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Iþróttir unglinga 
SHELL-punktar: 

Tveirboltar 
isamaleiknum 

Þorsieinn Gumiaisson, DV, Eyjum; 

í leik HK og Þróttar gerðist 
skondinn atburður. Þanrrig er að 
á velMhum við htiðina voru 
Grindavflí og Þór, Akureyri að 
leika. Binn Þórsarinn spyrnti 
boltann út af og inn á völtinn þar 
sem HK og Þróttur voru að spiia. 
Þaö voru því aUt í einu konmir 
tveir boltar í umferð án þess að 
slxákarnir áttuöu sig á því. Þrótt-
ur gerði mark upp úr þessu en 
það var dæmt af vegna þess að 
þeir gerðu það með aukaboltan-
um 

Hættur! 
Þrátt fyrir aö stærsti sigurinn í 

SheU-mótinu sé að fá að vera 
með, getur verið rosaiega sárt að 
tapa leikjum, sérstakiega ef það 
er stórt. I leik C-liða Grindavíkur 
og FH höfðu Gaflararnir mikla 
yfirburði í leiknum og unnu 8-0, 
en aldrei fæst skráð meira en 3-0 
slgur á SheU-mótinU. í miðjum 
leiknum þegar staðan var 4-0 fyr-
ir FH og mörkin komu hvert á 
fætur öðru var markverði 
Grmdavíkuríiðsins hóg hoðið. 
Hann brast í grát þegar þegar 
hann fékk enn eitt markið á sig, 
henti hönskunum frá sér og sagð-
ist vera hættur aö æfa fótbolta! 
Til að bæta gráu ofan á svart 
höfðu foreldrar hans, sem komu 
til Eyja til að fylgjast með mót-
inu, misskilið hvenær Mkurinn 
átti að byrja og voru því víðsfj-
arri. Gekk því eröðlega að hugga 
drenginn enþað hafðist að lok-
um. Hánn fór aftur í markið í 
næsta leik og stóð sig með prýði 
og verður á engan hátt sakaður 
um mörkin gegn FH. 

Fékk botnlangakast 
Óhópp, slys, eða veikindi gera 

aldrei boð á undan sér og atitaf 
ieiðinlegt ef slíkt hendir. Sem bet-
ur fer hafa slik ttifelii verið sjald- .'. 
gæf á Shell-mótinu í gegnum tíð-
ina. En á þessu Shelí-móti varð 
einn leikmaöur Þróttar, Helgi Ge-
orge Helgason, að leggjast undir 
hnífinn á Sjúkrahúsmu i Eyjum 
skömmu eftir að hann kom til 
Eyja. Helgi fékk botnlangakast og 
var fluttur á sjúkrahúsið þar sem 
hann korost undir læknishendur á 
miövikudagskvðldíð. Hann var 
ótrúlega fljótur að jaíha sig og var 
útskrifaður á laugardagsmorguh. 

„Mér var illt í máganum þegár 
ég kom tíl Vestmannaeyja en þetta 
er fyrsta Shell-mótíð mitt og ég var 
búinn að hlakka rosalega tiJ," 
sagði Helgi. Hann var búinn aö 
safna fyrir feröinni til Eyja með 
því að sejja penna, klósettpappír 
og allt mögulegt Helgi áttl fyrir 
ferðinni og vasapening að aúki. 

Þegar Helgi lá á sjúkrahúsinu 
færðu Týrarar honum holta og 10 
pakka af HM fótboltamyndum að 
gjöf. Aös voru þetta úm 100 mynd-
ir og var Helgi himiniifandi yfir 
þessari gjöf. Hann sagðist eiga 
núna 121 fótboltamynd og þar af 
nokkrar þrividdarmyndir. Bn var 
Helgi ekki svekktur aö missa af 
leikjunum með Þrotti? 

„Nei, ekki svo rosalega. En ég 
kem álveg örugglega á næsta 
Shell-mót, það raáttu bóka," sagöi 
Helgi. 

Helgi Georg Helgason, Þróttl, 
missti af öllum leikjunum, vegna 
þess að hann íékk botnlangakast 
strax i upphali mðtsins. 

FH sigraöi ÍR í úrslitaleik í keppni A-liða og urðu þvi Shell-meistarar Týs 1994. DV-myndir Omar Garðarsson 

Shell-mót Týs í knattspyrnu 6. flokks: 

Vítaspyrnukeppni þurf ti 
í tvo úrslitaídeikina 

- FH sigraði í A- og C-liði en Fylkir í B-liði 
Þorsteirai Gunnarason, DV, Eyjum: 

FH og ÍR léku tíl úrslita í A-Uði og 
vann FH 4-2. FH vann KR í undanúr-
shtunum en ÍR Gróttu. Leikur Uð-
anna var mjög jafn og spennandi. 
Hann einkenndist af mikilh baráttu 
um miðjuna. Það var strax ljóst að 
leikmenn beggja Uða gáfu sig alla í 
þennan mikilvægasta leik á sínum 
ferh til þessa. FH-ingar voru meira 
með boltann en það voru þó ÍR-ingar 
sem sköpuðu sér hættulegri tæki-
færi. ÍR-strákarnir áttu skot í stöng 
og fengu eitt dauðafæri í fyrri hálf-
leik. í seinni hálfleik fengu FH-ingar 
nokkur ágætis færi en markvörður 
ÍR, Ólafur Þ. Þórðarson, var í mikl-
um ham. Á síðustu sekúndu leiksins 
fengu ÍR-ingar möguleika til að kom-
ast yfir, þegar sóknarmaður komst 
einn inn fyrir en markvörður FH 
varði með tilþrifum. 

Þar sem ekkert mark hafði verið 
skorað eftir venjulegan leiktíma 
þurfti að grípa til vítaspyrnukeppni. 
FH-ingar reyndust sterkari og skor-
uðu úr 4 spyrnum en ÍR úr 2. Mikill 
fögnuður braust út hjá FH-strákun-
um þegar sigurinn var í höfn. Hjá ÍR 
var Ólafur í markinu mjög traustur 
og Gunnar Kristinsson var sterkur á 
miðjunni. Hjá FH var Atii Guðnason 
bestur og Davíð Þór Viðarsson (HaU-
dórssonar) sýndi góða takta. 

Yfirburðir Fylkis í B-liði 
Fylkir hafði mikla yfirburði í keppni 
B-Uða og léku tíl úrsUta við KR. í 
undanúrsUtunum unnu þeir ÍR 1-0 
og KR sigraði FH, 3-2. Fylkisstrák-
arnir byrjuðu af miklum krafti og 
skoruðu fljótlega, en það var með 
sjálfsmarki KR-inga. Guðjón Hauks-
son bætti við öðru marki meö 
þrumuskoti í slána og inn og Sigurð-

ur Stefánsson innsiglaði 3-0 sigur 
FyUtis með enn einu þrumuskotinu. 
Sigur Fylkis var mjög verðskuldað-
ur. 

FH sigraöi í keppni C-liöa 
í úrsUtaleik C-Uða mættust FH og 
FyUtir. FH vann Þrótt í undanúrsUt-
um, 3-0, en Fylkir vann Val, 3-0. 
Leikur Uðanna var mikUl baráttu-
leikur. FH náði forystunni með 
sjáUsmarki FyUtis en Eggert Eiríks-
son jafnaði metin fyrir Fylkir þegar 
langt var Uðið á leikinn, með fóstu 
skoti. Eftir venjulegan leiktíma var 
staðan 1-1 og þurfti að grípa til víta-
spyrnukeppni. Eins og hjá A-Uðun-
um var FH sterkari því þeir skoruðu 
úr þrem spyrnum en Fylkir tveim. 
Vigfús AdoÚsson gerði sér Utið fyrir 
og varði tvær og var hetja liösins. 
Lokatölur leiksins því, sigur FH, 4-3. 

Besta Shell-mót 
hingadtil 

- sagði Lárus Jakobsson 
EUefta Shell-mót Knattspyrnufé-

lagsins Týs tókst frábærlega vel að 
venju. Veðurguðirnir skörtuðu sínu 
fegursta alla mótsdagana og um 1000 
keppendur og 400 fararstjórar og for-
eldrar áttu skemmtilega daga í Eyj-
um. 

„Þetta var aUt til fyrirmyndar. AU-
ir voru mjög jákvæðir og aUt hefur 
gengið upp eins og það á að gera. 
Shell-mót Týs gengur orðið eins og 
vel smurð vél. Samt hefur hvert mót 
sín sérkenni og að þessu sinni fannst 
mér frábært hvað aUir lögðust á eitt 
um að gera þetta að góðri skemmtun 
fyrir aUa," sagði Lárus Jakobsson, 
„faöir" SheU-mótsins. 

Að þessu sinni lögðu 300 sjálfboða-
Uðar fram krafta sína og sagði Lárus 
að það væri með ótikindum hve 
mUcla vinnu sumt fólk legði á sig: 

„Sumir taka sér frí frá vinnunni 
þessa tæpa VUÍU sem SheU-mótið er 
og vinna myrkranna á miUi. Þetta 
mót myndi aldrei ganga án sjálfboða-
liðanna. Ég vU þakka öUum þátttak-
endum, fararstjórum, foreldrum, 
sjáUboðaUðum, styrktaraðUum og 
öðrum sem komu nálægt SheU-mót-
inu að þessu sinni. Ég held aö ég 
geti fuUyrt að þetta hafi verið lang-
besta SheU-mótið hingað til og er þá 
núkið sagt," sagði Lárus. 

Urslítleikjaum 
sætiáShell-mót-

inu 

Sviptingar frá leik Týs, Vestmannaeyjum gegn Fylki i keppni A-liða. 

Þoisteinn Gurvnaisson, DV, Eyjwn; 
Hér á eftir birtast úrsUt leikja 

um sætin á SheU-m6tínu, utan-
húss. .. 

Keppni A-iida 
1.-2.FH-ÍR........ 4-2 

(Éftir vitaspyrnukeppni)-
3.-4. KR-Grotta ....3-0 
5.-«. Leikrdr-Kefiavík .0-3 
7.-8. Selfoss-Breiðablik 1-1 
9.-10. Fram-HK 3-1 
11.-12. KA-Þór.A 4-1 
13.-14. FylkU-Víkingur ..2-0 
15.-16. Týr, V.-Haukar 3-1 
17.-18. Akranes-Afturelding ...2-2 
19.-20. Þór, V.-Valur .....0-1 
21.-24. Þróttur-Srjarnan ..2-1 

GrindavUí-Fjömir .3-0 

Keppni B-liða 
l.-2.KR-Fylkir .0-3 
3.-4.FH-ÍR 5-2 
5.-6. Fjöimr-Keflavík ............0-0 
7.-8.I>iknir-Vílringur..i............l-:-2 
S.-10. Haukar-Breiðablik ...1-2 
.11.-12. Grindavík-Týr, V. .0-3 
13.-14. Fram-Grótta ..............0-0 
15.-16. KA-Valur .3-2 
17.-18. Þór,A.-Selfoss .0-1 
19.-20. HK-Þór,V 2-4 
21.-24,Þróttur-Aftureldmg .......0-3 

Akranes-Stjarnan.. 3-5 
Keppni C-liða 

l.-2.Fylkir-FH ...ÍA 
3.-4. Valur-Þróttur .....3-2 
5,-6.Vikmgur-Breiðablik .....o-l 
7-8.KS-Leiknir............. , 0-2 
9.-10. Þór, A.-KA... 1-1 
11.-12. ÍR-Selfoss .....1-1 
13.-14. Afturelding-Keflavík .....1-0 
15.-16. HK-Fram „.....„0-3 
17.-18. F|ölnir-Þór,V 3-0 
19.-22. Týr, V.-Grindavík 0-3 

Akranes-Haukar 1-2 
Markakóngar 

A-Uða: Enric Márdu Teitsson, 
Gróttu, Finnur Ólafsson, HK, og 
Helgi Ólafsson, Leikni, altir með 
9 mörk hver. 

B-Uða: Andri þór Ingvarsson, 
LeUcni, 10 mörk. 

C-Uðá: Jón Emií Guðmundssdn, 
Val, 17mörk. 

Bestu leikmennirnir 
Leikmaður mótsins: Gunnar H. 
Kristínsson, ÍR. 

Bésti varnarmgðurinn: AtU 
Guðnasön.FH. 

Besti markmaðurinn: Hannes 
HaUdórsson, Leikni, 

Prúðustu Uðin: Þróttur, R., Þór, 
Akureyri. 

Víðurkenningu fyrir háttvísi: 
A-UðGróttu,B-UðHKogC-UðKA. 

Skothittni eldri 
1. Oddur H. Guðmundsson ......KR 
2. KristínÝr Bjamadóftir...Leikni 
3. DanielPálmason Grindavík 

Yngri: 
1. ÞóröurDaníelÞ6rðarson.Fram 
2. Þorsteinn Valdimarsson.Fjömi 
3. Gunnar Þ. Gunnarsson.Víkingi 

Knattrak, eldri 
1. Víðir Róbertsson. Týr, V. 
2.SöMDavíösson .KR 
3. IngviR. GuðmundssonKeflavik 

Yngri: 
1. VUhjálmur A. Þórarinsson ..KR 
2. Haukur ÓttarHUmisson..„..Val 
3. Árni Sigfús Birgísson....Selfossl 

Skal laámi l l i .e ldr i 
1. Daði Kristjánsson og VUberg 
Brynjarsson, Þór, Akureyri. 
2. Ath' Guðnason og Vignir Öttar 
Sigfússon, FH. 
3. Guðmundur Helgi Guðmunds-
son og Andri PáU Sæmundsson, 
Flölni. 

Yngri: 
1. Magnús Lárusson og Daníel 
Jónsson, Aftureldingu. 
2. HaUdór Arinbjarnar óg Marius 
Þór Harakisson, Fram 

Vítahittni,eldri 
1. Svanur Jónsson Tý 
2. SvanurÞór HaUdórsson..Fjölni 
3. Helgi Óiafsson Leikni 

Yngri: 
1. AtU Jóhannsson „....„..„.„.... .FH 
2. Ármann ViUiergssonGrihdavík 
3. Gunnar Þ. Gunnarsson. Víkingi 
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Iþróttirunglinga 

Jaf ntef li hjá lands-
liðinu og pressunni 
Á Shell-móti velja þjálfarar liö-

anna landsliö og pressuliö sem leika 
á laugardagskvöldinu. Það er mikill 
heiður að vera valinn í þessi lið enda 
ekki á hverjum. degi sem þessir 
drengir leika fyrir framan vel á ann-
að þúsund áhorfendur. Leikur 
landsliðsins og pressunnar var mjög 
skemmtilegur og sáust snilldartakt-
ar hjá þessum efnilegu leikmönnum. 
Leiknum lyktaði með sanngjörnu 
jafntefli, 1-1. Kristján Valdimarsson 
úr Fylki skoraði fyrst fyrir landslið-
ið en Halldór Arinbjarnar úr Fram, 
jafnaði fyrir pressuliðið. 

Landsliðið skipuðu þeir: Hannes 
Halldórsson, Leikni, og Ólafur Þórð-
arson, ÍR, voru markverðir. Varnar-
menn: Kristinn J. Magnússon, KR, 
Atii Guðnason, FH, og Pétur Bene-

diktsson, Breiðabliki. Miðjumenn: 
Kristján Valdimarsson, Fylki, Davið 
Þór Viðarsson, FH, Ingvi R. Guð-
mundsson, Keflavik, Jóhann Helga-
son, KA, og Ingþór Guðnason, Sel-
fossi. Framherjar: Enric Már Teits-
son, Gróttu, og Sölvi Davíðsson, KR. 

Pressuliðið skipuðu: Hrafn Dav-
íðsson, Fylki, og Tómas Þórðarson, 
Vikingi, markverðir. Varnarmenn: 
Davíð Daníelsson, Gróttu, Sölvi G. 
Jónsson, KA, ívar Grétarsson, Sel-
fossi, Kristmundur Sigurðsson, 
Keflavík. Miðjumenn: Ágúst Þ. Ág-
ústsson, Breiðabliki, Þorsteinn 
Gíslason, Akranesi, Gunnar H. 
Kristinsson, ÍR og Finnur Ólafsson, 
HK. Framherjar: Hreggviður Gunn-
arsson, Þór, Ak., Halldór Arinbjarn-
ar, Fram, og Helgi Ólafsson, Leikni. 

FH-strákarnir sigruðu í keppni C-liða. Þaö þurfti vítaspyrnukeppni til þess 
að útkljá úrslitin i leik þelrra gegn Fylki um titilinn. Henni lauk með 4-3 
sigri Hafnarfjarðarliðsins. 

Vigf ús hetja C-liðs FH 
- varði tvær vítaspyrnur 

Fylkir sigraði í keppni B-liða. Strákarnir unnu KR, 3-0, í úrslitaleik. 

Þorsteinn Gunnaisson, DV, Eyjum: 

Vigfús Adólfsson, markvörður C-
liðs FH, var hetja liðsins í úrslita-
leiknum gegn Fylki. í vítaspyrnu-
keppninni varði hann tvær víta-
spyrnur og átti stórleik á milli stang-
anna: 

„Ég giskaði ekkert á horn heldur 
horfði ég á boltann og skutlaði mér 
bara á hann. Það var ekkert öðru-
vísi," sagði Vigfús hógvær. 

Fyrirmyndin hans í fótboltanum 
er Stefán Arnarson, markvörður FH, 
og segist Vigfús stefna að því að kom-
ast í meistaraflokk FH og landsliðið 
í framtíðinni: 

„Þetta er mitt fyrsta Shell-mót og 
það er búið að vera mjög skemmti-
legt. Ég er strax farinn að hlakka til 
þess næsta," sagði Vigfús. 

Vigfús Adolfsson, markvörður C-liðs 
FH, varði tvær vitaspymur. 

Mitsubishi stigamótið á Akureyri: 

Óvænt úrslit 
í karla- og 

kvennaflokki 
Gylfi Kristjánsson, DV, Akureyri: 

Óvænt úrslit urðu í Mitsubishi 
golfmótinu á Akureyri um helgina, 
en mótið var fyrsta stigamótið sem 
gefur stig til landsliðs. Herborg Am-
arsdóttir GR sigraði í kvennaflokki 
með tveggja högga mun á Karen 
Sævarsdóttur, og í karlaflokki sigr-
aði Helgi Þórisson GS óvænt. Bæði 
unnu þau sína fyrstu sigra á stiga-
mótum. 

„Ég spilaði vel og sérstaklega er ég 
ánægð með stutta spilið í kringum 
flatirnar og púttin. Þetta gefur mér 
aukið sjálfstraust fyrir landsmótið á 
Akureyri og þangað kem ég ákveð-
in," sagði Herborg eftir að úrslitin 
lágu fyrir. 

Helgi var einnig ánægður. „Ég átti 
ekki von á þessu þegar ég fór norð-
ur. Ég vil ekkert segja um hvað þetta 
þýðir varðandi landsmótið en þetta 
bætir án efa sjálfstraustið og hjálpar 

þannig." Helgi þurfti að setja niður 
um 2 metra pútt á 18. flötinni, sem 
var síðasta pútt mótsins, til að 
tryggja sigurinn og gerði það örugg-
lega. „Nei, ég vissi ekkert hvernig 
staðan var, það var eins gott," sagði 
hanná eftir. 

Um 180 keppendur tóku þátt í mót-
inu og var keppt í mörgum flokkum 
karla, kvenna og unglinga. Höldur 
hf., sem er umboðsaðili Mitsubishi, 
gaf öll verðlaun til mótsins sem voru 
glæsileg. Þá var fjöldi aukaverðlauna 
og einnig var dregið úr nöfnum þátt-
takenda þar sem utanlandsferð var 
í boði. 

Ágætur árangur náðist í flestum 
flokkum á mótinu þótt spilamennsk-
an í stigamóti karla hefði að ósekju 
mátt vera betri. Sérstaklega var góð-
ur árangur í drengjaflokki þar sem 
keppnin með forgjöf vannst á 110 
höggum sem er ákaflega sjaldgæfur 
árangur. 

Herborg Arnarsdóttir, GR, slær af teig en hún sigraði með glæsibrag i 
kvennaflokki á Akureyri um helgina. DV-mynd gk 

A leið til Niirnberg 
Skagatvíburarnir Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir eru á leiöinni tíl 

þýska 1. deildar liösins Nurnberg, þar sem þeir munu æfa og leika með 
liöinu fram yfir næstu helgi. Numberg, sem féll úr úrvaisdeUdinhi í vör, 
hefur haft augastað á þeim bræðrumum skeiö en Feyenoord hefur ekki 
gefið þeim ieyfi til að heansækja liðíð. Nú er samiángur þeirra vjð hol-
lenska liðið utrunránn og þeir hafa hug á að sanna sig í Nurnberg. 

IRogBreiðablik 
meistararinn 

Þorsteirm Gurmarssan, DV, Eyjum: 
Það voru ÍR-ingar sem sigruðu 

Leikni í úrslitaleiknum í innan-
hussmótinu í knattspyrnu í flokki 
A-liða og Br«iðabnksstrákarnir 
sigruöu Selfoss í úrslitaleik í 
keppni B-liða. 

Keppni A-liða: 
. 8-tíða úrslit: 

Þór,A.-IR 0-2 
Leiknir-Sfjarnan 5-4 
HK-Rölnir 2-1 
Fram-KA 1-2 

Undanúrslit: 
Leiknir-HK 5-4 
KA-IR....... ,..„..0-2 

Leikið um 3. sæti: 
HK-KA ....; W> 

Úrslitalcikurinn: 
Leiknir-4R.. 0-1 

Keppni B-liða: 
K-Iiða úislit: 

Þor.A.-Fylkir „...,.„...,, ,...,.„..2-1 
Selfoss-Grindavík 2-1 
Þróttur-Valur „í-2 
Breiðabak-Þór, A ..............3-1 

UndanúrsHt: 
Selfoss-Valur 3-2 
BreiðablÍk-Þór.A.... .....2-0 

loikið um 3. sasti: 
Valur-Þór,A............... ..Q-i 

Úi'slitaleikurinn: 
Selfpss-Breiðablik , ...0-4 

Nike-fréttir 
ÁShell-raótinu var gefið út dag-

bláð þar sera er að finna allár 
upplýsihgar um mötið. Ðagblaðið 
ber nafnið Nike-fréttir og er rit-
stýrt af yfirmanni tölvuherberg-
isins, Jónasi Sigurðssvrd. Blaðið 
hefur vakiö mikla athygli þvi fyr-
ir utan það að birta liöfh á öllum 
markaskórurum, öUum úrsiitum 
og stöðu Höa, er þar áð finna 
nauðsynlegar upplýsingar tii 
þátttakenda, fréttir og skondnar 
sögur. 

Urslitin 
áAkureyri 

Stigamöt karla 
1. Helgi Þórisson GS 72-74=146 
2. Sæmundur Páis: GR 77-70=147 
3. Sigurjón Arnarss. GR 74-73=147 

4. SigurðurHafst. GR 75-73-148 
5. Björgvin Sigurb. GK 73-76= 149 
6. Björn Knútsson GK 75-75=150 
7. Krisftan G. Bj.son GL 73-77= 150 
8. Hjaltí Pálmason GR 75-76= 151 
9. Hjalö Atíason GR 73-78=151 
18. Sveinn Sigurb. GK 76-76= 152 

Stigamót kvenna 
1. Herborg Arnarsd. GR 77-78= 155 
2. Karert Sævarsd. GS 76«1=157 
3. Ragnhildur Sig. GR 76-82=158 
4. Þórdis Geirsdotttr GK 77-83= 160 
5. Erlá Adolfed. GA 84-90=174 
6. Andrea Ásgrímsd. GA 88-91= 179 
7. Kristin Pálsdóttír GK 95-91=186 
Opimi ílokkur karla (án forgj.) 

í. Guðbjörn Garðarsson GA 153 
2. Fylkir Þ. GuðmuhdssohGA 153 
3. Jóhann P. Andersen GA 157 
Opinn flokkur karla (m. forgj.) 

1. Guðbjörn Garðarsson GA 131 
2. Fylkir Þ. Guðmundsson GA133 
3. Egill Jönsson GA 133 
Opinn flokkur kvenoa (án forgj.) 

i. Árný Árnadóttir GSS 176 
2. Katrín Frímannsd. GA 185 
3. Björk Ingvarstíóttir GK 188 
Opinn flokkur kvenna (m. forgj.) 
i. Katrin Frímannsdóttir GA 137 
2. Sunna Borg GA 143 
3, Kristín E. Erlendsd. GA 144 
Karlar 59 ára og eWri (m. forgj.) 
1. Haukur Jakobsson GA 136 
2. Aðalsteinn Jónsson GA 137 
3. Árni B. Árnason GA 140 
Konur 50 ár og eldri (m. forgj.) 

1. Anna F. Eðvarðsd. GA 143 
2. Súsanna Möller GA 155 
3. Karólína Guðmundsd. GA 156 
Opinn flokkur unglinga (án 

forgj.) 
i. Sævar Þ. Sævarsson GA 150 
2. Örvar Jónsson GSS 157 
3. Gunnlaugur Erlends. GSS 161 
Opinn flokkur uugl. (m. forgjöf) 
1. Sævar Þ. Sævarsson GA 110 
2. Jónatan Þ. Magnússon GA 116 
3 ■ Guðmundur V. Guðm. GSS132 
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Knattspyrnufélagið Týr: 

Shellmótið 
hefst á 

miðvikudag 
Nk. miðvikudag fer fram hið ár-
lega Shellmót Knattspyrnufélags-
ins Týs. Þátttakendur eru frá 24 
fclögum og senda þau flest A, B og 
C lið. Búist er við að þátttökufjöldi 
með fararstjórum og aðstand-
cndum verði hátt í 1200 manns. 

Þetta er ellefta árið sem mótió er 
haldiö. Þátttökugjald er sama og 
síðastliðin þrjú ár eða kr. 10.500 pr. 
mann. I því verði er ýmislegt inni-
falið eins og ferðir með Herjólfi, ein 
máltíð á dag, skoðunarferðir með 
Páli Helgasyni á sjó og landi, heim-
sókn á Náttúrugripasafnió, tvær 
sundlerðir, grillveisla, fimm 
morgunferðir, áprentaður bolur, 
minjagripir, gisting í skólum, úteyja-
ferð og dansleikur fyrir fararstjóra og 
þjálfarao.fl. 

Mótið verður sett á miðvikudags-
kvöldið 29. júní kl. 20:30. Þar mun 
m.a. Björn Thoroddsen sýna listflug 
á nýju rússnesku vélinni sinni, fél-
agar úr Fallhlífaklúbb Reykjavíkur 
sýna listir sínar ásamt því sem að 
Stjörnulið Omars Ragnarssonar 
keppir við sérvalið úrvalslið. 
Shellmótið er sannkölluð knatt-
spyrnuveisla því alls eru leiknir á 
fjórða hundrað leikir á fimm dögum. 

Eins og á undanförnum árum 
þurfti að vísa nokkrum liðum frá þar 
sem aðsóknin er mikil en vonandi 
komast þau aó seinna. 

Búið er að draga í riðla og er 
skiptingin eftirfarandi hjá A, B og C 
liðum: A-riðill - FH, ÍA, UMFG, 
Víkingur, Fram og Selfoss. B-riðill -
ÍBK, Haukar, Þór V., Þróttur og KR, 
KA. C-riðill - ÍR, Týr, Stjarnan, 
Leiknir, HK og Valur. D-riðill -
Fylkir, Þór Ak., Fjölnir, Grótta, UBK 
og UMFA. 

Shellmótið er ógleymanleg upp-
lifun fyrir þá sem á það hafa komið 
enda er það svo að færri foreldrar og 
fararstjórar komast að en vilja. 

fc r* Jafntefliskóngarnir IB V 
- -"• ÍBV gcrði sitt annað jafntefli í röð á sunnudaginn gegn 

Sigurlási Þorleifssyni og lærisvcinum hans í Stjörnunni, 
2-2, í Garðabæ. IBV var nálægt því að stela sigrinum í 
lokin cn Stjörnunni tókst að jafha nokkrum mínútum 
fyrir lcikslok. ÍBV hcfur því aðeins tapað einum leik í 
Trópídcildinni eftir 6 umferðir, gert fjögur jafntefli og 
unnið cinn (gcgn KR). Aðeins um 200 áhorfendur 
mættu á Icikinn í Garðabæ og voru Vestmannaeyingar í 
mcirihluta. Stuðningsmannaklúbbur ÍBV á höfuðborg-
arsvæðinu studdi sitt lið af miklum krafti með Ragnar 
Sigurjónsson (á myndinni til hliðar) i broddi fylkingar 
en hann stjórnaði sinu fólki mcð forláta gjallarhorni. 
Hcrmann Hreiðarsson náði forystunni fyrir IBV með 
sínu öðru marki í sumar, en Eyjamaðurinn í liði 
Stjörnunnar, Leifur Gcir Hafsteinsson, jafnaði mctin og 
stóð þannig við orð sín. Zoran Ljubicic, scm lck í nýrri 
stöðu sem framherji, náði óvænt forystunni fyrir ÍBV 
cn Stjörnunni tókst að jafna í lokin. ÍBV lék 
hcfðbundna 4-5-1 uppstillingu eins og i undanförnum 
leikjum, mcð þcirri brcytingu að Zoran var í framlín-
unni og kom það ágætlcga út. Scgja má að vendi-
punktur leiksins hafi vcrið þcgar Steingrímur var 
tekinn út af hjá IBV þvi þá tók Stjarnan öll völd á vell-
inum og ÍBV mátti þakka fyrir annað stigið. 

