir á úrslita-
leikjunum og afhenti verðlaun. 

f ,Átti aldrei von á að fá 
svona mörg verðlaun" 
- sagði Daði Guðmundsson, 
besti leikmaður Shell-mótsins 

DAÐI Guðmundsson besti leikmaður Shellmótsins 
sem var að koma í annað sinn á þetta mót var 
valinn besti leikmaður mótsins af þjálf urum, þótti 
leika geysivel og vera útsjónarsamur leikmaður, 
félagar hans hjá Fram sögðust aldrei hafa verið 
í vafa með að hann yrði valinn, en Daði sagði að 
honum hefði komið þetta mjög á óvart og hann 
hefði ekki búist við þessu, en innst inni var hann 
að vonast eftir þessu og sú ósk hans rættist. 

w 

E g vil þakka þetta hvað það eru góðir strákar í liðinu 
með mér og svo höfum við mjög góðan þjálfara. 

Þegar ég var að mæta í þetta mót núna átti ég aldrei von 
á að fá svona mörg verðlaun," en Daði var með 4 verð-
launapeninga hangandi um hálsinn og bikarinn fyrir að 
vera valinn besti maður mótsins, en einnig vann Fram-l.ið-
ið í innanhússfótboltanum, þar sem Daði var fyrirliði og 
fékk það eignar- og farandbikar. 

„Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt rétt einsog 
í fyrra," sagði Daði. 

Maricahæstir 
Arnar Sigurðsson, UBK 19 
Gunnbjörn Sigfússon, FH 17 
Snorri Steinn Guðjónsson, Val 17 
Sigurður L. Jóhannesson, Fylki 16 
Gunnar D. Ólafsson, Stjörnunni 14 

Arnar Sigurðsson úr Breiðabliki varð markakóng-
ur mótsins. Hér er hann með þá 19 bolta sem hann 
kom í netið hjá andstæðingnum. 

Kamaummtmmmtmm 

Morgunbiaðið/S.G.G. 
Pressulið Shellmótsins skipuðu eftirtaldir: Markverðir: Markús Máni Mikaelsson, Val og 
Þórhallur Ólafsson, KR. Aðrir leikmenn: Gunnar H. Þorvaldsson, Þór Ve., Björn Viðar Asbjörns-
son, Fylki, Andri Már Helgason, UBK, Þórður Halldprsson, Þór Ak., Hafþór Theodórsson, Fram, 
Sævar Gunnarsson, ÍBK, Jónas Þór Guðmundsson, ÍK, Guðmundur Bjarnason, Grindavík, Valur 
Úlfarsson, Vikingi og Sveinn Stefánsson, KA. 

Morgunblaðið/S.G.G. 
Landslið Shellmótsins skipuðu eftirtaldir: Markverðir: Sveinbjörn Á. Sveinbjörnsson, Gróttu 
og Viðar Guðmundsson, ÍR. Aðrir leikmenn: Daði Guðmundsson, Fram, Arnar Sigurðsson, UBK, 
Elvar L. Guðjónsson, Val, Guðjón Ingi Hafliðason, Fylki, Magnús Már Lúðvíksson, KR, Gunn-
björn Sigfússon, FH, Atli Sævarsson, Stjörnunni, Unnar Hólm Ólafsson, Týr, Pétur Georg Mark-
an, Víkingi og Daníel Ómar Frímannsson, ÍBK. 
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SheU-mótið í Eyjum 
Shell-móti Týs í knattspyrnu lauk í Vestmannaeyjum í gærkvöldi: 

Knattspyrnuævintýri 
- 900 drengir og hnátur léku af innlifun og foreldrar fylgdust spenntir með 

»««&„. ..L. x.„;-* ■ ^_ 
Einbeitingin skin óneitanlega úr andliti þessara ungu knattspyrnumanna. 

Um það bil 900 vaskir drengir (og 
nokkrar hnátur) á aldrinum 9-10 
ára streymdu ásamt foreldrum og 
fylgdarliði út í Eyjar á miðvikudag 
síðastliðinn. 

Tilefmð var árlegt knattspyrnu-
mót Knattspyrnufélagsins Týs sem 
haldið er fyrir 6. aldursflokk og 
nefnist Shell-mót Týs. 

Mótiðhaldið 
í í níunda sinn 

Mót þetta er nú haldið í níunda 
sinn og hefur aldrei verið stærra 
né veglegra. í ár var í fyrsta skipti 
boðið upp á keppni C-liða og nýttu 
óll þátttökuhð utan flmm þann 
möguleika.-Eins og aUtaf undanfar-
in ár voru Týrarar með eindæmum 
heppnir með veðurfar. 

Leikir á mótinu 
a!is220talsins 

Eftir láthtlar rigningar fyrri hluta 
sumars brá svo við að varla datt 
dropi úr lofti dagana sem mótið fór 
fram og alla leiki mótsins (ca 220 
áð tölu) var hægt að spila á þurrum 
og góðum grasvöUum. 

Knattspyrna leikin eins 
og hún gerist best 

Þetta kunnu hnokkarnir svo sann-
arlega að meta og þrátt fyrir 
strekkingsvind og kulda léku þeir 

oft á tíðum knattspyrnu eins og 
hún gerist best og víst er að í aug-
um margra foreldra var nýafstaðin 
Evrópukeppni hjóm eitt í saman-
burði við æsispennandi leiki svein-
anna.ungu. 

Eins og ávallt höfðu piltarnir 
margt fyrir stafni utan að spila fót-
bolta. Boðið var upp á bátsferð og 
rútuferð um eyjuna, haldið var 
innanhússmót og kvöldvaka, á 
laugardag var grillveisla ásamt því 
að keppt var í þrautum ýmiss kon-
ar. 

Stórbrotið 
lokahóf 

Á sunnudagskvöldið var mótinu 
loks shtið með stórbrotnu lokahófi 
þar sem viðurkenningar voru veitt-
ar bestu leikmönnum mótsins og 
sigurvegurar hlutu verðlaun sín. 
Mótið fór með eindæmum vel fram, 
tímasetningar stóðust fullkomlega 
og starfsfólk mótsins gerði frábær-
lega í að leysa úr vandamálum og 
greiða fyrir þátttakendum á allan 
hátt. 

Telja má Mlvíst að fjölmenni 
það, sem fylkti hði út í Eyjar, snúi 
heim með fangið Mlt af mikils-
verðum minningum og stefni 
ótrautt á fieiri Shell-mót Knatt-
spyrnufélagsins Týs. 

Mikil efftir-

væntíng ríkti 
í lokahóf inu 

- fjöldi verðlauna var veittur 
Mikil eftirvænting ríkti á lokahófi 

Shell-mótsins í gærkvöldi. í íþrótta-
miöstöðinni í Vestmannaeyjum voru 
samankomnir hátt í 1000 strákar og 
stelpur sem biðu þess að verðlaun í 
hinum ýmsu greinum yrðu afhent. 
Vitað var að Fylkismenn væru sigur-
vegarar mótsins, en fjöldi verðlauna, 
sem veitt voru, var mikUl þannig að 
fleiri en þeir fengu verðlaun í sinn 
hhit. 

í keppni A-liða voru Breiöabliks-
menn í þriðja sæti, Valur í 2. sæti og 
Fylkismenn í því 1. í flokki B-hða var 
KR í 3. sæti, ÍBK í 2. og enn voru það 
Fylkismenn sem sigruðu. Hjá C-
hðunum var urðu Þróttarar í 3. sæti, 
ÍR-ingar í 2. sæti og Fylkismenn sig-
urvegarar. 

Innanhússmótið var haldið á fóstu-
daginn og var þar líka keppt í tveim-
ur flokkum, A og B. KR-ingar komu 
sáu og sigruöu í flokki A-höa, Fylkir 
varð í 2. sæti og Þór Vestmannaeyj-

um í því 3. Hjá B-hðum urðu Skaga-
menn meistarar, Týr, Vestmannaeyj-
um, í 2. sæti og Þór Akureyri fékk 
bronsverðlaunin. 

Hámarki náði eftirvæntingin þegar 
kom að því að tUkynna hverjir væru 
bestu leikmenn mótsins. Heföi mátt 
heyra saumnál detta þegar Hermann 
Gunnarsson upplýsti hverjir það 
væru. Besti leikmaður var Andri 
Fannar Ottósson, Fylki, besti varn-
armaðurinn var Kristján PáU Páls-
son, Fram, besti markmaðurinn 
Yngvi Leifsson, Völsungi, og marka-
kóngur Brynjar Haröarson, Fylki. 

Prúðustu liðin utan vaUar voru 
Reynir, Sandgerði, og Völsungur, 
Húsavík. Háttvísisverðlaunin fyrir 
prúðmennsku í leik hlutu KA og 
Grindavík. 

Fyrir utan þessi verðlaun voru 
veitt verðlaun fyrir hina ýmsu leiki 
og þrautir sem þátttakendur 
spreyttu sig á mótsdagana. 

Stoitir Fylkisstrákar með veiðlaunagripina sem þeir hlutu á Shell-mótinu um helgina. Fylkir stóð sig framúrskar-

andi vel á mótinu og sópaði til sfn helstu verðlaununum. 

Stjór naði mótinu í 9. skiptið 
-fólMð orðið þjálfað 1 þessu, segir Lárus Jakobsson 

Lárus Jakobsson stjórnaöi 
SheU-móti Týs í 9. skiptíð þetta ár-
16. Hann átti upphaflega bugmynd-
ina að raóönu oger því emskonar 
guðfaðir mótsins. 

Hánn yildi í viðtah við DV þakka 
þeim tjölmörgu sem lagt hafahönd 

á plógirm við ondírbúning tnótsins. 
,3»að eru hátt í 300 raanns sem háfa 
unnið við undirbúning og á sjálfu 
raótinu. 

Fólkið er orðið þjálfað í þessu 
starfi og enginn telur eför sér 
mikla vinnu og þess vegna gengur 

þetta eins og smurð vél. Eg vU 
þakka keppendum, farársrjórum, 
foreldrum og staífsfólki fyrir frá-
bært mót og eins fyrirtækjura sera 
sryrkja okkúr. Án beirra heföi 
mótið aldrei náð því að verða eins 
stórt og það er í dag" sagði Lárus. 
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íþróttir 

Fylkir og Valur kepptu lil úrslita í flokki A-liða. Fylkir hafði betur i leiknum, 3-1, og sáust ofl snilldartilþrif hjá strák-
unum og er vist að i þessum friða hópi leynast framtiðarknattspyrnumenn. Myndin er af báöum liðunum ásamt 
þjálfurum sinum. 

Fylkir vann þrefaldan sigur á Shell-mótinu 

Andri Fannar í ham 
í úrslitaleiknum 

- skoraði eitt mark og lagði upp annað í 3-1 sigri á Val í flokki A-liða 
Einn af hápunktum Shell-mótsins 

er úrshtaleikurinn í A-flokki. Að 
þessu sinni kom þaö í hlut Eylkis-
manna að etja kappi við sigurveg-
arna frá því í fyrra, Valsmenn. 

Fylkismenn sýndu það strax að 
þeir ætluðu sér sigur í leiknum og 
voru rért búnir að skora á 1. mínútu 
leiksins. Stuttu seinna lék Andri 
Fannar Ottósson upp allan hægri 
kantinn og skaut fyrir markið en 
markmaður Vals sýndi snilldartakta 
þegar hann náði aö handsama knött-
inn á síðasta augnabliki. Fylkismenn 
héldu áfram að sækja og uppskáru 
fyrsta markið þegar Andri Fannar 

skallaði glæsilega að marki og lenti 
knötturinn rétt undir slánni og hafn-
aði í netinu. 

Enn var Andri Fannar að verki 
þegar hann skallaöi fyrir Mark Vals-
manna og fyrir fætur Árna Kristj-
ánssonar sem skoraði örugglega. 
Fljótlega bættu Fylkismenn við 3. 
markinu þegar Þorvaldur Árnason 
skoraði. 

Þegar leið að lokum leiksins kom-
ust Valsmenn meira inn í leikinn án 
þess þó að skapa sér verulega hættu-
leg tækifæri, en tókst þó á síðustu 
sekúndunum að minnka muninn 
þegar Bjarni Eiríksson skoraði 

glæsilegt mark. Lokatölur leiksins 
urðu því 3-1 fyrir Fylkismenn sem 
þar með voru orðnir Shell-móts-
meistarar í öllum flokkum A, B og C. 

„Það er númer eitt, tvö og þrjú gíf-
urlega mikil vinna sem liggur að 
baki þessum árangri, ekki bara hjá 
mér heldur líka strákunum, foreld-
rum og góðri srjórn hjá félaginu. Viö 
vorum með sterkt lið en ég vissi líka 
að önnur félög tefldu fram góðum 
liðum þannig að sigur í mótinu var 
aldrei öruggur, en þetta var virkilega 
skemmtilegt," sagði Smári Björg-
vinsson sem þjálfaði alla flokka Fylk-
is á mótinu. 

Tvær hressar Víkingshnátur: 

Guðlaug og Jóhanna 
leika með strákunum 

Með C-liði Víkings leika tvær kná-
ar stúlkur, þær Guðlaug Björk Ei-
ríksdóttir og Jóhanna Guðmunds-
dóttir. Þær eru báðar 10 ára gamlar, 
Guðlaug er sóknarstúlka en Jóhanna 
leikur í vörn. 

Hvernig hefur ykkur gengið stelp-
ur? Báðar: „Bara vel, við erum búnar 
að vinna alla leikina nema einn, við 
ÍR, og viö keppum um 5. sætiö á 
mótinu." Hvað eruð þið búnar að 
gera skemmtilegt á Shellmótinu? Jó-
hanna: „Við erum auðvitað búnar að 

spila fótbolta og svo höfum við fariö 
í sund. Ég á líka að taka þátt í boð-
hlaupinu eftir grillveisluna." Guð-
laug: „Við fórum líka í bátsferð inn 
í helli þar sem maður spilaði á lúö-
ur, það var ofsalega flott." 

En hvernig stendur á því að þið 
æfiö með strákum? Báðar: „Það er 
ekkert kvennalið hjá Víkingum. Það 
eru fjórar stelpur sem æfa með 6. 
flokki, en við vorum þær einu sem 
komu til Eyja." Hefur þú náð aö 
skora mörk á mótinu, Guðlaug? Guð-

laug: „Nei, ekki á mótinu sjálfu en 
ég spilaði á móti stjörnuliði Ómars 
Ragnarssonar og þá skoraöi ég eitt 
mark." Æfið þið eitthvað annað en 
fótbolta? Jóhanna: „Ekki Gulla, en 
ég æfi Tae Kwondo sem er sjálfs-
varnaríþrótt. Mér finnst það alveg 
jafn skemmtilegt og fótboltinn." Ætl-
ið þið að koma aftur út í Eyjar? Báð-
ar: „Já, kannski, ef við getum. Það 
verður samt ekki á Shellmót því við 
verðum of gamlar á næsta ári." 

Fylkissigur í 
baráttuleik 

Fylkismenn bættu öðrum Shell-
mótstitiinum í safniö er þeir unnu 
1-0 sigur á ÍBK í sannkölluðum bar-
áttuleik. Leikurinn fór að mestu 
fram á miðju vallarins, en Fylkis-
menn voru þó ívið sterkari aðilinn. 
Ólafur Ingi Skúlason, Fylkismaður, 
fékk dauðafæri strax á fyrstu mínútu 
leiksins, en skaut framhjá. Jónas 
Guðmannsson komst skömmu síðar 
einn í gegn, en Halldór Henrý Ás-
mundsson, markvörður ÍBK, varði 
glæsilega gott skot hans. Um miðjan 

hálfleikinn kom svo eina mark leiks-
ins. „Jónas gaf boltann á mig og ég 
bara potaði honum í netið," sagði 
Þórir Björn Sigurðsson, markaskor-
ari Fýlkismanna. Það sem eftir lifði 
leiksins gerðist fátt markvert, ÍBK 
gekk illa að skapa sér færi, Fylkis-
menn vörðust vel og beittu skyndi-
sóknum sem stundum reyndust 
hættulegar. En fleiri urðu mörkin 
ekki og Fylkismenn stóðu því uppi 
sem sanngjarnir sigurvegarar SheÚ-
mótsins í flokki B-liða. 

Fylkir i flokki B-liða sigraði IBK f úrslitaleik með einu marki gegn engu. 

Þrenna Brynjars 
■íúrslitaleikC-liða 

Lið Fylkis og ÍR léku til úrslita í 
flokki C-hða. Fylkismenn, sem hafa 
frábæru hði á að skipa, tóku fljótt 
öll völd á vellinum og áttu a.m.k. 
þrjú góð færi á fyrstu mímútunum. 
Það var svo á 9. rnínútu hálfleiksins 
að Brynjar Haröarson komst í gegn, 
skaut í markstöngina og Baldur Arn-
arsson fylgdi vel á eftir og skoraði 
fyrsta mark Fylkis. Fylkismenn 
sóttu áfram og á síðustu sekúndum 
hálfleiksins fylgdi Brynjar eftir skoti 
Baldurs og skoraði, 2-0. í seinni hálf-
leik urðu yfirburðir Fylkismanna 
"algjörir, Benedikt Ólafsson átti fljót-
lega góða sendingu á Þór Gunnars-
son sem afgreiddi boltann i netið, 

mmBH 

3-0. Brynjar fékk stungubolta inn 
fyrif vörnina skömmu síðar og bætti 
við fjórða markinu. Benedikt potaði 
inn fimmta markinu og Brynjar kór-
ónaöi frammistöðu sína og þrennu 
með glæsilegu marki skömmu fyrir 
leikslok. Freymar Þorbergsson náöi 
að laga stöðuna fyrir ÍR, og lokatölur 
því 6-1. Maður leiksins, Brynjar 
Harðarson, sagði að þetta hefði verið 
erfiðasti leikur keppninnar þrátt fyr-
ir mörkin þrjú. „Ég var svolítið 
stressaöur fyrir leikinn því ég stefndi 
á markakóngstitilinn, en þetta tókst 
allt," sagði Brynjar, sem skoraöi 
hvorki fleiri né færri en 18 mörk á 
mótinu. 

Fylklr og IR léku til úrslita i flokki C-lioa og sigruðu Fylkisstrákar i leiknum, 
6-1. 

Guðlaug og Jóhanna fyrir miðju á myndlnni ásamt nokkrum félögum sinum 
{Víkingi. 

Skagamenn urðu sigurvegarar i flokki B-liða i innanhússmótinu. Skagamenn sigruðu Týrara frá Vestmannaeyjum 
i úrslitaleik með tvelmur mörkum gegn engu. 
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Iþróttir 
Hvenær komum 

vidtii 
Shell-eyja? 