2. deild kvenna í knattspyrnu: 

Stelpurnar í efsta sæti 
- eftir3-l sigurá UMFA og 7-1 á Selfyssingum. 

ÍBV stelpurnar í 2. deild cru mcð 
fullt hús eftir að hafa sigrað Aftur-
eldingu og Sclfyssinga og stcfna 
hraðbyri að þvi að endurheimta 1. 
dcildarsæti sitt. 

Á laugardaginn fór IBV í Mosfells-
bæ og keppti við Aftureldingu. Iris 
Sæniundsdóttir skoraði fyrsta niark 
ÍBV eftir að hafa fengið stungu-
sendingu inn fyrir vörnina og þannig 
var staðan í hálfleik. Iris endurtók 
leikinn í seinni hálfleik en Afturelding 
minnkaði muninn nieð skrautlegu rang-
stöðumarki. En Sigþóra 
Guðmundsdóttir fyrirliði innsiglaði 
sigur IBV mcð glæsilegu marki beint úr 
aukaspyrnu sem minnti á tilþrifin í 
heimsmeistarakeppninni. Lokatölur 
urðuþví3-l ÍBVÍvil. 

„Við áttum allan leikinn, óðum í 
marktækifærum og hefðum hæglega 
getað skorað tíu mörk í leiknum. Þetta 
voru algjörir yfirburðir." sagði Sigþóra 
fyrirliði sem átti góðan leik. 

Á þriðjudaginn fékk ÍBV lið 
Selfyssinga í heimsókn. I'etta var leikur 
kattarins að músinni og IBV stelpurnar 
unnu 7-1. Mörk ÍBV skoruðu þær Sara 
Ólafsdóttir 4, íris Sæmundsdóttir 2 og 

IBV og FH á Hásteinsvelli annað kvöld kl. 20:00 

Búnir að hengja upp KR-plakatið 
- segirNökkvi Sveinsson, harðjaxlinn íliði IBV 

Næsti leikur ÍBV í Trópídeildinni 
verður á morgun, föstudagskvöld, 
kl. 20:00 á Hásteinsvellinum í 
Eyjum. FH-ingar eru í 2. sæti 
Trópídeildarinnar með 13 stig en 
ÍBV er í 4-5. sæti með 7 stig. Harð-
jaxlinn á miðjunni hjá ÍBV, 
Nökkvi Sveinsson, er hvergi 
banginn, segir liðið vera í góðri 
uppsveiflu og ætli sér ekkert annað 
en þrjú stig gegn FH. 

„Leikurinn leggst mjög vel í mig. 
Við ætlum að vinna til að koma 
okkur í þægilega stöðu í deildinni. 
Við erum meira að segja búnir að 
hcngja upp plakat af KR-liðinu í 
búningsklefann okkar fyrir leikinn 
gegn FH en plakatið gleymdist gegn 
Stjörnunni. Þess vegna náðum við 
aðeins jafntefli gegn þeim. Okkur 
hefur gengið þokkalega. Við höfum 
fengið smjörþefinn af því að vera 
ekki alveg þarna neðst og viljum vera 
enn ofar því eins og máltækið segir, 
mikið vill meira," sagði Nökkvi. 

Allt bendir til þess að Rútur 
Snorrason, sem hefur átt við meiðsli 
að stríða, komi inn í leikmanna-
hópinn hjá ÍBV á morgun. Hins 
vegar er óljóst hve Martin Eyjólfsson 
verður lengi fFá. 

„FH leikur svipaóan fótbolta og 
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„Við ætlum að valtra yfir FH-
ingana" sögðu þeir félagar Nökkvi 
og Friðrik Sæbjörnsson í ÍBV sem 
voru að slá HástcinsvöIIinn og gera 
hann tilbúinn fyrir átökin gegn 
FH. 
við. Þótt þeir séu ofarlega á töflunni 
hafa þeir ekki verið að leika neitt sér-
lega vel. Þetta eru öngvir snillingar 
og með brjálæðislegri baráttu ættum 
við alveg að geta hakkaö þá í okkur," 
sagði Nökkvi. 

Sigþóra 1. ÍBV hefur unnið fyrstu þrjá 
leiki sína í Islandsmótinu og eru með 9 
stig. 

Uppistaðan í liði IBV eru stelpureins 
og Iris Sæmundsdóttir, Eva Sveins-
dóttir, Sigþóra. Sara Ólafsdóttir o.fl. 
sem urðu Islandsmeistarar með 2. 
flokki Týs árið 1991. Einnig hefur 
kempan Erna Þorleifsdóttir tekið fram 
skóna að nýju. andstæðingum IBV til 
mikillar hrellingar. Aðrar stúlkur í 
liðinu koma úr 2. flokki og eru mjög 
efnilegar þannig að framtíðin er björt. 

Sigþóra sagði að steman væri tekin á 
1. deiídina. Tvö efstu liðin úr hvorum 
riðli komast í úrslit og bjóst Sigþóra við 
að IBA og Fjölnir yrðu erfióustu and-
stæðingarnir í sumar í 2. deildinni. 

4. deildarliðin 
töpuðu 

Framherjar og Smástund rióu ekki feitum heslum 
frá vióureignum sínum í 4. deildinni um helgina. 

Smástundarmcnn stóðu sig þó öllu betur. Þeir 
fengu Aftureldingu í heimsókn og töpuðu með 
eins marks mun. 4-3. Jóhann Benónýsson kom 
Smástund yfiren Afturelding jafnaóí. Jón Ólafur 
Daníelsson kom Smástund aflur ýfir og þannig 
var staðan í hálfleik. En Afturelding var mun 
sterkari aðilinn í seinni hálfleik og skoraði Ivö 
mörk og leyfðu sér þann munaó að láta Þorstein 
Smástundarmarkvörð verja vítaspyrnu. Sigmar 
Helgason klóraði í bakkann í lokin með stór-
glæsilegu marki. Smástund hefur 3 stig í sínum 
riðli eftir 4 umferðir. 

Framherjar heimsóttu Njarðvíkinga heim á 
laugardaginn. Lukkudísimar gengu í lið meó 
Njarðvík í þessum leik því mikill heppnisstimpill 
var á nokkrum mörkum þeirra. Lokatölur urðu 6-
l fyrir Njarðvík og skoraði Magnús Bragason 
eina mark Framherja á lunkinn hátt. Ekki hefur 
heimsókn Hlyns Stcfánssonar virkað nógu vel á 
Framherja en þeir báðu hann að koma i heimsókn 
og segja frá knattspymunni út frá sjónarhóli 
atvinnumannsins. Framherjar hafa 3 stig í sínum 
riðli eftir 5 umferðir. 

„Leikum á heimavelli 
fyrir Eyjamenn' M 

Leikur Smástundar og Víkings í 32ja liða úrslitum bikarkcppni KSÍ fer fram í 
Eyjum á ÞRIÐJUDAGINN kl. 20:00. Víkingar buðust til að kaupa lcikinn til 
Reykjavíkur en Smástundarmenn sögðu nei takk, þrátt fyrir girnilcgt bod 
Víkinga og aHla að spila lcikinn í Eyjum. 

„Við hðfum fengió mikla hvatningu frá Eyjamðnnum sem ætla að fjölmenna á 
vðllinn og því tókum við þá ákvörðun að leika á heimavelli fyrir Eyjamenn. Víð 
tökum nokkra áhættu með þessu því bikarinn er dýrt dæmi en vonandi fjölmenna 
Eyjamenn á völlinn. Aógangseyrir verður 500 kr. t>g fer leikurinn líklega fram á 
Helgafellsvellinum því vió fengum dræmar undirtektar um að spíla á Hásteinsvelli 
þrátt fyrir aóhérsé stórleíkur á ferð," sagðí Ásgeír Hilmarsson, gjaldkeri Smástundar. 

Ágætis þátttaka var í hinu árlcga Hástcinshlaupi sem fcr ávallt fram á 
17. júní. Að þcssu sinni var það fyrir yngri aldursflokk og var hlaupið 
frá Hásteini að Stakkagcrðistúni. Keppt var í fjórum aldursflokkum hjá 
stelpum og strákum. I flokki 8 ára og yngri var Svala Jónsdóttir fljótust 
í förum hjá stelpunum og Sigrún Halldórsdóttir varð í 2. sæti. Hjá 
strákunum var Björgvin Már I>orvaIdsson fótfráastur. 

I flokki 9-10 ára vann íris Elíasdóttir hjá stelpunum, Inga Árnadóttir 
varð í 2. sæti og Ásta Hrönn Guðmarsdóttir í 3. sæti. Hjá strákunum 
vann Einar Pctur Eiríksson, í 2. sæti varð Svanur Jónsson og í 3. sæti 
varð Stefán Hauksson. 

I flokki 11-12 ára vann Elfa Ásdís Ólafsdóttir hjá stclpunum, í 2. sæti 
varð Dagný Hauksdóttir og í 3. sæti Ragna Jónsdóttir. Hjá strákunum 
vann Islandsmcistarinn frá Hólmi í Austur-Landcyjum, Guðmundur 
Garðarsson. I 2. sæti varð Gunnar Heiðar Þorvaldsson og í 3. sæti Haf-
þór Axel Einarsson. 

í flokki 13 ára og cldri vann Helga Eggertsdóttir hjá stclpunum. í 2. 
sæti varð Katrín Elíasdóttir og í 3. sæti Sigurbjörg Yngvadóttir. Hjá 
strákunum vann Unnar Hólm Ólafsson. 

IÞROTTA-
FRÉTTIR 
Yngri flokkarnir 

3. flokkur kvenna Týs lék tvo 
leiki á fastalandi. Týr tapaöi fyrir 
Grindavík 2-1 og skoraói Hjördís 
Halldórsdóttir mark Týs. Að sögn 
Stgþöru þjálfara sofnuóu Týs-
stelpumar á veróínum á fyrstu 5 
mínútunum og þá skoraði Grinda-
vík tvö mörk. Síðan sóttu 
Týsstúlkurnar látlaust að marki 
Grindavíkur og nokkrum sinni fór 
boltinn í markstangirnar. 

En Týsstelpurnar gerðu sér 
síóan lítiÓ fyrir og sigruðu Breiða-
blik daginn eftir, 3-1. Ágtísta 
Sigmarsdóttir, Bryndís Jóhannes-
dóttir og Þóranna Halldórsdóttir 
skoruóu mörk Týs. Sigur stelpn-
anna var sannfærandi en þess má 
geta að leikurinn fór fram á möl. 

4. flokkur drengja Týs keppti 
tvo leikí uppi á landi um helgina. 
Strákarnir leika í C-riöli og fóru 
fyrst í Njarðvík. Týrarar töpuóu 3-
2 og fóru illa með mörg góó 
marktækifæri. Seínni leikurínn var 
við HB á Hvolsvelli og unnu 
Týrarar nauman sigur, 2-1. 

5. flokkur Þórs vann tvo stór-
sigra í íslandsmótinu um síðustu 
helgí. Strákarnir lögðu land undir 
fót og fóru fyrst á Grundarfjörð og 
kepptu við heimamenn. Þórarar 
unnu örugglega 4-1. Mörk Þórs 
skoruðu þeir Gunnar (2), Bjöm og 
Magni. 

Síðan voru Ægismenn heimsótt-
ir og þá unnu Þórarar hvorki meira 
né minna en 18-0, og geri aðrir 
betur. Mörk Þórs skoruðu þeir 
Magni (4), Sígurður Ingi (3), 
Hörður (2), ívar (2), Siggi Ari (2), 
Gunnar (2), Bjorn (2) og Sæþór. 

2. flokkur kvenna IBV fékk 
Val í heimsókn á mánudaginn. 
Leiknum lyktaði meó jafnteíli 2-2 
sem veróa að teljast sanngjörn úr-
slit leiksins. 

3. tlokkur ÍBV vann loks sigur í 
Islandsmótinu í vikunni. Þeir 
fengu Reyni Sandgerði í heimsókn 
í B-riðlí og unnu örugglega, 6-2. 
Bjarní Geír Viðarsson 2, Þorsteinn 
Þorsteinsson, Stefán Bragason, 
Guðlaugur Kr. Stefánsson og 
Jóhann Sveinn Sveinsson eítt mark 
hver. 

í síðustu viku vann 3. flokkur 
ÍBV lið Hauka í bikarkeppninni 3-
2 og eru því. komntr í næstu 
umferð sem er 16 liða úrslit. 
Leikurinn fór fram á gervigrasinu 
á Ásvöllum. Fyrsta markið gerðu 
Haukar og skrifast það á reikning 
markvarðarins sem annars stóö sig 
mjög vel. En Eyjamenn gáfust að 
sjálfsögðu ekki uppog jöfnuðu 1-1 
mcð föstum skalla Þorsteíns Þor-
steinssonar. Óskar Jósúason skor-
aði annað mark ÍBV eltir að 
Þorsteinn hafði misnotað dauða-
færí. En Haukar jöfnuðu í seinni 
hálfleik með einhverju fallegasta 
sjálfsmarki hjá ÍBV sem sést hefur 
í knattspymu hér á landi í mörg 
herrans ár. En það var bara til að 
setja spennu í leikinn eins og einn 
leikmaðurinn sagði og Þorsteinn 
skoraði sigurmark ÍBV, 3-2, þegar 
hann afgreiddi boltann snyrtilega í 
netið. j 16 liða úrslitum mætir IBV 
liði Gróttu. (B.S.) 

Vestmannaeyjamótið 
Vestmannaeyjamótið milli Týs og 
Þórs í 7. flokki hófst sl. mánudag. 
Leikið er í þremur liðum og urðu 
úrslitin eftirfarandi: 
A-lið: 6-0 fyrir Þór - B-lið: 3-1 
fyrir Tý - C-líð: 6-0 fyrirTý 

3-2 
Stelpurnar í 3. flokki Þórs töpuðu 
3-2 en ekki 3-0 fyrir Haukum eins 
og sagt var frá í síðasta blaði. 
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FRETTIR 20 ára 
Síðastliðinn þríðjudag, 28.júní, voru 20 árfrá þvíl. tölublað FRÉTTA kom út. Erþess minnst í blaðinu á dag á ýmsan hátt. 

Framvarðasveit blaðsins ídag eru blaðburðarbörnin ogprýða þauforsíðuna ítilefni afmœlisins enþau erufrá vinstri: Hind Hannesdóttir, 
Elfa Asdís Ólafsdóttir, Unnar Hólm Olafsson, Gísli Geir Tómasson, Símöh Halldórsson, Jóhann Halldórsson, Eyþór Karlsson, Ríkharð 

Guðmundsson, Vigdís Ómarsdóttir og Ivar Örn Leifsson. 

Svona litu 
Vestmannaeyjar 
út fyrir 20 árum 
-Sjá bls. 12 og 13 

Sigurgeir 
stingur á 

bæjarslúðrinu. 
-Sjá bls. 2 

SHELL-mótTýs 

A12. hundrað 
keppendur 

í gær streymdu rúmlega eitt 
þúsund strákar á aldrinum átta 
til tíu ára á SHELL-mót Týs sem 
var sett í gærkvöldi. 

Auk þeirra kom fjöldi fbr-
eldra og fararstjóra þannig að 
vel á annað þúsund manns heim-
sækja Vestmannaeyjar í tilefni 
mótsins. 

Setningarathöfnin var glæsi-
leg að vanda en hápunkturinn 
var skrúðgangan frá Barnaskóla 
að Hásteinsvelli þar sem mótið 
var sett. Þar keppti Stjörnulið 
Ómars Ragnarssonar keppti og 
sýnt var fallhlífastökk og fleira. 

Tilbúnir í slaginn 
Þessir Stjörnustrákar komu með Herjólfi ígœrmorgun og eru þeir 

ákveðnir í að vera bceði sjálfum sér ogfélaginu til mikils sóma. 

Bæjarráð: 

Vestmanna 
-eyjabær 
reynslu-

sveitarfélag 
Fyrir bæjarráði á mánudaginn 

lá fyrir bréf frá félagsmálaráðu-
neytinu þar sem fram kemur að 
Vestmannaeyjabær verði reyn-
slu sveitarfélag. Ekki Iiggur fyrir 
hvaða stofnanir bærinn yfirtekur 
en til greina koma Framhalds-
skólinn og Sjúkrahúsið og 
málefni fatlaðra sem í dag eru 
rekin af ríkisvaldinu. Komi til 
þess að þær komi í liluí bæjarins 
fær bærinn sérstaka greiðslu til 
rekstrarins. 

Guðjón Hjörleifsson, bæjarstjóri, 
sagði að bænum væri gert að skipa 
nefnd til þess að ræða við rík-
isvaldið. „I bæjarráöi á mánu-
daginn var mér falið að fá nánari 
upplýsingar um hvaó þeir eru með í 
huga. Er verið aó tala um allan 
pakkann, Sjúkrahúsið, Framhalds-
skólann og málefni fatlaðra, eða 
einn þessara málaflokka. Ef full-
trúár starfsfólks eða stofnunar eiga 
að vera með í nefndinni með full-
trúum bæjarins er nauðsynlegt að 
vita hvað bærinn yfirtekur. 

Það er búið að ákveða að bærinn 
yfirtaki málefni grunnskólanna á 
næsta ári. Samt liggur ekki fyrir 
hvernig skiptingin verður. Verða 
fulltrúar ríkisins og Sambands 
sveitarfélaga að koma sér saman 
um það. Hjá kennurum eru t.d. 
endurmenntunarsjóðir og fleira sem 
er ekki ljóst hver á að sjá um og svo 
eru það auðvitaó lífeyrissjóðsmálin 
sem eru mjög stór. 

Þetta eru allt hlutir sem þarf að 
skoða mjög vel, því sveitarfélögin 
eru ekki að fara að yfirtaka þennan 
rekstur til þess að borga með 
honum, heldur til að reka hann sem 
best. 011 starfsemi sem flyst frá 
ríkinu yfir á sveitarfélögin hlýtur að 
verða skilvirkari og betri. Um það 
snýst málið," sagði Guðjón. 

Hvaó segja />ou 
um FRÉTTIR eftir 

lOárakynni. 
Atta einstakl'mgar 
segja sína skoöun. 

- S j á b l s . 1 4 - 1 7 

FJOLSKYLDU-
TRYGGING 

T R Y G G I N G A FASTEIGNA-
M I Ð S T Ö Ð I N HR TRYGGING 

Bílaverkstæðið BRAGGINNs/f. 
RÉTTINGAR OG SPRAUTUN: 
Flötum20-Sími11535 

VÍÐGERÐIR OG SMURSTÖÐ: 
Græðisbraut 1 - sími 13235 

FAX13331 
4» 
BRUAR BILIÐ 

Sumaráætlun Herjólfs 
Alk virka daga 

Frá Vatmannatyjum: KL 08:15 
FráI>orlákshöjh:KL 12:00 

Aukþess jhstudaga ogsunnudaga: 
Frá Vestmannaeyjum: KL 15:30 

FráÞorláhhöfr:KL 19:00. 
Aukfimmtdaga íjúní ogjúit: 

FríFýum kL 15:30 - Þrá Þhöfii kl. 19:00 



w Fimmtudagurinn 7. Júlí 1994 

Ellefta Shellmót Knattspyrnufélagsins Týs: 

Þrekvirki íslenskr 
ar knattspyrnu 

- Tókst í alla staðifrábœrlega eins og venjulega og 
veðurguðirnir skörtuðu sínu fegursta. 

Veóurguóirnir léku við mótsgesti á ellefta Shellmóti Knatt-
spyrnuféla^sins Týs sem lauk sl. sunnudagskvöld meó veglegu 
lokahófi í Iþróttamiðstöðinni. Um 1000 peyjar á aldrinum 8-10 
ára og um 400 fararstjórar og foreldrar settu svo sannarlega 
mikinn svip á bæinn pá fimm daga sem Shellmótiö stóð yfir. 
Það var skemmtileg sjón að sjá þessa lífsglöóu drengi í æfinga-
göllum félaga sinna í öllum regnbogans litum marsera fylktu 
liói um götur bæjarins, syngjandi baráttusöngva síns félags. 
Stemmningin stigmagnaóist dag frá degi og náði hámarki á 
sunnudeginum þegar úrslitaleikirnir fóru fram. Þar féllu mörg 
tár enda eru margir kallaðir en aðeins einn útvalinn þrátt fyrir 
aó stærsti sigurinn á Shellmótinu sé aó fá aó vera með. 
Skipulagning mótsins gengur út frá 24 félögum þannig aó ekki 
nærri því öll félög á landinu komast aó. Fyrir okkur Eyjamenn 
er alltaf jafn mikil ánægja aó fá aó taka á móti öllu þessi fólki 
eftir mikla undirbúningsvinnu þar sem um 300 sjálfboðaliðar 
koma nærri. En í hugum þessara ungu drengja er þaó sann-
kallað ævintýr að koma til Vestmannaeyja. Þaó er ekkert sem 
jafnast á vió Shellmót í Eyjum. Drengirnir í öllum liðum hafa 
allan sl. vetur verió að safna fyrir ferðinni til Vestmannaeyja 
með því að selja allt milli himins og jarðar, meö því aó safna 
dósum og annað sem til fellur. Stemmningin hefur verið að 
stigmagnast allt vorið. 

Ýmislegt hefur veriö ritað um þetta 
einstaka mót í gegnum tíöina. Þaö 
hófst sem lítil tilraun árið 1984 en er 
orðið að veglegasta og vinsælasta 
knattspyrnumóti landsins. Þrátt fyrir 
ellefu ár er engin þreytumerki á því 
að finna, þvert á móti vex því ás-
megin eftir því sem árin líða. 
Fréttapýramídahafinn Lárus Jakobs-
son stýrir Shellmótinu enn með 
jámhendi og hefur undir sinni stjórn 
vaska sveit sjálfboðaliða sem gengur 
í sín störf ár eftir ár. Þökk sé 
Shellmótinu og öllu sem því fylgir 
eignast þessir ungu drengir góðar 
minningar frá Eyjum sem án efa á 
eftir að skila sér í framtíðinni. I dag 
sjáum við stráka, sem voru að stíga 
sín fyrstu spor á knattspyrnuvellinum 
fyrir 10 árum síðan, vera að slá í gegn 
í meistaraflokki sinna félaga. Þar má 
nefna ívar Bjarklind hjá KA sem var 
valinn besti leikmaður fyrsta mótsins 
og Eióur Smári Guðjohnsen hjá Val 
sem var markakóngur árið 1988 með 
26 mörk. ívar var heiðursgestur 
mótsins í fyrra á lokahófinu og Eiður 
Smári í ár. 

Ekki bara fótbolti 
Shellmótið hófst á hefðbundinn 

hátt með glæsilegri setningarathöfn á 
Týsvellinum. Liðin gengu frá Barna-
skólanum að Týsvellinum þar sem 
gestgjafarnir, Knattspyrnufélagið Týr 
voru í fararbroddi. Skrúðgangan 
lióaðist eins og ormur um göturnar og 
virtist hún aldrei ætla að taka enda. 
Eftir ávörp þar sem formaður Týs 
setti mótið formlega og skemmtilega 
flugeldasýningu, tóku við skemmti-
atriði. Björn Thoroddsen listflug-
maður mætti að venju en vegna óhag-
stæðs veðurs flaug hann ekki mjög 
lágt yfir en sumum fannst þó nóg um. 
Hápunkturinn á setningarathöfninni 
var knattspyrnuleikur milli stjörnu-
liðs Omars Ragnarssonar og 
úrvalsliðs þjálfara sem voru klæddir í 
skrautlegan kvenfatnað. Að síðustu 
kom karamelluflugvélin við mikinn 
fögnuð drengjanna og þrátt fyrir að 
ekki lentu þær allar á vellinum heldur 
húsþökum í næsta nágrenni kom það 
ekki að sök. 

Keppnin hófst í blíðskaparveðri á 
fimmtudagsmorgni og var keppt frá 

morgni til kvölds. Á föstudeginum 
var innanhússmótið og á laugar-
deginum kláraöist riðlakeppnin í 
steikjandi hita. Þá fóru einnig fram 
undanúrslitaleikirnir og á sunnu-
deginum fóru fram úrslitaleikimir. En 
Shellmótið er langt í frá að vera bara 
fótbolti þótt hann sé í aðalhlutverki. 
Við komuna til Eyja fá allir þátt-
takendur myndarlegan pakka þar sem 
er að finna mótsblað, bakpoka merk-
tan Shellmótinu, bol merktan 
Shellmótinu, Shellmótsnælur, Shell 
húfu, Sprite skvísu, Coke merki, 
Coke poka og pakka með myndum af 
leikmönnum heimsmeistarakeppn-
innar. Farið er með drengina í 
bátsferð og rútuferð, á föstudags-
kvöldinu er kvöldskemmtun. Að 
þessu sinni áttu Magnús Scheving og 
Rúnar Júlíusson að vera aðal-
skemmtikraftamir en vegna þoku var 
ekki flugfært til Eyja. Hinn eini og 
sanni Arni Johnsen hljóp í skarðið á 
síðustu stundu og bjargaði málunum. 

a. 

Frá setningu Shelímóts Knattspyrnufélagsins Týs. Um 1000 peyjar af öllu lai 
mætti á Shellmótið eins og venjulega. 
Hann sagði í samtali við Fréttir að 
þaó væri alltaf jafn ánægjulegt að 
koma á Shellmótið, sem í sínum huga 
væri hreint og klárt ævintýri fyrir 
þessa stráka. Hann hrósaði Týrurum 
fyrir frábært skipulag og sagði að 
mótió væri hrein skemmtun frá upp-
hafi til enda. Stærsti sigurinn væri að 
fá að vera með. Hann sagði jafnframt 

'Jt ' 

Hinn knái Týrari Víðir Róbertsson snýr á einn varnarmann Fylkis. 

Hafði hann í farteskinu sérstakan 
Shellmótsbrag sem vakti mikla 
lukku. Á laugardagskvöldinu var 
grillveisla fyrir þátttakendur ásamt 
knattþrautum og landsleik. A sunnu-
deginum var matarveisla og lokahóf. 
Auk þess fá þátttakendur morgunverð 
og eina heita máltíð á dag. 

Stærsti sigurinn að 
vera með 

Eggert Magnússon, formaður KSÍ, 

að varnarfótbolti ætti ekki að sjást í 6. 
flokki því allir ættu að fá að vera 
með. 

En samt er það svo að á 
Shellmótinu eru þrír sigurvegarar, í 
A, B og C. FH-ingar voru sigur-
sælastir allra liða og unnu tvöfalt. I 
keppni A-liöa unnu þeir IR í víta-
spyrnukeppni í úrslitaleiknum og í 
keppni C-liða unnu þeirFylki einnig í 
vítaspyrnukeppni. Þetta var þriðji 
titill FH á Shellmóti en sá fyrsti í A. I 
keppni B-liða vann Fylkir lið KR 3-0. 
Fylkir er sigursælasta lið 
Shellmótsins og á nú sex titla að baki. 

Eins og það var gaman að sjá 
sigurliðin í úrslitaleikjunum stíga 
villtan stríðsdans í leikslok, var sorg-
legt að sjá tapliðin lúta í gras í orðsins 
fyllstu merkingu. Fyrir þessa ungu 
drengi er um sjálfa heimsmeistara-
keppnina að ræða, það er allt lagt 
undir. Að láta úrslitin ráðast í víta-
spymukeppni er varla hægt að leggja 
á þessa ungu drengi. Geðshræringin í 
kringum úrslitaleikinn sjálfan er 
meira en nóg. Taka þarf vítaspyrnu-
keppnina til endurskoðunar og 
spuming um að hafa í staðinn stuttan 
bráðabana. Ef úrslitin ráðast ekki 
mætti láta hlutkesti ráða og þar ættu 
drengirnir sjálfir ekki að koma nærri. 

Eyjaliðunum gekk illa 
Eyjaliðunum gekk ekki sem skyldi 

á Shellmótinu og var árangur þeirra 
mjög slakur. Það var B-lið Týs sem 
náói besta árangrinum eða 11. sæti. I 
riðlakeppninni hafnaði A-lið Þórs í 5. 
sæti með 3 stig og tapaði síðan fyrir 
Valsmönnum í leik um 19.-20. sæti, 
0-1. B-lió Þórs hafnaði einnig í 5. 
sæti með 2 stig og vann HK í leik um 
19.-20 sæti, 4-2. C-lið Þórs hafnaði 
eins og hin liðin í 5. sæti í riðla-
keppninni og tapaði síðan fyrir Fjölni 
í leik um 17.-18. sæti, 0-3. Týrurum 
gekk aóeins betur en Þórarum. A-lið 
Týs hafnaði í 4. sæti í riðlakeppninni 
og vann Hauka í leik um 15.-16. sæti, 
3-1. B-lið Týs hafnaöi í 3. sæti í riðla-
keppninni og vann Grindavík í leik 
um 11.-12. sæti 3-0. C-lið Týs hafn-
aði í 5. sæti í riðlakeppninni og tapaði 
fyrir Grindavík í leik um 19.-22. sæti. 

I knattþrautum fengu Týrarar tvo 
gullpeninga. Víðir Róbertsson vann í 
knattraki hjá eldri strákunum og 
Svanur Jónsson vann í vítahittni hjá 
eldri. 

Þrátt fyrir að stærsti sigurinn sé að 
vera með hlýtur þessi slaki árangur 
Eyjaliðanna á Shellmótinu ár eftir ár 
að vekja upp ýmsar spumingar. En 
þegar stórt er spurt verður oft fátt um 
svör en það er kominn tími til að taka 
starfió í yngri flokkunum fastari 
tökum. 

Skemmtilegasti aldurinn 
Drengimir á Shellmótinu eru 8-10 

ára. Þetta er einhver skemmtilegasti 
aldurinn. Drengirnir eru svo 
hamingjusamir með lífið að það er 
ekkert sem getur varpað skugga á til-
veruna. Það kemst ekkert annað að en 
fótbolti og aftur fótbolti. Fyrir-
myndimar koma úr heims-
meistarakeppninni og drengimir eru 
með smáatriðin á hreinu. Þeir fagna 
eins og hetjumar, þeir láta í Ijós von-
brigði sín eins og hetjumar og eiga 
sér drauma eins og hetjurnar. I huga 
drengjanna er Shellmótið ekki minna 
ævintýr en heimsmeistarakeppnin. 

Shellmót Týs er stórmót á alþjóð-
legum mælikvarða. Enginn staður 
nema Vestmannaeyjar eru eins hent-
ugar fyrir mót af þessu tagi. 
Mótshaldarar mega aldrei slá slöku 
við, þá er voðinn vís. Kröfumar ero 
miklar eins og oft vill verða þegar 
menn eru orðnir vanir góðu. 

Týrarar! Til hamingju með 
Shellmótið, þrekvirki íslenskrar 
knattspymu, enn eina ferðina. 

ÞOGU 
Björn Elíasson þjálfari 6. flokks Týs gefur strákunum sínum góð ráð í hálfleik. 
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Kvennadeild Týs vinnur þrekvirki á hverju Shellmóti: 

700 lítrar af mjólk og 
7-8 búsund svalafernur 

•**# /<zra ofan ídrengina á Shellmóti Týs. 

inu á Týsvellinum eftir að hafa marserað frá Barnaskólanum. 

Það er ekki ofsögum sagt að 
Kvennadeild Týs vinni þrekvirki á 
hverju einasta Shellmóti Týs. 
Hvorki fleiri né færri en um 80 
konur vinna baki brotnu í sjálf-
boðavinnu á Shellmóti. Störf 
þeirra fara ekki hátt en eru 
ómetanleg og án framlags þeirra 
yrði mótið ekki jafn glæsilegt og 
raun ber vitni. Katrín Freysdóttir 
er formaður kvennadeildar Týs og 
hefur yfirumsjón með starfi 
kvennadeildarinnar á Shellmóti og 
á jafnframt sæti í mótsnefnd. A 
hverju sumri tekur hún sér viku frí 
frá vinnu til að geta sinnt 
Shellmótinu og er hún ekki eina 
konan sem það gerir. 

„Þetta eru mikið til sömu konurnar 
sem vinna í kringum hvert Shellmót 
og nokkrar þeirra hafa verið með frá 
upphafi. En það bætast alltaf fleiri 
konur við í hópinn og allar eru þær 
velkomnar. Kvennadeildarkonurnar 

Kvennadeild Týs gaf öllum þjálfurum og einum fararstjóra í hverju liði á Shellmóti blómvönd á lokahófinu. 
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leggja mikla vinnu á sig og það er í 
mörg hom aö líta. Allir mótsgestir 
gista í grunnskólunum, Barnaskóla 
og Hamarsskóla. Á hverjum morgni, 
fimm daga í röð kl. 7, er morgun-
verður sem sex konur í hvorum skóla 
sjá um. Þá er að baki mikil forvinna. 
Það þarf að panta og ganga frá 
matnum og það er meira en að segja 
það. Mér telst til að við höfum pantað 
um 700 lítra af mjólk, um 1000 
jógúrt, 7-8 þúsund fernur af Svala og 
Hi C og tugi kassa af kornfleksi, osti. 

1 

Sannkallað ævintýr | 
„Ég er í fyrsta skipti á Shellmóti. Þetta er sannkallað ævintýri og liel'ur 
staðið undir ölluin þeim væntingum sem til þess voru gerðar," sagði 
Guðmundur Árni Stefánsson, félagsmálaráðherra, sem var í fylgdarliði 
FH á Shellmótinu. FH yar með stærsta hópinn að þessu sinni eða um 100 
manns. Guðmundur Arni fylgdi stráknum sínum, Heimi, til Eyja á 
Shellmótið og taldi skipulagningu Eyjamanna til mikillar fyrirmyndar. 
„Hér er ótrúlega mikið um að vera fyrir strákana og aldrei dauð stund. 
En fótboltinn skiptir auðvitað aðalmáli. Þaða kemur mér á óvart hvað 
það er spiluð góð knattspyrna og hve margir efnilegir strákar eru hérna. 
Hér eru svo sannarlega knattspyrnuefni framtíðarinnar," sagði 
Guðmundur Árni. 

skinku, ávöxtum o.fl. Við fáum 
einnig glænýtt brauð í morgun-
verðinn sem er bakað fyrr um nóttina. 
Það er því óhætt að segja að morgun-
verðurinn sé mjög myndarlegur. 
Mjólkina geymum við í kæligámi á 
bryggjunni og svo þarf að bera allt 
hitt upp í skólana. A grillkvöldinu 
fara vel á þriðja þúsund pylsur ofan í 
strákana og um 2000 pylsubrauð sem 
eru bökuð innanbæjar," sagði Katrín. 
Þess má geta að Sæfellsbúið hefur í 
mörg ár gefið öll egg sem kvenna-
deildin hefur þurft á að halda í 
bakstur á Shellmóti. 

En þar með er ekki öll sagan sögð. 
Kvennadeild Týs sér einnig um öll 
þrif í skólunum þessa daga og þrífur 
m.a. salernin daglega. Vaktir eru í 
skólunum allan sólarhringinn og sjá 
konurnar um þær. I Týsheimilinu eru 
þær einnig með vaktir en þar selja 
þær vöfflur, samlokur, langlokur o.fl. 
og þetta þarf allt að undirbúa vel. 
Auk þess sjá þrjár konur um að þrífa 
Týsheimilið alla mótsdagana. Katrín 
hefur yfirumsjón meó starfi kvenna-
deildarinnar og var þetta þriðja mótið 
í röð sem hún stýrði ollu með haröri 
hendi. 

„Við höfum vaktformenn þannig 
að á hverjum stað er ávallt til staóar 
ábyrgðaraðili. Þannig verða til miklu 
sjálfstæðari og öflugri einingar sem 
vita nákvæmlega hvað þær eiga að 
gera. Við grípum einnig inn í ýmis 
önnur störf sem tengjast mótinu. 
Allar konurnar vinna þetta í sjálf-
boðavinnu og margar taka sér 
sumarfrí þessa viku meðan á 
Shellmótinu stendur. Flestar þurfa 
konurnar að fara á fætur fyrir klukkan 
6 á morgnana til að byrja að undirbúa 
morgunmatinn í skólunum. Mánu-
dagskvöldið eftir að mótinu'lýkur 
þrífum við skólana hátt og lágt til að 
skilja við þá eins og við tókum við 
þeim," sagði Katrín. 

Segja má að kvennadeildin sé 
þungamiðjan í Shellmótinu. Sífellt 
fleiri verkefni hafa færst yfir á herðar 
þessara hörkuduglegu kvenna og 
væri félagið mun fátæklegra ef þeirra 
nyti ekki við. 

Þess má geta að kvennadeildin 
hefur síðustu ár fært einum þjálfara 
og einum fararstjóra í hverju liði, 
blómvönd að gjöf á lokakvöldinu, 
sem sýnir betur en margt annað ör-
læti þessara kvenna. Nýafstaóið 
Shellmót var þar engin undantekning. 

* -V
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URSLIT SHELL 
MÓTSINS: 

A-lid 
Úrslitaleikur: 
FH - ÍR 4 : 2 
Eftir vítakeppni (0:0) 
3.-4. sæti: 
KR-Grótta 3 :0 
Innanhússmót: 
Úrslitaleikur 
ÍR-Leiknir 1 :0 
3.-4. sæti: 
HK-KA 1:0 
Markakóngar: 
Enric Már Du Teitsson Gróttu, 
Finnur Ólafsson HK og Helgi 
Ólafsson HK 9 mörk. 
Háttvísi: Grótta. 

B-lið 
Úrslitaleikur: 
Fylkir-KR 3 : 0 
3.-4. sæti: 
FH-ÍR 5 :2 
Innanhússmót: 
Úrslitaleikur: 
UBK-Selfoss 4 : 0 
3.-4.sæti: 
Þór Ak.-Valur 1 : 0 
Markakóngur: 
Andri Þór Ingvarsson Leikni 10 
mörk. 
Háttvísi: HK. 

C-lið 

Hvað er boltinn eiginlega ad gera þarna.' gæti þessi Porari veríð að hugsa. 

Urslitaleikur: 
FH-Fylkir 4 : 3 
Eftir vítakeppni (1:1). 
3.-4. sæti 
Valur-Þróttur 1 :1 
Valur vann eftir vítakeppni 
Markakóngur: 
Jón Emil Guðmundsson Valur 
17 mörk. 
Háttvísi: KA. 

Önnur 
verðlaun: 

Besti leikmaður Shellmóts: 
Gunnar H. Kristinsson ÍR. 
Besti varnarmaðurlnn: 
Atli Guðnason, FH. 
Besti markvörðurinn: 
Hannes Halldórsson, Leikni. 
Prúðustu liðin: 
Þróttur og Þór Ak. 
Auk þess var keppt í ýmsum 
knattþrautum. Svanur Jónsson 
Tý vann í vítahittni eldri og Víðir 
Róbertsson Tý vann knattrak 
eldri. Skotfastasti leikmaðurinn 
var Magnús Már Þorvarðarson 
Leikni en hann skaut boltanum 
á 75 km. hraða samkvæmt 
mælingum lögreglunnar. 

Svanur Jónsson 
vítahittni eldri. 

MHl 

Tý vann 

'Víðh- Róbertsson 
knattrak. 

Tý vami 



Fimmtudagurinn 7. júlí 1994 

Svipmyndir frá Shellmóti 

Sögulegur stjömuliðsleikur 
Ixikur stjörnuliðs Omars Ragnarssonar og úrvalsliðs þjálfara á 
sctningarhátíð Shcllmótsins vakti mikla kátínu hjá mótsgcstum og skal 
cngan furða því þctta var einn skrautlcgasti lcikur sem sögur fara af. 
I>jálfararnir voru Iátnir klæðast skrautlcgum kvcnmannsundirfötum 
sem góðar konur í kvcnnadciid Týs lánuðu. Reyndar var ekki nóg af 
brjóstahöldurum handa öllum „stúlkunum" og uppgötvaðist það rétt 
áður cn lcikurinn átti að hcfjast. Nú voru góð ráð dýr og var gengið á 
stclpurnar í kvcnnadcild Týs, sem vinna þrekvirki á hverju Shellmóti, og 
þær spurðar hvort þær gætu lánað brjóstahaldarana sem þær voru í. 
Klara Tryggva og Bergljót Blöndal (Bcgga hans Jóa í Laufási) töldu það 
lítið mál og þær smcygðu scr úr höldurunum á augabragði þannig að 
lcikmcnnirnir fengu ylvolga brjóstahaldarana að láni. 

Sá ungi þjálfari scm fckk lánaðan brjóstahaldarann hjá Bcggu fékk 
þau skilaboð frá henni að Jói, maðurinn hennar, væri dómari og hann 
mætti alls ekki scgja Jóa frá því að hann hefði fengið haldarann að láni 
hjá scr. Þjálfarinn ungi lofaði því cn þcgar stjörnuleikurinn var ný-
byrjaður, hljóp hann að dómara lciksins sem var með skrímslagrímur 
fyrir andlitinu, klcip í brjóstin á honum og sagði: „Ég fékk brjósta-
haldarann scm ég er mcð hjá konunni þinni." 

Kitthvað fannst þjálfaranum unga barmurinn á dómaranum mjúkur 
viðkomu. Skal engan furða því hann hafði klipið í ekta kvenmanns-

brjóst, en ekki karlageirvörtur eins og hann 
átti von á. Dómarinn var nefnilega kven-
maður að nafni Sigþóra Guðmundsdóttir. 
Þjálfarinn ungi hafði misskkilið Beggu og 
hélt að Jói væri að dæma stjörnuliðsleikinn 
en svo var nú aldeilis ckki! 
Þess má geta að stjörnulið Ómars vann 
lcikinn 2-1. Ómar skoraði sjálfur fyrra 
markið en Hcrmann Gunnarsson skoraði 
sigurmarkið af slíkri yfirvegun að Rússinn 

fw- 'jy K',£~4F. Salenko hefði orðið stoltur af. í stjörnu-
liðinu voru kappar eins og Siggi Sveins 
handboltakappi, Stefán Hilmarsson söng-
vari og Valtýr Björn íþróttafréttamaður. I 
markinu var Árni Johnsen að venju. Hann 
varð fyrir því óláni að hlaupa á stöngina á 

S í"L I markinu og fékk skurð á cnnið þar sem 

. ^ ? V ' ! sauma þurfti nokkur spor. 

^^ . _ „ ^j 
Lcikmenn Grindavíkur borða ncsti á milli leikja. 

Eggert heilsar upp á leikmcnn fyrir cinn úrslitaleikinn. 

Eggert Mugnússon, formuður KSÍ: 

„Alltaf jafn gaman" 
„Það er alltaf jafn gaman að koma 
til Eyja á Shcllmót. Veðrið lék við 
mótsgcsti. Það cr eins og Lárus 
mótsstjóri og Týrarar séu með sér-
stakt samkomulag við æðri 
máttarvöld um að hafa sól og blíðu 
á Shellmóti," sagði r Eggert 
Magnússon, formaður KSÍ, sem lét 
sig að sjálfsögðu ekki vanta á 
Shellmótið frekar en endranær. 

„Strákarnir hafa nóg að gera enda 
dagskráin vel skipulögð og alltaf eitt-
hvaö um að vera. En fótboltinn 
skiptir auðvitað aðalmáli á Shellmóti 

og það er gaman að sjá hvað dreng-
irnir lifa sig inn í knattspymuna. Á 
þessum aldri skiptir mestu máli að 
kenna drengjunum undirstöðuatriðin 
í knattspyrru en ekki endilega að 
sigra. Það er ekkert gaman að sjá lið 
sem er með þrjá leikmenn í vöm og 
þeir fá ekkert aó taka þátt í því sem 
gerist frammi. Varnarfótbolti á ekki 
að sjást í 6. flokki. Sem betur fer hef 
ég séð lítið af honum á Shellmótinu, 
sem hefur verið frábær skemmtun frá 
upphafi til enda," sagði Eggert. 

Tveir Stjörnuleikmenn á spjalli við lögregluþjóna. 

^^...-.«B— témtm. i >JPJk* 

Sjúkraliðar sækja slasaðan leikmann, Sigga Sveins, inn á völlinn, í 
stjörnuleiknum. 

Faðir Shellmótsins, Lárus Jakobsson, ásamt ritara sínum og sérlegum 
aðstoðarmanni, Hafsteini Hjálmarssyni. 

SHELLPUNKTAR 
ÁRNIHUÚP í SKAROK) 

Á kvöldvöku Shellmðtsins á fftstudags-
kvöldiö hljóp þingmaðurinn Árni 
Johnsen í skarðið fyrir Magnús 
Schevingog Rúnar Júlíusson. Ami var 
ekki í vandræðum með að vera tveggja 
manna maki og þrátt fyrir að fyrir-
varinn haft verið skammur, tokst Ama 
að setja saman sérstakt Shellmótslag. 
Ámi var að sjátfsögðu mcð gítarinn í 
farteskinu og frumflutti lagið, sem 
nefhisl „Peyjasöngur á Shcilmóti," sem 
i framtiðinni verður örugglega hióeina 
qg sanna Shellmótslag. Textínn ereftir 
Áma en lagið er Gamli Nói og Ólei, 
ólei (viðlagið). 

Djarfir peyjar, djatfir peyjar, 
duga alltr vei. 
Bolta sprækir spiírkum, 
splæsum nokkrum mörkum. 
allír í stuði, allirí stuði, 
eignumst vinarþel. 

Dleí, ölei, ólei, ólei, ólei, ðlei, 
Óleí, ólei, ólei, óleí, ðlei, olei, 
Óleí, ðlei, óléi, ólei, ðlei, ólci, 
Ólei, ólei, ólei, ólei, ólci, ðlei. 

Góðar stundir, góðar stundir, 
gefastokkurhér. 
I sprðngunni víð spröngum, 
spriklum ölium öngum, 
útt í Eyjum, úti í Eyjum, 
erciliftfugíager. 

Olei, ólei... 

Allir saman, aliir saman 
eflum okkar þrótt. 
Síglumút víðEyjar, 
etnsogEyjapeyjar. 
1 kröppum sjóum, kröppum sjóum, 
kappar vcróum fljótt. 

Ólei, ólei... 

Já, Shellmótíð, já, Shellmótið, 
er sérstakt ævintýr. 
Hér er undrastaður 
hér er sérhver glaóur. 
Við keppumst við og kcppumst við 
að keppa í fimmta gír. 
Olci.ólei... 

Ámi Johnsen lét ekki þar við sitja 
heldur samdi (á staðnum?) sérstakan 
Týsbrag í tílefni Shcllmóts. Texiinn er 
sungtnn við lagíó Kátir voru kartar og 
er þanníg: 

Stcrkir eru strákar 
sem stundagóðan leík. 
Ttl Eyja hressir héldu 
hjá Týrurum á kreik. 
En alíir fara þeir aftur 
áæskuheimaslóð, 
með fjör í faramesti, 
því feróin varsvo góð. 
Svo g(')ó, svo goð, svo ofsalega góó 
svo goð, svo góð, svo ofsalega góð. 
Trala la.... 

ÞINGMENN Á SHELLMÓTt 
Það voru fleiri þingmenn en Ároi 
Johnsen á Shellmðti. Tveir þingmcnn 
Alþýðuflokksins fylgdu sínum liðum á 
Sheilmótinu. Guðmundur Ámi 
Stefánsson féiagsmálaráóherra og 
varaformaóur flokksins var i fylgdar-
liói FH og Petn'na Baldursdðttír 
þíngkona vari fylgdarliði Grindavíkur. 

ÚTÍELLHJAEY 
Þjálfurum og fararstjómmliðanna, um 
100 manns, var boðið út í Elliðaey og 
reyndist það hín mesta ævintýraför. 
Margir kvióu fyrir ferðínní þvi Eyja-
menn höfóu gert mikíð ór þvi að 
lundalýs byggju á fimm stjðmu hðteií 
ótí í Elliðaey á lundanum. Var mikið 
spurt um þetta fyrirbæri sem fæstir 
fastalandsgestanna hðfðu heyrt um. 
Þegar komið var út í Elliðaey fór fólk 
að klwa sér meira en venjulega og sér-
staklega var kvenfólkið á varðbergi og 
tiplaói á tánum um eyna. f veiðíkofa 
Ellióaeyinga voru nokkrir lundaveíði-
garpar staddir og bar svo vel í veiði aó 
þar voru nýveíddir hindar. Einn lunda-
veiðijaxlinn, Ólafur Erlendsson, fann 
eina lundaiús í nýveiddum lunda og 
sýndi fastalandsbúunum. Eftir þessa 
sýnikennslu sveif rólegri andi yfir 
Eilíóaey og ailir rnitu fcTðarirœar út í 
ystti æsar. 

Þess má geta að fóikíó, sem fór út í 
Elliöaey, fékkaðgjöfviðurkenníngar-
skjal með mynd af Elliðaey þar sem 
þaó var staðfest að viðkomandi hefði 
stígið á land íEIiiðaey! 



4 B MIÐVIKUDAGUR 6. JÚLÍ 1994 MORGUNBLAÐIÐ + 
SHELL-MOTIÐIVESTMANNAEYJUM 

ÚRSLIT 
KNATTSPYRNA 

1.DEILDKVENNA 
Fj. 

UBK 
KR 
VALUR 
IA 

leikja 

6 
6 
6 
6 

STJARNAN 6 
HAUKAR 
DALVIK 
HÖTTUR 

6 
6 
6 

U 

6 
5 
4 
4 
3 
1 
0 
0 

J T 

0 0 
0 1 
0 2 
0 2 
0 3 
1 4 
1 5 
0 6 

Mörk 

28: 1 
26: 8 
22: 7 
15: 8 
33: 8 

6: 29 
5: 34 
2: 42 

Stig 

18 
15 
12 
12 

9 
4 
1 
0 

2. DEILD KARLA 
Fj. leikja 

LEIFTUR 
GRINDAVIK 
ÞROTTUR R. 
FYLKIR 
VIKINGUR 
SELFOSS 
KA 
ÞROTTURN. 
IR 
HK 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

U 

6 
5 
4 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

J 

0 
1 
2 
1 
3 
2 
0 
2 
2 
1 

T 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
4 
4-

5 

Mörk 

19: 7 
17: 5 
12: 5 
15: 11 

6: 9 
6: 12 
9: 10 
7: 13 
5: 15 
1: 10 

Stig 

18 
16 
14 
13 
9 
8 
6 
5 
5 
4 

3. DEILD 
Fj. leikja 

FJÖLNIR 7 

VÍÐIR 7 
SKALLAGR. 7 
VÖLSUNGUR 7 
Bl 1 
REYNIRS. 1 
TINDASTOLL 7 
HÖTTUR 7 
HAUKAR 7 
DALVIK 7 

U J T 

5 2 0 
4 3 0 
4 1 2 
3 4 0 
4 1 2 
3 1 3 
2 3 2 
1 1 5 
0 1 6 
0 1 6 

Mörk 

16: 7 
19: 10 
20: 10 
12: 6 
15: 11 
10: 15 
9: 14 
8: 14 
6: 16 

10: 22 

Stig 

17 
15 
13 
13 
13 
10 
9 
4 
1 
1 

4.DEILDA 
Fj. leikja U J T 

LEIKNIRR. 5 
ÆGIR 5 
UMFA 5 

ÖKKLI 5 
GROTTA 5 
SMASTUND 5 

4 0 1 
4 0 1 
3 0 2 
3 0 2 
1 0 4 
0 0 5 

Mörk Stig 

12:3 12 
14: 6 12 
13: 11 9 
11: 10 9 
9: 12 3 
9: 26 0 

4. DEILD B 
G.GRINDAV. - AF 

Fj. leikja 

NJARÐVIK 6 
VIKINGURO. 7 
ARVAKUR 7 

ARMANN 7 
FRAMHERJAR 7 
HAMAR 7 
LETTIR 6 

G. GRINDAV. 7 

MA 

U 

6 
5 
4 
2 
3 
1 
1 
1 

m 
J T 

0 0 
1 1 
1 2 
3 2 
0 4 
2 4 
1 4 
0 6 

Mörk 

21: 3 
21: 6 
14: 9 

13: 15 
13: 20 
9: 16 
3: 11 
8:22 

....2:4 

Stig 

18 
16 
13 

9 
9 
5 
4 
3 

4.DEILDC 
FJ. leikja 

MAGNI 

KS 
SM 
HVÖT 

KORMAKUR 

NEISTI 
HSÞ-b 
GEISLINN 

ÞRYMUR 

8 
8 
7 
8 
8 
8 
7 
8 
8 

U 

7 
6 
5 
5 
3 
3 
2 
1 
1 

J T 

0 1 
1 1 
1 1 
0 3 
1 4 
0 5 
0 5 
1 6 
0 7 

Mörk 

27: 7 
42: 9 
20: 9 
19: 11 

9: 18 
11: 17 
14: 21 

9: 47 
9: 21 

Stig 

21 
19 
16 
15 
10 
9 
6 
4 
3 

4. DEILD D 
Fj. leikja U J T 

KVA 6 
HUGINN 6 
KBS 6 
SINDRI 4 
EINHERJI 5 
NEISTI 6 
UMFL 5 

5 0 1 
4 0 2 
3 1 2 
3 0 1 
2 0 3 
1 1 4 
0 0 5 

Mörk Stig 

17:7 15 
17: 10 12 
17: 13 10 
12: 3 9 
15: 13 . 6 
11: 19 4 
4: 28 0 

a SKOTFIMI 

Skotfimi 
Haglabyssuskotfimi 
Landsmót í haglabyssuskotfimi var haldið 
á laugardaginn. Úrslit urðu þessi: 
Einstaklingskeppni stig 
Alfreð Alfreðsson 124 
Reynir Þór Reynisson 122 
Kári Grétarsson .....122 
■Reynir vann Kára í bráðabana. 
Sveitakeppni: stig 
Skotfélag Reykjavíkur 292 
■ Alfreð Alfreðsson 108, Björn Halldórsson 
100, Jóhannes Jónsson 84 
SkotfélagKeflavíkur 288 
■Reynir Þór Reynisson 102, Páll Guð-
mundsson 95, Guðni Pálsson 91 
Skotíþróttafélag Hafnarfjarðar 275 
■Kári Grétarsson 101, Hreimur Garðars-
son 97, Helgi Harísson 77 

GOLF 

Golf 
Opna írska mótið 
Mótinu lauk á sunnudaginn. Kyflingar eru 
breskir nema annað sé tekið fram: 
275 Bernhard Langer (Þýskal.) 70 68 70 67 
276 John Daly (Bandar.) 70 68 73 65, 

Robert Allenby (Ástralíu) 68 68 68 72 
278 Greg Turner (Nýja-Sjálandi) 73 70 69 

66, Jose Maria Olazabal (Spáni) 68 68 
71 71 

279 Steven Richardson 71 70 69 69, Peter 
Baker 70 68 71 70 

280 Sam Torrance 65 73 73 69, Ernie Els 
(S-Afríku) 71 73 67 69, Craig Parry 
(Ástralíu) 70 69 70 71, Alberto Binag-
hi (Italíu) 69 70 70 71, Mike Harwood 
(Ástralíu) 69 69 70 72, Paul Moloney 
(Ástralíu) 71 70 67 72, Nick Faldo 69 
71 67 73 

281 Mike McLean 70 70 73 68, Mike Clay-
ton (Ástralíu) 68 71 72 70, Rodger 
Davis (Ástralfu) 74 69 68 70, John 
McHenry 73 71 66 71, Per-UIrik Jo-
hansson (Svíþjóð) 72 69 67 73 

282 Diego Borrego (Spáni) 68 74 72 68, 
Tony Johnstone (Zimbabwe) 68 69 76 
69, Ruben Alvarez (Argentínu) 71 71 
71 69, Frank Nobilo (Nýja-Sjálandi) 
73 72 67 70 

Ikvöld 
Knattspyrna 
1. deild karla kl. 20: 
Hlíðarendi Valur - Breiðablik 
Bikarkeppni kvenna kl. 20: 
Ólafsfjórður Leiftur - Valur 
Sindravellir Sindri - ÍBA 
Stjörnuvöllur...Stjarnan - Breiðablik 
Egilsstaðir Höttur - KR 

FELAGSLIF 
Hópferð KR norður 

KR sækir Þór á Akureyri heim í 1. deild 
karla í knattspyrnu á morgun, fimmtudag, 
og stendur stuðningsmannaklúbbur KR fyr-
ir hópferð í flugi á leikinn, sem hefst kl. 
20. Nánari upplýsingar og skráning hjá 
Þorláki Björnssyni, framkvæmdastjóra 
knattspyrnudeildar (s. 27181), og Eiríki í 
Greifanum (s. 22077). 

Hópferð IA 
Knattspy_rnufélag_ IA býður upp á hóp-

ferð á leik ÍBV og IA mánudaginn 11. júlí 
í samráði við íslandsflug. Nánari upplýs-
ingar á skrifstofu Knattspyrnufelagsins (s. 
93-13311). 

FH meistari A liða 
Morgunblaðið/Sigfús Gunnar Guðmundss 

AFTARI röð frá vinstri:. Birgir Jóhannsson, Sævar Braason, Andri Þorbjörnsson, Ingvaldur Ben Erlendsson, Óskar Guðbrandi 
og Davíð Þór Viðarsson. Fremri röð frá vinstri: Stefán Breiðfjörð, Vignir Óttar Sigfússon, Róbert Friðþjófsson, Atli Guðna 
Skafti Sveinsson og Óli Jóhann Ólason. Fyrir aftan stendur Birgir Rafn Birgisson þjálfari, en Hlynur Eiríksson þjálfari var fjarstad 

Fylkir meistari B liða 
AFTARI röð frá vinstri: Árni Jón Baldursson, Grímur Freyr Kristinsson, Rögnvaldur Sturluson, Hlynur Þór Gunnarsson, B 
Bragi Arnarsson og Sigurður Þórir Þorsteinsson þjálfari. Fremri röð frá vinstri: Guðjón Hauksson, Eiríkur Ragnarsson, Sigui 
Stefánsson fyrirliði, Egill Gylfason og Sigurður Guðjónsson. Halldór Örn Þorsteinsson þjálfari var að stjórna c-liðinu í úrslita 

þegar myndin var tekin. 