í huga stráka í 6. flokki í knatt-
spyrnu eru Vestmannaeyjar og 
SheU-mot Týs eitt og þaö samá. 
Þetta sannaöist þegar einn bop-
orinn var 4 leiötfl Eyjaraeð HerJ-
ótit Einum þeirra fannst þeir 
hafa verið nojdcuö iengi á ieiöinni 
og spyr upn úr eins manns hUoði. 
„Hvenær komum viö til þessara 
SheU-eyja?" 

Harður 
klósettpappír 

Á hverju kvöldi voru haldnir 
fundir méð fararstíórum og gafst 
þeim þar tækifæri til að kvarta 
ef þeir höfðu-ástæðu tii. Ekki 
voru umkvörtunarefninmörgþví 
á einum fundinum sagði einn far-
arstjórinn að til þess að geta 
kvartað yflr einh verju vildi hann 
minnast á það að klósettpappír-
inn I herbúöum félags lians væri 
í harðara lagj. Stráx morguninn 
eftir var bætt ur því þegar nokkr-
ar Týskonur færðu honura silki-
mjúkan pappír. 

Dadikom 
tilEyja 

Daði Guömundsson, besti leik-
maður Shell-mótsins í fyrra, kom 
tíl í Eyja gær í boði Týs. Afhenti 
hann verðlaun á lokahófinu 
ásamt fulltrúa Skeljungs og Helga 
Sigurlassyni, fþrinanni Týs. 

Björngat 
ekkikomid 

Ejörn Thoroddsen tistflugmað-
ur hefur á hverju ári sýnt tistir 
sínar á SheB-mótinu. Því miður 
fyrir strákana komst hatm ekki i 
ár vegna vinds í Vestmannaeyj-
um. Vonandi verðurhanntilbú-
inn i slaginn á næsta ári. 

Satframmií 

Strax að loknu lokahóÐ Shell-
mótsins hófust flurningar á kepp-
endum og fylgdarUði upp á fasta-
iandið. FH-ingar fóru með fyrstu 
flugvél Fiugleiða tið Rey kjavikur 
og hauð flugstjórinn, sem kynnti 
sJg sem gamlan FH-ing, þá vel-
komna um borð. Einn strákurinn 
datt i lukkupottjnn því hann fékk 
að sitja frammi í hjá fl ugmönn un -
mn á leiðinni og var hinn montn-
asti þegar lent var í Reykjavík 

Á Shell-mótinu er gefið út dag-
blað sem dreift er hverjum 
morgni, 1 því er að finna nauð-
syntegar uppiýsmgar fyrir móts-
gesti og úrslit leikja gærdagsins. 
Hefur þetta framtak mælst vel 
fyrir og er blaðið auk þess rnikii 
og góö heimild fyrir þá sem sótt 
hafá Shea-mótin. 

NýrHerjólfur 
vaktilukku 

Eitt af fyrstú verkefnum nýs 
Herjðlfs var að fiytia stráka og 
ateipur á SheU-m6t Týs. Þotti 
þeim mikið til koma að ferðast 
miUi lands og Eyja með svo glæsi-
legum farkosti sem HerjóUur er. 

Stjörnulið 
Omars mars 

Ómar Ragnarsson, sjónvarps-
fréttamaður með meiru, iét sig 
ekki vanta á Shell-mótið. Hann 
hefur í ðU nío skiptin mætt og 
teöt fram SrJöniuUði sínu og 
skeramt krökkunum ákvöMvök-
unni Oft hefur hann fengið 
landsfræga menn í lið raeð sér en 
núna var það vaUnn hópúr; áf 
mótinu sem fyUti Uðiö. 

Andri Fannar Ottósson úr Fylki hampar hér bikarnum sem hann vann fyrir 
að vera kosinn besti leikmaður Shell-mótsins. 

Egill Sveinbjörnsson: 

Stuðnings-
maður Shell-

mótsins 
Einn virkasti stuðningsmaður 

nokkurs Uðs á mótinu var án efa 
EgUl Sveinbjörnsson. ÁvaUt þegar 
hans Uð (ÍR) háði keppni, þandi hann 
raddböndin sleitulaust. 

Hvatningarhróp, söngvar, ábend-
ingar og hughreystingar streymdu í 
ómældu magm af vörum hans og 
ávaUt var hvatningin jákvæð og upp 
byggjandi, jafnt fyrir ÍR-inga sem 
andstæðinga. EgUl er faðír Erlends, 
fyrirUða A-Uðs ÍR, og þetta er í annað 
skiptið sem hann fylgir honum á 
SheU-mót. 

Þú kannt vel við þig á SheU-mótum 

Eglll Sveinbjörnsson i kunnuglegri 
stellingu á Shell-mólinu. Egill kom 
einnig til Eyja í fyrra með syni sinum. 

Egfll. „Já, þetta er mjög gott mót í 
aUa staði. Skipulag, móraU og tíma-
setmngar, aUt er þetta til nukfllar 
fyrirmyndar. Það eina sem mér 
finnst að gæti betur farið er að dóm-
arar og þjáUarar mættu taka strang-
ar á grófum brotum. 

Mér flnnst það góð regla að þjáUari 
kippi leikmanni út af um stundar-
saldr hitni honum um of í hamsi." 
Þú styður strákana af miklum krafti? 
„Já, að sJáUsögðu, enda flnnum við 
að stuðningurinn skiptir máU. Við 
ÍR-ingar reynum að vera jákvæðir 
og hverjandi, við úthúðum ekki mót-
herjum okkar, heldur,styðjum við 
bakið á okkar strákum með hvatn-
ingarhrópum." 

Þú Uflr þig inn í mótið, ekki rétt? 
„ Jú, þaö er rétt, mér flnnst ekki leið-
inlegra að horfa á 6. flokk en meist-
araflokk enda leggja strákarnir sig 
aUa fram og hafa gífurlegan sigur-
vUja." Er röddin ekkert farin að gefa 
sig, eftir þetta langtímaálag? „Nei, 
aUs ekki. Það er ákveöið leyndarmál 
á bak við röddina mína en hvert, það 
er verður ekki látið uppi hér, enda 
vUjum við ekki að öU Uð eignist 
svona góða stuðningsmenn. Nei, 
svona í alvöru þá held ég bara að 
náttúran hafl gefið mér góða rödd, 
sem þolir álagjð sem þessu fylgir," 
sagði EgUl Sveinbjörnsson, stuðn-
ingsmaður SheUmótsins 1992. 

Andri Fannar Ottósson: 

„Mótið er 
búið að vera 

frábært" 
- segir besti leikmaður mótsins 

Það kom fáum á óvart, nema 
kannski Andra Fannari Ottóssyni 
sjáUum, að hann var vaUnn besti 
maður SheUmótsins. Andri Fannar 
spUar með A-Uði FyUds sem varð sig-
urvegari mótsins. Fylkistiðið spUar 
mjög skemmtilegan, en um leið agað-
an fótbolta og er Andri Fannar þar 
fremstur meðal Jafningja. 

Á síðasta SheU-móti var hann í B-

Uðinu og spUaði þá til úrstita á móti 
Stjörnunni og varð að lúta í lægra 
haldi. Andri er ákveðinn í að ná langt 
í fótboltanum, en hvað þakkar hann 
þennan árangur. 

„Smára, þjáUaranum okkar. Hann 
er alveg frábær. Mótið er búið að 
vera frábært, en skemmtilegast var 
að vinna," sagði þessi FyUtisstrákur 
sem stefnir á landsUðið í framtíðimii. 

Landsliðið 
sigraði Pressuna 

- Viktor Arnarsson gerði þrennu 
Hápunktur SheUmótsins, hinn ár-

legi leikur landsUðs og pressuUðs 
SheUmótsins, fór fram eftir griU-
veisluna á laugardagskvöldið að við-
stöddum fjölmörgum áhorfendum. 
LeUuuinn, sem var í öruggum hönd-
um Hugins Helgasonar dómara, fór 
heldur rólega af stað. 

Pressan sótti heldur meira gegn 
noröaustan golu og kom nokkrum 
skotum að, en Haukur GottskáUcsson 
landsUðsmarkvörður sá við þeim öU-
um. KoUegi hans í hinu markinu, 
Krisrján V. Kristjánsson, þurfti Uka 
einu sinni að taka á honum stóra sin-
um eftir gott skot Andra Gunnars-
sonar. Seinni hátileikur varð talsvert 
flörugri. 

LandsUðið mætti tvíeflt til leUcs og 
fljóflega lék Andri Fannar Ottósson 
upp kantinn, sendi boltan á Viktor 
Arnarsson sem þrumaði honum í 
netið, 1-0 fyrir landsUðið. Viktor fékk 
fljótlega annað færi en markvörður 
pressunnar, Yngvi Letfsson, varði 
gott skot hans stórkostlega. 

Viktor var aftur á ferðinni skömmu 
síðar, eftir góða sókn fékk hann bolt-

ann úti á kanti, sendi hnitmiðaðan 
bolta á koltinn á Andra Fannari sem 
skaUaði hann örugglega í netið, 2-0. 
Eftir þetta sótti pressan heldur í sig 
veðrið. Gunnar Heiðar Þorvaldsson 
átti skot rétt framhjá, og stuttu síðar 
skaut Gunnar aftur, Sveinn Jóhann 
Sveinsson landsUosmarkvörður 
varði en boltinn barst út til Guðlaugs 
Arnar Haukssonar sem skoraði, 2-1. 
Eftir þetta var aUur vmdur úr 
Pressumönnum, VUctor fylgdi vel á 
eftir fyrirgjöf og skoraði þriðja mark 
landsUðsins og annað mark sitt, og 
það var Sigurður Logi Jóhannesson 
sem innsiglaði sigur landsUðsins 
með góðu skoti. 

Lokatölur því 4-1 fyrir landsliðið. 
Viktor stóð sig geysUega vel fyrir 
landsUðið, var síógnandi og nuög 
virkur. Félagi hans Sigurður Logi lék 
Uka ágætlega. í pressuUðinu bar 
einna mest á Gunnari Heiðari en 
annars var Uðið jafnt að getu. Það fór 
ekki á mUU mála að bæöi Uð lögðu 
sig öU fram enda var leikurinn vel 
og drengUega leUtinn og bauð upp á 
góð tilþrif og faUeg mörk. 

Landslið mótsins sem sigraði Pressuna í mjög góðum leik. 

Frá vlnstri, besti markvörðurinn, Yngvl Leifsson, Völsungi, besti varnarmað-
ur, Krislján Páll Pálsson úr Fram, og markakóngurlnn Brynjar Haróarson 
úr Fylki. i 
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• Shell-mot Knattspyrnufélagsins Týs var sett í gærkvöldi. A myndinni ganga 900 drengir, með Lúðrasveit Vestmanna-
eyja í fararbroddi, vestur Hásteinsveginn. Peyjarnir munu á næstu dögum leika á þriðja hundrað leiki og eflaust setja 
sterkan svip á bæjarlífið. 

Bráðabirgðatölur Fiskifélagsins ianúar til maí: 

Yf ir 20% af af la lands-
manna landað í Eyjum 

Um síðustu mánaðarmót voru 
komin tæp 120 þúsund tonn at'fiski á 
land í Vestmannaeyjum á móti 
73.800 tonnum á sama tíma í fyrra. 
Heildarafli landsmanna á sama tíma 
í ár var 892 þúsund tonn og komu 
21,3% hans því á land í Eyjum. 
Mestu munar um loðnuaflann sem á 

síðustu vetrarvertíð var 91 þúsund 
tonn en tæp 45 þúsund tonn á 
vetrarvertíðinni 1991. 

Þetta kemur fram í bráðabirgða-
tölum Fiskifélags fslands. Þorskafli 
Eyjamanna fyrstu fimm mánuðina 
var í ár 8.046 tonn á móti 10.763 
tonnum í fyrra. Einnig er nokkur 

samdráttur í ýsuaflanum sem var 
2.984 tonn í ár en 3.270 tonn í fyrra. 
Sama er að segja um ufsa sem var í ár 
4.215 tonn en á því síðasta 5.800 og 
karfa sem var 3.490 tonn í ár en 
4.001 tonn í fyrra. 

Loðna og síld cru Ijósi punkturinn 
í afla Eviamanna á bessu ári ef 

miðað er við það síðasta. Af síld 
komu 5.739 tonn á land á fyrstu 
fimm fyrstu mánuðum þessa árs en 
2.166 tonn í fyrra og er það meira en 
hclmings aukning. Loðnuaflinn hef-
ur einnig aukist um meira en 
hclming, var 44.818 tonn í fyrra en 
91.304 tonn í ár. 

Farþegafjöldinn nálgaðist eina milljón 
Þann 4. júlí 1976 lagðist Herjólfur 

annar hér að bryggju eftir að Her-, 
jólfur I hafði þjónað okkur í 16 Vi 
ár. Með komu hans varð svo sannar-
lega bylting í samgöngumálum 
okkar, því þá var í fyrsta skipti tekn-
ar upp daglegar ferðir til Þorláks-
hafnar, og kom þá glöggt í Ijós að 
þörfin var mikil. 

1977. árið cftir komu hans. flutti 
hann 50 þúsund farþega auk fjölda 
bíla og vörugáma. A þcssum árum. 
þ.c. 1976 - 1992 hcfur Hcrjólfur II 
flutt hvorki mcira nc minna cn 742 
þúsund farþcga. cn þar mcð cr ckki 
öll sagan sögð því að hcr cru ckki 
mcðtalin börn frá 1 - 6 ára þar sem 
þau borga ckki gjald og því ckki ;í 

skrá. Það má úætla að þar mcð bæt-
ist við 50 - 100 þúsund larþcgarogcr 
hcildartalan þá komin vcl ;í 9. 
hundraðið. 

Vöru- og bílaflutningar voru 
cinnig vcigamikill þáttur í flutning-
um Herjólls II. cða 182 þúsund tonn 
al vörum og 162 þúsund tonn af 
bílum. 

Þcti i cru mikl-ir tolur Ivnr mikið 

skip og hal'a vcrður í huga að við 
konui Herjólls II. voru uppi raddir 
um að hann væri of stór og það næð-
ist aldrci að fylla allt þetta phíss. Það 
sama cr uppi ;í tcningnum núna þcg-
ar sá III. cr kominn og cr hara að 
bíða og sjá hvort ofanritaðar tölur 
vcrði ckki bara smámunir borið 
saman við tölur úr þcim þriðja í 
sextán ;ír. 

Herjólfur 
breytir 
áætlun 

Nýi Herjólfur hóf áætlun milli 
Vestmannaeyja og Þorlákshafnar 
síðastliðinn þriðjudag. Skipið er 
rúmar tvær og hálfa klukkustund á 
leiðinni, en sá gamli var þrjár klukk-
ustundi og korter. 

Með tilkomu nýja skipsins styttist 
því ferðatími fólks og í samræmi við 
það hefur stjórn Herjólfs ákveðið 
nokkrar breytingar á áætlun þess. Á 
þriðjudögum til og með fimmtudög-
um og á sunnudögum verður brottför 
frá Eyjum kl. 8ámorgnana, ístaðkl. 
7.30. Og nú þurfa bifreiðar að mæta 
30 mínútum fyrir brottför í stað 45 
mínútna áður. Brottför úr Þorláks-
höfn verður allavega fyrst um sinn, 
óbreytt. 

Viðar Elíasson: 

Fáir beðið 
um vinnu 

„Við erum vel menntir á morgn-
ana en okkur vantar fólk í snyrtingu 
og pökkun eftir hádegi, en að öðru 
leyti, er fullskipað," sagði Viðar 
Elíasson framleiðslustjóri Vinnslu-
stöðvarinnar við FRÉTTIR í gær. 

Frá áramótum hefur atvinnuleysi 
verið viðvarandi f Vestmannaeyjum 
og hafa sjómenn og verkamenn verið 
fjölmennastir í þeim hópi. Með 
fækkun skipa hefur skapast alvarlegt 
ástand hjá sjómönnum, en hvernig 
er ástandið hjá fiskvinnslufólki? 

Margt skólafólk fékk vinnu hjá 
fiskvinnslufyrirtækjunum í vor og 
hefur það m.a. vakið upp spurningar 
í úthlutunarnefnd atvinnuleysisbóta 
að sögn Elsu Valgeirsdóttur for-
manms Snótar. 

„Við höfum því miður þurft að 
neita skólafólki, en þeir sem fengu 
vinnu eru flestir í humar. Nokkrir 
þeir elstu eru í bolfiski," sagði Viðar. 

Hann segir fáa hafa leitað til sín 
um vinnu undanfarið. „Það er ekki 
vandamál fyrir vant fólk að fá vinnu, 
en okkar vandi liggur í því að fá ekki 
sveiganlegri vinnutíma og svo virðist 
sem fólk kæri sig ekki um nema 8 
tíma vinnu í dag, sem bendir ekki til 
þrenginga," sagði Viðar að lokumi 
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Shellmót Týs fór frum frá mið-
vikudegi til sunnudags við ágætar 
aðstæður, þurra og góða velli og 
þokkalegt veður. Mórið fór sem 
ávallt vel fram, setningin á mið-
vikudagskvöldið tókst vel þrátt fyrir 
kulda og keppni hófst á fimmtudags-
morgunn. 

Það kom fljótlega í ljós að Fyljtis-
menn voru með öflugasta hóp 
mótsins. Þeir unnu hvern sigurínn á 
fætur öðrum og áður en varði höfðu 
þeir tryggt sér þáttöku í ölluni úr-
slitaleikjum mótsins. Á föstudag var 
haldið innanhúsmót þar sem KR-ing-
ar sigruðu í flokki A-liða en ÍA í B. 
Á laugardagskvöldinu léku svo 
Landslið og Pressulið Shell-mótsins 
saman, og lauk þeim hörkuleik með 
sigrí landsliðsins, 4-1. 
A sunnudaginn tryggðu Fylkismenn 
sér sigur í öllum úrslitaleikjunum, og 
í lokahofinu sem haldið var um 
kvöldið, uppskáru þeir besta mann 
mótsins, Andra Fannar Óskarsson. 
Það var mál manna að mótið hefði 
farið með endemum vel fram, keppni 
C-liða var nú háð í fyrsta sinn og 
tókst óaðfinnanlega eins og reyndar* 
allt sem á döfinni var. Hamingja og 
ánægja strákanna sem Eyjarnar gistu 
er besti vitnisburður sem mótið getur 
fengið, og það er ekki að ástæðu-
lausu sem foreldrar og fararstjórar 
koma á Shell-mót, ár eftir ár. 