FH meistari C liða 
AFTARI röð frá vinstri: Hermann Jónsson, Pálmar Garðarsson, Guðjón Helgason, Hjörleifur Þórðarson, Orri Grímur Karlsson, 
Hafsteinsson, Hjörtur Brynjarsson, Jón Ragnar Jónsson og Birgir Rafn Birgisson þjálfari. Fremri röð frá vinstri: Guðmundur 
valdsson, Orri Guðbergsson, Haukur ísfeld Ragnarsson, Haukur Már Hjartarson, Vigfús Adólfsson, Heiðar Már Jörgensen, 

Trausti Traustason og Ólafur Hrafn Traustason. Hlynur Eiríksson þjálfari var fjarstaddur. 

-T 
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Orri 
Ing-

, Jón 

HáttM. I I I krakkar 
á vel heppnuðu móti 
11. knattspyrnumótið fyrir 6. aldursflokk fór fram í Vestmanna-
eyjum í síðustu viku og lauk um helgina. Hátt í þúsund krakk-
ar mættu og öttu kappi ífótbolta og fleiru auk þess sem þeir 
fóru í skoðunarferðir á sjó og landi, höfðu nóg fyrir stafni all-
an tímann og þurftu ekki að láta sér leiðast eina einustu mínútu. 

Þetta mót setur mikinn svip á 
bæjarlífið enda margir for-

eldrar sem koma með krökkunum 
og skemmta sér 
ekki síður vel. 
Veðrið lék við móts-
gesti allan tímann 
og allt gekk mjög 
vel. 

FH-ingar mættu mjög sterkir 
til leiks og sigruðu bæði í flokki 
A og C liða auk þess sem B lið 
þeirra hafnaði í 3. sæti. Frábær 

Sigfús Gunnar 
Guðmundsson 
skrifar 
frá Eyjum 

árangur og líklega einn sá albesti 
fyrir utan sigur Fylkis í hópi A, B 
og C liða fyrir tveimur árum, en 
Fylkir sigraði í flokki B liða að 
þessu sinni. 

Keppt var í hinum ýmsu bolta^ 
og leikjaþrautum og nú var sú 
nýung að lögreglan kom og mældi 
skothörku leikmanna. Þetta vakti 
mikla spennu og Magnús Már 
Þorvaldsson, Leikni, var skot-
fastastur allra — sparkaði boltan-
um á 75 kílómetra hraða en slapp 

þó við hraðasekt. 
Á lokahófinu var Davíð Már 

Sigurðsson, Breiðabliki, kallaður 
fram vegna þess að hann varð 10 
ára sama dag og átti að syngja 
fyrir hann. Fljótt kqm í ljós að 
Björn Valdimarsson, ÍA, átti einn-
ig 10 áraafmæli og mætti hann 
á sviðið. Áður en yfir lauk voru 
11 peyjar komnir upp á syið, en 
þeir áttu allir afmæli meðan mótið 
stóð og einn daginn eftir. Fengu 
þeir allir afmælissöng frá 1.000 
manna kór. 

Eiður Smári Guðjohnsen afhenti 
verðlaun á lokahófinu, en ekki er 
langt síðan hann sýndi snilldar-
takta á 6. flokks mótinu í Eyjum. 

Markakóngur 
Valsarinn Jón Emil Guðmunds-
son var markakóngur mótsins 

með 17 mörk. 

+ 

254 sinnum á lofti 
KRISTINN Valdimarsson, Fylki, var bestur í því að halda bolta á lofti, kom 

við hann 254 sinnum án þess að boltinn snerti jörðu. 

Hannes 
besti 
mark-

vörðurinn 
H annes Halldórsson, 

Leikni, var kjörinn 
besti markvörðurinn. „Ég 
vissi að ég þyrfti að eiga 
góðan leik síðasta daginn í 
mótinu til að eiga möguleika 
á að verða valinn, en átti 
samt ekki von á því. Ég var 
líka valinn í landsliðið og það 
var gaman að spila með því 
og mikill heiður. Ég byrjaði 
að æfa úti með Leikni en fór 
svo í markið á einni æfing-
unni og hélt hreinu. Þjálfar-
inn vildi því hafa mig í mark-
inu og þar hef ég verið síðan 
og sé ekki eftir því. Ég hefði 
nú ekkert haft á móti að 
komast aftur á Shellmót, en 
fyrst þetta endaði svona vel 
er maður mjög sáttur þó 

Advera 
meðer 
aðal-
málið 

Skagamennirnir Þorsteinn 

Gíslason, sem er til vinstri á 
myndinni, og Kristján Hagalín 
Guðjónsson, sem báðir eru 10 ára, 
skemmtu sér vel á mótinu. 

„Við höfum komið hérna áður 
en þá bara til að fylgjast með. 
Við hlökkuðum því mikið til að 
koma og vera með í þessu móti. 
Við höfum haft mjög gaman af 
þessu. Það er ekki aðalmálið að 
sigra heldur að vera með. Við 
unnum þó Þór Vestmannaeyjum 
eftir vítakeppni og enduðum í 17. 
til 18. sæti og erum bara ánægðir 
með það enda vorum við í erfiðum 
riðli. Svo fórum við í bátsferð og 
sáum þar fallbyssukúlu. Við erum 
á leið í sprönguna á eftir og það 
verður spennandi að prófa það." 

Hannes 

maður komist ekki aftur. 
Kristján Finnbogason er 
uppáhalds markmaðurinn 
minn á íslandi en Campos 
hjá Mexíkó og Schmeichel 
hjá Manchester United og 
Danmörku af útlenskum. 
Hver veit nema maður verði 
jafn góður og þeir einhvern 
tíma." 

Gunnar H. Krlstínsson 

Gunnar bestur 

Atli Guðnason 
besti varnar-

maður mótsins 

Gunnar H. Kristinsson, 
ÍR, var kjörinn besti 

leikmaðurinn. „Eg gerði allt-
af mitt besta í leikjunum á 
mótinu og það gekk mjög 
vel. A-liðið okkar sigraði í 
innanhúss mótinu og við urð-
um í 2. sæti utanhúss þannig 
að þetta getur varla verið 
betra. Við töpuðum úrslita-
leiknum úti í vítaspyrnu-
keppni. Ég náði að skora úr 
mínu víti og það var mjög 

sárt að tapa, en við vorum 
fjjótir að jafna okkur á því. 
Ég var líka í fyrra á mótinu, 
en þetta hefur náttúrulega 
verið miklu skemmtilegra 
núna úr því að það gekk 
svona vel. Roberto Baggio 
er í mesta uppáhaldi hjá mér 
og ég næ vonandi einhvern 
tíma að verða atvinnumaður 
eins og hann og þá langar 
mig mest að spila með Ju-
ventus." 

Atli Guðnason, FH, var 
kjörinn besti varnar-

maðurinn. Margur er knár 
þó hann sé smár sannast vel 
á Atla, sem sagði að kjörið 
hefði komið sér nokkuð á 
óvart, „þó svo ég hafi verið 
að vona þetta og ég lagði 
mig allan fram í leikjunum. 
Van Basten er í miklu uppá-
haldi hjá mér, en samt lang-
ar mig ekkert að spila 
frammi, kann mjög vel við 
mig í vöminni. Við náðum 
að sigra og það var mjög góð 
tilfinning. Það er ábyggilega 
skemmtilegra að vera að 
spila á Shellmóti en á HM 
og ég held að Brasilía verði 
heimsmeistari." Atli Guðnason 
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Iþróttir unglihga 
Shellmót Týs í knattspyrnu 6. flokks í Eyjum: 

Róbert skoraði þrennu 
á af mælisdaginn sinn! 

- og C-lið Keflavíkur varð Shellmeistari eftir 5-0 sigur gegn Fylki 
Þoisteinn Gunnarsscm, DV, Eyjunv 

Þetta var stór dagur hjá Róbert 
James Speagle, fyrirliða C-liðs Kefla-
víkur, eftir 5-0 sigur gegn Fylki í 
úrslitaleik. Það má segja að hann 
hafi fengið titilinn í afmælisgjöf, því 
hann varð 9 ára á sunnudeginum. 
Auk þess gerði drengurinn sé lítið 
fyrir og skoraði þrennu í úrslita-
leiknum og var hvert markið öðru 
glæsilegra. Alls skoraði Róbert 11 
mörk á Shellmótinu. 

Við vorum með besta liðið 
„Þetta er alveg ótrúlegt - því það 
gekk allt upp hjá okkur og áttum við 
skUið að vinna því ég held að við 
höfum verið með besta liðið. Jú, auð-
vitað er mest gaman að skora mörk. 

Um leið og ég fæ tækifæri þá skýt ég svona vel af því við æfum svo reglu- Róbert. Uppáhaldsleikmenn hans 
á markið, öðruvísi koma aldrei nein lega og höfum góðan þjálfara - og svo eru Roberto Baggio og Kjartan Ein-
mörk. Ég held að okkur hafi gengið er þetta bara svo skemmtflegt," sagði arsson. 

Róbert James, Keflavik, ásamt þjálf-
ara sínum, Guðjóni Guðmundssyni. 

Frá úrslitaleik Fjölnis og FH í keppni A-liöa. Hér eru tveir snillingar í baráttu um boltann. 
DV-myndir Þorsteinn Gunnarsson 

„Brá alveg rosalega" 
- sagði Eyjólfur Héðinsson, ÍR, þegar hann var valinn leikmaður mótsins 

Þoist«nn Guœiaisson, DV, Eyjum: 

Það ríkti raikfl spenna þegar'til-
kynnt var valið á besta markverði, 
varnarmanni og leikmanni Shell-
mótsins. Vigfús Adolfsson, FH, var 
besti markvörðurínn: 

„Bg bjóst svo sannarlega ekki við 
þessu því ég hef aðeins æft í marki 
í eitt og hálft ár. Hins vegar hef ég 
veríð lengi í marki í handbolta og 
var til dæmis valinn besti. mark-
vörður íslandsmótsins í 7. flokki í 
fyrra. Þetta er án efa ein stærsta 
stundin í lífi mínu og auðvitað 
stefni eg á það að reyna að ná langt, 
helst í landsliðiö. Jú, mig langar 
mikið til að koma á Shellmótið á 
næsta ári. Þetta er alveg frábært 
mót," sagði Vigfús. 

Hafldór Sævar Grímsson, Tý, var 
valinn besti varnarmaðurirm: 

„Ég átö svo sannarlega ekki von 
á þessu þó svo ég hafi æft mjög vel 
undanfarið en ég byrjaði að æfa 
fótbolta hjá Tý fyrír 5 árum," sagði 
Halldór. 

Eyjólnír Héðinsson, ÍR, var val-
inn besti leiktnaður Shellmotsíns 
og kom það fáum á óvart og braust 
út mikUl íögnuður ÍR-inga þegar 

þetta var tflkynnt: 
„Mér brá alveg rosalega þegar 

þetta. var gefið til kynna og sió út 
á mér svita. En ég er alveg rosalega 
ánægður því það voru svo margir 

góðír strákar á mótinu. Þetta er 
alveg ótrúlegt. Annars vorum við 
svolítiö óheppnir í mórinu og dutt-
um út í riðlakeppninni á hlut-
kesti," sagði Eyjólfur. Hann skor-

aði 6 mörk fyrir sitt félag og uppá-
haldsleikmaðurínn hans er Hagi 
og Arnar Gunnlaugsson. 

nmm i 

Þessir strákar voru bestlr, frá vinstri, Halldór Sævar Grimsson, Tý, bestl varnarmaðurinn, EyjóHur HéðinS" 
son, ÍR, besti loikmaður Shellmófsins, og Vigfús Adolfsson. FH, besti markvörður mótsins. í bakgrunninn 
er Guóni Bergsson landslídsmaöur en hann afhenti verölaun á mófinu. 

Hörðbarátta 
í Krýsuvík 

Á sunnudag fór fram íslandsmeistara-
mótið í rallíkross á brautinni við Krýsu-
víkurveg. í rallíkrossflokki sigraði Guð-
bergur Guðbergsson á Porsche 911 og er 
þetta þriðja keppnin í röð sem hann sigr-
ar. í 2. sæti varð Högni Gunnarsson á 
Toyota. í krónuflokki sigraði Ólafur Ingi 
Ólafsson á Toyota eftir harða keppni við 
Sigmund Guðnason sem hafnaði í 2. sæti 
á Nissan Cherry. 

Loks var keppt í teppaflokki og þar sigr-
aði Ásgeir Örn Rúnarsson á Ford Mustang 
en annar varð Hjálmar Hlöðversson á 
Firebird. 

Hildur méð 
besta skorið 

Hildur Þorsteinsdóttir, GK, átti besta 
skorið á golfmótinu „Áfram stelpur" sem 
fram fór á Selfossi um helgina. 24 konur 
mættu til leiks og var keppt í þremur ald-
ursflokkum með mismundandi forgjöf. 

Sigurvegarar urðu Hildur Þorsteinsdótt-
ir, GK, og Lydía Egilsdóttir, GSG, í 1. 
flokki, RagnhUdur Jónsdóttir, GK, og Elsa 
Lilja Eyjólfsdóttir, GS, í 2. flokki og Elísa-
bet Gunnlaugsdóttir, GR, og Hanna Gabrí-
elsdóttir, GKG, í 3. flokki. 

EMífjölþraut 
í Laugardal 

Evrópubikarkeppnin í fjölþrautum fer 
fram á Laugardalsvelli um næstu helgi. 
Fjórar þjóðir keppa í tugþraut karla en 
þær eru ísland, Irland, Danmörk og Lett-
land. í sjöþraut kvenna keppa þrjár þjóðir 
og eru þær ísland, Danmörk og Lettland. 

LandsUð íslands í tugþraut karla er skip-
að þeim Jóni Arnari Magnússyni, Ólafi 
Guðmundssyni, Friðgeiri Halldórssyni og 
Theódóri Karlssyni. Kvennahðið í sjö-
þrautinni er skipað þeim Þuríði Yngvars-
dóttur, Guðrúnu Sunnu Gestsdóttir, Sig-
ríði Guðjónsdóttur og Völu Flosadóttur. 

Dalglishekkilengur 
stjórihjáBlackburn 
Kenny DalgUsh hætti í gær sem fram-

kvæmdastjóri ensku meistaranna Black-
burn. Ákvörðun DalgUsh kom mjög á 
óvart en hann hafði gert liðið að enskum 
meisturum fyrir einum og háffum mán-
uði. Dalglish lýsti því yfir að hann mundi 
vera áfram hjá félaginu sem ráðgjafi og 
mundi ekki hafa áhuga á að taka við öðru 
Uði. 

DalgUsh er einn farsælasti fram-
kvæmdastjóri í Englandi en hann gerði 
Liverpool að meisturum á sínum tíma 
áður en hann tók við Blackburn þar sem 
hann náði frábærum árangri. 

VenisonogMarsh 
tilGalatasaray 

Barry Venison hjá Newcastle og MUíe 
Marsh hjá Coventry voru í gær keyptir tíl 
tyrkneska liðið Galatasaray fyrir samtals 
350 milljónir króna. Greame Souness, nýr-
áðinn þjáUari Galatasaray, vfldi ólmur fá 
þá félaga en félagið hyggur á stóra hluti á 
næsta tímabiU. 

Félagið missti meistaratitiUnn til Besikt-
as í vor og voru forkólfar ekki ánægðir 
með það og leggja allt undir fyrir næstu 
sparktíð. 

Aston Villa krækti 
ímarkaskorara 

Aston VUla vann kapphlaupið um júgó-
slavneska landsUðsmanninn Savo Mi-
losevic en gengið var frá kaupunum í gær 
upp á 35̂0 mUljónir. Milosevic kemur frá 
Partizan í Belgrad og skoraði 34 mörk á 
síðasta tímabili. 

Mörg af frægustu félögum Evrópu börð-
ust um þennan snjaUa leUímann og má 
þar nefna Parma, Juventus, Dortmund, 
Atletico Madrid, Paris St. Germain og 
AEK. Aþenu. Fyrir helgina festi Aston 
VUla einnig kaup á hinum efhilega Gareth 
Southgate frá Crystal Palace fyrir 160 
mUljónir. 
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Iþróttir unglinga 

Shellmóti Týs í Vestmannaeyjum lauk í gær: 

Fjölnir Shellmeistari í fyrsta sinn 
- sigraði FH í úrslitaleik, 3-1 - Fylkir sigraði í B-liði og Keflavík í C-liði 

Þoiaeinn Gurmarsson, DV, Eyjunu 

FH og Fylkir áttu tvö lið í úrslita-
leikjum Shellmótsins að þessu sinni. 
FH vann tvöfalt í fyrra en tapaði 
báðum úrslitaleikjunum að þessu 
sinni í keppni A-liða og C-liða. í 
keppni B-Iiða fór Fylkir heim með 
gullið annað árið í röð. 

A-lið:Fjölnir-FH3-1 
Það var aftur á móti Fjölnir sem stal 
senunni með sigri í keppni A-liða, 
sigraði FH í úrslitaleik á nokkuð 
sannfærandi hátt, 3-1. Þetta er fyrsti 
Shellmótsmeistaratitill þessa unga 
félags, en það er aðeins 7 ára gamalt 
og var ekki til þegar fyrsta Shellmót-
ið fór fram, 1984. 

Úrslitaleikurinn í keppni A-liða var 
nokkuð jafn og spennandi allan tím-

márkvórður Fjölnis, var einnig mjög 
lipur milli stanganna. Fjölnisstrák-
arnir voru kraftmíklir og sterkari, 
FH-drengirnir liprari, en það dugði 
þeim ekki í þetta sinn. 

B-lið: Fyikir-FH 5-2 
Úrslitaleikur Fylkis og FH í keppni 

B-liða var ekki eins spennandi og hjá 
A-liðunum, en mjög skemmtilegur. 
Sérstaklega léku Fylkisstrákarnir 
góðan fótbolta, enda fór svo að þeir 
unnu, &-2, eftir að staðan í hálfleik 
var 4-1. Fylkir er sigursælasta lið 
Shellmótsins og var þetta 4. titill fé-
lagsins í röð. 

Mörk Fylkis: Albert B. Ingason 2, 
Kjartan Ágústsson 1, Stefán Kári 
Sveinbjörnsson 1 mark og eitt var 
sjálfsmark. Mörk FH: Árni F. Guðna-
son og Birgir Reynisson. 

C-lið: Keflavík-Fylkir 5-0 
Keflavík hafði mikla yfirburði gegn 

Fylki í úrsktaleiknum í ílokki C-liða 
og sigraði 5-0. Staðan í hálfleik var 
1-0. Fyrirliðinn og afmæhsbarnið 
Róbert James Speagle skoraði 
þrennu fyrir Keflavík og þeir Karl 
Magnússon og Davíð Ö. Hallgríms-
son sitt markið hvor. 

Umsjón 
«, Halldór Halldórsson 

ann. Gunnar Orn Jónsson náði for-
ystunni fyrir Fjölni þegar hann skor-
aði af stuttu færi. Atii Jóhannsson 
jafnaði metin fyrir FH, 1-1, og var 
þetta 8. mark drengsins í mótinu og 
þannig var staðan í hálfleik. 

FH sótti meira framan af í seinni 
hálfleik og skutu strákarnir einu 
sinni í stöng og brenndu auk þess af 
dauðafæri. Gunnar V. Skæringsson 
skoraði síðan tvö mörk fyrir Fjölni 
og gulltryggði 3-1 sigur Fjölnis. Leik-

* urstrákannavarmjögskemmtilegur 
og spennandi og brutust út mikil 
fagnaðarlæti í herbúðum Fjölnis, 
eins og um sjálfa heimsmeistara-
keppnina væri að ræða. Markaskor-
arar liðanna voru mest áberandi í 
leiknum en Þorsteinn, fyrirliði og 

Fjölnir varö Shellmeistari í fyrsta skipti, sigraöi i keppni A-liða og unnu strákarnir FH, 3-1, í skemmtilegum úrslitaleik. Sigurliðið úr Grafarvoginum er i 
attari röð en FH-strákarnir í þeirri fremri. Þjálf ari Fjölnis er Margrét Sigurðardóttir. . . OV-myndir Þorsteinn Gunnarsson 

Gestirnir alls um sautján hundruð 
- og Shellmótiiiu lauk með glæsilegu lokahófi á sunnudagskvöldið 

Þoisteinn Gunnarsson, DV, Eyjum; 

Tólfta Shellmóti knattspyrnufé-
lagsins Týs lauk með glæsilegu 
lokahófí á sunnudagskvöldiö. Þrátt 
fyrir að setningunni hafi verið 
frestað í fyrsta skipti i sögu þess 
og veðrið því sett strik í reöaáng-
inn, er það samdóma álit þeirra 
sem DV rædði við, heimamenn 
jafnt sem aðkomumenn. að œótíð 
hafií allastaðí heppnast sérstak-
Iega vel og gengiö eins og vel smurð 
vél, líkt og upphafsmaður bess, 

Lárus heitinn Jakobsson,hefðivih-
aðhafaþað, 

Shellmót Týs er án nokkurs vafa 
langstærsta knattspyrnumót sem 
haldið er hér á Iandi, fyrir utan 
felandasmótið aö sjálfsögðu. 

Þátttakendur voru xiú rúmlega 
900, en að sögn Bjórns Eliassonar 
i Sheilmótanefnd Tys, fer foreldr-
um krakkanna sem koma til Byja 
sífeöt fjölgandi. Taldi tíann að á 
milli 1600 og 1700 manns hefðu 
komið til Eyjaí tengslum við mótið. 

Shellmótið hófet á fímmtudaginn 

með umanhússknattspyrau. 
Skemmtiatriðum sem áttu að 

vera á setningarhatíðinni var dreift 
yflr mótsðagana og var skrúðgang-
an td. á fðstudagskvöldinu. Móts-
haldið fór mjðg vel fram og fram-
koma alira liða til mikils sóma. Það 
er ólýsanlegt andrúmsloft á Shell-
mótinu og þessir ungu drengir og 
stúBtur, á aidrinum 7-10 ára, setja 
núkinn svip á bæjarhfíð í Eyjum 
þessa fimm daga og eiga hér 
ógieymanle^a daga. 

Það var í mörg horn að Ifta hjá 

Bu-ni Elíassyni í Shellmótsnefnd. 
Hann hafði veg og vanda af undir-
buningi mótsins í ár og tók við 
starfi Lárusar heitins Jakobssonar. 
Auk þess þjálfar ítjðrh 6. fiokk Týs 
sem tók þáít í mótinu. Vinnudag-
amir upp á síðkastið hafaþví verið 
langir og strangir. 

„Miðað við það hvernig veðrið 
hefur sett strik í reikninginn gekk 
mótíð rajög vel. Við erum orðnir 
ýrasu vön gegnum tíðína. Valinn 
maður í hverju rúmi en alls komu 
vel á þriðja hundrað sjálfboðaliðar 

nálægt mótinu. Mest mæðir á 
kvennadeild Týs sem sér um að 
vakta skólana þar sem liðin gista 
og útbúa morgunmat og þrífa. Það 
eru hátt í 100 konur sem gera þetta 
óg allt i sjálfboðavihnu. Þá komu 
og allir tíl leiks með góða skapið 
með sér og það skiptir máli," sagði 
Bjorn, sem vildi koma á framfæri 
þakklæti til allra þátttakenda fyrir 
komuna og skemmtileg kynni 
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Fylkir varð Shellmeistari í keppni B-liða, sigraði FH, 5-2. Fylkir sigraði einnig í fyrra. Shellmeistarar Keflavíkur í keppni C-liða. Strákamir sigruðu Fylki, 5-0. 
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Iþróttir unglinga 

KR-ingar fögnuðu mjög þegar A-lið félagsins hafnaði í 3. sæti. 

Þessir voru bestir 
Eftirtaldir leikraenn voru útnefndir bestu leikmenn mótsins: 
Besti leikmaður Shellmótsins: Eyjólfur Héðinsson, ÍR. 
Besti markvörðurhm: Vigfús Adolfsson, FH. 
Besti varnarmaðurmn: Halldór Sævar Grímsson, Tý. 
Pruðasta liðið: Selfoss. 
Háttvisi: A-liö: Breiöabfik, B-líð: KA, C-Iið: Njarðvík. 

Margar stelpur með 
Þoisteinn Gunnaisson, DV, Eyjum: 

Óvenju margar stelpur kepptu á 
Shellmótinu í ár, eða átta og þar 
af tvær með Fylki. Önnur þeirra, 
Halldóra S. Ólafs, stóð í marki B-
liðs Fylkis og gerði sér lítið fyrir 
og varð Shellmótsmeistari með 5-2 
sigri á FH. - Halldóra stóð í mark-
inu í seinni hálfleik og þrátt fyrir 
náðugan dag sýndi hún mjög góöa 
frammistööu og varði tvisvar 
meistaralega. 

B-lið Fylkis fékk aðeins á sig þrjú 
mörk í mótinu og Halldóra aðeins 
eitt þeirra. Hún er dóttir Ólafs 
Kristins Ólafssonar, fyrrverandi 
markvarðar Fylkis og Fram, en 
Halldóra valdi þó markvarðarstöð-
una upp á eigin spýtur. Halldóra 
og hinn markvörður B-liðsins, 
Máni Björgvinsson, skiptu hálf-
leiknum á milli sín í öllum leikjum 
liðsins. 

„Ástæðan fyrir því að ég spila 
með strákunum er sú að þegar ég 

byrjaði að æfa fótbolta 6 ára gömul 
var engin kvennaknattspyrna hjá. 
Fylki - en það stendur nú allt til 
bóta," sagði Halldóra. 

Halldóra stóð sig vel í markinu. 

Punktarfrá 
Shellmótinu 

• Olíufélagið Skeljungur, helsti 
stuðmngsaðili mótsins, gaf 1100 
trjáplöntur (bakkaplöntur) til 
gróðursetningar í Eyjum í tengsl-
um við mótið, eða rúmlega eina 
plöntu á hvern þátttakanda. 
Krakkarnir sáu sjálfir um gróður-
setninguna sem fór fram ofan við 
malarvöllinn í Löngulág. 
• Björn Thoroddsen sýndi list-
flug, að venju, á Shellmótinu. Að 
þessu sinni fór það fram á sunnu-
deginum þar sem setnmgunni var 
frestað. Björn kastaði ekki kara-
mellum úr flugvél sinni, eins og 
hingað til, en Týrarar lofa í staðinn 
tvöfbldum karamelluskammti á 
næsta Shellmóti! 
• í leik Týs og Skagamanna gerð-
ist það í lok leiksins að Skagamenn 
fengu hornspyrnu. Rétt áður en 
hornspyrnan var framkvæmd 
flautaði dómarinn af. Skagadreng-
urinn vék sér með snarheitum að 
dómaranum og spurði: „Gerðu 
það, dómari, lofaðu mér að taka 
hornið?" 
• í leik A-liða Njarðvíkur og Aft-
ureldingar gerðist það, þegar 
Njarðvíkingar voru búnir að 
skjóta að markinu, að bolti frá 
vellinum við hliðina barst inn á -
og fór i boltann sem breytti um 
stefnu og hafnaði í marki Aftureld-
ingar. Dómari leiksins dæmdi 
markið réttilega af og auðvitað 
urðu sumið ánægðir með þann 
úrskurð. 

HK Shellmeistarar í innanhússknattspyrmi A-liða 
Þorsteinn Gunnaisson, DV, Eyjum; 

Innanhússmótið er fastur liður á 
ShellmótinU og fór fram á fimmtu-
deginum. HK vann sinn fyrsta Shell-

mótstitil með því að sigra granna 
sína, Breiðablik, í úrslitaleik A-hða, 
3-2, eftir framlengingu og víta-
keppni. 

Ekki er úr vegi að óska HK-strák-

unum til hamingju með sinn fyrsta 
titil í mótinu. 

í keppni B-liða vann Fylkir lið 
Hauka einnig 3-2, eftir framlengingu 
og vítaspyrnukeppni. 

J 

HK-strákarnir urðu meistarar i keppni A-liða í innanhússknattspyrnu Shellmótsins. Liðið er skipað eftirtöldum leik-

mönnum: Trausti Björn Ríkharðsson, fyrirliði, Darri McMahon, Ríkharður Leó Guðmundsson, Hörður Magnússon, 
Beitir Ólafsson, Anton ívar Róbertsson, Halldór Þorsteinsson og Ólafur ísak Friðgeirsson. Þjálfari er Þórir Bergsson. 

Fótbrotnaðienfór 
samt á Shellmótið 

Þoisteinn Gunnaisspn, DV, Eyjuire 
„Ég var alveg klár á því að mæta 

á SheBmótið, því ég vuoi sjá strák-
ana keppa," sagði Grindvíkingur-
inn Sigurbaldur Frímannsson, sem 
ekki gat keppt vegna þess að hann 

Sigurbaldur Frímannsson, Grínda-

vflt, með tödur sfnuro, Frímanni 
Ölafssyní. 

fótbrotnaði. Drengurinn var ð fyrir 
því óláni 13. maí sl að veröa fyrir 
rútu og fótbrotaaði mjög illa. Það 
varð honum ekki síður þungbært 
áfall eftir slysið að sjá fram á það 
að komast ekki á Shellmótið, sem 
er toppurínn á tilverunni fyrir 
þessa ungu drengi. Sigurbaldur 
fékk það í gegn að fara á Sheilmót-
ið þrátt fyrir að vera í hjólastól og 
fór í fylgd fööur síns, Frímanns 
Ólafssonar. 

„Það var svolifið leiðinlegt að! 

geta ekki keppt sjálfur en þaö var 
svo allt í lagi því ég skemmti mér: 
mjðg vel. Mér fannst strákarnir íi 
Grindavik standa sig betur en í 
fyrra. Seyndar fengu þeir ekki: 
verðlaun, nema í körfuboltahittni 
og reiptogi. Ég var með strákunum 
eiginlega í öllu nema í bátsferðinni; 
og matnum. Ég fekk meira að segjar 
Shellpóstpakka með alls konar dóti 
eins og þeir. Mér fannst skemmö-
legast að fylgjast með þrautúnum 
en ánnars er allt svo gaman á Shell-
mótinu og eru strákarnir í liðinu 
mjög góðir við mig og hjálpsamir," 
sagði Sigurbaldur. Uppáhaldsleik 
maður hans er Ruid Gullit og 
Grindavík að sjálfsögðu langbesta 
liöið... 
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Frá vinstri Gunnar örn Jónsson og Gunnar Vignir Skæringsson. Þeir skor-

uðu öll mörk Fjölnis gegn FH i úrslitaleiknum í keppni A-liða. 

Lif um heilsusamlegu líf i 
- sögðu markaskorarar Fjölnis 

Þoisteinn Gunnaisson, DV, Eyjum: 
Nafnarnir Gunnar Vignir Skær-

ingsson og Gunnar Örn Jónsson 
voru hetjur FJölnismanna þegar 
strákarnir sigruðu FH í úrslitaleik 
A-Uða, 3-1. Strákarnir skoruðu 
nefnilega öll mörk FJölnis og voru, 
að öllum öðrum ólöstuðum, bestu 
menn vallarins. Gunnar Vignir lék 
frammi og skoraði 2 falleg mörk og 
Gunnar Örn var á miðjunni og barð-
ist eins og ljón. Þeir voru hógværðin 

uppmáluð þrátt fyrir að vera orðnir 
Shellmótsmeistarar: 

„Fjölmshðið er svona gott af þvi 
við æfum allir svo vel - og lifum 
heilsusamlegu lífi," sagði Gunnar 
Vignir. 

„Já, við fórum alltaf snemma að 
sofa og borðum góðan og hollan mat. 
Svo er mjög góður vinskapur á milli 
okkar strákanna - og þess vegna er 
liðsheildin svona góð," sagði Gunnar 
Örn. 

Knattspyrna utanhiíss: 
Úrslit leikja 

umsæti 
í>oiBteinn Guimaisson, DV, Eyjum: 

Hér á effir blrtast Urslit leikja 
um sæti í A-, B- og C-Iiðum á 
Shellmóti Tys í knattspyrnu ut-
anhúss. Samtals voru skoruð 833 
mörk í utanhússmótjnu'. 

Keppní A-liöa: 
i.-2.Fiömir-FH 3-1 
3.-4.Selfoss-KR... ö-« 
5.-6. Valur-Aftureld 3-3 
7.-8. Fylkir-Keflavík ......3-1 
9.-10. Týr-Fram .3-2 
11.-12. IR-Þróttur 3-1 
13.-14. Breiðablik-Þór.A. 3-2 
15.-16. ÍA-HK.... 0-0 
17.-18. KA-Njarðvík 4-4 
19.-20. Stjarnan-Haukar .4-1 
21.-22. Víkingur-Leiknir .........2-1 
23.-24. Grindavík-Þór, V ...5-1 
Sluilhnótsmeistari: Fjöhiir. 
Markakóngar: Jóhann Björn 
Yalsson, Aftureldíngu, 15 mörk. 
Samtals skoruð 369 mörk. 

Keppni B-liða: 
1.-2. Fylkir-FH .5-2 
3.-4. BjöMr-KR .0-0 
5.-6.Valur-Haukar 1-3 
7.-8. Selfoss-Þór, A 0-3 
9.-10, Stjarnan-Fram ..2-1 
11.-12. ÍR-Þór,V 0-0 
13.-14. ÍA-Leiknir , ..1-2 
15.-16. Týr, V.-Þróttur 0-0 
17.-18. KA-íCefiavík..... 1-1 
19.-20. Víkingur-Njarðvík 3-0 
21.-22. Bréiðabl-Aftureld l-l 
23.-24. Grindavík-iíK 1-1 
Shéömótsmeistari: Fylkir. 
Markakóngar: Jónas Bjarnason, 
Haukum, 12 mörk. 
Samtals skoruð 279 mörk. 

Keppni C-Iida: 
1.-2. Fylkir-Kefiavík 0-5 
3.-4. Sflarnan-FH 0-4 
5.-6.KA-Fram 0-1 
7.-8. Fjölnir-Aftureld. 1-0 
9.-40, ValuF-Þór.A 3-0 
11.-12.ÍR-KR 0-4 
13.-14. Víkingur-HK 0-5 
15.-16. Selfoss-Þróttur 1-1 
17̂ -18. Týr, V.-Haukar 0-3 
19.-20. Njarðvík-Týr, V. ...0-0 
Shellmótsmeistari: Keflavik. 
Markakóngur: Hjalti' Brynjars-
aon, FH, 14 mörk. 

Pressuliðiðvattn 
landsliðið, 3-2 

Leikur landsliös gegn pressu-
liös Shellmótsins var á TýsveUi á 
laugardagskvöld kl. 21.00. Press-
uiiðlð gerði sér Mtið fyrir og sigr-
aði, 3-2. Ragnar Þór Ragnarsson 
gerði tvö marka pressuliðsins og 
Jöbann Björn Valssqn eitt. Ólafur 
Gauti ÓlaJfsson og Árni Jónsson 
geröu mörk landsliðsins. Liðin 
voru skipuð eftirtöldum leik-
mðnnum. 

Landsliftið: Markverðir: Þor-
steinn V. Einarsson, Pjölni, og 
Vigfós Adolfsson, FH. 
JJtiíeikmenn: Daníel Jónsson, 
Aftureldingu, Vilhjálmur Þórar-
insson, KR, Árni Birgisson, Sel-
fossi, Karl Björnsson, FH, Eyjolf-: 
ur Héðinsson, ÍR, Ólafur Gauti 
Ólafsson, Fiöhii, Eívar Jónsson, 
Keflavik, Halldór A. Krisrjáns-
son, Fram, Árni Jön Baldursson, 
Fylki, og Þór Steinar Ólafe, Val. 
- Liðsstjórar: Freyr Sverrisson 
og Kristjan Guðmundsson, 

Pressuliftið var þannig skipað: 
Markvérðir: Egill Gylfason, 
Fylki, og Sigurkarl Gústa&son, 
ÍA. 

Útíleikmenn: Trausti Björn 
Ríkharðsson, HK, Halldór Sasvar 
Grí m sson, Tý, J ón Helgi J ónss on, 
FH, Sigurður H. Höskuldsson, 
Breiðabaki, Jóhann Björa Vals-
soa, Aftureldmgö, Brynjar Val-
þórsson, Þor, A., Pétur Ingi Pét-
ursson, Keflavik, Tomas Árni 
Tómasson, ÍR, Ragnar Þor Ragn-
arsson, Val, og Ragnar Snmári 
Ragnarsson, Tý. - Liðsstjórar: 
Þprir Bergsspn og Gylfi Sigur-
jónsson. 
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Frí 
heim-
send-

inga 
þjónusta 

Sími 481-156. 

Dýr 
sinueldur 
Tveir piltar sem kveiktu í sinu í 
brekku Nýjahraunsins við 
Heimagötu um mánaðamótin, 
voru kærðir fyrir athæfið. 
Þurfti að kalla slökkviliðið á 
vettvang vegna sinubrunans en 
hvert útkall liðsins kostar um 
70.000 kr. 
Sinueldurinn reyndist piltunum 

dýrt spaug. Aö sögn þess aðila 
sem kærði piltana, átti að fá þá 
a.m.k. til að greióa útkall slökkvi-
liðsins. Dómurinn hljóðaði hins 
vegar upp á hvorki meira né 
minna en 160 þúsund krónur, eða 
80 þúsund á hvorn! 

Spurning 
um líf eða 
dauða 
Fórnarlömb umferðarinnar eru 
alltof mörg en stærsti hluti þeirra 
er á aldrinum 17 til 20 ára. 
Astæðan er oftast sú sama, ofmat 
á eigin aksturshæfni, hrað- og 
ölvunarakstur. 
Ymsar leiðir hafa verið reyndar til 

að vekja athygli unga fólksins á 
þeirri ábyrgð sem fylgir því að aka 
bifreið. Ein sú áhrifamesta er að fá 
fómarlömb umferðaslysa til aö segja 
frá biturri reynslu sinni. VÍS mun 
kvöld halda fund fyrir unga öku-
menn í Þórsheimilinu og þar mun 
Egill Steinar Fjelsted segja sögu 
sína. Egill, sem var þekktur körfu-
boltamaður, hefur verið bundinn við 
hjólastól eftir umferðarslys sem 
hann lenti í á síðasta ári. Auk þess 
mun lögreglumaður segja reynslu-
sögur úr umferðinni og sýnd verða 
viðtöl við ungt fólk sem valdið hefur 
alyarlegum slysum. 
VIS hvetur foreldra til að senda börn 
sín á fundinn, sem byrjar kl. 8, því 
það gæti verið spurning um líf eða 
dauða. 

••••••••••• 
Allskonar scndibílaakslur 
innanbæjar. 

Vilhjálmur 
Bergsteinsson 
V4BI-2943,W8S3-4I36 
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TRÉSMÍÐI 
Teikna og smíða: 
Sólstofur, útihurðir, 
glugga, utanhúss-
klæðningar, 
þakviðgerðir og 
mótauppsláttur. 
- Ágúst Hreggviðsson, 

* 

María Rós, Helena, Addý, Eygló og Elísa vinna þessa dagana að því 
hörðum höndum að koma niður plöntum vítt og breitt um bæinn. Á 
þriðjudaginn voru þær að gróðursetja í miðbænum sem er orðinn 
blómum prýddur. 

Mokveiða í verkfalli 
Frá því verkfalli sjómanna hófst 
hafa 630 tonn farið í gegn á Fisk-
markaði Vestmannaeyja. Er 
stærsti hlutinn afli af trillum sem 
hafa getað róið þrátt fyrir verk-
fallið. Hafa þær ásamt tveimur 
litlum netabátum landað hátt í 100 
tonnum á viku þær þrjár vikur 
sem verkfallið hefur staðið. 

Frá 27. maí til 13. júní seldi Fisk-
markaðurinn 630 tonn en þar af voru 
355 tonn af úthafskarfa. Annar fiskur 
var því 275 tonn sem trillur og tveir 
litlir netabátar hafa komið með að 
landi. Hefur afli þeirra því verið hátt í 
100 tonn á viku þær þrjár vikur sem 
verkfallið hefur staðið. 

Fljótlega eftir að verkfallið skall á 
komu hingað 15 til 20 aðkomutrillur 
og hafa þær ásamt 10 til 15 heima-
trillum veitt þennan afla og selt á 
markaðinum og hafa trillurnar 
mokveitt á Víkinni. Kaupendur eru 
ísfélagið, Kinn, Eiði,Fiskhellar og 
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Aðgerðarþjónustan og hluti atlans er 
seldur upp á land. 

Helmings aukning 
Frá áramótum til loka maí hafði 
Fiskmarkaður Vestmannaeyja selt 
rúm sex þúsund og þrjú hundruð 
tonn af fiski sem er veruleg 
aukning á milli ára. 

A sama tíma í fyrra seldi Fisk-
markaðurinn 2.545 tonn og er 
aukningin því nálægt 150%. Af þeim 

6.300 tonnum sem fóru í gegnum 
Fiskmarkaðinn fyrstu fimm mánuði 
þessa ársins voru 1.480 .tonn af út-
hafskarfa en hann sást ekki í fyrra. 
Að úthafskarfanum frátöldum seldi 
Fiskmarkaðurinn 4.816 tonn og lætur 
því nærri að um helmings aukningu 
sé að ræða á milli ára. 

Rútuferðir - GM 
Skoðunarferðir-Veisluferðir-Grillferðir-
íþróttahópferðir. Sjónvarp og vídeó. 

Ódýr og góð þjónusta. 

FEIDASKHirSTOFA 
REYKJAVÍKUR 

Umboðsmaður f Eyjum: 
GÍSLI MAGNÚSSON 
Brekastíg 11 
sfmi 481-1909 

Shellmótið sett næsta miðvikudag: m 

Búist við allt aðl 
MOOgestum ~ 

Tólfta Shellmót Knattspyrnufé-
lagsins Týs verður sett nk. mið-
vikudag á Týsvellinum kl. 20:30. 
Þetta er eitt stærsta knattspyrnu-
mót landsins, fyrir drengi á 
aldrinum 8-10 ára. Hvorki fleiri né 
færri en 900 drengir mæta til Eyja 
ásamt fararstjórum og foreldrum 
en búist er við á inilli 1300-1400 
gestum til Eyja í tengslum við 
mótið. 

Það hefst með skrúðgöngu þátttak-
enda að Týsvelli. Þar hefst svo 
fjölbreytt dagskrá kl. 20:30. Fluttar 
verða ræður og mótið sett, stjömulið 
Ómars Ragnarssonar mætir farar-
stjóraliði, fallhlífastökk verður ef 
veður leyfir og Björn Thoroddsen 
verður á sínum stað með listflugið. 

Ekkert Shellmót er án flugeldaskot-
hríðar og þá verður sprengd reyk-
bomba. 

Alls mæta 24 félög til leiks og flest 
með þrjú lið. Úrslitaleikimir fara 
fram á sunnudaginn en auk knatt-
spyrnunnar verður margt til gamans 
gert. Liðin fara í skoðunarferðir á sjó 
og landi, grillveisla, kvöldvaka og 
knattþrautir að ógleymdum leiknum 
milli landsliðs og pressuliðs Shell-
mótsins. Að síðustu verður myndar-
legt lokahóf í Iþróttamiðstöðinni. 
Að sögn mótsnefndar koma á fjórða 

hundrað sjálfboðaliðar nálægt mótinu 
á einn eða annan hátt. Auk þess 
verður gefið út veglegt mótsblað sem 
kemur út í næstu viku. 

Malbikunarframkvæmdir ^ 
Malbikunarframkvæmdir i sumar verða með minna móti, að sögn Elías-
ar Baldvinssonar, verkstjóra hjá Vestmannaeyjabæ. Helstu fram- w&~ 
kvæmdir sumarsins verða að malbikað verður á Strandvegi, frá Eyjabúð 
og austur úr. Tangagata verður kláruð, aðstaða fyrir smábáta en aðal- W 
lega er um að ræða viðgerðir og plön víðs vegar um bæinn, að sögn ^ ^ 
Elíasar. Á myndinni er unnið að malbikun við nýju bensínstöð Skeljungs. ^ " 

A-A fundir 
A-A fundir eru haldnir sem hér segir í húsi 
félagsins að Heimagötu 24: Sunnudaga kl. 
11:00, mánudaga kl. 20:30, miðvikudaga 

kl. 20:30 (móttaka nýliða kl. 20:00), 
fimmtudaga kl. 20:30, föstudaga kl. 23:30 
og laugardaga, fjölskyldufundir kl. 20:30. 
Athugið símatíma okkar sem eru hvern 

fundardag og hefjast 30 mín. fyrir ákveðinn 
fundartíma og eru í 2 klst. í senn. 

Raflagnaþjónusta 
Nýlagnir-Breytingar-Viðhald 

Heimilistækjaviðgerðir 

Sveinn Hauksson 
Kirkjubæjarbraut 8 
Sími 481-2882, boðtæki 846-1128 

Píta med grænmeti og skinkufyllingu = 190 kr. 
Píta með buffi og grænmeti = 290 kr. 
Píta með roastbeef og grænmeti = 350 kr. 

Ökuþjónustan 
STEFFY 

Bíll fyrir sérstök tækifæri! 
Sími 481 -2619 & 852-9453. 
• • * • • • * • * • 

NOVA 
Ekki bara sjoppa - heldur he 

Billiardstofa 
Strandvegi 80 
Sími 481 263 1: Ekki bara sjoppa - heldur heilt ævintýri 



Leitið ekki langt yfir skammt. Allar byggi ngavörur aeinum stad. 

^HUSEY BYGGINGAVÖRUVERSLUN 
VESTMANNAEYJA 

G a r d a v e g i 15 - s ím i 4 8 1 - 1 1 5 1 

Vestmannaeyingar 
Húsanúmerin fáið þið hjá okkur 

21. árgangur Vfestmannaeyjum, 22. júní 1995 25. tölublað - Vferð kr. 120 - Sími: 4Ö1-3310 - Myndriti: 4Ö1-1293 

Þorsteinn Pálsson birtir kvótatillögur 
næsta fiskveiðiárs í dag: 

z Komailla við 
z Vestmannaeyjar 

-fari hann að tillögum fiskifræðinga. 
Þorsteinn Pálsson, sjávarútvegs-

"^^ ráð-herra, leggur í dag fram 
—_ tillögur sínar um kvóta næsta 

fiskveiðiárs. Fari Þorsteinn að 
-^t tillögum fiskifræðinga, sem gera 

má ráð fyrir, bitnar það illa á 
Vestmannaeyjum því gert er ráð 

«ag fyrir verulegum samdrætti í öllum 
botnfiski nema þorski. 

-^t Tillögur Hafrannsóknastofnunar 
gera ráö fyrir að aflamark þorsks á 

" ^ 1 næsta fiskveiðiári verði óbreytt eða 

T Farangurstaska 
^ flugstjorans fannst 
\-mt Aðalbjörg VE fékk í veiðarfæri sín á 

mánudaginn farangurstösku með 
ýmsum persónulegum munum og 

„ ^ skilríkjum. 
Um var að ræða tösku sem tilheyrði 

-__ flugmanninum í flugvélinni sem fórst 
við Eyjar í september sl. en lík hans 

- a j fannst aldrei. Að sögn lögreglu verður 
taskan send til Flugmálastjórnar sem 

-rpa kemur henni til ættingja flugmannsins. 

Z IBV og FH i kvold 
_ ^ Leik ÍBV og FH í 1. deild sem átti að 
^ ^ fara fram í gær var frestað vegna 

þoku og því viðraði ekki til fiugs. 
Leikurinn verður í kvöld, fimmtu-

""P* dag, kl. 20:30 á Hásteinsvellinum og 
eru bæjarbúar hvattir til að hvetja IBV 

" " " strákana til dáða. 

155 þúsund tonn. Ýsan fer úr 65 
þúsund tonnum í 55 þúsund og er 
samdrátturinn 15,4%, ufsinn fer úr 75 
þúsund tonnum í 65 þúsund sem er 
13,4% samdráttur, karfi fer úr 77 
þúsund tonnum í 60 þúsund sem er 
22% samdráttur, grálúðan fer úr 30 
þúsund tonnum í 20 þúsund sem er 
þriðjungs samdráttur og skarkoli fer 
úr 13 þúsund tonnum í 10 þúsund 
sem er 33% af aflamarki yfirstand-
andi fiskveiðiárs. 

Séu þessar tölur heimfærðar á Vest-
mannaeyjar og miðað við aflamark 
Eyjaflotans á þessu fiskveiðiári 
verður aflahámark í þorski óbreytt 
eóa 7806 tonn. Ýsan fer úr 7806 
tonnum í 6604 tonn og er mis-
munurinn 1202 tonn, ufsinn fer úr 
9246 tonnum í 8007 tonn og munar 
1239 tonnum, karfinn minnkar úr 
5133 tonnum í 4004 tonn og munar 
1129 tonnum, grálúðan fer úr 755 
tonnum í 498 tonn og munar 257 
tonnum og skarkoli fer úr 1328 
tonnum í 890 tonn sem er samdráttur 
upp á 439 tonn. 

Aflamark Vestmannaeyja í þessum 
tegundum er 31,300 tonn á þessu ári 
en verði farið að tillögum Haf-
rannsóknastofnunar, sem allt bendir 
til, verður aflahámark Vestmanna-
eyjaflotans 27,034 tonn á næsta ári 
og munar hvorki meira né minna en 
4266 tonnum. 

HRESSIR PEYJAR Á SHELLMÓTI: í gær komu þátttökuliðin á Shellmótinu til Eyja. Á myndinni má sjá 
hressa Grindvíkinga sem voru eittaf fáum liðum sem komust flugleiðina til Eyja. 

Hátt íþúsund peyjar á Shellmótinu: 

Setningu mótsins var 
frestað vegna veðws 

Tólfta Sheilmót Knattspyrnu-
félagsins Týs hefst í dag. Alls eru 
yfir 900 þátttakendur, drengir á 
aldrinum 7-10 ára, á Shellmótinu 
auk nokkur hundruð fararstjóra 
og aðstandenda. Setja átti Shell-
mótið í gærkvöldi en setningar-

hátíðinni var frestað vegna veðurs 
og fer hún fram á morgun, föstu-
dag. Týrarar létu þennan „hita-
skúr", eins og þeir komust að orði, 
ekki koma sér úr jafnvægi og að 
sögn Jónasar Sigurðssonar í 
Shellmótsnefnd, eru menn þar á 

A4eða/ efnis: 
Einar Gylfi 
rifjarupp 

áriníEyjum 
- Bls. 8 og 9. 

Tengslinvið fi 
Parkhurst 

fólkiö 
haldistí28ái 

-Bls 11. 
Nýr 

unglinga-
þáttur 
- Bls. 4. 

Flugvélin skalf og nötraði 
„Við sátum í rólegheitum í 
flugvéiinni og vorum að spila. Þá 
kom þessi rosalegi hávaði og vélin 
skalf og nötraði og okkur dauð-
brá. Við áttuðum okkur ekki strax 
á því hvað gerðist en svo sáum við 
að hurðin hjá flugstjór-anum 
hafði opnast. Flugstjórinn reyndi 
að loka hurðinni með þ ví að teygja 
síg út en það gekk ekki þvf hann 
þurfti auðvitað að stýra 
flugvélinni líka. Vélin tók þrjár 
miklar dýfur og þá fékk maður 
heldur betur í magann. £n við 
fórum tveír til að aðstoða flug-
manninn við að loka hurðinni og 
það tókst með herkjum," sagði 
Steingrímur Jóhannesson, leik-
maður ÍBV í samtali við Fréttir, 
en hann og félagar hans í ÍBV 
liðimi urðu fyrir þessari ó-

skemmtilegu revnslu á heimleið-
inni eftir leik ÍBV og KVA í 
bikarnum á sunnudagskvöldið. 
Flugstjórinn segir hins vegar að 
aldrei hafi nein hætta verið á 
ferðum enda tíðkist það að hafa 
hurðir opnar í vélum t.d. þegar 
fallhlífastökkvarar séu að stökkva 
úr vélunum. 

Um var að ræða 9 manna leiguvél 
frá Islandsflugi. Helmingur ÍBV 
liðsins var í vélinni þegar þetta 
geröist. „Hurðin gat auðvitað ekki 
farið af en við vissum ekki hvort við 
vorum í einhverri hættu. Okkur 
virtist sem flugstjórinn væri í hinum 
mestu erfiðleikum og því hjálpuðum 
vió honum viö að loka hurðinni. Við 
fylgdumst vel með huröinni það sem 
eftir var ferðarinrar og þeir sem hafa 
verið hvað duglegastir að hlægja að 

þeim sem eru flughræddir voru ansi 
fólir eftir þetta ævintýri. Við tókum 
svo eitt spil til að róa taugamar," 
sagði Steingrímur. 

Að sögn flugstjórans í ferðinni var 
vélin í 8000 fetum þegar þetta 
gerðist og að lækka flugið til Eyja. 
„Það er mjög algengt að hurðir á 
flugvélum, sérstaklega þeim minni, 
opnist. Þetta er því nauða ómerkilegt 
og við þurfum ekki einu sinni að 
gefa skýrslu í svona tilfellum. 
Hurðin var einfaldlega ekki í falsinu 
en þetta breytti engu í sambandi við 
flugið eða flugeiginleika. Vió 
hefðum getað flogið vélinni til 
Reykjavíkur. Eg hægöi á vélinni til 
að geta lokað hurðinni og það var 
aldrei nein hætta á ferðum." 

bæ orðnir ýmsu vanir. 
Flestir þátttakendur komu með 

Herjólfi í gærdag. Um 230 þátt-
takendur uróu veðurtepptir þar sem 
ekki viðraði til flugs og komu þeir 
með seinni ferð Herjólfs í gærkvöldi. 

Sú breyting hefur verið gerð á 
dagskrá að víxlaó hefur veriö á 
dagskrá föstudags og fimmtudags og 
því fer innanhússmótið fram í dag. 

Um mikla knattspyrnuveislu er að 
ræða en alls eru leiknir á fjórða 
hundrað leikir á 5 dögum. Aðsóknin 
á mótið er mikil og varó að vísa 
nokkrum liðum frá. Auk knatt-
spyrnunnar er ýmislegt annað til 
gamans gert. Farið verður í 
skoðunarferðir með Páli Helgasyni á 
sjó og landi, Náttúrugripasafnið 
heimsótt, grillveisla, kvöldvaka og 
lokahóf haldið og ýmislegt fleira. 
Keppni hefst í dag, fimmtudag. 
Undanúrslitaleikir fara fram á laug-
ardag og úrslitaleikir á sunnudag. 

Sem fyrr er mjög vandað til 
Shellmótsins. Hægt að nálgast allar 
upplýsingar og úrslit á Intemetinu 
auk þess sem gefið er út dagblað alla 
mótsdagana. Netfangið á Intemetinu 
er Tyr@.ismennt. Bjöm Elíasson 
hefur haft yfirumsjón með undir-
búningi móts-ins ásamt Shell-
mótsnefnd Týs. Mótsstjóri er Björg-
vin Eyjólfsson. 

FJOLSKYLDU-
TRYGGING 

! TRYGGINGA FASTEIGNA-
! MIÐSTÖÐIN HF. TRYGGING 

Bílaverkstæðið BRAGGINNs/f. 
RÉTTINGAR ÖG SPRAUTUN: 
Flötum20-Sími481-1535 
VIÐGERÐIR OG SMURSTÖÐ: 
Græðisbraut 1 -sími 481-3235 
FAX13331 

«t 
BRUAR BILIÐ 

Sumaráætlun HerjólfsJ 
Alla daga -

Frá Eyjum:KI. 08:15 
Frá Þorl.höfn: Kl. 12:00 

Einnig föstud. og sunnud: i 
Frá Vestmannaeyjum kl. 15:30 I 

Frá Þorlákshöfn kl. 19:00 ' 
Aukaferð fimmtudaga í júní og | 
júlí Frá Eyjum kl. 15:30 og frá l 

Porlákshöfn kl. 19:00. 



Landakirkja 
Nú annast sr. Gyili Jónsson 
prestsþ jónustu við Landakirkju. Hann 
er til húsa í prestsbústaðnum og til 
viðtals á auglýstum skritstolutíma. 
Laugardagurl.júlí 
16:30 ÚtförÖskars Þorsteinssonar 
Sunnudagur2.júlí 
10:00 Almenn Guðsþjónusta á 
Hraunbúðum. 
11:00 Almenn Guðsþjónusta ( 
Landakirkju. 
Þriðjudagur 4. júlf 
Bænasamvera haldin I heimahúsi öll 
þriðjudagskvöld. Allirvelkomnir. 
Uppiýsinga/ á skrifstofu. 

ATHI Frá og mefl mánudeginum 3. júlí 
verður kirkjan til sýnis ferðafólki 
kl. 11:00-12:00 alla virka daga. 
Fleirisiálfboðaliðavantarl 
Vinsamlega halið samband við 
starfslólkkirkjunnar. 

I *it**^ 

v -v 4* 
liir | 

t 

Hvítasunnukirkjan 
Fimmtudagur 
20:30 Biblíufræðsla!. 
Ffistudagur 
20:30 Unglingasamkoma 
Laugardagur 
20:30 Brotning bruaðsins 
Sunnudagur 
11:00 Morgunsamkoma 
Allirvelkomnir. ATH! Breytturtími. 

ATH! Frjáls aðgangur að öllum 
samkomum! 

k 

>
/
fr. l l l . 

D r. ■.. 

Aðventkirkjan 
Laugardagur: 
kl. 10:00 Biblíurannsókn 
Verið velkomin í Aðventkirkjuna. 

Bahá'ísamfélagið 
Opið liús að Kirkjuvegi 72B, fyrsta 

fimmtudag hvers mánaðar kl. 20:30. 
Almennt umræðuefni. Allir velkomnir. 

Heitt á könnunni. 

Minningarkort 
Krabbavamar: 

Eftirtaldar sjá um sölu á 
minningarkortum Krabbavamar: 

Kristins: 4811872, Hðlmfrlðurs: 481 
1647, Guðnýslmi 481 3084 

ogAnnas: 4811678. 

Biblían 
talar 

n 481-1585 

FRÉTTIR 

Tólfta Shellmót Knattspyrnufélagsins Týs tókst falla staði mjög vel: 

Ævintyradagar í Eyjum 
- Fpreldrum peyjanna fjölgar ár frá ári. Skin og skúrir 

á fjölmennasta Shellmótinu frá upphafi. 