Grelnllegt er af elnlægum ánægjusvlp þessara þreytlu, an sælu Þórara, að þeir voru full-
séttlr vlð framkvæmd hlna frábæra Shallmóta Týa. Myndln var takln á glæsilegu lokahófl 
mótalna. Þar voru maðal annara veltt varðlaun og vlðurkannlngar fyrir unnln afrak. 

Verkalýðsfélaqið: 

Vill kvótakerfið feigt 
Verkalýðsfélag Vestmannaeyja samþykkt var á aðalfundi félagsins í 

segir í ályktun um fiskveiðimál, sem síðnstu viku, að ekki sé annað verj-

Minnihlutinn klofnar: 

Ragnar út, 
Kristjana inn 

í kosningu um fulltrúa í bæjarráð 
næsta árið urðu þau umskipti í 
samstarfi minnihlutaflokkanna í 
bxjarstjórn að Kristjana Þorfinns-
dóttir Alþýðuflokki hlaut kosnineu í 
ráðið en Ragnar Óskarsson Al-. 
þýðubandalagi er úti í kuldanum. 

Fyrsta ár yfirstandandi kjörtíma-
bils var Guðmundur Þ.B. Olafsson 
Alþýðuflokki aðalmaður í bæjarráði 
en Ragnar varamaður. Síðasta ár 
skiptu þeir um sæti og var Ragnar 
aðalmaður. Á fundi bæjarstjórnar í 
síðustu viku gerist það svo að Guð-
mundur er kosinn aðalmaður í 
bæjarráð og Kristjana til vara. 

Ekki er Ragnar sáttur við þessa 
niðurstöðu því hann lagði fram eftir-
farandi bókun: „í upphafi kjörtíma-
bilsins gerðu Alþýðubandalag og Al-
þýðuflokkur með sér samkomulag 
um kjör í bæjarráð á kjörtímabilinu. 
Alþýðuflokkurinn hefur við kjör í 
bæjarráð nú brotið það samkomulag 
og ég hlýt að harma slík vinnu-
brögð." 

Guðmundur og Kristjana svöruðu 
fyrir sig með bókun og vísuðu til þess 
að í upphafi kjörtímabilsins hafi 
varabæjarfulltrúum ekki verið heimil 
seta í bæjarráði. „Þannig að það lá 
fyrir að Alþýðubandalagið gat ekki 
tilnefnt varamann þegar það átti 
aðalmann í bæjarráði. Á þeim for-
sendum var ákveðið að Alþýðu-
bandalagið tilnefndi varamann þegar 
Alþýðuflokkur ætti aðalmann og svo 
öfugt. Þannig hefur verið tilnefnt í 
þau tvö skipti sem kosið hefur verið í 
bæjarráð á þessu kjörtímabili og því 
ljóst að á hvorugan aðilann hefur 
verið hallað." 

Síðan hefur orðið sú breyting á 
sveitarstjórnarlögunum, að nú er 
varabæjarfulltrúum heimilt að vera 
varamenn í bæjarráði." „Við breytt-
ar aðstæður teljum við því eðlilegast 
að varamenn séu skipaðir af sama 
flokki og aðalmenn, en slík vinnu-
regla tíðkast almennt við kjör í 
nefndir og ráð," segir í bókun Al-
þýðuflokksins. 

andi en taka tillit til tillagna fiski-
fræðinga um skerta sókn í þorsk-
stofninn. Einnig er lagt til að kvóta-
kerfið verði lagt niður og bannaður 
innflutningur á frystitogurum. 

í ályktuninni kemur fram greini-
legur ótti um atvinnuhorfur fisk-
vinnslufólks þó lagt sé til að farið 
verði að tillögum fiskifræðinga. „En 
til að draga úr þeim áföllum sem 
óhjákvæmilega hljóta að vera sam-
fara slíkri skerðingu fyrir afkomu 
fiskvinnslufólks, ber brýna nauðsyn 
til að taka upp nýjar áherslur og 
móta nýjar reglur er gera meiri 
kröfur til betri nýtingar á fiskstofnum 
okkar og vemdi hagsmuni fiskvinnslu-
fólks, því ályktar fundurinn eftirfar-
andi varðandi mótun fiskveiði-
stefnu," segir orðrétt í ályktuninni. 

í ályktuninni eru fjórar tillögur og 
er sú róttækasta að leggja beri niður 
kvótakerfið. „Banna verður allt 
brask með með veiðiheimildir, en 
taka í þess stað upp sóknarnýtingu á 
fiskstofnana. Kvótakerfið hefur sýnt 
sig að hafa ekki náð þeim tilgangi, 
sem því var ætlað, að vernda fisk-
stofnana og minnka fiskiskipaflot-
ann. Heldur hið gagnstæða, fiski-
skipaflotinn stækkar en fiskunum 
fækkar." 

Þá er lagt til að stöðva innflutning 
á frystitogurum, afnema allan út-
flutning á óunnun fiski og að afla-
heimildir skuli miðast við að komið 
sé með allan afla að landi. „Með því 
móti einu er unnt að fylgjasl mcð 
því hvernig sóknin er í fiskistofn-
ana." 

Vísað er til þess að ekki hafi verið 
farið eins illa með nokkra stétt í 

landinu eins og fiskvinnslufólk. „Út-
gerðin fær aðstoð til við að úrelda 
gömul fiskiskip, bændur fá bætur ef 
þeir þurfa að draga úr framleiðslu 
sinni eða bregða búi, en fiskvmnslu-
fólkið má horfa upp á að a'vinnan 
verði flutt úr landi eða út á mið án 
þess að fá rönd við reist. Mælirinn er 
löngu fullur og mál til komið að 
fiskvinnslufólkið fari að láta alvar-
lcga til sín taka áður cn því vcröur 
útrýmt mcð öllu. 

Fundurinn skorar á fiskvinnslufólk 
um land allt að taka upp baráttu fyrir 
réttindum sínum og krefjast fullrar 
hlutdeildar í þessari sameiginlegu 
auðlind okkar allra og rcttarins til að 
vinna hana," scgir í lokaorðum 
ályktunar Verkalýösfclagsins. 

Sorpa 
kemur 
í nótt 

Klukkan þrjú í nótt er sorp-
brennslustððin væntanleg. 

Hún kemur með skipi Eimskips og 
kemur allur búnaður í stöðina nema 
sjálfur brennsluofninn sem er vænt-
anlegur í lok júlí. 

Að sögn Guðjóns Hjörleifssonar 
bæjarstjóra var flutningurinn boðinn 
út og var tilboð Eimskips lægst, 
hljóðaði upp á 1100 þúsund krónur. 

Handbolti: 

Andrea og 

liðs við IBV 
Það mun sem næst ákveðið að 

þau Björgvin Þór Rúnat json og 
Andrea Atladóttir, landsliðsfólk úr 
Víkingi gangi til liðs við handbolta-
lið ÍBV næsta vetur. 

Björgvin og Andrea eru bæði 
Vestmannaeyingar og léku með ÍBV 
fyrir nokkrum árum en hafa leikið 
með Víkingum síðustu tvö ár, og 
bæði leikið með íslensku karla- og 
kvennalandsliðunum. 

Ekki er að efa að þau eru hvalreki 
fyrir handboltann í Eyjum. 

FRÉTTIR ræddu við Ólöfu Elías-
dóttur og Stefán Jónsson í morgun. 
Þau staðfestu að góðar líkur séu á að 
Björgvin og Andrea komi, en það 
mun skýrast seinna í dag. 

Þjóðhátíð-
arlagið 
eftir Geir 
Reynisson 

Alls bárust 13 Iðg í samkeppni 
setn auglýst var um Þjóðhátíðar-
lagið 1992. Sigurvegarí varð Geir 
Reynisson. 

Lögunum 13 voru gefin stig, 
flest stigin hlaut lag og texti 
Geirs, eða 28 talsins, lagið í 2. 
sæti hlaut 19 stig og var eftir Lýð 
Ægisson. Óskað var eftir að 
lögunum yrði skilað inn á kassett-
um og nafna höfunda getið í lok-
uðu umslagi. Dómnefndin vissi 
því ekki um höfunda laganna fyrr 
en úrslit lágu fyrir. Nefndina 
skipuðu Soffía Bjórnsdóttir, 
Edda Ólafsdóttir, Iða Brá Bene-
diktsdóttir, Þorbjörn Númason, 
Nökkvi Sveinsson, Kristmann 
Karlsson, Emma Sigurgeirsdóttir 
og Guðrún Birna Leifsdóttir. 

Lagi Geirs hefur ekki hlotnast 
nafn ennþá, en hann er nú stadd-
ur í höfuðborginni við útsetning-
ar á því. 
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Shellmót 
Það ætti að vera okkur Eyjamönn-

um nokkuð áhyggjuefni að enginn af 
sex flokkum okkar sem þátt tóku í 
mótinu, var nálægt því að vinna til 
verðlauna. Eina sárabótin var ágæt-
ur árangur í innanhúsmótinu. þar 
sem A-lið Þórs og Týs lentu í þriðja 
og fjórða sæti, og B-lið Týs í öðru 
sæti. 
Shellmótið stóð sem endranær vel 
fyrir sínu, tímasetningar, skipulag 

og annað var rómað sem aldrei fyrr 
og fullvíst má telja, að mótið var 
ógleymanleg upplifun fyrir Iitlu 
strákana sem þátt tóku, forelda 
þeirra og alla aðra sem komu nálægt 
mótshaldi þessu. Vegna Shellmóts-
ins mun flest þessa fólks líta Eyjarn-
ar björtum augjum um ókomna tíð 
og hlakka til að koma hingað aftur. 

LGH 
• Óttar Jónsson Tý varð í 1. sæti í að halda bolta á lofti og Einar H. 
Sigurðsson Þór sem lenti í 2. sæti. 

I Olgeir Jóhannsson Tý, var í 1. sæti • Smári Jökull Jónsson Tý, varð í 1 
í skothittni eldri. ssetí í húlahoDDÍ. 

Gunnar Þorvaldsson og Bjöm Björnsson úr Þór hlutu 1. sætið fyrir 
að skalla á milli. 

• Pressulið Shellmótsins. Eyjarnar áttu þar tvo fulitrúa, þá Gunnar 
Þorvaldsson og Atla Jóhannsson, þeir eru neðst til hægri á myndinni 

• Mikil örtröð var í grillveislunni á laugardagskvöldið. 

• Atli Jóhannsson Tý, hann varð í 2. 
sæti í knattrald, eldri. 
r
~WT* 1 SSL FLUGLEI&IR 
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A-lið Þórs lenti 3ja sæti í innanhússmótinu. 

dKLMÆA 

TWm\ 

Heimir Hallgrímsson með sína menn í B-liði Týs sem höfnuðu í 2. sæti í innanhússmótinu. 

Tippþáttur 

Eitthvað skolaðist myndbirt-
ing keppinautar Lárusar Jak-
obssonar til í síðasta blaði. 
Mynd og nafn Frl&riks Friðrlks-
sonar birtist en þar átti að vera 
Fri&rik Sæbjörnsson, sá hinn 
róttl sem Lárus skora&i á. En 
keppnin fór jafntefli, það er þó 
rétt. 

Lárus Jakobsson: 
Friðrik Sæb er garpur mikill 
fótbrotinn og frægur. 
Hann er eins og snúinn lykill 
þegar hann gengur um göturnar. 

Ojurgarden - Malmb 
Góteborg - Öster 
Trelleborg - AIK 
Frdlunda - GAIS 
Örebro - Norrkóping 
Hammarby - IFK Sundsvall" 
Kiruna - Sparvagen" 
GIF Sundsvall - Lulea " 
Vásby - Spanqa " 
Hácken - Eltsborg

 v 

Molala - Oddevold" 
Myresjd - Skóvde

 v 

Tidaholm - Gunnilse
 v 
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Friðrik Sæbjörnsson: 
Það er nú meiri grísinn alltaf á 
þessum Lalla Koba. Að ná við 
mig jafntefli á þessum líka get-
raunaseðlinum, það telst ekki 
getspeki heldur grfsspeki. En nú 
skal hann tekinn í bakarfið. 

Og rétta mynd af mér núna, 
Fréttagaurar. 

Djurgarden - Malmö 
Góteborg - Öster 
Trelleborg - AIK 
Frolunda - GAIS 
Orebro - Norrkóping 
Hammarby - IFK Sundsvall" 
Kiruna - Sparvagen" 
GIF Sundsvall - Lulea" 
Vásby - Spanga" 
Hacken - Ellsborg

 v 

Motala - Oddevold
 v 

Myresjó - Skóvde
 v 

Tidaholm - Gunnilse
 v 
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Eyjamaður vikunnar 
Lálciij 

Margir leggja hönd á plóginn 

Nú er itýlokið stærsta knatt-
spyrnumóti sem haldið er fyrir 
6. flokk drengja, Shell-mótið, 
þar sem um 900 peyjaguttar 
kepptu í a, b og c riðlum. Einn 
mesti framlínumaður þessa 
móts frá byrjun, er án efa Lár-
us Jakobsson, framkvæmda-
stjóri Knattspyrnuráðs ÍBV. 
Lárus, eða Lalli eins og við 

þekkjum hann flest er Eyja-
maður vikunnar. 

Hvernig varð hugmyndin að 
Tommamóti til ? 

Umræðan um þetta hófst nú 
út af því að Týrurunum þótti 
vanta vcrkefni fyrir yngri' 
flokkana og þá scrstaklcga l'yr-
ir 6. flokk. Hugmyndin var nú 
að þctta yrði bara miðlungs 
mót, scm yrði til þcss að gcfa 
yngri flokkunum hcr cinhvcrja 
skcmmtun. 

Nú er mótið haldið í 9. skipt-
ið í ár, bjuggust þið þá við 
svona stóru móti ? 

Alls ckki, því þá hcldum við 
að það þýddi aðcins að halda 
tnótið annað hvert ár, cn raun-
in varð önnur, og það má ncfna 
að fyrsta' árið voru þátttakcnd-
ur 350 plús forcldrar og farar-
stjórar, í ár voru 900 þátttak-
cndur auk fullorðinna, þannig 
að það má scgja að það sc 
sannað að þcgar Týrarar ætli 
scr citthvað þá vcrður það 
glæsilcgt. En það vcrður líka 
að koma því á framfæri að það 
cr ciginlcga sama hvcrja maður 
biður að hjálpa til við undir-
búning mótsins, það cru allir 
tilbúnir að leggja hönd á plóg-
inn og kann maður þessu fólki 
bcstu þakkir fyrir. 

Á meðan á undirbúningi svo 
og mótinu stendur, hlýtur að 

vera gífurleg pressa á mönnum 
og krökkum, hefurðu ekki ein-
hverjar skemmtilegar sögur frá 
því ? 

Jú, strákarnir gcta vcrið svo-
lítið skondnir, cins og einn scm 
var staddur í morgunmat, en 
þar var sá hátturinn á að strák-
arnir sóttu scr allt á hlaðborð. 
Hann var búinn að sækja scr 
súrmjólk og þegar afgreiðslu-
stúlkan spurði hann hvort hann 
vildi ekki púðursykur á súr-
mjólkina, þá sagði hann við 
hana svolítið hortugur „Auð-
vitað, heldurðu að ég ætli að 
cta þctta hrátt ?". Eða þegar 
smágutti kom upp að cinum 
dómaranum á síðasta móti og 
spurði hann hvort hann vildi 
ckki dæma með scr og sínu 
liði, því að allir aðrir dómarar 
væru búnir að dæma á móti 
þeim. 

En annars þá slá þeir full-
orðnu þeim yngri við, eins 
og einn óncfndur starfsmaður 
Shcllmótsins sem var að tala í 
síma við einn starfsmann Lifró. 
Ætlunin var að hann myndi 
redda pappakössum og þegar 
Lifrarsamlagsmaðurinn spurði 
hann um stærð á kössunum, þá 
lagði minn maður niður símtól-
iö og myndaði bilið mcð hönd-
unum og sagði síðan í símann 
„Svona stórir". 

S A M S K I P A D E I L D 1992 

á Helgafellsvelli í kvöld kl. 20:00, 

áP » > 
Ey'jamenn 

'M-

^$/»* 

KN^TTSPVBNUBÁÐ 

LEIGUFLUG 
VALS ANDERSEN 

Vestmannaeyingar! 
Kynnið ykkur möguleikana í 

leiguf lugi okkar hvert á land sem 
er eftir óskum og hentugleikum. 
Flug til Selfoss og Reýkjaví 

öll kvöld, eftir þátttöku. 
LANG ódýrustu fargjöldin 

milli lands og Eyja eru 
frá Bakka f Landeyjum. 

Flug milll lands og Eyja er 
einf aldur og f Ijótlegur f erðamáti. 
S13255 á f lug velli og s 13254 heima 

bílasími 985-22643 

Daufir Tónleik 
ar hjá Bubba 

Bubbi Morthens hélt tónleika í 
íþróttamiðstöðinni sfðastliðið 
þriðjudagskvöld. Aðsókn var þokka-
leg, 300 - 400 manns mættu á svæðið 
sem er ekkert óskaplega margt, mið-
að við að aðgangseyris var ekki 
krafist. Stemmning meðan á tónleik-
um stóð var í lágmarki, í stað þess að 
flykkja sér í kringum söngvarann 
sem staðsettur var á miðju gólfi, 
kaus fólk að húka á áhorfendabekkj-
um með fleiri metra af tómu salar-
gólfi milli sín og tónlistarmannsins. 
Þetta gerði það að verkum að engin 
snerting náðist milli Bubba og áheyr-
enda, og það setti óneitanlega mark 
sitt á tónleikana. 

Bubbi flutti ný lög í bland við 
gamla slagara og gerði það fagmann-
lega, enda vanur maður. Nýju tón-
smíðarnar virðast þó ekki nálgast 
það sem hann hefur best gert og naut 
ég best að heyra lögin Staðið við 
gluggann, og þó sérstaklega Rómeó 

og Júlía sem er með því besta sem 
hann hefur gert. 

Það fór ekki á milli mála að Bubbi 
hefur oft skemmt sér betur og gefið 
meira af sjálfum sér heldur en í gær. 
Aðalsökina á áhugaleysi Bubba tel 
ég liggja hjá áheyrendum sjálfum 
sem og óheppilegu vali á húsnæði. 
Mjög lítið var lagt upp úr að skapa 
almennilega tónleikastemmningu, 
salurinn virkaði hálftómur, lýsing 
var vitlaus og stólum sem plantað var 
fyrir framan sviðið, gerðu það að 
verkum að enginn hætti sér út á 
salargólfið. Ef meiningin var að fólk 
sæti á tónleikunum hefði veríð mun 
nær að halda þá í bíosalnum eða 
félagsheimilinu. 