Fímmtudagur 29. júní 1995 

Tólfta Sbellmóti Knattspyrnuféla-
gsins Tys lauk með glæsbrag í 
blíðskapðrveðri á sunnudaginn. 
Þrátt fyrir að setningunni hafi 
verið frestað í fyrsta skipti í sögu 
mótsins og veðrið sett strik í 
reikninginn heppnaðist mótið að 
venju mjðg vel. Það er erfitt að lýsa 
því einst aka andrúmslofti sem ríkir 
á Shellnióti. Það er eins konar 
ævintýrablær sem svífur yfir 
vöiiiuiiiiiii. Ekki má á milli sjá 
hvort þéssir rúmlega 900 drengir 
eða nokkur hundruð foreldrar og 
l'ararsljórar, skemmta sér betur 
þessa líniiii daga sem mótið 
steiulur ylir. Og ekki setti fólk fyrir 
sig siná „liitaskúr" eius og grínast 
var með. 

Það sem gerir Shellmótið eins 
glæsilegt og raun ber vitni er fyrst og 
fremst framúrskarandi skipulagning 
og svo nostur við ýmisleg smáatriði 
hvað vaðra framkvæmdina. Þar má 
nefna umgjörðina í kringum leikina, 
setninguna og ýmsar þær uppákomur 
sem eru í kringum mótið og tengjast 
ekki bejntknattspyrnunni. Sem dæmi 
hefur Jónas Sigurðsson tölvusérfræð-
ingur, sem nánast frá upphafi hefur 
séð um fölvuvinnsluna á mótinu, 
þróað forrit þar sem skráó eru niður 
öll úrslit, markaskorarar og ýmis 
önnur tölfræði sem tengist mótinu og 
er mjög handhægt og fljótvirkt. 
Einnig héfur hann séð um útgáfu 
dagblaðs á mótinu þannig að um 2 
tímum eftir að síðustu leikjum 
dagsins er lokið er hægt að finna öll 
úrslit dagsins í blaðinu ásamt nauð-
synlegum upplýsingum og skemmti-
lega myndskreyttum. Þessu hafa önn-
ur félag falast eftir hjá Jónasi en hann 
hefur ekki vilja láta það af hendi. 
Þannig hafa Týrarar á hverju ári verið 
að laga og bæta umgjörðina enda 
samhentur og góður hópur sem 
vinnur að mótinu og hafði Björn 
Elíasson yfirumsjón með undirbún-
ingi en Björgvin Eyjólfsson var móts-
stjóri. Shellmótið gekk að venju eins 
og vel smurð vel líkt og upp-
hafsmaöur þess, Lárus heitinn Jak-
obsson, hefði viljað hafa það. 

Shellmót Týs er án nokkurs vafa 
stærsta.knattspymumót sem haldið er 
hér á tyndi ásamt Pæjumóti Þórs. 
Þátttakeqdur á Shellmóti eru rúmlega 
900 en að sögn Bjöms Elíassonar, fer 
foreldrum drengjanna sem koma til 
Eyja sífellt fjölgandi. Tajdi hann að á 
milli 16 og 17 hundruð manns heðfu 
komið til Eyja í tengslum við Shell-
mótið. 

Shellmótið hófst á fimmtudaginn 
með innanhússmóti en setningunni á 
miðvikudaginn var frestað vegna 
veðurs. Skemmtiatriðium sem áttu að 
vera á setningarhátíðinni var dreift 
yfir mótsdagana og var skrúðgangan 
og Stjömuliðsleikurinn t.d. á föstu-
dagskvöldinu. Auk þess var farið 
með þátttakendur í skoðunarferðir á 
landi og sjó og ýmislegt til skemmt-
unar gert. Á kvöldskemmtuninni fór 
Magnús Scheving á kostum, grillað 
og farið í knattþrautir. Allt mótið fór 
mjög vel fram og framkoma allra liða 
þeim til mikilla sóma. 

Þátttakendur á Shellmóti eru 
drengir á aldrinum 7-10 ára. Reyndar 
hafa stelpur alltaf tekið þátt í mótinu 
og voru þær átta að þessu sinni. Liðin 
setja niikinn svip á bæjarlífið í Eyjum 
þessa fimm daga. Framkoma strák-
anna var Öðrum til eftirbreytni en svo 
fór að Selfyssingar hrepptu verð-
launin sem prúðasta lið mótsins. 

Það var í mörg hom að líta hjá 
Birni Elíassyni í Shellmótsnefnd Týs. 
Ekki nóg með. að hann undirbjó og 
stýrði mótinu ásamt Björgvini heldur 

Glæsileg skrúðganga á setningu Shellmótsins sem reyndar fór fram á 
föstudagskvöldið, fer eftir Faxastfg. 
þjálfaði hann einnig 6. flokk Týs. 
Vinnudagamir upp á síðkastið hafa 
verið langir og svo mikið gekk á hjá 
Birni við að stýra peyjunum á mótinu 
að hann var búinn að missa röddina 
og átti í hinum mestu vandræðum 
með að tjá sig. 

„Miðað við hvemig veðrið setti 
strik í reikninginn gekk mótið mjög 
vel. Við erum orðin ýmsu vön í 

gegnum tíðina en alls komu vel á 
þriðja hundrað sjálfboðaliðar nálægt 
mótinu. Mest mæðir á kvennadeild 
Týs sem sér um að vakta skólana þar 
sem liðin gista og útbúa morgunmat 
og þrífa. Það eru hátt í 100 kohur sem 
gera þetta og allt í sjálfboðavinnu. Þá 
komu allir með góða skapið með sér 
til Eyja og það skiptir öllu máli," 
sagði Bjöm. 

1ÍOO trjaplöntur 
íLöngulág 

Olíufélagið Skeyungur, aðai stuðningsaðili Shellmótsins, gaf 
1ÍOO trjáplöntur til gróöursetningar í Eyjum í tengslum við 
mótið, eða rúmlega eina plöntu á hvern þátttakanda. Einn 
fulltrúi frá hverju liði sá um gróðursetninguna á einni 
plöntu sem fór fram ofan við maiarvðllinn í Löngulág. Það 
voru hins vegar ^jaæðvíkurstrákarnir, sem eru á mvndinni 
aö ofan, sem voru svo heppnir aö vera eiginlegir fulltrúar 
strákanna á mótinu en þeir fengu allir að gróðursetija 
trjáplönturnar í tilefni mótsins og eru þeir á myndinni. 

• Þessir strákar skoruðu mest fyrir 
Eyjaliðin á Shellmótinu: 
A-lið: Ragnar Smári Ragnarsson 
Tý 6, Björn Ivar Karlsson Tý 5, 
Andri Olafsson Tý og Þorfinnur 
Gunnlaugsson Þór 2 hvor. 
B-Iió: Bjarni Sighvatsson Þór 4, 
Garðar Örn Sigmarsson Tý, 
Hilmar Ágúst Bjömsson og Jens 
Kristinn Elíasson 2 hver. 

• Að venju fór fram leikur á milli 
landsliðs og pressuliðs sem 
þjálfarar völdu. Pressuliðiö gerði 
sér lítið fyrir og vann 3-2 eftír að 
hafa verið undir 0-2. TveirTýrarar 
voru í Pressuliðinu og stóðu sig 
vel, þeir Halldór Sævar Grímsson 
og Ragnar Smári Ragnarsson. 

• FH og Fylkir áttu tvö lið 
drslitaleikjum Shellmótsins að 
þessu sinni. FH vann tvöfalt í fyrra 
en tapaði báðum úrslitaieikjunum 
að þessu sinni, í A og B íiðum. 
Fylkir fór heim með eitt gull, 
annað árið í röð hjá B líðum en 
tapaði úrslitaleiknum í C. Það var 
hins vegar Fjölnir sem stal senunni 
með því aö vinna sannfærandi sig-
ur á FH i úrslitaleik A Hða 3-1 en 
þetta var fyrsti Shellmótsmeistara-
títill þessa unga félags sem aðeins 
er 7 ára gamalt og var ekki til þeg-
ar fyrsta Shellmótið fór fram 1984. 

• Innanhússmótíð er fastur liður á 
Sþellmóti og fór fram á fimmtu-
deginum. HK vann sinn fyrsta 
Shellmótstitíl með því að sigra 
granna sína, Breióablik, 3-2 i 
úrslitaleik A-liða í vítaspymu-
keppni. Hjá B-liðum vann Fylkir 
lið Hauka einnig 3-2 eftír víta-
spymukeppni. 

Eyjaliðin komust ekki langt. A-
lið Týs vann Þrótt 3-1 en tapaói 
fyrir KR 2-3. A-lið Þórs tapaði 0-1 
fyrir Njarðvík og 0-2 fyrir Breiða-
blik. B-lið T^s tapaói 0-1 bæði 
fyrir Þrótti og KR. B-lið Þórs 
tapaði einnig báóum leikjum 
sínum, 0-1 gegn Njarðvík og 0-2 
gegn Breiðablik. 

• A Shellmótinu var fmmflutt 
sérstakt Shellmótslag sem tekið 
var upp í hljóðveri af heima-
mönnum og sló í gegn. Lagið 
samdi Geír Reynisson. Jórunn 
Jðnasdóttir. 

« Nokkur hundruð, foreldrar og 
fararstjórar fylgdu peyjunum á 
Shellmótið. Fjöldi fólks gisti í 
tjöldum á tjaldsvæði í Herjólfsdal. 
Veðrið var hins vegar ekki nógu 
hagstætt því tvær nætur var sem 
helit væri úr fötu. Urðu þó nokkrir 
blautir og hraktir og þurftu að gista 
íbílumsínum. 

• Á föstudagskvöldið var haldið 
foreldra- og fararstjóraball svo 
fullorðna fólkið gæti fengið smá 
pásu frá mótinu sjálfu. Iþróttasalur 
Týs var vel fullur af fólki sem 
skemmti sér vel. Ami Johnsen 
mætti með gítarinn og náói upp 
góðri stemmningu. Hljómsveit 
kvöldsins, )rIói lögga", vakti mikla 
athygli en hún stóð sig aldeilis frá-
bærlega og lék mun lengur en 
áætlað var. Hafsteinn Guðfinnsson 
á Rannsóknarsetrinu var þar 
fremstur á fiokki ásamt sonum 
sínum, Leifi Geir og Birgi Hrafni. 
ívar Bjarklínd knattspymu-kappi 
söng af krafti og hefói Bubbi fallið 
í skuggan. A trommunum var svo 
Eðvard Eyjólfsson. 

• Fullorðna fólkinu var einnig 
boðið upp á gönguferð um slóðir 
Hund-Ty rkja. Um 20 manna hópur 
hóf ferðina suður í Brimurð og 
þaðan var gengið um söguslóðir 
undir leiðsögn Olafs Týs Guðjóns-
sonar, kennara og fyrrverandi for-
manns Týs. 
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Stund milli stríða hjá 6. flokki Týs B. 

llppskera lyjéianna 
Uppskera Eyjaliðanna á Shell-
mótinu var ekki eins góð og vonast 
hafði verið eftir. Hún var reyndar 
svipuð og undanfarin ár en Eyjalið 
hafa ekki unnið til verðlauna 
utanhúss á Shellmóti frá því 
Þórarar unnu fyrsta mótið 1984. 

Það var A-lið Týs sem náði bestum 
árangri Eyjaliðanna en liðið varð í 9. 
sæti. I riðlakeppninni voru Týrarar 
óheppnir, lentu í 3. sæti með jafn 
mörg stig og Valur en lakari 
markatölu. Fyrir vikið kepptu þeir 
fyrst um 9.-12. sæti í staðjnn fyrir 5.-
8. Þar vann Týr ÍR 3-2. I keppninni 
um 9. sæti unnu Týarar Fram 3-2. 
Týrarar áttu svo leikmenn í Pressuliði 
Shellmótsins. 

A-lið Þórs náði sér ekki á strik á 
mótinu. Strákarnir töpuöu öllum 
leikjum sínum og lentu í neðsta sæti. 

B-lið Þórs kom hins vegar 
skemmtilega á óvart. Þór lenti í 3. 
sæti í riðlakeppninni með 7 stig. 
Óvænt úrslit í öðrum leik varð til þess 

að þeir misstu af 2. sætinu. í leik um 
9.-12. sæti tapaði Þór fyrir Leikni 1 -3 
og í leik um 11.-12. sæti gerðu 
Þórarar markalaust jafntefli við IR. 

B-lið Týs lenti í 15.-16. sæti eftir 
að hafa unnið einn leik í 
riðlakeppnínni og endað með 3 stig. 

Týrarar sendu C lið en ekki Þór-
arar. Lið Týs var ungt með 7. 
flokksleikmenn innanborðs. Strák-
arnirgerðu eitt jafntefli í riðlinum en 
töpuðu hinum og gerðu svo 
markalaust jafntefli við Njarðvík í 
leikum 17.-19. sæti. 

Þjálfari Týs var sáttur við sína 
stráka á mótinu. Með smá heppni 
hefðu bæði A og B liðin getað náð 
lengra. Þjálfarar Þórs voru mjög 
ánægðir með B-liðið en síður með A-
liöið. 

Þess má geta að á næsta ári verður 
sameiginlegt A-lið undir merki ÍBV á 
Shellmótinu sem vonandi verður 
vænlegra til árangurs þrátt fyrir að 
það sé ekki aðalatriðið. 

Strákarnir í 6. flokki Þórs B fá góð ráð hjá Jóni Óla þjálfara. 

Halldór Sævar besti 
varnarntaÓurinn 

Halldór Sævar Grímsson í Tý var valinn besti varnarmaður Shellmótsins 1995. 
Halldór var mjög sterkur fyrir í vörn Týs og komust sóknarmennirnir ekki upp 
með neinn moðreyk hjá honum. Hann sagðist alls ekki hafa átt von á þessari 
útnefningu, ekki einu sinni látið sig dreyma um hana. Halldór vill þakka þetta 
hversu vel hann hefur æft hjá Tý og að þjálfarinn sinn sé mjög góður. Halldór 
skoraði eitt mark í Shellmótinu eftir að hann fékk að spreyta sig á kantinum í 
einum leiknum. Hann hefur verið í fótbolta hjá Tý í 5 ár og ætlar að komast í 
ÍBV liðið í framtíðinni. 

Skalla-
meistarar 
Týraramir Andri Ólafsson og 
Halldór Sævar Grímsson, 
gerðu sér lítið fyrir og sigruðu 
í að skalla bolta á milli hjá 
eldri strákum. Þeir eru á 
myndinni með verðlaunagripi 
sína. 

ÍÞRÓTTIR 

1. deild karla - Leiftur:ÍBV 2-1 

Utivaliarfobía 
„Þetta er helvítis kjaftæði sem var 
sagt í lýsingunni og í dagblöðunum 
um leikinn að Leiftur hefði rúllað 
yfir okkur. Við vorum síst lakari 
aðilinn og áttum að klára leikinn. 
Jafntefli voru kannski sanngjörn 
úrslit en við töpuðum fyrir eigin 
klaufaskap," sagði Friðrik Sæ-
björnsson, varnarmaður ÍBV við 
Fréttir eftir tapleikinn gegn Leifri 
á Ólafsfirði á sunnudaginn, 1-2. 

Friðrik benti á máli sínu til 
stuðnings að ÍBV hefði leikið á móti 
strekkingsvindi í fyrri hálfleik og átt 
þrjú góð færi, sérstaklega Stein-
grímur þegar hann komst einn inn 
fyrir en skot hans var allt of laust. 
Leiftur átti hins vegar aðeins tvö færi 
en fyrra mark þeirra kom upp úr 
engu. Friórik markvörður fór í 
skógarferó í markinu í hornspymu, 
Rútur bjargaði á marklínu en ekki 
vildi betur til en að boltinn fór í 
afturenda Tryggva og í markið. 
Leiftursmenn voru meira með 
boltann þar sem þeir léku eftir vindi 
en annars var fátt um fína drætti. 

I seinni hálfleik voru það 
Eyjamenn sem sóttu mun meira en 
samt var það Leiftur sem skoraði eftir 
enn eina hornspymuna. ÍBV hefur 
fengið á sig 10 mörk í deildinni og 8 
þeirra hafa komið eftir horn- eða 
aukaspymu. Sumarliði Ámason 
minnkaði muninn fyrir ÍBV með 
marki úr vítaspyrnu eftir að mark-
vörðurinn felldi Inga Sigurðsson. 

Til að kóróna seinheppni 
Eyjamanna í leiknum var Friðrik 
markvörður rekinn útaf þegar hann 
handlék knóttinn utan vítateigs. 

Steingrimur Jóhannesson átti 
besta marktækifæri ÍBV á 

Ólafsfirði. MyndlngiT. 

„Það virðist ómögulegt að vinna 
tvo leiki í röð og alltaf sama sagan 
hjá okkur. Þegar við eigum 
möguleika að komast í eitt af 
toppsætunum klúðrum við því. 
Okkur gengur illa á útivelli, það er 
eins og það sé ekki sama liðið að 
leika þar eins og heima," sagði 
Friðrik sem átti ágætis leik. 

Þess má geta að IBV tókst aldrei 
að vinna tvo leik í röð í fyrra. Síðast 
gerðist það í tveimur síðustu 
leikjunum sumarið 1993, gegn 
Víkingi og Fylki. 

60 manna 
fylyduriid 
Stjörnunnar 
Það runnu tár í striðum straumum 
niður kinnar Hafliða Hjartarsonar, 
9 ára leikmanns hjá C-liði 
Stjörnunnar, eftír að Stjarnan hafði 
tapað fyrir FH í leik um 3. sætið á 
Shellmótinu. Hafliði var svo heppinn 
að foreldrar hans voru til taks en 
þau fóru með honum á mótið annað 
árið í röð, og því gátu þau huggað 
hann. Hlynur, yngri bróðir Hafliða, 
var einnig með i för. Þegar Hafliði 
hafði jafnað sig sagði hann við 
Fréttir að hann hefði verið svo 
svekktur að tapa leiknum því þeir 
voru komnir svo langt í mótinu og 
komust næstum því á verðlaunapall. 
En þrátt fyrir tapið var Shellmótið 
alveg rosalega skemmtilegt því þar 
er ekki bara spiluð knattspyrna. 
Sérstaklega fannst honum gaman að 
spranga og fara í leiktækin. 

Hvorki fleiri né færri en um 60 
foreldrar og fararstjórar voru í 
fylgdarliði Stjörnunnar eða jafh 

Hafliði, Hlynur bróðir og fjölskylda. 
margir og strákarnir. Foreldrar 
Hafliða, Anna Bára Baldvinsdóttir 
og Hjörtur Hafliðason, voru mjög 
ánægð með ferðina. Mótið væri ckki 
síður góð skemmtun fyrir foreldr-
ana. Nógu væru þau æst á leikjunum 
og mikið um að vera. Þau hrósuðu 
skipulagningu og sögðu að allar 
tímasetningar stæðust eins og stafur 
í bók. Nóg væri að gera hjá 
strákunum allan daginn enda 
sofnuðu þcir eins og englar á kvöldin 
vcgna þreytu. 

Undirbúningur foreldra og barna 
fyrir Shellmótið hefst mörgum 
mánuðum áður en mótið fer fram. 
„Þetta er hörku vinna. Það er verið 
að vinna í fjáröflunum og skipu-
leggja ferðina en þetta er allt þess 
virði," sögðu þau. 

Ragnar Smári 
Ragnarsson 

Ragnar Smári Ragnarsson í 6. f I. Týs stóö sig vel á 
Shellmóti og var m.a. í Pressuliði mótsins. 
Nafn: Ragnar Smári Ragnarsson. 
Aldur: 10 ára. 
Félag og flokkur: 6. flokkui Týs í fótbolta. 
Staða á velli: Sóknarmaður. 
Hvernig hefur gengið í sumar: Vel. 
Helsti styrkur sem leikmaður: Snöggur og 
ákveðinn. 
Flest mörk í einum leik: 5. 
Eftirminnilegasta atvikið: Þegar ÍR var yfir 2-0 í 
fyrri hálfleik en við skoruðu ,þrjú í seinni hálfleik. 
Hvað dreymdi þig síðast: Ég man það ekki. 
Hvað fær þig til að brosa: Brandararnir hjá Bjössa. 
Hvað á að verða þegar þú verður stðr: Atvinnumaður í fótbolta. 
Hver er sætust: Leyndó. 
Besti vinur: Óli. 
Hvað fær þig til að brosa: Góðir brandarar. 
Að lokum: Eg hvet alla til að mæta á æfingar hjá 6. flokki Týs (sumar.. 

IPRPTfflf 
Leifur Geir í 

landsliðsklassa 
ÍBV tók slaka FH-inga í nefíð í 1. 
deildinni sl. fimmtudag með þriggja 
marka sigri 6-3. ÍBV hafði míkla 
yfirburði í leiknum og sigurinn hefði 
getað verið mun stærri. Vestmanna-
eyskir áhorfendur hafa heldur betur 
fengið aö sjá markaveislur í 
heimaleikjum þremur í sumar, eða 
samtals 23 mörk! 

Rútur Snorrason skoraði fyrsta 
markið úr vítaspyrnu og Leifur Geir 
Hafsteinsson annað markið en 
þannig var staðan í hálfleik. Rútur 
skoraði aftur úr vítaspyrnu en FH 
minnkaði muninn. Þá kom Sumaríiði 
Árnason inn á og nýtti séf 
varnarmistök og skoraði en hann er 
alveg magnaður upp við markið. 
Tryggví Guðmundsson skoraði 
fimmta markið eftir undirbúning 
Sumarliða og Leifur Geir skoraði 
sjötta markið með glæsilegum skalla 
og kórónaði frábæra frammístöðu í 
leiknum. I lokín svaf vöm ÍBV á 
verðinum í tvígang og FH tókst að 
minnka muninn í 6-3. Það jákvæða 
við mörk FH í lokin var aó það kom 
leikmönnum ÍBV niður á jörðina en 
það tók þá þrjá leiki að komast í 
jarðsamband eftir stórsigurinn á Val 
íl.umferð. 

Allir leikmenn ÍBV eiga hrós 
skilið fyrir frammistöðuna en að 
öðrum ólöstuðum léku Ingi 
Sigurðsson og sérstaklega Leifur 
Geir best. Þá kom mjög vel út su 
breytíng að setja Steingrím í 
framlínuna en Tryggva á kantinn. Þá 
byrjaði Heimir í stað ívars 
Bjarklinds sem er meiddur. Atli 
Eðvaldsson, þjálfari ÍBV, var 
ánægður með allt nema mörkin tvo í 
lokin. Sérstaklega hrósaði hann Leifi 
Geir sem hann sagói sterkasta 
leikmann landsins í þessarí stöðu. 

ÍBVÚrleík 
ÍBV stelpurnar eru úr leik í 
bikarkeppninni. Þær léku öðru sinni 
við Skagastúlkur á skömmu tíma í 
16 liða úrslitum bikarkeppninnar á 
Akranesi. ÍBV tapaði aftur, að þessu 
sinní 4-0. IBV átti ágætís spretti í 
leiknum en átti aldrei möguleika á 
sígri. 

Yngri flokkar 
Þór og Týr áttust víó í 5. fl. 

drengja í síðustu viku. Hjá A-
liðunum varó markalaust jafntefli en 
Þór vann 2-0 f B. 

4. fl. ÍBV drengja gerði góða feró í 
Hafnarfjörð um helgina. A-Iið ÍBV 
vann Hauka 3-2 með tveimur 
mörkum Sigfúsar og einu frá 
Gunnari. B-liðið tapaði hins vegar 2-
3. Eyvindur og Sigurður Einar 
skoruðu. A-liðið gerði svo jafhtefli 
við FH í markaleik, 4-4. Gunnar 
Heiðar skoraði 2 og Gunnar Þór og 
Sigfús eitt hvor. B-liðið tapaði hins 
vegar 2-1 og skoraði Sigurður Einar. 
,}Við ætlum í úrslít," sagði Stígur 
Ágústsson þjálfarí. 

2. fl. kv. ÍBV gerði jafntefli vió 
Grindavík 1-l.ÁgústaDröfnskoraði 
mark ÍBV. 

2. fl. ka. ÍBV fór norður á 
Akureyri og tók Þórsara í karphúsið, 
3-1. 

Steypustööin 
tekur forystu 

Steypustöóin hefur náð forystu í 
Firmakeppni GV og Frétta í golfi að 
loknum 3 umferðum. Steypustöðin 
hefur leikið á 102 höggum, Huginn 
VE á 103, Heimaey VE og Brimnes 
104, Hjólbarðastofan, Hertoginn, 
Húsey, Bílverk og Glófaxi 106, Net 
hf., Aðgerðarþjónustan og Flugf. 
Vals Andersen 108, Amígó, Gallerí 
Prýði og Flutningaþjónusta Magn-
úsar 109. í þremur neostu sætunum, 
af 57 fyrirtækjum, eru Rakarastofan, 
Gígja VE og Viðar Einarsson málari 
á!32höggum. 
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ÓLAFUR FRIÐRIKSSON vlð fyrsta hlutann af nýjum lóös. 

Smíðihafin á lóðs-
inum i Skipalyftunni 

Á föstudaginn var kjölur lagður að 
nýja lóðsbátnum í Skipalyftunni en 
smíði á þilfarshúsi og brú er langt 
komin. Lóðsinn er fyrsta stálskip 
sem smíðað er í Vestmannaeyjum 
og verður hann næst stærsta skipið 
sem hér hefur verið smíðað. Eftir 
nokkuð millibils ástand í Skipa-
lyftunni eftir sjómannaverkfallið 
eru næg verkefni framundan. Á 
mánudaginn kom Kap VE inn til 
lengingar en því verki á að ljúka 
fyrir lok ágúst en þá gæti vantað 
verkefni á móti lóðsinum. 

Ólafur Friðriksson, framkvæmda-
stjóri Skipalyftunnar, sagði að í raun 
væri um táknrænan viðburð að ræða 
þegar talaðværi um kjöllagningu á 
stálskipi. „I gamla daga var kjölur 
lagður að tréskipum og þau byggð 
upp frá honum en stálskip eru smíðuð 
í einingum og því ekki um eiginlega 
kjöllagningu að ræða. En okkur 
langaði til að vekja athygli á þessu 
verkefni því þetta er 1. stálskipið sem 
smíðað er í Eyjum og í tonnum talið 
nærst stærsta skip sem smíðað hefur 
verið í Vestmannaeyjum," sagði 
Ólafur en Helgi Helgason VE er 
stærsta skip sem hér hefur verið 
smíðað. „Helgi Helgason var um 180 
tonn, Glófaxi VE 160 tonn en nýi 
lóðsinn verður hátt í 170 tonn." 

Smíði á brú og þilfarshúsi er langt 
komin og byrjað er að raða upp 
stykkjum í skrokkinn en þau koma 
tilsniðin frá Noregi. „Allt efni í 

skrokkinn kemur niðursniðið frá 
Noregi en við það sparast tvennt, 
annars vegar flutningur á niðurskurði 
sem er stór liður þegar stál er flutt í 
heilu lagi og hins vegar vinna við 
skurðinn. Skurðurinn fer þannig fram 
að allar teikningar eru settar inn í 
tölvu sem er tengd skurðarvélsem er 
mun ódýrara en ef við hefðum skorið 
efniö niður héma heima, sagði Ólafur 
en verkinu á að ljúka fyrir lok apríl á 
næsta ári." 
Eftir millibilsástand sem rekja má til 

sjómannaverkfallsins er vinna að 
komast í fullan gang í Skipalyftunni 
og liggja fyrir næg verkefni fram á 
haust. Kap VE kom inn á mánu-
daginn til lengingar og á því verki að 
ljúka fyrir ágústlok. Auk þess á að 
einangra lestir skipsins sem er fyrsta 
skrefið í að útbúa það kælikerfi fyrir 
loðnu og síld. „Þegar Kapin klárast 
vantar okkur verkefni til að geta 
haldið upp fullri vinnu fyrir starfs-
menn okkar sem eru rúmlega 50," 
sagði Ólafur sem er bjartsýnn á að 
þeim takist að fá verkefni. Hann segir 
að Skipalyftan geti vel við unað hvað 
verkefni varðar. A þriðjudaginn var 
efnt til fundar í Reykjavík um stöðu 
skipasmíða í landinu sem er heldur 
bágborin. „Það má geta þess að 
lóðsinn er eina nýsmíðin á öllu 
landinu. Það sýnir kannski best sorg-
lega stöðu greinarinnar," sagði 
Ólafuraðlokum. 

Allskonar scndíbílaakstur 
innanbæjar. 

Vilhjálmur 
Bergsteinsson 
«48/-2943,vff 853-4/36 

atmm****u-
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A - A f u n d i r 
A-A fundir eru haldnir sem hér segir í húsi 
félagsins að Heimagötu 24: Sunnudaga kl. 
11:00, mánudaga kl. 20:30, miðvikudaga 

kl. 20:30 (móttaka nýliða kl. 20:00), 
fimmtudaga kl. 20:30, föstudaga kl. 23:30 
og laugardaga, fjölskyldufundir kl. 20:30. 
Athugið símatíma okkar sem eru hvern 

fundardag og hefjast 30 mín. fyrir ákveðinn 
fundartíma og eru í 2 klst. í senn. 