Visa ísland ber að þakka fyrír að 
hafa gefið fólki tækifærí til að komast 
ókeypis á tónleika með Bubba 
Morthens. Framtak þeirra er glæsi-
legt og ekki við þá að sakast fyrir það 
sem betur hefði mátt fara. 

LGH 

• Hin eini sanni Bubbi Morthens seiðir fram sína hrjúfu tóna á tónleikununt 
í f þróttamiðstöðinni síðastliðið þriðjudagskvöld. 
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KNATTSPYRNA / SHELLMOTIÐ I VESTMANNAEYJUM 

Fylkir þrcfaldur meistari 
FYLKISMENN náðu þeim ein-
staka árangri að sigra í keppni 
A, B og C-liða, en C-liða keppn-
in var nú haldin ífyrsta skipti. 
Að vi'su var kominn vísir að 
þeirri keppni ífyrra en nú var 
hún fyrirf ram ákveðin og voru 
19 af 24 f élögum með C-lið á 
þessu móti og sú keppni er 
greinilega komin t i l að vera. í 
keppni C-liða sigraði Fylkir lið 
ÍR nokkuð örugglega (4-1) og 
það var markahæsti maður 
mótsins Brynjar Harðarsson 
sem gerði þrennu og þeir Þór 
Gunnarsson, Baldur Arnarsson 
og Benedikt Ólafsson eitt hver. 

Hjá B-liðum kepptu Fylkismenn 
við ÍBK og í jöfnum og spenn-

andi leik sigruðu Fyjkismenn 1-0 
og það var Þórir 
Björn Sigurðarsson 
sem gerði eina mark 
leiksins. Hjá A-lið-
um kepptu Fylkis-

menn við Val og unnu 3 - 1 , Bjarni 
Ólafur Eiríksson skoraði fyrir Val 
rétt fyrir leikslok en áður höfðu 
þeir Andri Fannar Óttarsson, Árni 
Þorgrímur Kristjánsson og Þorvald-
ur Arnason gert mörk Fylkis. Það 
verður ábyggilega langt þangað til 
að nokkurt félag nær slíkum glæsi 
árangri að sigra þrefalt á Shell 
mótinu. Það er greinilega vel staðið 
að unglingaknattspyrnunni hjá 
Fylkismönnum og sigrar þeirra í 
mótinu sanngjarnir. 

Landsleikurinn 

Á Shell-mótinu er alltaf valið eitt 

Sigfús G. 
Guðmundsson 
skrifar 

landslið sem keppir síðan við 
Pressulið. Nú í ár sigraði Landsliðið 
nokkuð örugglega 4-1 eftir marka-
lausan fyrri hálfleik. Það var Vfk-
ingurinn Viktor Arnarsson sem var 
í miklum vígahug og gerði þrjú 
mörk fyrir Landsliðið og Sigurður 
Logi Jóhannesson Fylkismaður 
gerði eitt mark en fyrir Pressuliðið 
skoraði Guðlaugur Örn Hauksson 
ÍR. 

Gefið var út 4 síðna dagblað á 
meðan mótið stóð yfir þar sem úr-
slit og annað var tíundað. 

Eftir mjög vætusamt sumar í 
Eyjum stytti upp um leið og fólkið 
fór að mæta á mótið og sólin skein 
síðan allan tímann á meðan mótið 
stóð yfir, en þó var nokkuð rok. 

Þetta mót er það fjölmennasta 
frá upphafi, tæplega 900 hundruð 
keppendur. Þá eru fararstjórar og 
þjálfarar taldir með og auk þess 
voru hundruð foreldra sem fylgdust 
grannt með. 

Einnig er haldið innanhúss fót-
boltamót og þar sigraði KR Fylki 
í úrslitaleik A-liða en hjá B-liðunum 
voru það Skagastrákar sem sigruðu 
gestgjafa Týrara. 

Yngvi Leifsson Völsungi sem var 
valinn besti markvörður mótsins 
núna og Baldur Aðalsteinsson sem 
var valinn besti leikmaður mótsins 
í hitteðfyrra eru bræðrasynir. 

Daði Guðmundsson Fram sem 
var valinn besti leikmaður mótsins 
í fyrra og er núna genginn upp í 5 
flokk var heiðursgestur á úrslita-
leikjunum og afhenti einnig verð-
laun á lokahófinu. 

Hermann Gunnarsson var kynnir 

á úrslitaleikjunum og við verðlauna-
afhendinguna. 

Ómar Ragnarsson mætti að 
vanda með stjörnulið sitt á móts-

setninguna og hann mætti einnig á 
kvöldvöku á laugardeginum og 
skemmti þar við mikla kátínu. 

Verst að þetta er 
síðasta árið okkar 
I J y n j a r Þór Eiríksson úr Þór 

Akureyri og Hjálmar Dór 
Hjálmsson, ÍA, voru að ljúka leik 
um níunda sætið sem Þór vann 
4 - 1 . Hjálmar Dór kom Skaganum 
yfir eitt núll en eftir það voru Þórs-
arar sprækari og gerðu 4 mörk. 
Þeir voru sammála um að þetta 
hefði verið ágætis leikur, en'Hjálm-

ar var samt soldið spældur að tapa. 
„Þeir voru nokkuð erfiðir en við 

vorum heppnir og unnum því," 
sagði Brynjar. „En það er verst að 
þetta er síðasta árið okkar í sjötta 
flokki þannig að við komumst ekki 
aftur. Fylkir og Valsarar eru með 
bestu liðin finnst okkur." 

Það voru ekkl bara strákar sem tóku þátt í Shellmótinu f Eyjum. Uppi-
staðan í liði Reynis frá Sangerði voru stúlkur og stóðu þær sig veí. 

Morgunblaðið/S.G.G. 
Bynjar Þór Eirfksson úr Þór Akur-
eyri og Hjálmar Dór Hjálmsson, ÍA, 
voru ánægðir með dvölina í Eyjum. 

Náði að skora í 
öllum leikjunum 

tyrvniar var orðinn vel hás eftir 

Brynjar Harðarson 

mótið, sagðist vera búinn að 
hvetja félaga sína svo mikið. „Ég 
er búinn að skemmta mér rosalega 
vel, þetta er mitt fyrsta mót sem 
ég kem á hingað og þetta er miklu 
skemmtilegra en ég hélt, en ég átti 
samt ekki von á að verða marka-
kóngur. Ég á eitt ár eftir í 6. flokki 
þannig að maður kemur aftur næsta 
ár og þá er að reyna að verða 
markakóngur aftur. Ég náði að 
skora í öllum leikjunum, mest 5 
mörk í einum leik. Við höfum alveg 
Mbæran þjálfara sem er líka mjög 
skemmtilegur, hann Smára Björn, 
enda erum við líka með langbesta 
hópinn," sagði markakóngurinn úr 
Fylki 

Morgunblaöiö/S.G.G. 
Fylklr vann Val í úrslitum í keppni A-liða 3:1. Á myndinni eru leikmenn og þjálfararbeggja liða. Neðri röð frá vinstri 
(Valur): Valtýr Sigurðssqn, Sverrir Arnór Diego, Erlendur Kristjánsson, Helgi Páll Ásgeirsson, Sigurður Eggertsson, 
Vilhjálmur Þórhallsson, Árni Harry Gunnarsson, Bjarni Ólafur Eiríksson, Róbert Óli Skúlason og þjálfari þeirra er 
Heiðar Breiðfjörð. Efri röð frá vinstri (Fylkir): Ingólfur Lekue, Marteinnn Vöggsson, Garðar Hauksson, Andri Fannar 
Ottósson, Magnús Guðberg Sigurðsson, Arni Þorgrímur Kristjánsson, Kristján Andrésson, Sigurður Logi Jóhannesson, 
fyrirliði, Þorvaldur Árnason, Sindri Þórarinsson, Kjartan Vífíll Iversen og þjálfarar: Smári Björgvinsson og Guðmann 
Hauksson. 
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Morgunblaðið/S.G.Guðmundsson 
f flokkl B-liða léku Fylkir og ÍBK til úrslita. Fylkir sigraði 1:0. Fremri röð frá vinstri (ÍBK): 
Guðni Sigurbjörn Sigurðsson, Arnar Freyr Jónsson, Jónas Guðni Sævarsson, Hörður Sveinsson, 
Grétar Gíslason, Héðinn Skarphéðinsson, Jón Þór Elvarsson, Einar Freyr Sigurðsson, Halldór Hanry 
Ásmundsson og Sveinn Helgi Halldórsson og fyrir aftan eru þjálfararnir Sveinn Adólfsson og Velem-
ir Sergic. Aftari röð frá vinstri (Fylkir): Tryggvi Áki Pétursson, Bjarki Smárason, Finnbogi Karl 
Andrésson, Egill Einarsson, Andri Már óttarsson, Ólafur Ingi Skúlason, Eiríkur Sigurðsson, Þorlák-
ur Hilmarsson, Gunnar Örn Jóhannsson, Ásbjörn Elmar Ásbjörnsson, Jónas Guðmannsson, fyrirliði 
og Þórir Björn Sigurðarson. Fyrir aftan er þjálfarinn Smári Björgvinsson og liðsstórinn Hilmar Vikt-
orsson. 

Morgunblaðið/S.G.G. 
í flokki C-llða léku Fylkir og ÍR til úrslita og sigraði Fylkir 4:1 og fullkomnaði þrennu sína í 
mótinu. Fremri röð frá vinstri (ÍR): Viggó Már Ingasoii, Agnar Freyr Helgason, Ingi Heimisson, 
Bjarni Guðni Jóhannesson, Björgvin Atlason, Hjalti R. Sigurðsson, Freymar Þorbergsson, Arnar Þór 
Brynjarsson, Eyþór Kristjánsson og Kristján Guðmundsson, þjálfari. Aftari röð frá vinstri (Fylkir): 
Arnar Jörgensen, Brynjar Harðarson, Benedikt Ólafsson, Einar Ágúst Einarsson, Pétur Grímsson, 
Róbert Skúlason, Helgi Rafn Hallsson, Hermann Pálsson, Þór Gunnarsson, Jón Óskar Agnarsson, 
Baldur Arnarson og Vilhjálmur Vilhjálmsson, fyrirliði. Fyrir aftan standa Smári Bjðrgvinsson, þjálf-
ari og Einar Ágústsson, liðsstjóri. 
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Kom rosalega á óvart 
- sagði besti leikmaður mótsins 

Andri Fannar Ottósson úr Fylki, 
sem var kjörinn besti leikmað-

ur mótsins, sagði að það hafi kom-
ið sér rosalega á óvart að vera val-
inn besti leikmaður mótsins. „Mig 
var búið að dreyma um þetta samt. 
Ég spilaði fremstur og gerði 12 
mörk. Okkur gekk rosalega vel og 
unnum mótið, Framarar og Þór frá 
Akureyri voru einna erfiðustu liðin 
og við gerðum jafntefli við Fram. 
Uppáhalds fótboltamaðurinn minn 
er Carreca frá Brasilíu og maður 
verður bara að vona að maður verði 
einhvern tíma eins góður og hann." 

Kristján Páll Pálsson, Fram, 
besti vamarmaöurinn 

„Ég hef lengst verið í vörn en 
byrjaði að vísu fyrst í sókninni en 
mér finnst lang skemmtilegast að 
spila vöm. Það kom mér rosalega 
á óvart að vera valinn besti varnar-

maðurinn. Ég er búinn að æfa fót-
bolta í fimm ár núna og við urðum 
í fímmta sæti á mótinu eins og í 
fyrra. Uppáhalds fótboltamaðurinn 
minn er Ruud Gullit hjá AC Milan 
og það er draumurinn að spila með 
því liði þegar ég verð eldri." 

Yngvi Leifsson, Völsurtgi, 
besti markvörðurinn 

„Mér gekk mjög vel í þessu móti 
en við töpuðum að vísu flestum 
leikjunum með einu marki. Við náð-
um þó jafntefli gegn Val sem varð 
í 2. sæti, en líklega var besti leikur-
inn minn gegn Stjörnunni, við töp-
uðum að vísu eitt núll. Þeir voru 
undan vindi þegar þeir skoruðu með 
þrumuskoti upp í skeytin sem ég 
réði ekki við. Draumurinn er svo 
að komast í Arsenal en þar er uppá-
halds markvörðurinn minn David 
Seaman." 

Morgunblaðið/S.G.G. 
Bestu leikmenn Shellmótsins. Frá vinstri: Yngvi Leifsson, Völsungi -
besti markvörðurinn, Kristján Páll Pálsson, Fram - besti varnarmaðurinn og 
Andri Fannar Ottósson, Fylki, besti leikmaður mótsins. 

OSaf ur f rændi í uppáhaldi 
-[ segirHaukurGottskálksson, markvörður 

H aukur Gottskálksson mark-
vörður ÍR. Gottskálks nafnið 

hljómar kunnuglega hjá markvörð-
um en Ólafur er frændi Hauks og 
uppáhaldsmarkvörðurinn hans. „Ég 
vona að einhvern tíma verði ég eins 
góður og hann. Ég er búinn að æfa 
mark í 2 ár. Ég byrjaði úti en var 
settur í markið einu sinni í innan-
hússmóti og þjálfarinn sagði að ég 
væri það góður í marki að ég ætti 
að byrja að æfa mark. Ég gerði það 
og kann vel við mig. Ég kom líka 
hérna í fyrra og spilaði þá með 
B-liðinu en nú er ég í A-liðinu," 
sagði Haukur. H a u k u ^ Go«***»««>n . mark-
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Magnús Þorsteinsson, ÍBK. 

Meirihátt-
armót 

- segir Magnús 
Þorsteinsson, ÍBK 

|agnús er 10 ára. „Ég er að 
koma í annað skipti, og 

þetta er alveg meiriháttar mót. 
Mest er gaman að spila fótbolta en 
ég er líka búinn að prófa að 
spranga, fara í rútuferð og báts-
ferð. Við spilum um 5. - 8. sæti 
núna en vorum í fjórða í fyrra þann-
ig að þá gekk aðeins betur. Ég sigr-
aði í að halda bolta á lofti núna í 
eldri flokki^ en í fyrra varð ég í 
öðru sæti. Eg reyni líka að æfa mig 
í því á hverjum degi," sagði Magn-
ús Þorsteinsson, ÍBK. 

Indriði Einarsson skorar hér annað mark Fylkismanna, sem varð umdeilt. 

IMíundi sigur 
Fylkis i röð 

- í2.deildogMjólkurbikarkeppninni 

Morgunblaðið/Sverrir 

Við vitum að við fáum skell ein-
hvern tímann en er á meðan 

er og við tökum hvern leik fyrir 
_W_________\ sig. Við munum 
Stefán leggja alla áherslu á 
Stefánsson deildina og bikarinn 
skrifar verður bara að vera 

bónus", sagði 
Magnús Jónatansson þjálfari Fylkis 
eftir 3:0 sigur á einum af aðalkeppi-
nautum sínum í 2. deild, ÍR, í Ar-
bænum á laugardaginn. Þetta var 
níundi sigur Fylkismanna í röð, 
hafa unnið alla sex leiki sína í 2. 
deild og alla þrjá í bikarnum. 

Markatalan 3:0 gefur ekki rétta 
mynd af leiknum, 2:1 hefði verið 
nær lagi enda leikurmn mikill barn-
ingur á miðjunni. ÍR-ingar sóttu 
stíft en náðu ekki neinu færi allann 
fyrri hálfleik á^meðan Fylkir fékk 
tvö færi og skoraði úr öðru þeirra 

á 31. mínútu þegar Björn Einarsson 
lék laglega upp að endalínu, gaf 
fyrir á Indriða Einarsson sem skall-
aði beint á fætur Finns Kolbeins-
sonar sem skoraði. 

Á áttundu mínútu eftir hlé sendi 
Finnur boltann innfyrir vörn ÍR á 
Indriða sem skoraði en gestirnir 
urðu æfir og vildu rangstöðu enda 
talsverð rangstöðulykt af markinu. 
Bæði lið sóttu síðan af kappi og 
áttu sín færi en án árangurs þar 
til átta mínútur voru eftir, er Krist-
inn Tómasson innsiglaði sigurinn. 

Zoran Micovic hélt vörn Fylkis 
frábærlega saman og á'tti stórann 
hlut í sigrinum ásamt Birni Einars-
syni og Indriða Einarssyni. 

Kristinn Guðmundsson átti góð-
an leik fyrir ÍR, sem lék án fyrirliða 
síns, Braga Björnssonar, en hann á 
við smávægileg meiðsli að stríða. 

Magnús 
Jónatans-
son, þjálf-
ari Fylkls-
IIAslns, 
fylglst með 
sínum 
mönnum. 
Þelr hafa 
teklA stefn-
una á 1. 
deild. 

Morgunblaðið/Sverrir 

Fóru með öll stig-

in úr Garðinum 
Olafsfirðingar unnu ákaflega þýð-

ingamikinn sigur gegn Víðis-
mönnum í Garðinum á laugardaginn 
■ ■ ■ ■ ■ ■ og tryggðu sér þar 
Björn með stöðu meðal 
Blöndal efstu liða í 2. deild, 
skrifarfrá e n Víðismenn sem 
Keflavik. þ a r töpuðu sínum 
öðrum leik í röð verma þar með neðri 
hluta deildarinnar. Lokatölur leiksins 
urðu 3:1 fyrir Leiftur, en í hálfleik 
var staðan jöfn 1:1. 

Það voru Ólafsfirðingar sem urðu 
fyrri til að skora og var þar að verki 

Jón B. Jónsson sem setti mark Leift-
urs eftir ágæta sókna norðanmanna-
á 18. mínútu. Vfðismönnum tókst 
síðan að jafna metin á 38. mínútu 
og skoraði Brynjar Jóhannesson 
markið eftir nokkra baráttu í víta-
teigi aðkomuliðsins. Nokkur gola var 
af norðri og léku heimamenn undan 
golunni í síðari hálfleik og sóttu þá 
heldur meira. Ólafsfirðingar vörðust 
þó vel og Þorlákur Árnason tryggði 
líði sínu öll stigin þegar hann setti 
tvö mörk á sfðustu mínútum leiksins. 

Helgi 
Sigurðsson 
skrifar 

Heppnin 
meðlBK 

Selfyssingar máttu lúta í lægra 
haldi fyrir Keflavík f jöfnun 

og spennandi leik. Keflvíkingar 
höfðu heppnina með 
sér við markið og 
voru yfir í hálfleik 
0:1 og sigruðu 2:1. 
Óli Þór Magnússon 

gerði fyrsta mark Keflvíkinga á 
tólftu mfnútu eftir að þvaga mynd-
aðist fyrir framan mark Selfoss. 
Óli lyfti boöltanum örugglega yfir 
Adolf Óskarsson markvörð Selfyss-
inga. 