Raflagnaþjónusta 
Nýlagnir-Breytingar-Viðhald 

Heimilistækjaviðgerðir 

Sveinn Hauksson 
Kirkjubæjarbraut 8 
Sími 48 i -2882, boðtæki 846-1128 

TRESMIÐI 
Teikna og smiða: 
Sólstofur, útihurðir, 
glugga, utanhúss-
klæðningar, 
þakviðgerðir og 
mótauppsláttur. 
- Ágúst Hréggviðsson, 

* 

Ukuþjónustan 
STEFFY 

Bíll fyrir sérstök tækifæri! 
Sími 481-2619 & 852-9453. 
• * • • • • • • • * 

Frí 
heim-

sendinga-

Þjónusta 

Sími481 1567 

Rútuferðir - G M Umboðsmaður í Eyjum: 
Skoðunarferðir-Veisluferðir-Grillferðir- GÍSLIMAGNÚSSON 
íþróttahópferðir. Sjónvarp og vídeó. Brekastíg 11 

Ódýr og góð þjónusta. sími 481-1909 

Vegagerðin vill 
yfittakts Herjolf 
-og fá daglega stjórnun fyrirtækisins fsfnar hendur, 
segir Grfmur Gfslason, stjórnarformaður Herjólfs hf. 

„Ég vil vekja athygli á skuldastöðu 
fyrirtækisins og þeirri ábyrgð sem 
því fylgir að halda áfram á sömu 
braut. I'.iiis og málum er nú háttað 
safnast upp viðskiptaskuld Her-
jólfs hf. við Vegagerðina vegna 
afborgana af smíði skipsins. 
Skuldir þessar námu 266 mill-
jónum króna um síðustu áramót og 
stefna í hálfan milljarð í lok þessa 
árs. Það er því ljóst að fyrirtækið 
er nánast gjaldþrota og því kominn 
tími á að fá á hreint hvernig ríkið 
hyggst afgreiða það mál enda 
verður það stærsta mál næstu 
stjórnar," sagði Grímur Gíslason, 
stjórnarformaður Herjólfs hf. á 
aðalfundi fyrirtækisins á þriðju-
dagskvöldið. 

Grímur segir að með því að skuld-
færa greiðslur vegna smíði Herjólfs á 
fyrirtækið gangi Vegagerðin þvert á 
vilja Alþingis. Það hafi aldrei verið 
ætlun þess að framlög ríkisins vegna 
smíðinnar skrifuðust á Herjólf hf. 
sem á og rekur Herjólf. Það sé 
skilningur stjórnarinnar og það hafi 
þingmenn kjördæmisins staðfest. Það 
hafi ekki breyst þó Herjólfur og aðrar 
ferjur í landinu heyri nú undir Vega-
gerðina. 

„Það hefur frá upphafi verið stefna 
Vegagerðarinnar að eignast Herjólf 
og flytja stjórnun skipsins til Reykja-
víkur. Stjórnin hefur verið í slag um 
forræði Herjólfs við Vegagerðina frá 
upphafi og að mínu mati er þetta 
stærsta mál nýrrar stjórnar. Herjólfur 
hf. er hlutafélag og með því að skuld-
færa afborganir og fjármagnskostnað 
á fyrirtækið geta þeir hvenær sem er 
gertfélagiðgjaldþrota," sagðiGrímur 
en í þessu máli hefur stjómin 
stuðning þingmanna kjördæmisins. „I 
viðtölum við okkur hafa þeir staðfest 
að það hafi aldrei verið inni í 
myndinni að til kæmi breytt eignar-

I ÖKUKENNSLA 
ÆFINGATÍMAR 
Stefán Helgason 
Brimhólabraut 38 

♦ Sími 481-1522 

Vantar þig pípara 
eða plötusmið? 

Hafðu þásamband! 
Þórar inn Þórhal lsson 

pípulagninga- og plötusmiður, 
Bröttugötu 16, sími 481-2628. 

Nýr sölulisti vikulega 
Skrifstofa í Vestmannaeyjum að 

Heimagötu 22, götuhæð. Viðtalstími kl. 
15:30 -19:00, þriðjudaga til föstudaga. 

Skrifstofa í Rvk. Garðastræti 13. Viðtalstími 
kl. 15:30 -19:00, mánudaga. S: 481 -3945. 

Jón Hjaltason, hrl. 

hald á skipinu. Herjólfur er okkar 
þjóövegur og um framlög til hans 
eiga að gilda sömu reglur og til 
annarra vegaframkvæmda, hvort sem 
það eru vegir, brýr eða göng. Þarna 
þurfa Vestmannaeyingar að vera á-

verði því ég held að það yrði ekki 
bæjarfélaginu til góðs ef Herjólfi yrði 
fjarstýrt úr Reykjavík. Þá er hætt við 
að daglegar ferðir heyrðu sögunni 
til," sagði Grímur. 

Besti varnarmaðurinn 
Halldór Sævar Grímsson í Tý var valinn besti varnarmaður 
Shellmótsins 1995. Halldór var einn af 900 drengjum sem 
spiluóu fótbolta af hjartans list á She.llmótinu. Hann segir að 
bessi viðurkenning hafi komið sér mjög á óvart en hann ætlar 
að æfa áfram með Tý og í framtíðinni stefnir hann á ÍBV. 

- Nánar um Shellmótið á bls. 14 og 15. 

3 
• • 

Okukennsla 
Arnfinnur Fridriksson 

Strembugötu 29 
Sími 481-2055 og 853-9067 

Öll almenn heimilistækja 
og raflagnaþjónusta. 

EINAR HALLGRÍMSSON 
Verkstæði að Skildingavegi 13 
© 481-3070 &h© 481-2470 

Far® 853-4506. 

Al - Anon 
Þríðjudaga: 

Byrjendafundirkl. 20:00 
Almennir fundir kl. 20:30 

Að Heimagötu 24. 

ARSÆLLARNASON 
húsasmíðameistari 
Bessahrauni 2, sími 481-2169 

Boðeími Ö45-2ÖÖ5 
ALHLIÐA TRÉSMÍÐI 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

HjHflutningar 
Daglegar feroir, hvert á land sem er. 

Vöwalgreiósla 
Skitdingavegi 2 - Sími 481-3440 

Vörualgreidsla í Reykjavík 
Skútuvogi 8 - Sími 568-5400 

4 4 

^ Ú R V A I Ö T S Ý H 
UMBOPÍEYJUM: 

Friðfinnur Fmboqaeon, 
©4Ö1-1166 0^461-1450 
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Njarðvíkingar prúðir 
ÞAÐ er mjög eftirsóknarvert að komast 
á pollamótið í Eyjum, en þar komast að-
eins 24 lið að hverju sinni. Flest félög ríg-
halda í sæti sín og koma ár eftir ár og 
svo eru önnur félög á biðlista og bíða jafn-
yel árum saman eftir að koma liðum að. 
í ár féll Grótta úr leik og það voru Njarð-
víkingar sem voru svo heppnir að komast 
inn. Þeir stóðu sig vel og C-lið þeirra fékk 
sérstök háttvísis verðlaun enda prúðir og 
stilltir strákar. 

Vildu ólmir taka 
hornspyrnuna 

ÞEGAR gestgjafarnir í Tý mættu f A í 
flokki B-liða, en Skagastrákar unnií 2:0, 
flautaði dómarinn til leiksloka þegar gest-
irnir voru að fara að taka hornspyrnu. 
Strákunum fannst þetta ekki viðhæfi og 
vildu endilega fá að taka hornið, en dómar-
inn neitaði því þó svo strákarnir færu fram 
á að fá bara að taka hornspyrnuna, ekkert 
annað. 

Stundum 
sárt að tapa 

Þ AÐ getur stundum verið sárt að tapa en 
þó líklega aldrei sárara en í vítakeppni, 
en það kemur fyrir að gripa þurf i til henn-
ar þegar leikið er um sæti. Ekki hefur enn 
tekist að finna aðra aðferð til að ná fram 
úrslitum, en ein tillagan hljóðar uppá að 
það lið sem fyrst skorar í viðkomanadi 
leik fari með sigur endi leikurinn með 
jafntelfi, en tillagan er til athugunar. 

ÍR-ingur 
aftur bestur 

EYJÓLFUR Héðinsson úr f R var valinn 
besti leikmaður mótsins að þessu sinn og 
fetaði hann í fótspor félaga síns, Gunnars 
H. Kristinssonar úr ÍR sem hlaut þettan 
titil í fyrra. Félagar Eyjólfs fögnuðu hon-

~um vel þegar þeir heyrðu tilnefninguna 
og hreinlega kaffærðu hann í gleðinni, en 
Eyjólfur stóð þó hress upp. 

Mikið poxað 
ALLIR þátttakendur á pollamótinu fá 
ýmislegt fyrir þátttökugjaldið. Auk þess 
að fara í rútuferð um Heimaey og fá báts-
ferð þar sem fuglalífið er skoðað, farið 
er inn í helli og Ieikið á hjjóðfæri og sung-
ið fyrir pollana, þá fá liðin íþróttatösku, 
derhúfu, bol og að ógleymdum pox-mynd-
um. Það var þvi mikið poxað í Eyjum um 
helgina og meira að segja keppt í því. Þar 
sigraði Magnús Haukur Harðarson úr 
Fjölni og fékk að launum veglega pox-
sleggju. 

Sérstakt lag 
var samið 

RÉTT eins og alltaf eru samin þjóðhátíðar-
lög í Eyjum er búið að semja sérstakt 
pollamótslag sem heitir „Sá sigrar sem 
tekur þátt". Nafnið á vel við og kemur 
þeim anda sem ríkir á mótinu vel til skila. 

Innanhúss-
mótinu flýtt 

VENJULEGA er sérstakt innanhússmót á 
föstudeginum en því var flýtt fram á 
fimmtudag að þessu sinni yegna þess að 
veðurspáin var ekki góð. Úrslitaleikirnir 
fóru þó fram á kvöldvökunni á föstudegin-
um. Þar sigraði HK í flokki A-liða, vann 
Breiðablik 3:2 í framlengdum leik og í 
keppni B-liða vann Fylkir lið Hauka 3:2, 
einnig eftir framlengingu. 

1.100trjámplantað 
SHELL, sem er aðalstyrktaraðili polla-
mótsins, gaf 1.100 plöntur sem keppendur 
plöntuðu í Löngulág. Nú er bara að sjá 
hvort trén eiga eftir að dafna jafn vel og 
strákarnir. 

Guðniafhenti 
verðlaunin 

GUÐNI Bergsson, fyrirliði íslenska lands-
liðsins í knattspyrnu, var heiðursgestur á 
pollamótinu og heilsaði hann uppá leik-
menn liðanna sem léku til úrslita og af-
henti verðlanuin í mótslok ásamt fleirum. 

Bestu leik-
mennirnir á 
pollamótinu 

í Eyjum 
GUÐIMI Bergsson 
landsliðsfyrirliði í 
knattspyrnu afhenti 
verðlaun á pollamót-
inu í Vestmannaeyj-
um, en því lauk á 
sunnudaginn. Hér 
sést Guðni ásamt 
Halldóri Sævari 
Grímssyni besta 
varnarmanni móts-
ins, en hann er 
lengst til vinstri á 
myndinni og kemur 
úr Tý í Eyjum. í miðj-
unni er Eyjólfur Héð-
insson úr IR, sem út-
nefndur var besti 
leikmaður mótsins, 
og Vigfús Adolfsson 
úr FH var útnefndur 
besti markmaðurinn, 
hann er lengst ti l 

hægri. 

Vigfús Adolfsson var útnefndur besti markvörður pollamótsins 

Maður tekur alltaf lýsi 
til að verða sterkari 

Vigfús Adolfsson úr FH var valinn besti 
markvörður pollamótsms enda eins og 

köttur á milli stanganna. „Eg stefni alltaf að 
því að vera bestur og það var vikilega gaman 
að verða fyrir valinu. Eg var valinn í landslið 
mótsins svo mig dreymdi um að eiga möguleika 
í titilinn besti markvörðurinn," sagði markmað-
ur mótsins. 

„Ef maður ætlar að standa sig vel og verða 
meðal bestu þá þarf maður að æfa sem mest 
og hlýða þjálfaranum og vera nógu ákveðinn. 
Þetta er síðasta pollamótið mitt svo það var 
toppurinn að enda þetta svona. Ég á tvo uppá-
halds'markmenn, þá Pagliuca og Stefán Arnar-
son hjá FH. Ég ætla alltaf að spila með FH, 
nema ef ég verð einhvern tíma atvinnumaður. 
Mig langar að reyna að komast í atvinnu-
mennskuna, svo tekur maður alltaf lýsi á 
morgnana til að verða sterkari." 

Kom mér rosalega á óvart 
Eyjólfur Héðinsson úr ÍR var valinn besti 

leikmaður mótsins, en hann sýndi ótrúlega leikni 
og hafði góða yfirsýn'yfir leikinn. „Þetta kom 
mér alveg rosalega á óvart. Ég vissi af Gauta 
í Fjölni og Halldóri í Fram og bjóst við að annar-

hvor þeirra yrði valinn, en það er mjög gaman 
að sigra þá því þeir eru mjög góðir. Það er þó 
ekki aðalatriðið að sigra, heldur að vera með 
því þetta er mjög skemmtilegt og þetta mót 
er búið að vera frábært. Við urðum í ellefta 
sæti og gekk ágætlega og við erum alveg sátt-
ir við árangurinn. Mér finnst Georgi Hagi frá-
bær fótboltamaður og vonandi verð ég einhvern 
tíma jafn góður og hann, en þá þarf maður líka 
að æfa vel og hafa góðan þjálfara eins og hann 
Sigurð þjálfarann okkar," sagði besti leikmaður 
pollamótsins. 

Eins og Heimaklettur í vöminni 
Heimamaðurinn Halldór Sævar Grímsson úr 

Tý var valinn besti varnarmaður pollamótsins 
enda þótti hann jafnt traustur og Heimaklettur 
í vörninni. „Maður vonaðist eftir þessu. Ég er 
búinn að æfa fótbolta á fullu í fimm ár og 
þetta er sko toppurinn. Þetta er búið að vera 
öfga fjör," sagði varnarjaxlinn. 

„Uppáhalds leikmaður minn er Guðni Bergs-
son þannig að það var mjög gaman að taka 
við verðlaununum frá honum. Kannski næ ég 
einhvern tíma að verða jafn góður og hann — 
maður reynir alla vega. Þetta er síðasta polla-

mótið mitt þar sem ég fer upp í 
fimmta flokk næst, en ég hefði 
alveg viljað vera með næst líka," 
sagði Halldór Sævar brosandi út 
að eyrum og mjög kátur með út-
nefninguna. 

Fyikismenn slgruðu í keppni B—liða annað árið í röð, efrl röð f.v.: Samúel Kristjáns-
son, Stefán Kárl Svelnbjörnsson, Halldóra S. Ölafsdóttir, Bjarni Heigason, fyrlrliðl, 
Ragnar Slgurðsson. Neðri röð f.v.: Ólafur Kr. Ólafsson, Ragnar Sigurðsson, Eggert 
Ellertsson, Kjartan Ágúst Jðhannsson, Einar Pétursson, Kristlnn Guðjðnsson, Albert 

Byrnjar Ingason, Halldór Örn Þorsteinsson. 

KRISTJÁN Magnússon 
tryggði llðl sínu 5. sætl, 

varði tvær vítaspyrnur. 

Tvö víti varin 
Kristján Magnússon, sem leikur 

með A-liði Aftureldingar úr 
Mosfellsbæ, gerði sér lítið fyrir og 
varði tvær vítaspyrnur í vítaspyrnu-
keppni sem liðið lenti í í leik um 
5. sætið gegn Val. „Ég náði að 
verja tvö víti í vítakeppninni og það 
var alveg einstök tilfinning og dugði 
okkur til að vinna þannig að við 
urðum í fimmta sæti, en það er 
besti árangur sem við höfum náð," 
sagði Kristján markvörður en hann 
var á sínu þriðja pollamóti og sagði 
þetta það besta. 

Kristján sagðist ekki eiga sér 
uppáhalds markvörð. „Ég á eigin-
lega engan uppáhalds markmann — 
ætli það sé ekki bara ég! Ég ætla 
að halda áfram að æfa og vonandi 
spila ég einhvérn tíma með Manc-
héster United í atvinnumennskunni 
þegar ég verð eldri." 

Ilílk) IIOtBOh'j 
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Fjölnismenn 
meistarar í 
fyrstasinn 

TOLFTA pollamótið sem Týr gengst 
fyrir íVestamannaeyjum fór fram um 
helgina í misjöf nu veðri. Fresta varð 
setningu mótsins á miðvikudags-
kvöldið vegna rigningar en síðan var 
þokkalegasta veður og um 900 pollar 
úr sjötta aldursflokki spörkuðu mikið 
og gerðu tæplega þúsund mörk í 
keppninni. 

Cjölnir sigraði í keppni A-liða á poílamót-
■ inu í Vestmannaeyjum, en mótinu lauk 
á sunnudaginn. Þetta er fyrsti sigur Fjöln-

is á pollamóti enda félagið 
ekki gamalt. Fjölnir lék til 
úrslita við FH og sigraði 
3:1. Gunnar Vignir Skær-
ingsson skoraði tvívegis fyr-

ir Fjölni og Gunnar Örn Jónsson einu sinni 
en Atli Jónsson gerði mark FH. Fjölnis-
menn voru að vonum ánægðir með sigur-
inn, en þjálfari liðsins er Margrét Sigurðar-

i 
• 

4 

Sigfús Gunnar 
Guðmundsson 
skrífar 

dóttir fyrrum landsliðskona í knattspyrnu 
og leikmaður með Breiðabliki. 

í keppni B-liða léku Fylkir og FH og 
aftur urðu Hafnfirðingar að játa sig sigr-
aða í úrslitum, Fylkir vann 5:2 og er þetta 
annað árið í röð sem Fylkir vinnur í keppni 
B-liða en Árbæingar hafa alls sigrað þrí-
vegis hjá B-liðunum á þeim tólf árum sem 
pollamótið hefur farið fram. 

Leikurinn var hinn skemmtilegasti. Al-
bert Brynjar Ingason gerði tvö mörk fyrir 
Fylki og þeir Kristján Ágúst Jóhannsson 
og Stefán Kári Sveinbjörnsson sitt markið 
hvor og eitt marka Fylkis var sjálfsmark. 
Fyrir FH skoruðu þeir Árni Freyr Guðna-
son og Birgir Reynisson. 

Keflvíkingar tryggðu sér sinn fyrsta sig-
ur á pollamóti er þeir sigruðu Fylki 5:0 í 
úrslitaleik C-liða og gerði Róbert James 
Speagle þrennu, Davíð Örn Hallgrímsson 
eitt og Karl B. Magnússon eitt. 
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: ■■■* 'ém.- i r ^ ^ B ■ ^ .v-i f$Smm?W&. — ■ 

^ 1 I I i 1 
. .A 

Bestir í Eyjum Monjunblaðið/Sigfús 

FJÖLNISMENN slgruðu I keppnl A-lifta é pollamótlnu. Þelr eru I fremri röS frá vinstri: Qunnar 
Örn Jónsson, fvar Björnsson, Þorstelnn V. Elnarsson, Oskar Elriksson og Elnar Markús Einars-
son. Aftarl röð frá vinstri: Jón Júlíusson IIAsstjArl, Þorstelnn I. Valdimarsson, Ólafur Gautl 
Ólafsson, BJArgúlfur QuAnl QuAbjArnsson, Helgl MAIIer, Qunnar Vignlr Skœringsson og Mar-

grét SlgurAardAttir þjálfari. 

Gerði þrjú mörk á 
afmælinu 

NIU ára og þrjú mörk. Kef Ivík-
Ingurlnn Róbert James á 

herðum Guðjóns Guðmunds-
sonar þjálfara síns. 

Róbert James Seagle, fyrir-
liði C-Iiðs Keflavíkur átti 

níu ára afmæli á sunnudaginn 
og hélt upp á daginn með því 
að gera þrjú af fimm mörkum 
liðsins er það vann Fylki í 
úrslitaleik. „Við Jékum til úr-
slita við Fylki og ég fékk bestu 
afmælisgjöfina sem ég gat 
hugsað mér, við unnum 5:0 
og ég gerði „hat-trick." Við 
erum með langbesta C-liðið 
og erum búnir að æfa mjög 
vel í sumar fyrir þetta mót," 
sagði Róbert James eftir úr-
slitaleikinn, en þetta er í 
fyrsta sinn sem hann tekur 
þátt í pollamóti. 

„Þetta er búið að vera mjög 
skemmtilegt og ér er ákveðinn 
í að koma aftur næsta ár. Ég 
á mér uppáhalds leikmann 
sem er Roberto Baggio, hann 
er rosalega góður og ég stefni 
að því að verða einhvern tíma 
jafn góður og hann," sagði 
Róbert James og var rokinn 
til félaga sinna sem sungu 
afmælissönginn fyrir hann. 

Hlýðum Margréti 
þó hún sé stelpa 

- segja Birgir Raf n og Jón Otti úr Fjölni í Grafarvogi 

FÉLAGARNIR Birgír og Jón segjast alltaf hlýða Margrét l 
þjálfara sínum þó hún sé stelpa. 

Keflvíkingar 
sigurvegarar 
hjá C-liðum 

KEFLVÍKINGAR urðu sigur-
vegarar keppnl C-liða, unnu 
Fylkl 5:0. Melstararnlr frá 
Keflavík eru í fremri röð frá 
vlnstrl Pálml Ketllsson, 
Flnnur . M. Erlendsson, 
Suerrir Orn Leifsson, Róbert 
James Speagle, Guðmundur 
A. Þórðarson, Davfð Örn 
Hallgrímsson og Davíð Örn 
Oskarsson. í aftarl röð eru 
frá vlnstri Guðjón Guð-
mundsson þjálfari, Karl B. 
Magnússon, Þorsteinn Atll 
Georgsson, KJartan Þórðar-
u ° -

n
'

J o n a n n e s H
- Bjarnason, 

Hórður Þórðarson og Magn-
ús Daðason þjálfarl. 

Þeir félagar Birgir Rafn Gunnars-
son og Jón Otti Sigurðsson úr 

B-liði Fjölnis, eru báðir níu ára og 
voru að undirbúa sig fyrir leikinn 
um bronsið á sunnudaginum þegar 
Morgunblaðið náði tali af þeim. „Við 
ætlum okkur að sigra í leiknum um 
þriðja sætið. Við vitum ekki gegn 
hverjum við leikum en það skiptir 
ekki máli, við ætlum að sigra," sögðu 
þeir félagar. 

„Við erum búnir að skemmta okk-
ur alveg ágætlega þó svo ferðin með 
Herjólfi hafi ekki verið það skemmti-
legasta sem við höfum lent í. Við 
vorum þó ekki sjóveikir þó litlu mun-
aði en það voru margir sem þurftu 
að nota gubbudallana. Við erum báð-
ir búnir að æfa frá því við munum 
eftir okkur en erum samt á okkar 
fyrsta pollamóti og þriðja sætið yrði 
bara hinn besti árangur hjá okkur. 
Þjálfarinn okkar, hún Magga [Mar-
grét Sigurðardóttir], er mjög góður 
þjálfari og við hlýðum henni alveg 
þó hún sé stelpa. Það þýðir ekkert 
annað ef við ætlum að ná árangri," 
sögðu þeir félagar Birgir og Jón. 



Shellmótið

1996



24 ÞRIÐJUDAGUR 2. JULI1996 

íþróttir unglinga 

í keppni um fyrsta sætið hjá A-líóum sigraði lið Fylkis Val, 3-2. Þetta er fimmti sigur Fylkis í Shellmótinu frá upphafi í keppni A-liða og verður það að teljast 
, sérstaklega góður árangur hjá Árbæjarfélaginu, sem hefur á undanförnum árum teflt fram mjög sterkum yngri flokkum. Fylkisstrákarnir eru í aftari röð-
inni og Valsstrákarnir fyrir framan. Frammistaða beggja liðanna á mótinu var frábær. DV-mynd ÞoGu 

Shellmót Týrara í fótbolta stráka í 6. flokki í Eyjum um síðustu helgi: 

Sól og sambafótbolti 
alla keppnisdagana 

- Fylkir vann í keppni A- og B-liða og Fram varð meistari í keppni C-liða 
DV, Vestmannaeyjum 

Sól og sambafótbolti voru ein-
kennin á vel heppnuðu Shellmót 
Týs, sem lauk á sunnudag, en mótið 
er fyrir drengi á aldrinum 8-10 ára. 

Sigurvegarar urðu, eftir 5 daga 
frábæra knattspyrnuveislu, Fylkis-
strákarnir sem báru sigur úr býtum 
í A- og B-liði, inni og úti, en Fram-

Umsjón 
Halldór Halldórsson 

arar urðu hlutskarpastir í keppni C-
liða, utanhúss. 

Mótshaldararnir í Tý hétu pen-
ingaupphæð á Landakirkju í Eyjum 
og það hreif heldur betur því sól og 
blíða var allt Shellmótið. 

Stærsta mót frá upphafi 
Þetta er stærsta Shelhnótið frá 

upphafi því alls tóku 950 peyjar, frá 
24 félögum, þátt að þessu sinni. 
Shellmótið er orðið sannkölluð fjöl-
skylduhátíð því fjölmargir foreldrar 
fylgja sonum sínum til Eyja og taka 

systkinin með. Áætlað er að hátt í 
1500 manns hafi komiö til Eyja í 
tengslum við Shellmótið að þessu 
sinni. Sérstakir gestir mótsins voru 
liðsmenn Geisla í Súðavík. 

Frábært veður 
í blíðviðri eins og var í 

Vestmannaeyjum mótsdagana er 
ekki til betri fjölskylduskemmtun 
en Shellmótið. Skipulag var einnig 
til mikillar fyrirmyndar, sem og 
framkoma drengjanna, forráða-
manna og foreldra. Allir leggjast á 
eitt við að gera Shellmótið að 
vinsælasta knattspyrnuviðburði 
landsins á hverju sumri. 

Úrslitaleikirnir 
Fram og Breiðablik léku til úr-

slita í keppni C-liða og reyndust 
Framarar sterkari og unnu verð-
skuldað, 3-1. Kjartan Ö. Svein-
björnsson, Páll Arinbjarnar og Vil-
hjálmur Þór Vilhjálmsson skoruðu 
mörk Fram en Aron Bjarnason 
mark Breiðabliks. Þetta er í fyrsta 
skipti sem Fram vinnur í keppni C-
liða og í annað sinn sem félagið 
verður Shellmeistarí. 

í keppni B-liða spiluðu Fylkir og 

IR til úrslita og voru Fylkis-
strákarnir í miklum ham og unnu, 
4-0. Mörkin gerðu þeir Agnar Bragi 
Magnússon, 2, og Ásgeir B. Ás-
geirsson, 1 mark, og eitt var sjálfs-
mark. 

Úrslitaleikurinn i keppni A-liða, 

Markvörðurinn og markaskorarinn í 
B-liöi Fjölnis. DV-mynd GoGu 

milli Fylkis og Vals, var ekki síður 
skemmtilegur en hinir tveir. Fylkir 
komst í 2-0 eftir nokkurra mínútna 
leik og Valsmenn björguðu síðan af 
marklínu en náðu að minnka mun-
inn fyrir leikhlé og um miðjan síð-
ari hálfleik jöfnuðu þeir. Fylk-
ismenn reyndust svo sterkari á 
lokasprettinum og skoruðu 
sigurmarkið rétt fyrir leikslok. 
Einar Pétursson, Kjartan Á. Jó-
hannsson og Ragnar Sigurðsson 
skoruðu fyrir Fylki en Ari Freyr 
Skúlason og Sverrir Nordahl fyrir 
Val. 

Þetta er fimmti sigur Fylkis í 
keppni A-liða á Shellmótinu frá 
upphafi. Alls eru titlarnir í flokk-
unum þremur orðnir níu talsins og 
er Fylkir því langsigursælasta félag 
mótsins. 

Innanhússmótið 
Fylkir vann einnig tvöfaldan sig-

ur í innanhússmótinu. Strákarnir 
sigruðu Fram, 3-1, í úrslitaleik A-
liða og í úrslitaleik B-liða sigraði 
Fylkir HK, 3-2. 

KR (D) sigraði Keflavík í úr-
slitaleik í keppni C-liða innanhúss, 
3-1. ' -ÞoGu 

Urslit leSkja um 
sæti í Eyjum 

DV, Vestmannaeyjum: 

Hér á eftir birtast úrslit leikja 
um sæti á Shellmóti Týrara í 6. 
fiokki stráka sem fram fór í 
Vestmahnaeyjum um síðustu 
helgi. 

Leikir um sæti - A-liða: 
1.-2. Fylkir-Valur 3-2 
3.-4. FH-Fram 5-2 
5.-6. Haukar-Akranes 3-1 
7.-3. Fjólnir-Þór, Ak. 3-0 
Samtals mörk A-liða: 427. 
Shellmeistari A-liða: Fylkir. 

Leikir um sæti - B-liða: 
1.-2. Fylkir-ÍR 4-0 
3.-4. Fjölnir-FH 1-0 
5.-6. KR-HK 2-1 
7.-8. Haukar-Týr, V. 3-2 
Samtals mörk B-liða: 394. 
Shellmeistari B-liða: Fylkir. 

Leikir um sæti - C-liða: 
1.-2. Fram-Breiðablik 3-1 
3.^ . Keflavík-FH 0-0 
5.-6. Haukar-KR (D) 4-2 
7.-8. Stjarnan-Fylkir 1-0 
Samtals mörk C-liða: 413. 
Shellmeistari C-liöa: Fram. 

Samtals skoruð mörk: 1350. 