I sfðari hálfleik bættu Keflvíking-
ar öðru marki við á 52. mfnútu 
þegar Kjartan Einarsson fékk góða 
sendingu fyrir mark Selfoss frá 
Gunnari Magnúsi Jónssyni og átti 
auðvelt með að skora. 

í þessari stöðu lifnaði yfir leik 
Selfyssinga og á 72. mínútu skorðai 
Sveinn Jónsson glæsilegt skalla-
mark eftir góða fyrirgjöf frá Guð-
jóni Þorvarðarsyni. Undir lok leiks-
ins áttu Selfyssingar nokkur góð 
færi á að jafna en heilladfsirnar 
voru fjarri að þessu sinni. Oft mun-
aði ekki nema hársbreidd að leik-
menn Selfoss næðu að reka enda-
hnútinn á oft ágætan sóknarleik. 

Bestur f liði Selfoss var Sveinn 
Jónsson en einnig átti Gylfi Sigur-
jónsson góðan leik og i liði ÍBK var 
Óli þór Magnússon bestur í annars 
jöfnu liði þeirra, var siógnandi í 
framlinunni. 

Stjaman 
lagði 

Grindavík 
Kristinn Lárusson tryggði 

Stjörnunni öll þrjú stigin í við-
ureign liðsins við Grindavík á laug-
ardag. Kristinn skoraði sigurmark 
liðs síns fimm mínútum fyrir leiks-
lok og Stjarnan blandar sér nú í 
hóp efstu liða eftir slaka útkomú í 
fyrstu leikjunum.. 

Magnús Gylfason kom heimalið-
inu yfír á 15. mínútu þegar skoraði 
með skoti af stuttu færi eftir göðan 
undirbúning Valgeirs Baldurssonar. 
Gestur Gylfason jafnaði metin fyrir 
Grindavík stundarfjórðungi síðar 
með föstu skoti eftir þversendingu 
Björns Skúlasonar. Sigurmark 
Stjörnunnar kom síðan eins og áður 
sagði fímm mínútum fyrir leikslok. -
Kristinn skoraði með skalla eftir 
fyrirgjöf Arna Sveinssonar. 
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Leikgleðin lék stærsta 
hlutverkið í Eyjum 

- mörg sniUdartttþrif sáust hjá strákunum á Shellmótinu. Sjá bls. 24-25 

HandboM; 

Valsmenn 
styrkjast 
Tveir kunnir handknattieiks-

menn gengu tíl Uðs við íslands-
meistara Vais ura helgina. Um er 
að ræða hornamanninn Frosta 
Guðlaugsson úr HK og Rúnar 
Sigtryggsson frá Þór á Akureyri. 

Liklegt má telja að Frosti ieysí 
Jakob Sigurðsson af hólmi í 
vinstra horninu en Jakob er sem 
kunnugt er á leið til náms í 
Bandaríkjunum. Rúnar er hins 
vegar útíspilari og hefur meðal 
annars verið í 21 árs landsliðs-
hópnum sem undirbýr sig fyrir 
heimsmeistarakeppnina í 
Egyptalandi í haust 

„Það er styrkur fyrir okkur að 
fá þessa leikmenn. Frostí.er van-
ur 1. deiidar leikmaður og Rúnar 
hefur sýnt það að hann er mjög 
efnilegur," sagði Þorbjörn Jens-
son, þjálfari Vals, í samtatí við 
DV í gærkvöldi. 

Prosti hefur skrifað undir fé-
lagaskipti en Valur og HK eiga 
hins vegar eftír að semja sín i 
milli. 

-JKS 

Atli orðinn 
löglegur 

Atia Einarssyni er nú ekkert 
að vanbúnaði að klæðast Fram-
peysunni. Fram og Víkingur 
komust að samkomulagi ura fé-
lagaskipti Atla fyrir helgina. Það 
hafði staðið á Víkingum um 
nokkurn tíma að skrífa undir fé-
lagaskiptin en eftir nokkra samn-
ingafundi milti félaganna var 
ioks komist að niðurstöðu. 

-JKS 

Staðan í 
"l.deildkarla 

Akranes 6 5 0 1 22-6 15 
FH 6 3 2 1 13-9 11 
KR 6 3 1 2 16-8 10 
Þór 6 3 1 2 6-6 10 
Valur.. 6 3 0 3 12-8 9 
Fram 6 3 0 3 13-12 9 
Kefiavík 6 3 0 3 9-15 9 
ÍBV 6 1 3 2 8-9 6 
Fylkir... 6 2 0 4 6-12 6 
Víkingur 6 0 1 5 6-26 1 

Markahæstir: 
Ómar Bendtsen, KR 5 
Haraldur Ingólfsson, ÍA... 5 
MihajloBibercic,ÍA 5 
ÞórðurGuðjónsson,ÍA 5 

Strákarnir sýndu skemmtilega tilburði á Shellmótinu í Eyjum um helgina. Þarna áttust við framtíðarmenn íslenskr-
ar knattspyrnu og var ekkert gefið eftir í leikjunum. Hér eigast við Fylkir og FH í undanúrslitum A-liða. 

-, . DV-mynd ÓG 

Shellmóti slitið með 
glæsiiegri lokaveislu 

- þrátt fyrir leiðindaveður í gær gekk allt að óskum 
Þorsteinn Gunnaisson, DV, Eyjum: 

Tíunda Shellmóti Knattspyrnufé-
lagsms Týs lauk í gærkvöldi með 
stórglæsilegri lokaveislu í íþróttam-
iðstöðinni í Vestmannaeyjum en þar 
voru veitt verðlaun fyrir afrek móts-
ins. Óhætt er að segja að skipst hafl 
á skin og skúrir á þessu afmælismóti 
því veðurguðirnir voru með óhag-
stæðara mótí. Þetta var stærsta 
Shellmót frá upphafi en tæplega 1500 
manns komu til Eyja í tengslum við 
það. 

Mótið hófst með setningu á mið-

vikudagskvöldið í sannkölluðu Mall-
orcaveðri. Hún hófst með skrúð-
göngu, síðan voru flutt ávörp og fall-
hífarstökkvarar svifu til jarðar með 
mótsfána Shellmótsins. Björn Thor-
oddsen sýndi Ustflug og einnig lék 
Stjörnuhð Ómars Ragnarssonar 
gegn Slökkviliði Vm. en leikinn 
dæmdi jólasveinn. 

Fylkir sigursælastur 
frá upphafi 

Úrshtaleikirnir fóru fram í gær en 
þrátt fyrir leiðindaveöur, rok og 
rigningu, gekk allt að óskum. Fylkis-

menn tryggðu sér sigur í keppni A-
hða, annað árið í röð, og eru þeir 
með langsigursælasta Uð Shellmóts-
ins frá upphafi. 

Mótshaldarar stóðu 
sig með glæsibrag 

Þrátt fyrir veðurofsann gekk mótið 
ágætlega fyrir sig. Týrarar stóðu sem 
fyrr að mótinu og gerðu það með 
miklum glæsibrag. Það er og verður 
varla hægt að hugsa sér svipað mót 
annars staðar á landinu enda aðstað-
an í Eyjum alveg einstök. 

Kvennaknattspyrna: 
Stúlkurnar 
viljavera 

áframmeð 
íþróttabandalag Vestmanna-

eyja hefur sent bréf til móta-
nefndar KSÍ þar sem óskað er 
eftir því að kvennalið félagsins í 
knattspyrnu fái aftur að taka þátt 
í íslandsmótinu en Uðið sagði sig 
úr keppni í síðustu viku. 

Ástæðan er 
hugarfarsbreyting 

„Ástæðan fyrir þessu er fyrst og 
fremst hugarfarsbreyting hjá 
stelpunum," sagðiÞór Vilhjálms-
son, formaður Þórs, en Þórarar 
fara með mál ÍBV í kvennaflokki. 
„Nokkrir eldri leikmenn hafa lýst 
yih'a til þess að draga fram skóna 
að nýju, það hafa veriö haldnir 
margir fundir og við höfum feng-
ið undirskriftalista frá stelpun-
um þar sem þær fara fram á að 
úrsögnin úr deildinni verði end-
urskoðuð." 

Mótanefnd KSÍ keraur saman 
til fundar á þríðjudag og veröur 
þá væntanlega tekin afstaða til 
þessa máls. 

-ih 

Knattspyrna: 
Varnarmaður 
frá Úkraínu 
áJKrokinn 

2. deildar hö Tindastóls í knatt-
spyrnu gekk um helgina frá 
samníngi við varnarmanninn 
Peter Pisanek frá Úkraínu. Pisan-
ek er 32 ára að aldri og á að baki 
um 500 deildarleiki. 

Hann verður löglegur með 
Tindastólsmönnum i leiknum 
gegn BÍ á ísafiröi næstkomandi 
sunnudag. 

Vörn Sauðkrækinga hefur ver-
ið óorugg það sem af er íslands-
mótínu og því töldu forráðamenn 
liðsins nauðsyn á að leita að 
sterkum útlendum varnarmanni 
til að bíhda vörnina betar saman. 

Pisanek lék æfingaleik á 
Króknum í gær og komst vel frá 
leiknum, skoraði meðal annars 
mark beint úr aukaspyrnu. 

Að loknuro sex umferðum á ís-
landsmótinu er TindastóU í þriðja 
neðsta sæti raeð flmm stig. 

-JKS/ÞÁ 
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Iþróttir 
Eyjastúfar 

Þorsteinn Gannatsaon, DV, Eyjanu 

Á Iaugardagskvöldið hringdj 
faðir til Eyja sem átti strák í C-
liði Fylkis, Hann spurði hvernig 
C-liöinu gengi og pegar hann fékk 
þær upplýsingar að þeir myndu 
leika úrslitaleikinn spurði raað-
urinn hvenær leikurinn byrjaöi. 
Rlukkan 12 var svarað og þá 
sagðí raaðurinn: ..Þá verð égbara 
að drífa mig út í Eyjar í fyrramál-
ið og sjá strákinn spfla til úr-
slita." Þessi litla saga segir 
kannski meira en mörg orð um 
hve Shellmótiö er oröið stórt í 
huga landsmanna. 

Eyjagrobb 
Jóhann Jonsson, yfirdómari á 
Shellmótinu, hafði á orði að fjórir 
leikmenn hefðu vakið sérstaka 
athygli á mótinu. Það skemmti-
lega við þetta er að allir þessir 
strákar eru ættaðir úr Ey)um 
þóttbeir leiki með aðkomuliðum 
og voru þeir allir valdir í landslið 
eða pressulið. 

Bergmann bjargarlausi 
Þegar veðurhæðin var sem mest 
á fimmtudagskvöldiö og rjöld 
fóru aö fjúka í Herjólfsdal féngu 
rjaldgestir nóg af veöurguðunum 
og fengu gistingu í Týsheimilinu. 
Þarna var um að ræða fólk sem 
kom á eigin vegum tíl að fylgjast 
með mótinu en gisti því ekki í 
skólunum raeð þátttakendum. 
Þegar Ólafur Týr, formaður Týs, 
heyrði raunir eins ijaldgestanna, 
Halldórs Bergmanns, varö til 
þetta vísukorn: 

Nú er Bergmann bjargarlaus 
og bölvandi í tjaldi. 
Frekar austan tiu káus 
en skólavist gegn gjaldi. 

Veðurguðirnir óhagstæðir 
Það voru fleiri en tjaldbúar sem 
fengu að kenna á veðrinu. Knatfc 
spyrnan sjálf átti í vandræðum 
með að blómstra. Þaö var þó lán 
í óláni að á föstudeginum, þegar 
veður var sem verst, fór fram hið 
árlega innanhússmót, Þó varð að 
aflýsa útíleikjum seint um daginn 
en þá var brugðið á það ráð að 
stytta leikina á laugardeginum 
um 6 mín. hvern til aö koma frest-
uðu leikjunum fyrir. Þetta gekk 
eins og í sögu og dagskráin gekk 
því nánast snurðulaust fyrir sig. 

bróttur bestur innanhúss 
Þróttarar sigruðu í keppni A-liða 
á innánhússmótinu sem haldið 
vár á íöstudeginum. Þróttarar 
sigruðu KR-inga i úrslitaleik og 
náðu þar með í gullverölaun. 
Pylkismenn, sem urðu Shell-
mótsmeistarar, urðu í þriðja sæti 
í innanhússkeppni A-liða. I B-5iös 
keppninní sigruöu Pylkismenn 
eför sígur á Þrótti en Lelknis-
menn urðu í þriðja sætinu. 

Skagamenn voru sterkastir 
Slagamenn höfðu mesta aflið af 
iiðunum á mótinu því þeir sigr-
uðu í keppni sterkustu liðanna. 
Haukar voru með fljótasta liðiö 
því Hafnfirðíngarnir sigruðu í 
boðWaupskeppriinni. Óttar Jóns-
son, Týrari, sigraði i eldri öokki i 
að halda bplta é lofti en hann hélt; 
knétönum 91 sinni á lofta og geri 
aðrir betur. Davíö Þor Viðarsson: 
sigraði í yngri flokknum en hann 
hélf boltanum 66 sinnum á lofti. 
Guðjón Guðjónsson, Keflavflc, varð 
limbókóngur keppninnar. 

FH-ingurátmest 
Það var margt annað til gamans 
gert en að keppa í fótbolta. Kapp-
átið er alltaf vinsælt og svo váP 
einnig nú. FH-ingurinn Sigmund-
ur Ástþórsson át mest í kappát-
skeppninni og varð þar með 
kappátsmeistari. í körfuhittnií 
sigraði Jóhann Þór Ólafsson, 
Grindavík, og Oddur Ingi Þórs-
son vann húlahopp keppnina. í 
hringjakasti sigraði Einar Sig-
urðsson, Gróttumaður, ogSvavar ? 
Pálsson,. AftureWingu, sigraði í; 
pöukasti. 

Ótrúlega 
skemmtilegt 

- foreldrar flölmenna til Eyja 
Ómar Garöarsson, DV, Eyjum: 

Foreldrar serja alltaf meiri og meiri 
svip á Shell-mótið. Þeir fjölmenna til 
Eyja til að fylgjast með strákunum á 
mótinu og ekki síður til að taka þátt 
í þeirri upplifun sem mótið er fyrir 
hina ungu knattspyrnumenn. 

Með Víkingsstrákunum voru þær 
Sigrún Benediktsdóttir, sem var í 
annað sinn á Shell-mótinu, og Val-
gerður Hallgrímsdóttir, sem ekki 
hafði komið áður. í spjalli við DV 
sögðust þær hafa haft mjög gaman 
af því að fá að upplifa mótið með 
sonum sínum. 

„Ég var hérna í fyrra og fannst 
ótrúlega skemmtilegt og var ákveðin 
í að ég vildi ekki missa af mótinu í 

ár. Það eina sem skyggir á er að 
strákurinn gengur upp í 5. flokk 
næsta ár og þá hef ég ekkert tilefni 
til að koma hingað að ári," sagði Sig-
rún við DV. 

Þær voru sammála um að þó að 
veðrið hefði sett svip sinn á mótið 
hefði það valdið furðu lítilli röskun. 
Sigrún gisti í heimahúsi en Valgerð-
ur og hennar fólk var í rjaldi í Her-
jólfsdal og þurftu þau að forða sér 
úr Dalnum aðfaranótt föstudagsins. 

„Lögreglan aðstoðaði okkur við að 
ganga frá tjaldinu og við fengum inni 
í skólanum með strákunum þannig 
að þetta bjargaðist en ég ætla að fá 
inni í húsi á næsta móti," sagði Val-
gerður. 

IjEKKCTC SI l ð ¥ 6 i K 
- segir Lárus Jakobsson, guöfaðir mótsins 

J>oistrann CJunnatsson, DV, Eyjum; 

Lárus Jakobsson er ótviræður 
guðfaðir Shellmótsins sem nú var 
haldið í 10. skipti Með tárusi 
starfe mörg hundruð manns og 
flestir mæta á hverju ári þannig 
að undirbúnmgurinn og skipulág 
er í föstum skorðum. „Það er auö-
vitað ekkert smáverk að taka á 
móti rúmlega 1000 strákum á svona 
mót en margar hendur vinna létt 

verk. Það má líka segja að við höf-
um náð að þróa okkur með mótínu 
sem hefur vaxið ár frá árL Þegar 
við héidum það fyrst fyrir 10 árum 
mættu lS.félög með um 300 stráka 
en í dag eru félögin 24 og mætaþau 
með 68 lið. Með sameiginlegu átaki, 
strákanna, þjálfara, fararsrjóra og 
félaga í Tý hefur teMst að gera 
Shéllm6öð að því sem pað er í dag 
og ég vii koma á framfæri þakk-
lætí til þeirra allra," sagöi iárus. 

Það var ekki bara knattspyrna sem var stunduð í Eyjum um helgina. Margt 
annað var til gamans gert og þessi piltur, Jóhann Olafsson, Grindvíkingur, 
sigraði í körfuhittni. DV-mynd ÓG 

Sigmundur valinn 
maður mótsins 

Þorsteinn Gunnarsson, DV, Eyjum: 

Sigmunduf Krisrjánsson, sem leik-
ur með Þróttí, var kosinn bestí leik-
maður Shellmótsins á lokahófinu í 
gærkvöldi. Elvar Ægisson, FH, var 
kjörinn bestí varnarmaðurinn og 
Helgj Már Helgason, Grindavík, var 
valinn besti markvórðurinn. 

Átti ekki von 
á þessu 

„Ég verð að viðurkenna að ég átti 
ekki von á þessu. Þetta er í annað 
skiptið sem ég kem á Shellmót. Ég 
byrjaði að leika fótbolta þegar ég var 
7 ára og hef mest gaman af því að 

leika á miöjunni en þar leik ég núna. 
Ég stefhi að því að komast í landslið-
ið síðar meir," sagði Sigmundur 
Krisrjánsson, leikmaður mótsins. 

Tveir markakóngar 
í A-liðum 

Markakóngar A-liða voru þeir Ólafur 
Skúlason, Fylki, og Viktor Arnarson, 
Víkingi. Markakóngur B-liða Har-
aldur Sóshan, Tý, og markakóngur 
C-liða var Þórarinn Þrándarson, 
Fylki. 

Prúöustu liðin voru Grótta og KA. 
Sérstök verðlaun fyrir háttvísi fengu 
A-lið Grindavíkur, B-Uð Leiknis og 
C-lið Selfoss. 

Fylkismenn urðu Shellmótsmeistarar annaö árið í röð í Eyjum um helgina. 

SheUmótTýsí 

Fylkisrm 
- unnu 2. áriö í röð en Þróttur 

Fylkismenn urðu Shellmótsmeistar-
ar A-liða annað árið í röð þegar Ár-
bæjarliðið sigraði Þrótt, 2-0, í úrslita-
leik mótsins í gærkvöldi. Fylkismenn 
léku undan vindi í fyrri hálfleik og 
var greinilegt að þeir ætluðu sér að 
skora mörg mörk með vindinum. 
Þróttarar vörðust vel og sérstaklega 
var markvörður þeirra góður. Hann 
átti þó engan möguleika á að verja 
skot frá Ólafi Skúlasyni sem rataði 
rétta leið í netið. Fylkismenn léku 
vel í seinni hálfleik og Þórir Björn 
Sigurðsson bætti öðru markinu við 

eftir hornspyrnu. Lokatölur urðu 2-0 
og Fylkisstrákarnir fbgnuðu gríðar-
lega í leikslok. 

Þróttarar unnu B-keppnina 
Þróttarar töpuðu í A-liðskeppmnni 
en strákarnir í B-liðinu bættu það 
upp með því að sigra FH-inga, 3-2, í 
úrslitaleik B-liða. Þróttarar byrjuðu 
vel og skruðu tvívegis með vindinn 
í bakið. Bæði mörkin gerði Sigurgest-
ur Jóhann Rúnarsson. Hilmar Þór 
Guðmundsson minnkaði muninn 
fyrir FH en strax á eftir skoraði Þor-

Landsliðið 
vannpressuna 

Landshðiö og pressuliðið áttust við 
eins og undafarin ár. Landsliðið sigr-
aði í leiknum, 2-0, með mörkum Sig-
mundar Krisrjánssonar, Þrótti, og 
Bjarka Smárasonar, Fylki. Stjórn-
endur landsliðsins voru þeir Júlíus 
Júlíusson, þjálfari Gróttu, og Aðal-
steinn Örnólfs, þjálfari UBK. Lands-
liðið var skipað eftirtöldum leik-
mönnum: 

Baldur Kristjánsson, Helgi Már 
Helgason, Elvar Ægisson, Tryggvi 
Þór Pálsson, Sigmundur Kristjáns-
son, Ásbjörn Ásbjörnsson, Einar Ingi 
Egilsson, Bjarki Smárason, Viktor 
Arnarson, Elías Halldórsson, Ófeig-

ur Orri Victorsson og Haukur Jóns-
son. 

Pressuliðið völdu þeir Sigurjón 
Magnússon og Heiðar Breiðfjörö. 
Liðið var þannig skipað: 

Eiríkur Sigurðsson, Gestur Ara-
son, Steinþór Gíslason, Tómas Aðal-
steinsson, Davíð Magnússon, Óttar 
Jónsson, Hörður Sveinsson, Davíð 
Viðarsson, Reynir Þór Reynisson, 
Gíslu Gunnarsson, Hannes Sigurðs-
son og Arnar Freyr Jónsson. Dómari 
leiksms var Jóshúa Steinar Óskars-
son og var þetta ekki fyrsti „lands-
leikurinn" sem hann dæmir í Eyjum. 

yiFrábært að vinna" 
- sögðu fyrirliðar sigurliðanna 

ÍKHSteinn Gunnarsson, DV, Eyjunu 

„Þetta er bflið að vera frábært 
hjá okkur á þessu móti eins og í 
fýrra en pví miður get ég ekki orð-
ið ShéEmótsmeistari þriðja árið í 
röð því ég verð kominn í 5. flokk á 
næsta ári," sagði Bjarki Smárason, 
fyrirliði Shelimótsmeistara Fylkis, 
efttr erflðan úrslitaleikgegn Þróttí. 

Pylkismenn unnu annað árið í röð 
og hafa verið mjög sígursælir í 
Eyjum undanfarin ár. 

„Mer fannst við eiga skilið að 
sigra því við lentum í þriðja sæti í 
fyrra, enþaðvarfrábærtað vinna," 
sagði Þorvaldur Krisrjánsson, fyr-
irliði B-liðs Þróttar, en þeir sigruðu 
í keppni B-liða. 
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DV-mynd OG 

yjum: 

bestir 
m B- og C-keppnina 
mark Þróttar. 
töðuna þegar 
sitt í leiknum 

ekki. „Þaö var 
vona langt þó 
aleikinn líka, 
1, fyrirliði FH, 

ta sinn 
>pni C-liða og 

var þetta fyrsti Shellmótstitill Breiðhylt-
inga. Leiknismenn unnu Fylki, 2-1, í úr-
slitaleik. Bogi Hauksson skoraði fyrst fyr-
ir Fylki en Leiknisstrákarnir svöruðu fyr-
ir sig í seinni hálfleik og skoruðu þá tví-
vegis, fryst Gústaf Björnsson og síðan 
gerði Mangús Þorvaldsson sigurmarkið. 
Leiknismenn hefðu getað bætt mörkum 
við en úrslitin urðu 2-1. 

nt stjómendum sínum en liðið sigraði pressuliðið, 2-0. 
DV-mynd ÓG 

íþróttir 

Úrslitaleikir 
umsæfiá 

Shellmötínu 

Keppni 
A-liða 

1.-2. FylMr-Þróttur 2-0 
3.-4. FH-ÍBK ....^0 
5.-6. Valur-Fjölnir............ 2-3 
7.-8. sæti Haukar-KR.. ......3-2 
9.-10. ÞórV.-UMFA ;.....S4 
11.-12. KA-Týr..., ..2-0 
13.-14. Fram-Víkingur .3-3 
15.-16. Leiknir-Grótta....... ...4-2 
17.-18. HK-ÞórA .3-0 
19.-20. UMFG-Stjarnan.. .5-2 
21.-24. ÍR-ÍA 0-3 
Selfoss-UBK. 3-6 

Keppni 
B-liða 

.1.-2. Þróttur-FH...... .3-2 
3.-4. ÞórV.-UMFA 1-0 
5.-6. KA-Fyiicir .2-1 
7.-8. Valur-Fjölnir „..3-1 
9.-10 Týr-ÞórA...... 3-S; 
11.-12. UMFG-KR .3-1 
13.-14..... Grótta-UBK..... 1-1 
15.-16. ÍBK-Fram... .3-1 
17.-18. ÍR-Haukar 1-0 
19.-20. Selfoss-ÍA... ...4-1 
21.24. Leiknir-HK .4-1 
Stjarnan-Víkingur .2-1 

Keppni 
C-liða 

1.-2. Leiknir-FylMr .2-1 
3.-4. Fiölnir-FH. .4-1 
5.-6. KA-ÞórV. 1-1 
7.-8. ÍBK-Valur 1-1 
9.-10. KR-UMFG .......,...„..^0 \ 
11.-12. Týr-Víkingur ...0-0 
13.-14. ÞórA.-ÍR........ 4-1 
15.-16. Þróttur-Fram .4-1 
17.-20. UMFA-^Stiarnan.... .4-2 
Haukar-Selfoss...............,...........l-l 

Menn létu veðrið ekkert aftra sér frá því að fylgjast með. Þessi voru vel búin 
i rigningunni og rokinu i Eyjum. 

Hér sést fjölmennur hópur foreldra og annarra forráðamanna sem fylgdi 
peyjunum til Eyja. 

Sigurliðið í keppni B-liða á Shellmótinu, Þróttur, sést hér að úrslitaleiknum 
loknum. Þróttarar sigruðu FH-inga I úrslitaleik. DV-myndir ÓG 

Þeir bestu nota 
•••;«D(ADORA 

Stórstjarnan Roberto Baggio 

Marco Van Basten, knattspyrnu-
maður Evrópu og heimsins. 

Signori, markahæsti leikmaður 
ítölsku 1. deildarinnar. 

lék gegn landsliðinu á laugardag. ° DV-mynd ÓG 

ítölsku ff ótboltaskórnir f rá Dl ADORA f ást hjá: 
KB, Borgarnesi * KÞ, Húsavík * KEA, Akureyri * Við lækinn, 

Neskaupstað * Sportvöruverslun Hákonar, Eskifirði * K-Sporti, Keflavík 
Baldvin og Þorvaldi, Selfossi * KVH, Hvammstanga * Á fætur, 

Kringlunni * Boltamanninum, Laugavegi * Ástund, Austurveri. 

•••••DIADORA 
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Bráðabirgðatölur Fískifélagsins: 

Samdráttur í þorski 
í maímánuði konm 956 tonn af 

þorski á land í Vestmannaeyjum á 
móti 2368 tonnum í fyrra. Um 
mánaðarmótin síðustu var þorsk-
afli frá áramótum 6309 tonn en var 
8046 tonn á sama tíma 1992. 

Þessar upplýsingar er að finna í 
bráðabirgðatölum Fiskifélagsins og 
er þessi samdráttur í þorskveiðum í 
maí sambærilegur við það sem er 
annarstaðar á landinu. Ysuafli frá 
áramótum var orðinn 3892 tonn sem 
er umtalsvert meira en í fyrra þegar 

2984 tonn komu á land fyrstu fimm 
mánuðina. Ekki verður það sama 
sagt um ufsann, sem fer úr 4215 
tonnum í 3534 tonn. Heldur meiri 
karfi var kominn á Iand, 3773 tonn á 
móti 3490 tonnum í fyrra. 

Heildarafli frá áramótum var 
118.343 tonn en var á síðasta ári 
119.679 tonn og halda Eyjamenn 
sem næst sínum. hlut á meðan 
heildarafli landsmanna dregst saman 
fyrstu fimm mánuðina, fer;-.úr 892389 
tonnum 1992 í 775.704 tonn í ár. 

Bæjarstjórn: 

Þessir strákar Aftureldingar mættu galvaskir á SHELLmótið í gærmorgun. 

Tíunda SHELLmótið sett í gærkvöldi: Engar lóðir á Nýjahrauni 
Gert ráð fyrir 1500 gestum 

Erindi Ólafs Gránz um lóðir undir 
sumarhús á kanti Nýjahrauns fékk 
heldur fálegar viðtökur í bæjarstjórn. 
Bæjarráð hafði bent á að ekki yrði út-
hlutað lóðum á hrauninu meðan 

deiliskipulag lægi.fyrir. Sjálfstæðis-
menn fluttu tillögu þar sem kom fram 
að ekki verður úthlutað lóðum á 
Nýjahrauni og var það samþykkt 9 -
0 í bæjarstjórn. 

í gærmorgun byrjuðu strákar að 
streyma á SHELLmót Týs sem var 
svo sett með miklum glæsibrag í 
gærkvöldi. Keppendur á mótinu 
eru hátt í eitt þúsund en aðstand-
endur mótsins gera ráð fyrir að allt 
að 1500 manns komi til Eyja í 
tengslum við mótið og hafa aldrei 
verið fleiri. Sjálft mótið hófst svo í 
morgun og lýkur því ekki fyrr en á 
sunnudagskvöld þegar mótslit 
verða. 

Það var fyrir tíu árum að Lárus 

Jakobsson, guðfaðir mótsins, fékk 
hugmyndina að halda hér knatt-
spyrnumót fyrir 6. aldursflokk 
drengja í knattspyrnu og nú er það 
eitt stærsta íþróttamót landsins og 
hefur borið hróóur Vestmannaeyinga 
um allt land. 

Setningin i gærkvöldi var 
hefðbundin. Hófst hún með skrúð-
göngu liðanna frá Barnaskólanum að 
Týsvelli og eftir ræðuflutning mætti 
slökkviliðið hér Stjörnuliði Omars 
Ragnarssonar í mjög óhefðbundnum 

knattspyrnuleik. Björn Thoroddsen 
lék listir sínar á litlu flugvélinni sinni 
og fallhlífastökkvan kom svífandi 
með fána mótsins. Setningunni lauk 
svo með heljarmikilli flugelda-
sýningu. 

I allt verða knattspyrnuleikirnir um 
300 á mótinu en það er boðið upp á 
fleira en knattspyrnu. Annað kvöld 
verður kvöldvaka, boðið er upp á 
skoðunarferðir á sjó og landi, kennslu 
í sprangi og fleira. 

Aðalf undur ísfélagsins: 

Aðalfundur ísfélags Vestmanna-
eyja hf. var haldinn á fostudaginn 
og þrátt fyrír að horfur í sjávarút-
vegi séu ekki bjartar sjávarútvegi 

Byltingakenndar hugmyndir: 

Bæjarfulltrúum fækkað úr níu í sjö? 
Fyrir bæjarstjórn á þriðjudag lá 

tillaga að breytingu á bæjarmála-
samþykkt um að bæjarfulltrúar 
verði sjö í stað níu eins og nú er. 
Gerir tillagan ráð fyrir að breyt-
ingin taki gildi við næstu 
bæjarstjórnarkosningar sem verða 
á næsta ári. 

í greinargerð með tillögunni, sem 
flutt er af bæjarfulltrúum Sjálfstæðis-
flokksins, segir að með fækkun 

bæjarfulltrúa veröi allt starf bæjar-
stjórnar markvissara. Einnig sé þetta í 
samræmi við þá ákvörðun að fækka 
nefndum og ráðum á vegum 
bæja/ins, sem lokið var við í upphafi 
yfirstandandi kjörtímabils. 

Sjálfstæðismenn segja að sú 
fækkun sem oróin er í nefndum og 
væntanleg fækkun bæjarfulltrúa þýði 
sparnað um rúmar 8 milljónir króna 
fyrir bæinn og mióa þá við heilt kjör-

tímabil. Benda þeir réttilega á að til 
nokkurs sé að vinna. „Lækkun 
stjórnunarkostnaðar er eitt af þeim 
verkefnum sem sveitarstjórnarmenn 
verða að fást við. Það er krafa al-
mennings að stjómunarkostnaður 
lækki hjá ríki og bæ, samanber um-
ræður um fækkun þingmanna og 
ráðherra." segja þeir í ályktuninni. 
Benda þeir líka á að samskonar breyt-
ing hafi verið gerð á Sauðárkróki og í 

fjölmennum sveitarfélögum eins og 
Seltjarnarnesi, Garðabæ og Mosfells-
bæ séu bæjarfulltrúar sjö. 

„Með þessari tillögu er verið að 
stíga enn eitt skref, að draga úr 
stjórnunarkostnaði hjá Vestmanna-
eyjabæ og gera stjórnsýsluna 
ábyrgari," eru lokaorð greinar-
gerðarinnar. 

kom fram bjartsýni á framtíð 
fyrirtækisins á fundinum að sögn 
Sigurðar Einarsson forstjóra. 

Reikningar fyrirtækisins, frá 1. 
janúar til 31. ágúst 1992, voru lagðir 
fram á fundinum og samkvæmt þeim 
var brúttóveltan 1750 milljónir. Þar 
af voru laun 511 milljónir. 

Fækkað var í stjórn úr fimm í þrjá 
og skipa hana Baldur Guólaugsson, 
formaður, Gunnlaugur Sævar Gunn-
laugsson og Þórarinn Sigurðsson. Til 
vara í stjórn eru Auður Einarsdóttir, 
Ágúst Bergsson og Eyjólfur Martins-
son. 

Sigurður segir að riugur sé í Is-
félagsmönnum þó rekstrarlegt 
umhverfi mætti vera betra. „Það hafa 
verið umbrotatímar hjá okkur undan-
farið en nú eru þeir að baki og mér 
fannst koma fram bjartsýni á fram-
tíðina á fundinum," sagði Sigurður. 

Siimirsífflta} 
Síðustu tveir kepp-
endurnir kynntir 

-sjá bls. 6 

IFcBirfamffll 
Ýtarleg 
íittekt 

-sjá bls. 8 - 9 

!njsurtosig»: 
17. júní og kvenna-

hlaupið 
-sjá bls. 5 og 10 

JþiréítóOir 
Þorsteinn 

á núllið 
-sjá bls. 15 

N&msm&ítar 
Martin 

Eyjólfsson 
-sjá bls. 11 

FJOLSKYLDU-
TRYGGING 

T R Y G G I N G A FASTEIGNA-
M I Ð S T Ö Ð I N HF. TRYGGING 

Bílaverkstæðið BRAGGINN s/f. 
RÉTTINGAROGSPRAUTUN: 
Flötura 20-Sírai 11535 
VIÐGERÐIROGSMURSTÖÐ: 
Græðisbraut 1 -sími 13235 
FAX13331 

Sumaráætlun Herjól£s 1 9 9 3 
Gildirfró 6. maííiló. september 

Allu daga víkunnur: 
^ l ^ k l

:
rí Vcsiniaraiacyjuin kl.08:15 

^ l ^^m Irí l-orlákshiifn kl. 12:00 
^ ^ ^ L ^m Aukafi-rðir föstudunu og sunnuduga: 

^ ^ V V ^ ^ F Trá Vestmannaeyjum kl. 15:30 
^T ^ F ^ r FráÞorlákshöfh kl. 19:00 

▼ ▼ ▼ Atikþessáflmmtud.fjúniogjúlf: 
* Frá Vestmannaeyjum kl. 15:30 

B R U A R B I L J Ð FraÞorlakshöfn kl. 19:00 
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Guðmundur Tómasson: 

Berglind ásamt þremur ððrum skiptinemum frá Japan, Svíþjóð og Noregi. 

Uiifi Kyjastúlka, Berglind Sii»marsdóttir, skiptincini í Ástralíu 

Gerir það gott í íþróttunum 
Berglind Sigmarsdóttir, dóttir 

Sigmars Pálmasonar og Krist-
rúuar Axelsdóttur," hefur verið 
skiptinemi í Ástralíu síðan í 
jauúar. A þessum tíma hefur hún 
verið mjög virk í íþróttamálum í 
skólanum sem hún er ( svo og með 
handboltaliði staðarins. 

í fótbolta keppir hún með Kepnock 
skólaliðinu og síðasti leikur sem hún 
spilaði endaði 4 - 1 fyrir Kepnock og 
skoráði Berglind sjálf þrjú markanna. 
En tveimur dögum seinna var frjáls-
íþróttadagur í skólanum sem hefur 
um 1700 nemendur. Þann dag kepptu 
allir nemendur skólans í frjálsum 

íþróttum og tók Berglind þátt í 
nokkrum greinum. Hún byrjaði á því 
að sigra 800 m. hlaupið, þarnæst 
vann hún 1500 m. hlaupið og endaði í 
öðru sæti í 100 m. hlaupinu. Með því 
að sigra í þessum greinum komst hún 
í keppnislið skólans og keppir fyrir 
hans hönd á næstunni. Nú standa yfir 
strangar æfingar hjá henni í hand-
boltánum því keppnin um 
Ástralíubikarinn verður fyrstu helg-
ina í júlí. Handboltaliðið hennar heitir 
Bundaberg og fyrir skömmu kepptu 
það við lið Brisbane í baráttu um 
fylkisbikarinn og sigruðu Berglind og 
hennar stelpur leikinn 5 - 3 eftir að 

hafa verið yfir, 2 - 1 í hálfleik. 
Skoraði Berglind 2 mörk í þeim leik. 
I viðtali lét Berglind hafa eftir sér 
skömmu eftir leikinn að handbolti 
væri sterkur á íslandi og samkeppnin 
væri mjög mikil. „Ástralíubúar þurfa 
að verða miklu harðari og grófari en 
þeir eru enn tiltölulega nýir í leiknum 
og gengur ágætlega að tileinka sér 
íþróttina," sagði Berglind. Að ofan-
töldu er ljóst að Ástralíubúar njóta 
góðs af íþróttahæfíleikum Berglindar 
og munu vafalaust gera það áfram þar 
til Berglind kemur heim í desember 
þessa árs. 

Kvöldsigling í kringum 
Surtsey með PH Viking 

Eigendur PH Vikings hafa í 
huga að efna til ferða í kringum 
Surtsey og fieiri eyjar á síð-
kvöldum í suniar. Skilyrðið er að 
veður sé gott og þá segjast þeir 
geta boðið upp á ógleymanlega 
ferð. 

Páll Pálsson, skipstjóri á PH 
Vikings segir að nokkur undanfarin 
ár hafí þeir boðið upp á slíkar ferðir 
og er eina skilyrðið að veður sé stillt 

og bjart og sléttur sjór. „í þessum 
ferðum siglum við í kringum Surtsey 
og fleiri eyjar hér suðurfrá 'eins og 
t.d. Hellisey og ef veður leyfir siglum 
við í gegnum Súlnasker sem verður 
öllum ógleymanlegt ævintýri." 

Þetta með veðrið gerir það að 
verkum að farið er í slíkar ferðir með 
litlum eða engum fyrirvara og hefur 
það oft orðið til þess að færri komast 
en vilja. „Margir hafa haff samband 

við okkur og lýst áhuga á að komast í 
svona ferðir. Þeim viljum við benda á 
að skrá sig á Hótel Bræðraborg og 
verður haft samband við þá um leið 
og gefur. Hvenær það verður getur 
enginn sagt til um en við treystum 
okkar til að bjóða upp á ógleyman-
lega siglingu því hvergi er kvöldsólin 
fallegri en út um eyjar og sund," 
sagði Páll að lokum. 

í síðasta tölublaði Frétta var 
athugasemd frá Óskari Björgvins-
syni og ritstjóra blaðsins vegna 
greinar minnar frá 10. júní í sama 
blaði. 

Við lestur klausunnar varð ég 
tvisv ar hissa. Fyrst hissa og ánægður 
því myndirnar voru komnar, síðan 
hissa og óánægður á því að ritstjórinn 
kom ekki auga á aðalatriði málsins, 
sem er hinn óeðlilegi dráttur á af-
hendingu myndanna, því tel ég birt-
ingu greinarinnar fyllilega réttmæta. 

Það að myndimar hafí komið til 
Eyja á miðvikudaginn þann 9. kemur 

málinu ekki við því greininni skila ég 
á Fréttir á mánudeginum 7. júní og 
þar að auki hafði ég enga vitneskju 
um að myndirnar væru komnar fyrr 
en ég las það í fyrrnefndri klausu. 

Hefði títtnefnd grein mín birst svo 
sem einni viku fyrr, þegar þessar 
margumræddu myndir okkar bekkj-
arfélaganna voru enn ókomnar, hefði 
þá greinin átt rétt á sér? 

Sennilega væri réttast af mér að 
biðjast afsökunar á því að hafa ekki 
komið greininni til birtingar fyrr og 
geri ég það hér með. 

G.T. 

K11422 

Bjóðum upp á nýjan 
matseðil. Erum með 
kökuvagn og heitt 
súkkulaði. Verðum 
einnig með ódýra 

rétti dagsins. 
öpniiriartíiilil 

F I M M T U Ð A G U R K L . 1 1 - 0 1 
F Ö S T U D A G U R K L . 1 1 - 01 

LAXJGARDAGUR KL. 1 1 - 0 3 
S U N N U D A G U R K L . i l - 03 

TRIO PETER CULLINS verður með 
tónleika á Muninn. 30. júní nk. Athugið 

aðeins þetta eina skipti í Vestmanna-
eyjum. Matargestir mæti kl. 19:30. 

Binrpiim lifi 

Gefum blóð 
Nú er komið að hinni árlegu 

söfnunarferð á vegum Blóð-
bankans og Rauða krossins. 

Starfsfólk blóðbankans verður 
hér á ferð miðvikudaginn 30. 
júní nk. ef flogið verður. 

Vestmannaeyingar hafa alltaf 
brugðist mjög vel við og höfum 
við jafnan verið með flesta 
blóðgjafa á landsvísu, og er það 
von Heilsugæslustöðvarinnar að 
svo verði einnig nú. Við fáum 
allt okkar blóð úr blóðbankanum 
í Reykjavík. Geta má þess að 
ellefu blóðgjafa þarf fyrir hverja 
hjartaaðgerð, en sífellt fleiri 
Vestmannaeyingar þurfa á þeim 
að halda, sem og aðrir lands-
menn. Skorum við á sem flesta 
unga og hrausta að láta sjá sig. 

Eyjaniaður víkunnar: Lárus Halldór Jakobsson, framkvænidastjóri meðmeiru: 

Ekki aðalatriði að vinna heldur að vera með 
^ ^ ^ 

Lárus Jakobsson. 
Fullt nafn? Lárus Halldór Jakobsson 
Fæðingardagur og ár? 21.07. 1958 

Fæðingarstaður? Vestmannaeyjar. 
Bifreið? Eðalvagninn Toyota 
Corolla. 
Menntun og starf? Lærður trésmið-
ur, framkvæmdastjóri. 
Helsti veikleiki? Of umburðarlyndur 
við vallarstarfsmenn Knattspymu-
ráðs. 
Helsti kostur? Ótrúlega þolirimóður 
við vallarstarfsmenn Knattspymu-
ráðs. 
Uppáhaldsmatur? Hamborgara-
hryggur. 
Versti inatur sem þú færð? Bjúgu 
Uppáhaldstónlist? Öll tónlist nema 
þungarokk. 
Uppáhaldsíþróttamaður? Eddi 
Garðarsson - golfleikari. 
Hvaða stjórnmálamanni hefur þú 
mestar mætur á? Steingrimi Her-
mannssyni. 

Hvert er eftirlætissjónvarpsefnið 
þitt? íþróttir. 
Hvaða sjónvarpsefni finnst þér 
leiðinlegast? Nágrannar. 
Uppáhaldsleikari? Bjami Svein-
bjömsson - ÍBV þegar brotið er á 
honum. 
Hvað gerír þú i frístundum þínum? 
Sinni íþróttum og aftur íþróttum. 
Hvað metur þú mest í fari ann-
arra? Heiðarleiki og áreiðanleiki. 
Hvað fer mest í taugarnar á þér í 
fari annarra? Óheiðarleiki og 
óáreiðanleiki. 
Hvaða námsefni líkaði þér verst við 
i skóla? Dönsku 
Ef þú gætir orðið ósýnilegur, hvar 
myndir þú helst vilja vera? Það er 
ekki prenthæft. 
Ef þú værir í spurningakeppni, 
hvaða sérsvið myndir þú velja þér? 

Iþróttir. 
Hvað veitir þér mesta afslöppun? 
Sófinn fyrir framan sjónvarpið. 
Hvað myndir þú gera, ef þú værir 
bæjarstjóri í einn dag? Búa til stúku 
við Hásteinsvöllinn og hækka styrk-
inn til Knattspyrnuráðs. 
Uppáhalds félag sem þú hefur 
starfað með? ÍBV og Týr. 
Við hvað ertu hræddur? Nökkva 
Sveins á fyrsta glasi. 
Hvað er framundan hjá þér á næst-
unni? Shellmótið 
Lífsspeki? Ég nota sama mottóið og 
vallarstarfsmenn Knattspymuráðs: 
Það er ekki aðalatriði að vinna heldur 
að vera með. 
Að lokum? Sjáumst á leiknum í 
kvöld á nýjum Hásteinsvelli. 
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Tíunda SHELLmót Týs: 

Frát>aert mót þrátt 
fyrir erfitt veður 

B-lið Þórs hreppti 3. sætið í SHELLmótinu og hér að taka við verðlaunapeningum sínum á lokahófínu. 
Shellmóti Knattspyrnufélagsins 
Týs lauk um sl. helgi með lokahófí í 
íþróttamiðstöðinni. Óhætt er að 
segja að þetta afmælismót, tíunda 
Shellmót Týs, hafi verið það við-
burðaríkasta hingað til. 
Veðurguðirnir settu svo sannarlega 
strik í reikninginn, en þrátt fyrir að 
fresta þurfti nokkrum leikjum á 
föstudeginum, var vandamálið 
leyst á auðveldan hátt eins og 
Týrara er von og vísa, og allt gekk 
að óskum. Þrátt fyrir að ljósvaka-
miðlar hafi farið offari í 
fréttamennsku af óveðrinu, gekk 
mótið ágætlega fyrir sig, án 
nokkurra óhappa og öll vandamál 
sem komu upp á borðið, voru leyst 
af stóískri ró. Hvort sem það var 
lyf, gisting, rúta eða hvað sem var, 
var málunum bjargað. Hvorki 
fleiri né færri en tæplega 300 sjálf-
boðaliðar lögðu ómælda vinnu á sig 
alla mótsdagana, sem gerði það að 
verkum að mótið gekk jafn vel og 
raun ber vitni. Að' fylgjast með 
mótinu á bak við tjöldin, er alveg 
makalaust því þá fyrst yerður 
maður vitni að |>ví hve margir 
leggja á sig óníælda vinnu í 
tengslum við mótið. Sérstaklega 
ber hér að geta kvennadeildar Týs, 
sem sér um að vakta skólana, sér 
um morgunmat fyrir alla þátt-
takendur og veitingar í Týsheimili, 
svo fátt eitt sé nefnt. 

Tromp Shellmótsins er metnaður 
mótshaldara, að gera alltaf betur og 
betur á hverju einasta móti. 
Skipulagningin er sem fyrr í höndum 
Lárusar Jakobssonar, og er óhætt að 
segja að öll þátttökuliðin hafi þétt 
skipaða dagskrá á hverjum einasta 
degi. Fyrir utan knattspyrnuna, er 
farið í bátsferð, rútuferð, það er 
borðað (á Muninn), farið í grillveislu 
og kvöldvöku o.fl. o.fl. Allir þátt-
takendur fá pakka við komuna frá 
mótsnefnd Shellmótsins. I honum eru 
handklæði, húfa, fáni og barmmerki 
frá Shell. Coca Cola squease bottle, 
Hi-Ci squease bottle og plastpoki frá 
Coca Cola og síðast en ekki síst, 
„mjólk er góð" bolur. 

Þrátt fyrir skrautlegt veður, fóru 
þátttakendur ánægðir til síns heima. 
Fararstjórar og.foreldrar sem rætt var 
við, voru í skýjunum yfir mótinu, 
sögðu að það væri erfitt að koma 
orðum að því hvað það væri 
skemmtilegt að fylgjast með öllum 
þessum strákum. I Eyjum myndaöist 
skemmtileg stemmning, aðstæður 
væru eins og best verður á kosið, það 
gæti enginn hlaupið í burta heim til 
pabba og mömmu ef eitthvað bjátaði 
á. Hér, á þessari eyju, þyrftu aflir að 
vera saman þessa daga, hvað sem 
bjátaði á. Það sem stendur upp úr eftir 
allt saman, er leikgleði drengjanna og 
lífsgleði. 

Andrés bakari og hans menn við afmælistertu SHELLmótsins. 

Stærsta mótið frá 
upphafí 

Tíunda Shellmót Týs, var það 
stærsta frá upphafi. 24 félög mættu til 
leiks með 70 lið, og er talið að um 
1500 manns hafi komið til Eyja í 
tengslum við mótið. Það hófst á 
hefðbundinn hátt, með setningu á 
miðvikudagskvöldið. Setningin byrj-
aði á skrúðgöngu frá Barnaskólanum 
að Týsvellinum. Þar voru flutt ávörp, 
sýnt fallhlífástökk og listflug að hætti 
Björns Thoroddsens, og stjörnulið 
Ómars Ragnarssonar lék gegn 
Slökkviliði Vestmannaeyja, undir 
dómgæslu jólasveins. Stjörnuliðið 
bar sigur úr býtum, 2-0. 

Knattspyrnan hófst á fimmtu-
deginum í ágætis veðri. 
Föstudagurinn heilsaði með rigningu 
og roki, en það var lán í óláni að þá 
fór innanhúsmótið fram, eins og ráð 
var fyrir gert. I-Nike-fréttum, dag-
blaði Shellmótsins, stóð um óveðrið 
aó í Vestmannaeyjum væri aldrei rok, 
bara mismunandi mikið logn! Keppni 
utanhúss hófst kl. 15:00 og eftir 
fyrstu leikina, var ákveðið að fresta 
leikjunum þangað til daginn eftir. 
Mótið var því lítið úr skorðum og á 
laugardeginum gekk allt að óskum. Á 
sunnudeginum var aftur komið frekar 
leiðinlegt veöur, en samt tókst að 
klára alla leikina. Mótinu lauk sem 
með glæsilegu lokahófi í íþróttamið-
stöðinni á sunnudagskvöldið. 

Fylkir sigurvegari 
Það voru Fylkismenn sem báru sigur 

úr býtum í keppni A-liða. Þeir 
sigruðu Þróttara í úrslitaleik, 2-0. 
Leikurinn var í járnum framan af, en 
Fyltísmenn tryggðu sér sigur, annað 
árið í röð. FH hafnaði í 3. sæti eftir 
sigur á ÍBK, 2-0. 

I keppni B-liða bættu Þróttarar upp 
tap A-liðsins, og sigruðu FH í úrslita-
leik, 3-2. Sigur þeirra var mjög 
sanngjarn. Þór Vestmanna-
eyjumhafnaði í 3. sæti, eftir sigur á 
UMFA, 1-0. 

I keppni C-liða sigraði Leiknir lið 
Fylkis, 2-1 í úrslitaleik. Þetta var 
fyrsti sigur Leiknis í sögu 
Shellmótsins. Nýliðarnir á 
Shellmótinu, Fjölnir, kræktu í brons-
ið, eftir sigur á FH, 4-1. 

í innanhúsmótinu sigraði Þróttur í 
keppni A-liða, sigruðu KR í úrslita-
leik, 2-1. Fylkir hafnaði í 3. sæti eftir 
sigur á gestgjöfum Týs, 3-0. í keppni 
B-liða áttust við Fylkir og Þróttur í 
úrslitaleik. Fylkir sigraði 3-2. Leiknir 
hafnaði í 3. sæti eftir 2-0 sigur á 
Stjörnunni. 

Agaetis árangur 
Eyjaliðanna 

Árangur Eyjaliðanna var sá besti í 
mörg ár. Aóeins einu sinni hefur 
Eyjaliði tekist að sigra Shellmótið. 
Það var á fyrsta mótinu árið 1984, 
þegar Þórarar sigruðu í keppnj A-
liða. 

Það var B-lið Þórs sem náði besta 
árangrinum í ár. Þeir sigruðu sinn 
riðil með yfirburðum. Fengu 9 stig af 
10 mögulegum. I undanúrslitum léku 
þeir við FH og töpuðu 1 -3. Þórararnir 
voru mjög óheppnir að tapa því þeir 
voru síst verri aðilinn í leiknum. I 
leiknum um 3. sætið léku þeir við 
Aftureldingu. Eftir mikinn baráttu-
leik, þar sem allt var í járnum framan 
af, skoruðu Þórarar sigurmarkið undir 
loks leiksins, og kræktu sér þar með í 
bronsverðlaun. B-lið Týs lék um 9.-
10. sæti við Þór Ak. Leikurinn fór 2-2 
en Þór sigraði í vítaspyrnukeppni. 
í keppni A-liða voru bæði Eyjaliðin 

• ""';i 

1P 
Orri Jónsson komst í Pressuliðið. 
í meðalmennskunni, og léku reyndar 
saman í leik um 9.-12. sæti þar sem 
Þór sigraði 2-0. Þórarar sigruðu síðan 
Aftureldingu 3-0 í leiknum um 9.-10. 

Þreyttir en ánægðir Þórarar að loknu SHELLmóti. 

Haraldur Ingi Sosham var markahæstur á mótinu með 17 mörk. 
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sæti, en Týrarar töpuðu fyrir KA í 
leiknum um 11.-12. sæti, 2-0. Týrarar 
stóóu sig hins vegar betur í innanhús-
mótinu, þar sem þeir töpuðu fyrir 
Þrótti í undanúrslitum, 0-3, og síðan 
fyrir Fylki, 0-3, í leiknum um 3. sæti. 
í keppni C-liða léku Þórarar við KA 

og gerðu jafntefli, 1-1 og Týrarar 
gerðu jafntefli við Víking um 11.-12. 
sæti, 0-0. 

Markahæstu leikmenn Eyja-
liðanna voru eftirtaldir. Hjá 
A-liðunum: Óttar Jónsson Tý, 7. ívar 
Róbertsson Tý og Magni Jóhannsson 
Þór 4 og Hörður Grettisson Þór, 3. 

Hjá B-liðunum: Haraldur Ingi Soshan 
Tý með hvorki fleiri né færri en 17 
mörk, og var hann jafnframt marka-
kóngur Shellmótsins, Sigurður Ingi 
Vilhjálmsson Þór og Svanur Jónsson 
Tý 7 mörk, Guðgeir Clark Tý 5 og 
Ingi Þór Arnarsson Þór 3. Hjá C-
liðunum: Sigþór Friðriksson Tý 6 
mörk, Þorbjöm Þorsteinsson Þór 5, 
Karl Óðinn Guðmundsson Tý 4. 

Þá unnu nokkrir Eyjageyjar til 
verðlauna í knatfþrautum. Ástvaldur 
Gylfason Þór, varð í 3. sæti í skot-
hittni yngri, Karl Haraldsson Þór, 
varð í 3. sæti í vítahittni yngri og 

Óttar Jónsson Tý sigraði í að halda 
bolta á lofti hjá eldri strákunum (91). 

Ýmis úrslit 
Besti leikmaður Shellmótsins var 

kjörinn Þróttarinn, Sigmundur 
Kristjánsson. Besti varnarmaðurinn 
Elvar Ægisson, FH og besti mark-
vörðurinn Helgi Már Helgason, 
Grindavík. Prúðustu liðin voru kjörin 
Grótta og KA og Háttvísiverðlaunin 
fengu A-lið Grindvíkinga, B-lið 

Hressir Týsstrákar á Shellmótinu en þeir eins og aðrir keppendur skemmtu sér konunglega. 

Foreldrar og nokkrir Týspeyjar fylgjast hvetja sína menn til dáða. 

\BV, \ BV Knattspyrnuveisla 
í tilefni gosloka. 

Formleg vígsla HÁSTEINSVALLAR 
Landsleikur 

Vestmannaeyjar - Island 
ÍBV - r 

laugardaginn 3- jvílí kl. 13:15. 
Lúðrasveit Vestmannaeyja leikur frá kl. 13:00. 

I l lálf le ik - 7. flokkur Týs og Þórs í bráðabana, 
í markinu stendur Þorsteinn Pálsson, ráðherra. 

Vítakeppni milli ÍBV liðsins 1973 og Knattspyrnuráðs ÍBV. 

0M§.' ...\ÉlI &m wm£,~ 

V E R £ > A Ð E I N S K R . 5 0 0 , B Ö R N K R . 2 0 0 , -

'- mÉ£ ... ^ÆV.::. . 

Hart barist í leik heimaliðanna, Þórs og Týs. 

Leiknis og C-lið Selfoss. Marka-
kóngur A-liða var Ólafur Skúlason, 
Fylki með 12 mörk. Markakóngur B-
liða var Haraldur I. Soshan Tý, með 
17 mörk og Markakóngur C-liða, 
Þórarinn Þrándarson, Fylki með 11 

mörk. Sterkasta lið Shellmótsins var 
ÍA, Sigmundur Ástþórsson^ FH 
sigraði í kappáti, Jóhann Þór Olafs-
son UMFG í kórfuhittni og Svavar 
Pálsson UMFA í pílukasti. 

ÞOGU 

Eins og Eyjamenn hafa án efa tekið efetir, slasaði ungur drengur á Akur-
eyri í síðustu viku, þegar fótboltamark datt á hann, með þeim afleiðingum 
að hann slasaðist illa í andliti. 

Þessi ungi strákur heitir Gunnar Konráðsson, leikmaður Þórs frá Akur-
eyri. Hann átti aö mæta á Shellmótið með félógum sínum í Þór, en missti 
af fjörinu út af slysinu. talió er að Gunnar muni ná sér að fullu í fram-
tíðinni, en í viðtali við Morgunblaðiö, sagði strákurinn að sér þætti verst að 
missa af Shellmótinu í Eyjum. 
Mótsnefnd Shellmótsins ákvað að reyna að létta lund Gunnars á einhver 

máta, og var honum sendur pakki með ýmsu dóti, sem allir leikmenn 
Shellmótsins fá, auk þess sem hann fékk með fótbolta og körfubolta-
myndir og húfu. 

Á Shellmótinu var gefið út dagblað, þar sem var að finna allar upp-
lýsingar um mótið. Þegar leiki dagsins voru búnir, var blaðið klárað og sett 
í prentun og komið til allra þátttakenda um kvöldið. Nike-fréttir hét blaðið 
og var gefið út í 1000 eintókum dalega. Þá voru 66 áskrifendur að blaðinu 
víðs vegar um landið og 10 klst. eftir að blaðið kom út, höfðu ákskifendur 
fengið það í hendurnar með nýjustu tækni. 

Sigurgeir Sigmundsson, framkvæmdastjóri Týs, útskrifaðist sem við-
skiptafræðingur um helgina. Ekki komst hann á útskriftina í Reykjavík, því 
það var svo mikið að snúast í kringum Shellmótið. 

Aldrei hafa fleiri mörk verið skorið á Shellmoti en í ár, eða hvorki fleiri 
né færri en 922 talsins. 

Hjá A-liðunum var skorað 352 mörk, hja B-lióunum 321 og hjá C-
liðunum 249. 

l/ESTURVEGI 18 UESTIVIANNAEYJUM 

Velkomin í VÖRUVAL í KULUHÚSINU 
Biirfellshakk á ævin-

tyralegixrn afslætti 

4 SS hamborgarar m e ð 
brauði á aðeins 3 1 9 kr. 

Munið ódýru agúrkurnar og tómatana 
Opið í 

hádeginu 
ATHUGID að með því að 

verslahjáVÖRUVAL 
styrkirðu landgræðsluna. 
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KNATTSPYRNA / PEYJAMOTIÐ I VESTMANNAEYJUM 

Skyn og skúrir í 
Vesfmannaeyjum 
EINU alskemmtilegasta knatt-
spyrnumóti sem f ram fer hér-
lendis lauk á sunnudag þegar 
krýndir voru mótsmeistarar 
A-, B- og C-liða. Þátttakendur 
í mótinu voru eitthvað nálægt 
þúsundi og þjálfarar, farar-
stjórar og foreldrar, sem 
fylgdu liðunum og skemmtu 
sér ekki síður en strákarnir, 
töldu mörg hundruð. 

Það gekk á ýmsu á þessu tí-
unda móti Týs fyrir sjötta ald-

ursflokk í knattspyrnu. Veðrið 
setti verulegt strik í reikninginn 
^ ^ ^ ^ ^ ^ _ og þurfti einn dag-

inn að fresta flest-
Sigfus G. i -i • 
Guðmundsson u m leikjum sem 
skrifar áttu að fara fram 

utandyra, en það leystist allt far-
sællega. Strákarnir vöknuðu bara 
fyrr næsta morgun og lékur leng-
ur þann daginn þannig að allt fór 
vel, en það var ekki alltaf rok og 
rigning því inn á milli kom hið 
besta veður. 

24 lið tóku þátt í mótinu eins 
og venja er en þó varð smá breyt-
ing á, því lið Völsungs frá Húsa-
vík og lið Reynis frá Sandgerði 
sáu sér ekki fært að koma. En 
það var ekki vandkvæðum bundið 
að fá önnur lið í þeirra stað. Það 
voru Leiknismenn sem komu inn 
aftur eftir nokkurra ára hlé og 
Fjölnismenn, það unga félag, voru 
með í fyrsta sinn. 

Bökuð var risastór terta í tilefni 
þess að mótið varð 10 ára, hún 

Eyjapeyjarnlr Viðar og Karl. 

Vinir — en ekki 
í sama liðinu 

Eyjapeyjarnir, Viðar Róbertsson 
sem leikur með B-liði Týs og 

Karl Haraldsson, sem leikur með 
B-liði Þórs eru góðir vinir þó svo 
að þeir séu ekki í sama félaginu. 
„Það er búið að vera ógeðslega 
gaman. Okkur er búið að hlakka til 
í allt sumar, en gátum þó alveg 
sofið fyrir spenningi dagana fyrir 
mótið. Það er mjög gaman að fá 
svona marga stráka ofan af landi 

Haukur Jónsson fyrirliði Hauka 
hvað annað. Hann er 10 ára. 

til að keppa við og við eignumst 
marga góða vini líka," sögðu þeir. 

Karl sagðist hafa verið í þriðja 
sæti í vítakeppninni og liðinu hefði 
bara gengið vel. Viðar var búinn 
að keppa í knattraki og spurningum 
og var á leiðinni að keppa í að skalla 
á milli. „Svo æfum við bara fót-
bolta áfram villt og galið og verðum 
aftur með á næsta ári." 

Skemmti-
legraen 
ífyrra 

M aukur Jónsson fyrirliði A-lið 
Hauka sagði að mótið hafi 

verið mjög skemmtilegt. „Þetta mót 
er jafnvel skemmtilegra en í fyrra 
enda gekk okkur mun betur núna. 
Ég spila oftast frammi og er búinn 
að gera sex mörk í fyrstu fimm 
leikjunum," sagði Haukur sem er 
10 ára. 

„Við fórum í bátsferð í kringum 
eyjuna og það var spilað á blokk-
flautu inni í einum hellinum. Fyrst 
spilaði hann eitt lag og svo spilaði 
hann ole, ole og það var rosa flott 
að heyra það í hellinum. 

Ætli við spilum ekki um 5. - 6. 
sætið í mótinu, en gerum okkar 
besta til að vera ofar," sagði þessi 
ungi Haukamaður. 

var í alls 11 hlutum og um 9 fer-
metra stór þannig að allir sem 
voru á mótinu gátu smakkað á 
tertunni. En það var faðir mótsins 
og mótsstjóri, Lárus Jakobsson, 
sem skar fyrstu sneiðina. 

Það voru tveir strákar sem urðu 
einnig 10 ára á sunnudaginn, jafn-
aldrar mótsins. Það voru þeir Guð-
mundur Garðar Sigfússon, Sel-
fossi, og Guðjón Ómar Guðjóns-
son, ÍBK. 

Ýmislegt fleira var gert en að 
leika fótbolta því félögunum stóð 
til boða að fara í bátsferð, rútu-
ferð, spröngukennslu, svo var 
kvöldvaka með ýmsum skemmti-
atriðum, grillygisla ásamt ýmsu 
öðru þannig að allir höfðu nóg að 
gera allan tímann. 

Á mótinu var gefið út 4 síðna 
dagblað, sem kom út alls fimm 
sinnum á meðan mótið stóð yfir. 
Þar voru tíunduð hin ýmsu úrslit 
ásamt smáfréttum. Þetta er fjórða 
árið sem blaðið er gefið út. 

Landsliðið sigraði Pressuliðið 
2-0 í leik, sem fram fór á laugar-
dagskvöldið, það voru þeir Sig-
mundur Kristjánsson, Þrótti R, og 
Bjarki Smárason, Fylki, sem gerðu 
mörk landsliðsins. Þeir leikmenn 
sem valdir eru í landsliðið eða 
pressulðið fá glæsilega búninga til 
eignar sem eru sérsaumaðir fyrir 
þennan leik. 

Ekkert gefið eft ir 
Það var oft hart barist í leikjunum á Peyjamótinu í Vestmannaeyjum um helgina. Hér eru þ 

Þeir bestu 
Morgunblaðið/Sigfús G. Guðmundsson 

ívar Bjarklind, leikmaður KA, var kosinn besti leikmaður fyrsta Peyjamótsins fyrir tíu árum. Hér er hann með Elvari Ægissyni, 
PH, sem var kjörinn besti varnarmaðurinn, Sigmundi Kristjánssyni, Þrótti Reykjavík, sem var kosinn besti leikmaður mótsins og 
Helga Má Helgasyni, Grindavfk, besta markmanni mótsins. 

Elvar, Sigmundur og Helgi bestir 
SIGMUNDUR Kristjánsson, Þrótti 
Reykjavík, var kosinn besti leik-
maður mótsins. Elvar Ægisson, 
FH, besti varnarmaðurinn og 
Helgi Már Helgason, Grindavík, 
besti markvörðurinn. Öllum kom 
þeim þetta á óvart en vonuðust 
þó kannski innst inni að verða 
fyrir valinu. 

Elvar Ægisson, FH, besti varnar-
maðurinn sagðist ætla að æfa 

fótbolta um ókomna framtíð og draum-
urinn væri að komast í atvinnu-
mennsku í fótbolta og þá helst með 
liði Machester United sem er uppá-
haldsliðið hans, hann sagði líka að-

spurður að til að verða svona góður í 
vörn þyrfti að æfa vel og. hlusta á 
hvað þjálfarinn segði. 

Helgi Már Helgason, UMFG, besti 
markvörðurinn, sagði að kæmi sér á 
óvart. „Ég hef þó verið talinn besti 
markmaðurinn á móti einu sinni áður, 
þá á Stjörnumótinu. Ég hef þó ekki 
alltaf spilað í marki, byrjaði að spila 
úti, en svo vantaði okkur markmann 
og ég fór bara í mark." 

Helgi á tvo uppáhalds markmenn, 
þá Peter Schmeichel, Manchester Utd., 
og Bruce Grobbelaar, Liverpool, og 
ætlar að reyna að verða einhverntíma 
jafn góður og þeir. 

Sigmundur Kristjánsson, Þrótti, 

besti leikmaður Peyjamótsins, saðist 
hafa haldið að einhver annar yrði val-
inn. „Það er svo mikið af góðum strák-
um hérna og ég átti alls ekki von á 
að verða valinn. Þetta gekk mjög vel 
hjá okkur. Við urðum í öðru sæti en 
ég var samt soldið spældur að tapa 
úrslitaleiknum. Það var svo leiðinlegt 
veður; rok, rigning og kalt í úrslita-
leiknum. Til að verða góður í fótbolta 
verður maður að æfa vel og svo höfum 
við góðan þjálfara, hann Loga. Draum-
urinn er síðan að verða atvinnumaður 
í fótbolta og þá helst með AC Milan 
eða Manchester United, en það verður 
að koma í ljóst hvort það tekst," saðgi 
besti leikmaður mótsins. 
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Morgunblaðið/Sigfús Gunnar Guðmundsson 

eru það KR og Týr sem eigast við. 

Vægast sagt stórkost-
legt knattspyrnumót 

Stefán Már Gunnarsson, þjálfari 
Fjölnis, var í fyrsta sinn með 

á Peyjamótinu. „Þetta er í fyrsta 
skiptið sem við komum á þetta 
mót. Pjölnir er fimm árá á þessu 
ári og við höfum sótt um frá upp-
hafi eða 5 sinnum, núna komust 
Reynir frá Sandgerði ekki þannig 
að við komum í stað þeirra, með 
stuttum fyrirvara höfðum um éinn 
mánuð til undirbúnings fyrir mótið. 
Við sjáum alls ekki eftir að hafa 
komið og vonumst bara til að fá 
að vera áfram með. Þetta er búið 
að vera vægast sagt stórkostlegt 
mót, undirbúningurinn hjá Týrur-
unum hefur verið með stökustu 
prýði. Þó að það hafi komið upp á 
núna sem þeir segja að hafi ekki 
gerst áður, að veður hafi sett strik 
í reikninginn og þurft að fresta 
leikjum, þá var það leyst með stakri 
prýði og við fengum þá leiki sem 
vænst var. Árangur okkar var 

Stefán Már, þjálfari Fjölnis, ásamt tveimur lærisveinum sínum. 

skemmtilegur. Við urðum í þriðja 
sæti C-liða, fimmta sæti A-liða og 

Sverrlr Örn heldur hér á Vigni vini sínum. Þeir eru báðir frá Selfossi. 

Mjög gaman í lauginni 
Teitur Ársælsson og Grétar Ali 

Khar úr C-liði KR-inga brugðu 
sér í sund svona rétt á milli leikja. 

„Þetta er mjög skemmtilegt mót, 
og það er mest spennandi að keppa 
í fótbolta. Það er einnig mjög gaman 
í lauginni, stökkbretti og fjör. Vatn-
ið í lauginni er svolítið skrýtið — 
mikið salt í því. Við erum líka búnir 
að fara í rútuferð um eyjuna og 
okkur þykir hún svolítið skrýtin," 
sögðu þeir félagar Teitur, sem er 
10 ára og Grétar, sem er 9 ára. 

Morgunblaðið/S.G.G. 
KR-ingarnir, Teitur (t.v) og Grétar, brugðu sér í sundlaugina milli þess sem 
þeir voru að keppa í knattspyrnu. 

áttunda sæti B-liða," sagði Stefán 
Már, þjálfari Fjölnis. 

Ekkert 
sjóveikir 
- segja Vignir og 
SverrirfráSelfossi 

^l#ignir Egill Vigfússon og 
" Sverrir Örn Hlöversson leika 

með B-liði Selfoss. Vignir er að 
mæta í fyrsta sinn á Peyjamót en 
Sverrir Örn hefur komið einu sinni 
áður. 

„Við komum með Herjólfi á 
miðvikudaginn og vorum ekkert 
sjóveikir, enda er Herjólfur stórt 
og flott skip. Við lögum okkur 
hart fram við æfingar fyrir mótið. 
Æfðum eins og vitlausir menn. 
Þetta er búið að vera skemmti-
legra mót en við bjuggumst við — 
virkilega gaman. Mest gamanið 
er þegar okkur tekst að vinna 
leiki. Við förum þó ekkert að 
skæla þó vo töpum, verðum bara 
að sætta okkur við það." 

Vignir Egill sagðist ætla að 
mæta aftur næsta ár, en Sverrir 
Örn sagðist því miður ekki getað 
komið aftur þar sem hann yrði 
orðinn of gamall. 

■ VEÐRIÐ sett strik í reikninginn 
á föstudag og varð í fyrsta skitpi í 
sögu Peyjamótsins að fresta leikj-
um. Aðeins fóru fram fimm leikir 
utandyra á föstudag. Ákveðið var 
að byrja klukkutíma fyrr á laugar-
deginum og stytta hvern leik úr 2 
x 15 mín. í 2 x 12 mín. Þetta gekk 
vel og allir leikir kláruðust í tæka 
tíð fyrir mótslok. 
■ EINN Pabbinn hringdi frá 
Reykjavík á laugardagskvöld til að 
forvitnast um hvernig syni hans, sem 
leikur með C-liði Fylkis, hefði geng-
ið. Hann frétti að það gengi vel og 
að liðið ætti að leika um fyrsta sæt-
ið. „Hvenær?" var þá spyrt. „Klukk-
an tólf á sunnudag" var svarið. 
Pabbinn þakkaði fyrir og var mætt-
ur til Eyja til að fylgjast með strákn-
um strax daginn eftir. 
■ Á setningu Peyjamótsins á mið-
vikudagskvöld var 5.000 karamell-
um hent úr flugvél niður á Týsvöll. 
Einn úr liði Þórs frá Vestmannaeyj- -
um var óheppinn og náði ekki einni 
karamellu. Hann vatt sér því til 
mótstjórans, Lárusar Jakobssonar, 
og sagði þetta nú meira svindlið því 
það væru bara Týrarar sem fengju 
karamellur. 
■ ÞAÐ átti sér stað skondinn at-
burður á einum vellinum þegar lið 
KA og Þróttar áttu að leika. A-lið 
liðanna áttu að mætast og einnig 
C-lið sömu félaga á öðrum velli. 
Þetta víxlaðist þannig að A-lið KA 
mætti C-liði Þróttar og öfugt. Þjálf-
ari C-liðs KA átti erfitt með að 
sætta sig við yfírburði Þróttar gegn 
sínum mönnum og uppgötvaði loks 
hvers kyns var. 
■ 922 mörk voru skoruð á Shell-
mótinu og hafa þau aldrei verið 
fleiri. Hjá A-liðum voru skoruð 352 
mörk, hjá B-liðum 321 og hjá C-lið-
um 249 mörk. 
■ ÁSGEIR Elíasson, landsliðs-
þjálfari, og ívar Bjarklind, KA, sem 
valinn var besti leikmaður fyrsta 
mótsins, mættu til Eyja að afhenda 
sigurvegurunum verðlaun. 
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