Einstaklingsverðlaun 
Markakóngar A-liða: Atli Kristins-
son, Selfossi, Árni Freyr Guðnason, 
FH, og Magnús Harðarson, Fjölni, 
allir með 12 mörk. 
Markakóngur B-liða: Einar Krist-
inn Kárason, Ty, 14 mörk. 
Markakóngur C-liða: Aron Bjarna-
son, Breiðabliki, 17 mörk. 
Besti varnarmaðurinn: Ingólfur 
Þórarinsson, Selfossi. 
Besti markvörðurinn: Hans Pjet-
ursson, KR. 
Besti leikmaöurinn: Albert Brynjar 
Ingason, Fylki. (Sonur Inga Björns 
Albertssonar). 
Prúðasta liðið: Fram. 
Háttvisiverðlaun: Selfoss og Njarð-
vík. 
Boðhlaupsmeistarar: Stjarnan. 
Kappátsmeistari: Helgi Örn Gylfa-
son, ÍR. 

Pressuleikur 
Pressuleikur fór fram á Shellmótinu 
og vann landsliðið pressuliðið, 3-2, í 
skemmtilegum leik. Alexander 
Hafþórsson, Fjölni, skoraöi 1 mark 
fyrir landsliðiö og Albert B. Ingason, 
Fylki, 2 mörk. Stefán Kári Svein-
bjamarson, Fylki, skoraði bæði mörk 
pressuliðsins. 
Landsliðið: 
Markverðir: Hans Pjetursson, KR, 
Sindri S. Jensson, ^Þrótti. Útileik-
menn: Þorsteinn A. Georgsson, Kefla-
vlk, Krisrján Hauksson, Fram, Ingólf-
ur Þórarinsson, Selfossi, Albert B. 
Ihgason, Fylki, Alexander Hafþórs-
son, Fjölni, Stefán Þórarinsson, Val, 
Hilmar Emilsson, Haukum, Magnús 
M. Magnússon, Fram, Hafþór Æ. Vil-
hjálmsson, Akranesi, Árni F. Guðna-
son, FH. 
Pressuliðið: 
Markverðir: Jóhann Á Ólafsson, 
Njarðvik, Elvar M. Ásgeirsson, 
Breiðabliki. Útileikmenn: Ingvar 
Árnason, Val, Gunnar F. Róbertsson, 
Aftureldingu, Stefán H. Jónsson, 
Akranesi, Hjalti Brynjarsson, FH, 
Ólafur Þ. Berrý, Tý, V., og Atli J. 
Albertsson, Þór, Ak., Bjarki P. 
Eysteinsson, Stjörnunni, Stefán K. 
Sveinbjörnsson, Fylki, og Sindri M. 
Sigurþörsson, Stjörnunni. 

-ÞoGu 

Shellmeistarar í keppni B-liða 6. flokks urðu Fylkisstrákarnir. Þeir sigruðu ÍR, 4-0, í úrslitaleik. 
Meistararnir eru fyrirr aftan en ÍR-ingarnir fyrir framan. DV-mynd ÞoGu 

Framstrákamir urðu Shellmeistarar í keppni C-liða 6. flokks 1996 með sigri gegn Breiðabliki í 
úrslitaleik, 3-1 . Framstrákamir fyrirr aftan en Breiðabliksliðið fyrir framan. DV-mynd ÞoGu 
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Iþróttir unglinga 
- Punktar - Punktar 
DV, Vestmannaeyjum: 

Tveir millirlkjadómarar voru 
við dómgæslu á Shellmótinu, m.a. 
úrslitaleikjum liðanna. Það voru 
þeir Gylíi Orrason og Guðmundur 
Stefán Maríusson. 

Þórður Ingi Guðmundsson, 
leikmaður Breiðabliks, var heldur 
óheppinn á Shellmótinu því botn-
langinn í honum sprakk og var 
hann strax drifinn á skurðar-
borðið. Þórður Ingi var mjög 
svekktur að missa af mótinu en 

fékk góðar heimsóknir. Félagar 
hans úr Breiðabliki og Atli 
Eðvaldsson, þjálfari ÍBV, og 
Hlynur Stefánsson, fyrirliði ÍBV, 
komu færandi hendi til Þórðar 
Iriga á sjúkrahúsið og féll það í 
góðan jarðveg hjá honum. 

Einar Friðþjófsson í Shellmóts-
nefnd Týs hafði í mörgu að snúast 
og þreyttist nokkuð þegar líða tók 
á mótið. Eitt sinn þegar hann 
svaraði í símann, sagði hann hátt 
og snjallt: „Síminn, góðan dag-
inn!" -ÞoGu 

Markakóngar Shellmótsins, frá vinstri, C-liö: Aron Bjarnason, Brei&abliki, B-
lið: Einar K. Kárason, Tý, V., og A-liö: Atli Kristinsson, Selfossi, Magnús H. 
Haröarson, Fjölni og Árni Freyr Gunnarsson, FH. -DV-mynd ÞoGu 

DV, Vestmannaeyjum: 

Þetta er rosalega skemmtílegt 
- sagði Arnar Þór frá Súðavík 

fengjum að fara til Vestmanna-
eyja á Shellmótið. Ég hafði áður 
heyrt um Shellmótið en bjóst 
aldrei við því að geta verið meö. 
Þetta er rosalega skemmtilegt, við 
fðrum í siglingu og skoöunarferð-
ir en mér fannst auðvitað mest 
gaman að keppa," sagði Arnar. 

Amar segir mikinn fótboltaá-
huga á Súðavík og bað fyrir bestu 
kveðjur til landsmanna frá Súð-
víkingum og þakkaði Týrurum 
gott boð til Eyja. -ÞoGu 

Sérstakir gestir á Shellmótinu 
að þessu sinni voru krakkar frá 
Súðavik. Félag þeirra heitir Geisli 
og mættu 10 leikmenn auk þjálf-
ara og fararstjóra til Eyja. 

Arnar Þór Samúelsson, 10 ára 
Súðvíkingur, var hálfhrærður yfir 
að hafa fengið að taka þátt í 
Shellmótinu og var alveg í skýj-
unum: „Skólastjórinn kom og 
sagði okkur frá því í vor að við 

Þaö var mikil upplifun fyrlr Amar Þór Samúelsson frá Súöavík aö fá 
tækifœri til aö vera meö a mótinu. Arnar er fyrir miðju á myndinni. 
Viö hliö hans standa strákar úr Haukum. DV-mynd ÞoGu 

Hér leynast landsliös-
menn framtíðarinnar 

- sagði Logi Ólafsson landsliðsþjálfari 
DV, Vestmannaeyjum: 

Logi Ólafsson landsli&sþjálfari 
ásamt syninum, Andra Má, sem 
lék með B-liöi Stjörnunnar. 

DV-mynd ÞoGu 

Logi Ólafsson landsliðsþjálfari 
var í fyrsta skipti á Shellmótinu. 
Hann var heiðursgestur og fylgd-
ist með syni sínum, Andra Má, 
sem keppti með B-liði Stjörnunn-
ar: 

„Mér finnst mjög gaman að 
fylgjast með krökkunum og 
aðdáunarvert hvað allt gengur vel 
og hve skemmtilegur og góður 
fótbolti er leikinn. Allir sem hing-
að koma fá að vera með og er mik-
ið lagt upp úr háttvísi hjá drengj-
unum sem er mjög jákvætt fyrir 
framtíðina. Shellmótið er nnög vel 
skipulagt og frábær skemmtun. 
Hér leynast án efa margir lands-
liðsmenn framtíðarinnar," sagði 
Logi 

Andri Már var mjög sáttur við 
gengi Stjörnunnar í mótinu, „Við 
unnum 3 leiki og töpuðum 3," 
sagði hann. -ÞoGu 

Frá leik Fjölnis og Fylkis i keppni B-li&a. Hér eru li&in a& keppa um 3. sætiö í mótinu og eru Fjölnisstrákarnir einmitt 
a& skora sigurmarkib í 1-0 sigri. Leikurinn var mjög spennandi allan timann. DV-mynd ÞoGu 

Afi verður alltaf uppá-
haldsleikmaðurinn minn 
- sagði Albert Brynjar Ingason, Fylki, leikmaður mótsins 

DV, Vestmazmaeyjum: 

Albert Brynjar Ingason, Fylki, 
var valinn besti leikmaður Shell-
mótsins,. Sjaldan fellur eplið langt 
frá eikinni því faðir hans er Ingi 
Björn Albertsson, fyrrum marka-
kóngur Vals og landsliðsins, og afi 
hans var Albert heitinn Guð-
mundsson, fyrsti atvinnumaður 
íslendinga í knattspymu og 
landsliðsmaður. Albertv Brynjar 
leikur á miðjunni og skoraði 8 
mörk, hvert öðru fallegra. 

Umsjón 
Halldór Halldórsson 

„Eg varð mjög stressaður þegar 
tilkynnt var að ég hafði orðið fyrir 
valinu en glaður. Uppáhaldsleik-
maður minn verður alltaf hann afi 
minn. Jú, pabbi er stundum að 
kenna mér gömul markatrix þegar 
hann má vera að því," sagði Albert 
Brynjar. 

Ætla í atvinnumennsku 
Besti varnarmaður mótsins var 

kjörinn Ingólfur Þórarinsson, Sel-
fossi. Hann á heldur ekki langt að 
sækja góða eiginleika því pabbi 
hans er Þórarinn Ingólfsson, gamall 
varnarjaxl úr boltanum. Fyrirmynd 
Ingólfs er varnarmaðurinn frækni, 
Maldini hjá AC Milan. 

„Pabbi er stundum að kenna mér 
varnarbrögð því hann kann svo 

mikið. Hann þjálfar líka liðið," 
sagði Ingólfur sem stefnir að því að 
verða atvinnumaður og landsliðs-
maður, að sjálfsögðu. 

Kom mér á óvart 
Hans Pjetursson, KR, var valinn 

besti markvörður mótsins og kom 
það honum í opna skjöldu því hann 
hristi bara hausinn yfir þessu öllu 
saman. - í verðlaun fékk Hans 
Reusck markmannssett og sagði að 
það kæmi sér vel: 

„Ég hef verið í marki frá því ég 
byrjaði að æfa fótbolta og ætla mér 
að ná langt, Shellmótið er búið að 
vera alveg frábært, ég hef aldrei 
skemmt mér eins vel," sagði Hans. 
Uppáhaldsmarkmaður hans er 
Kristján Finnbogason, KR. -ÞoGu 

Þessir strákar voru valdir bestu leikmenn Shellmótsins, frá vinstri: Ingólfur Þórarinsson, Selfossi, besti 
varnarmaðurínn, Albert Brynjar Ingason, Fylki, besti leikmaður Shellmótsins og Hans Pjetursson, KR, besti 
markma&urinn. Me& strákunum er Arnar Vi&arsson, FH, en hann var besti leikma&ur mótsins 1988.-DV-mynd ÞoGu 



FRÉTTIR 
Frétta- og auglýsingasíminn 481-3310 • Fax 481-1293 

Utankjörstaðakosning: 

231 haféi 
kosié i gær 

Um hádegi í gær hafði 231 kosið 
utankjörstaða í Vestmannaeyjum í 
forsetakosningunum að því er Agústa 
Friðriksdóttir hjá sýslumannsemb-
ættinu tjáði blaðinu. 

Utankjörstaðakosning fer fram í 
Stjórnsýsluhúsinu við Heiðarveg en þar 
er opið frá kl. 9.30 til 15.30. Ágústa 
sagði ennfremur að kæmu fram óskir um 
að kjósa á öðrum tímum, t.d. ef sjómenn 
kæmu því ekki við að kjósa á 
fyrrnefndum tíma, yrði komið til móts 
við slíkt. A laugardaginn verður einnig 
hægt að kjósa utankjörstaðar í 
Framhaldsskólanum, fyrir þá sem staddir 
eru í Eyjum en eru búsettir uppi á landi. 

fíosi o / frmn-
haldsskolanum 
Ekki verður kosið í Barnaskólanum í 
forsetakosningunum á laugardaginn, 
eins og venja er, þar sem húsnæðið er 
upptekið vegna Shellmóts. Kjör-
fundur verður að þessu sinni í 
Framhaldsskólanum, á 2. hæð. Gengið 
er inn um aðaldyr að norðanverðu. Þá 
er aðgangur fyrir fatlaða á jarðhæð að 
vestanverðu. 

Kjörfundur hefst kl. 9.00 árdegis á 
laugardaginn og lýkur kl. 22.00. Bænum 
verður skipt í tvær kjördeildir. I kjördeild 
1 kjósa þeir sem skráðir voru með 
lögheimili 8. júní 1996 við Ásaveg til og 
með Hásteinsvegi auk þeirra sem eru 
óstaðsettir í hús og þeir, sem flutt hafa til 
útlanda eftir 1. desember 1987. f 2. 
kjördeild kjósa þeir sem voru skráðir 
með lögheimili 8. júní við Hátún til og 
með Vesturvegi, auk þeirra, sem búa að 
Hraunbúðum, í verbúðum og húsum er 
bera bæjanöfn. Athygli er vakin á þvf að 
kjósandi sem ekki hefur meðferðis 
persónuskilríki, getur átt von á því að fá 
ekki að greiða atkvæði. 

Rútuferðir - GM 
Skoðunarferðir 

Grillferðir 
íþróttahópferðir. 

Ódýr og góð 
þjónusta. 

FERÐASKRIFSTOFA 

REYKJAVÍKUR 
Umboðsmaður í 
Eyjum: 
GÍSLI 
MAGNÚSSON 
Brekastíg 11 
sími 481-1909 

Þessir drengir í 6. ílokki Þórs keppa á Shellmóti Týs sem sett var í gærkvöldi. Myndin var tekin á æfingu á mánudaginn. 

Shellmót Týs sett ígærkvöldi 
Shellmót Knattspyrnufélagsins Týs 
var sett í gærkvöldi með pompi og 
pragt Mótið stendur til nk. sunnudags. 
A ll.s koma vel yfir þúsund keppendur, 
þjálfarar, fararstjórar og foreldrar til 
Eyja í tengslum við Shellmótið, sem er 
fyrir drengi á aldrinum 8-10 ára. 

* Shellmótið hófst með skrúðgöngu í 
gær frá Barnaskólanum. Ýmsar 
uppákomur voru á Týsvellinum. Alls 

' mæta 24 lið til leiks og er keppt í A, B og 
C liðum 6. flokks. I dag, fimmtudag, 
hefst keppni kl. 9 og stendur til 20.20. Á 
morgun, föstudag, er innanhússmót og 
kvöldvaka, á laugardaginn eru 

undanúrslit, grill, þrautir og landsleikur 
og á sunnudaginn eru úrslitaleikir og 
lokahóf. Á mánudaginn halda keppendur 
til síns heima. 

Riðlaskiptingin er eftirfarandi: 
A-riðill: Fram, HK, Stjarnan, Víkingur, 
Fjölnir, Þór Ve. 
B-riðill: Keflavík, ÍR, Valur, KA, 
Leiknir, Haukar. 
C-riðill: Selfoss, Þór Ak., Breiðablik, 
Fylkir, KR, Njarðvík. 
D-riðill: ÍA, Þróttur, Týr, Grindavík, 
Afturelding, FH. 

Fjöldi sjálfboðaliða á vegum Týs 
leggur hönd á plóginn til að gera þessa 

knattspyrnuveislu að veruleika. 
Að þessu sinni koma gestir frá 

Súðavík á Shellmótið í boði Flugleiða og 
Knattspymufélagsins Týs. í hópnum 
verða 11 krakkar á Shellmótsaldri. 
Nokkrir íslenskir dómarar, sem eru 
viðurkenndir sem dómarar og 
aðstoðardómarar á vegum FTFA, munu 
dæma á mótinu. Og búið er að tengja Tý 
við Internetið en þar er hægt að fá sendar 
upplýsingar um úrslit leikja og hægt að 
senda tölvupóst. Heimasíða er f smíðum 
og verður hún kynnt á meðan á mótinu 
stendur. Netfangið er Týr@ismennt.is. 

Þegar starfsmenn flugvallarins og 
Flugleiða komu til vinnu á 
laugardagsmorguninn sáu þeir að 
einhverjir höfðu gert sér leik að því 
að hella miklu magni af hveiti yfir 
tvo bíla sem þar stóðu. 

Þeir tóku strax til hendinni og 
hreinsuðu bflana þó þeir væru þeim 
óviðkomandi. Hveitið var það fast á 
bflunum að þeir urðu að nota 
slökkvibílinn til að ná hveitinu af. 

Sama sagan endurtók sig næstu 
nótt og að sögn lögreglu var hveitið 
tekið úr opnum gám sem stóð við 
höfnina. Ekki er vitað hverjir voru að 
verki en í þennan óþverra bakstur fóru 
nokkrir tugir kílóa af hveiti. 

Reynt að ná hveitinu af einum 
bílnum. 

i 

▼ N f 

Svali 3 stk. 4 bragðtegundir 
Verð áður kr: 116,-nú aðeins kr: 89, -

Hob Nobs súkkulaðikex extra 
Verðáðurkr. 146--nú aðeins kr. 119,-

Stjörnusnakk papriku / 
Verð áðurkr: 99,- nú aðeins kr: 79,- I 

Risa Opal 3 stk. / 
Verð áðurkr: 239,- nú aðeins kr: 169,-

Pepsi dós 1/2 Itt 
Verð áður kr: 79, -nú aðeins kr. 59, -

Súkkulaði froskar 
Verð áður kr: 360; -nú aðeins kr: 290, -

Opið alla helgina I 
Laugardag til kl: 19 I 
Sunnudag til kl: 19 

481 3184. 

Góð verslun í alfaraleið 

mailto:r@ismennt.is
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Þrettánda og stærsta Shellmóti Knattspyrnufélagsins Týs lauk á sunnudaginn: 

Fimmtudagur 4. júlí 1996 

Allir þátttakendur sigurvegarar 
Shellmót Knattspyrnufélagsins 
Týs, hið þrettánda í röðinni, var 
sannkölluð knattspyrnu- og fjöl-
skylduveisla þar sem allir þátttak-
endur voru sigurvegarar. Veður-
guðirnir skörtuðu sínu fegursta. 
Mótshaldararnir í Tý hétu pen-
ingaupphæð á Landakirkju í Eyj-
um og það hreif heldur betur því 
sól og blíða var allt Shellmótið. 
Þetta var stærsta mótið frá 
upphafi en alls tóku 950 peyjar frá 
24 keppnisliðum þátt að þessu 
sinni, á aldrinum 8-10 ára. Sig-
urvegarar eftir fimm daga knatt-
spyrnuveislu voru Fylkis-menn 
sem fögnuðu sigri hjá A og B 
liðum inni og úti. 

Til þess að skynja hversu mikið 
ævintýri Shellmótið í raun og veru er 
fyrir drengina, forráðamenn og forel-
dra, að koma til Eyja í fimm daga til 
að njóta alls þess sem Vestmanna-
eyjar hafa upp á að bjóða, er nauð-
synlegt að fylgjast með leikjum 
liðanna. Svipbrigði, einlægni, keppn-
isvilji og prúðmannleg framkoma 
einkenna öll lið. Og þetta er heims-
meistarakeppni í þeirra augum, 
hvorki meira né minna. Þá fjölgar 
sífellt þeim foreldrum sem taka alla 
fjölskylduna með til Eyja og er ekki 
fjarri lagi að áætla að á fimmtánda 
hundrað manns hafí komið til Eyja í 
tengslum við Shellmótið. Blaðamað-
ur hefur einnig fylgst með mótinu sl. 
þrjú ár í gegnum foreldra af fasta-
landinu sem hafa gist á heimili hans. 
Foreldrarnir lifa sig ekki síður inn í 
þessa litlu heimsmeistarakeppni 
með húrrahrópum og hvatningar-
orðum við hliðarlínuna. Auk þess er 

Urslit 
Shellmóts-
íns 1996 

Markakóngar A-liða: 
Atli Kristinsson Selfossi, Árni 
Freyr Guðnason FH og Magnús 
Haukur Harðarson Fjölni, allir með 
12 mörk. 
Markakóngur B-liða: 
Einar Kristinn Kárason Tý 14 
mörk. 
Markakóngur C-liða: 
Aron Bjarnason Breiðabliki 17 
mörk. 
Besti vamarmaðurinn: 
Ingólfur Þórarinsson Selfossi. 
Besti markvörðurinn: 
Hans Pjetursson KR. 
Besti leikmaðurinn: 
Albert Brynjar Ingason. 
Prúðasta liðið: Fram 
Háttvísiverðlaun: 
Selfoss og Njarðvík. 
Boðhlaupsmeistarar: Stjarnan. 
Kappátsmeistari: Helgi Örn 
Gylfason ÍR. 

Úrslitaleikir 
A-lið 
1.-2. sæti Fylkir-Valur 3-2 
3.-4. sæti FH-Fram 5-2 

B-lið 
1.-2 sæti Fylkir-ÍR 3-0 
3.-4. sæti Fjölnir-FH 1-0 

C-lið 
1.-2. sæti Fram-Breiðablik 3-1 
3.-4. sæti Keflavík-FH 0-0 

Samtals mörk A-liða: 427 
Samtals mörk B-liða: 394 
SamtalsmörkC-liða:413 
Samtals mörk: 1350 

haldið fararstjóra- og foreldraball á 
vegum mótsnefndar þar sem ful-
lorðna fólkinu gefst tækifæri til þess 
að hrista sig saman og gera sér 
glaðan dag. Þannig leggjast allir á eitt 
við að gera Shellmótið að vinsælasta 
knattspyrnumóti landsins á hverju 
sumri. 

Liðin setja svo sannarlega lit á 
bæinn meðan á mótinu stendur. 
Æfmgagallarnir í litum félaganna þar 
sem beinar raðirnar liðast eins og 
ormar um bæinn. „Áfram KR, áfram 
Víkingur, Áfram KA, áfram Fram 
..." heyrist hrópað úr öllum áttum. 

Svona mót verður ekki til án 
góðrar skipulagningar og fjölda fólks 
sem leggur hönd á plóginn. Sem fyrr 
er skipulagning til fyrirmyndar og 
rennur mótið í gegn án hnökra. 
Sjálfboðaliðar Týs eru á annað 
hundrað og ganga allir að verkefnum 
sínum vísum. 

Úrslitaleikirnir 
Fram og Breiðablik léku til úrslita 

hjá C-liðum. Framarar reyndust 
sterkari og unnu verðskuldað 3-1. 

Fylkir og IR léku til úrslita hjá B-
liðum. Fylkismenn voru í miklum 
ham og unnu 4-0. 

Úrslitaleikur Fylkis og Vals hjá A-
liðum var frábær skemmtun. Fylkir 
komst í 2-0 eftir nokkurra mfnútna 
leik og Valsmenn bjö juðu svo á 
línu. Valsmenn minnl iðu muninn 
fyrir leikhlé og sk< >rw stórglæsilegt 
jöfnunarmark um .niðjan seinni 
hálfleik. En Fylkismenn reyndust 
sterkari á lokasprettinum og skoruðu 
sigurmarkið skömmu fyrir leikslok. 

Þetta var fimmti sigur Fylkis í 
keppni A-Iiða á Shellmóti frá 
upphafi. Alls eru titlar Fylkis í 
flokkunum þremur orðnir níu og er 
Fylkir langsigursælasta lið mótsins. 

Fylkir vann einnig tvöfaldan sigur 
í innanhússmótinu. Fylkir sigraði 
Fram 3-1 í úrslitaleik A-liða og í 
úrslitaleik B-liða sigraði Fylkir lið 
HK 3-2. KR(D) sigraði Keflavík hjá 
C-liðum í úrslitaleik, 3-1. 

Misjafnt gengi 
Eyjaliða 

Gengi Eyjaliðanna var misjafnt og 
ekkert þeirra náði að blanda sér í 
toppbaráttu. B-lið Týs og A-lið Þórs 
náðu bestum árangri. 

Hjá A-liðum urðu Þórarar í 3. sæti 
í sínum riðli með 6 stig. Þór tapaði í 
undanúrslitum fyrir ÍR 0-1 og tapaði 
fyrir Þrótti í leik um 11.-12. sæti. Týr 
varð í 5. sæti í sínum riðli með 2 stig. 
Týr tapaði svo fyrir KR í undanúrslit-
unum 4-1 en vann Leikni 3-0 í leik 
um 19.-20. sæti. 

B-lið Týs var nálægt því að 
komast í úrslitaleikina. Týrarar urðu 
í 2. sæti í riðlakeppninni með 8 stig, 
unnu 4 leiki en töpuðu einum. Týr 
lenti í 8. sæti eftir tap gegn Haukum, 
2-3. B-lið Þórs varð í 6. og neðsta 
sæti í riðlakeppninni með 2 stig og 
vann Aftureldingu í keppni um 21.-
24. sæti4-l. 

Hjá C-liðum sendu Týr og Þór tvö 
lið til keppni þar sem ekki öll þátt-
tökulið voru með lið þar. Týr lenti í 
3. sæti í riðlakeppni með 5 stig og 
varð í 12. sæti eftir 3-0 tap gegn 
Fjölni. Þór lenti í 6. sæti í sínum riðli 
og tapaði svo fyrir D-liði Þórs, 1 -2 í 
leik um 21.-24. sæti. D-lið Týs var 
einnig án stiga. 

En Týrarar áttu markahæsta leik-
manninn hjá B-liðum, Einar Kristin 
Kárason með 14 mörk. 

ÞoGu 

B-lið 
Týs 
náði 
bestum 
árangri 
Eyja-
liðaá 
Shell-
móti, 
varð í 
8. sæti. 

A-lið 
Þórs 

ij sem 
varð í 
12. 
sæti, 
ásamt 
þjálfara 
sínum, 
Jóni 
Ólafi 
Dan-
íelssyni 

Liðið Geisli frá 
Súðavík sérstakir 
gestirá Shellmótinu: 

Mikill 
fót-
bolta-
áhugi á 
Súðavík 
íslendingum er enn í fersku minni 
hörmungarnar á Súðavík og Flat-
eyri þegar fjöldi manns fórst í 
snjóflóðum. Shellmótsnefnd Týs 
bauð krökkum frá Súðavík á mótíð. 
Lið Súðvíkinga heitir Geisli og 
mættu 10 leikmenn auk þjálfarar 
og fararstjóra til Eyja. Einn kepp-

Arnar Þór fyrir miðju ásamt tveimur FH-ingum. 

endanna var Arnar Þór Sam-úels-
son, 10 ára Súðvíkingur. Hann var 
hálf hrærður yfir að hafa fengið að 
taka þátt í Shellmótsævintýrinu og 
var alveg í skýjunum. „ Ég hafði oft 
heyrt um Shellmótið en bjóst aldrei 
við því að geta verið með. Þetta var 
mjög skemmtilegt, við fórum í 
siglingu og skoðunarferðir en mér 
fannst auðvitað mest gaman að 
keppa," sagði Arnar. 

Geisli lék þijá leiki. Fyrst lék Geisli 
vináttuleik við Þrótt og gerði jafntefli 
2-2. „Við gerðum tvö sjálfsmörk," 

sagði Arnar. Þá gerði Geisli jafntefli 
við ÍR 2-2 en tapaði gegn Stjörnunni 
1-3. 

Arnar lék á miðjunni hjá Geisla og 
tókst ekki að skora. „Eg fékk góð færi 
og átti eitt skot í stöng gegn Þrótti." 
Uppáhalds fótboltamaður Arnars er 
Romario. 

Arnar segir að mikill fótboltaáhugi 
sé á Súðavík. Hann bað um bestu 
kveðjur til landsmanna frá Súðvík-
ingum og þakkaði gott boð til Eyja á 
frábært Shellmót. 
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Týrari og Þórari 
en bestu vinir 

Baldvin Þór Sigurbjörnsson og 
Grétar Þór eiga heima í sömu götu, 
hafa verið bestu vinir í mörg ár en 
keppa samt með sitt hvoru félaginu! 
Baldvin Þór með Tý og Grétar Þór 
með Þór. Þeir búa í Foldahrauni og 
eru saman öllum stundum. 

Þótt þeir keppi á móti hvor öðrum 
með sitt hvoru félaginu, slettist sjaldan 
upp á vinskapinn. Helst að það gerist í 
leikjunum en eftir leikina eru þeir aftur 

orðnirperluvinir. Baldvin Þórheldur 
með Liverpool og uppáhalds leik-
maðurinn hans er Robbie Fowler. 
Grétar Þór heldur með Man. Utd. og 
uppáhalds leikmaðurinn hans er Eric 
Cantona. 

Þeir félagar voru mjög ánægðir 
með Shellmótið og finnst gaman að fá 
að hitta og keppa við alla þessa stráka 
ofan af landi. 

SVIPMYNDIR 

Fylkismenn skora í úrslitaleiknum gegn Val í flokki A-liða. 

nar Kristinn 
arkakóngur 

Einar Kristinn Kárason í B-liði Týs, 
gerði sér lítið fyrir og var 
markakóngur B-liða með 14 mörk. 
Hann á ekki langt að sækja marka-
genin því faðir hans er Kári 
Þorleifsson sem gerði garðinn 
frægan með IBV á árum áður. 

„Ég ætla að verða betri markaskor-
ari en pabbi. Við erum stundum að 
skjóta á hvorn annan og hann gefur 
mér góð ráð," var það fyrsta sem 
Einar Kristinn sagði við blaðamann. 
Sterkustu hliðar Einars eru að skora 

og gefa fyrir, eins og hann segir sjál-
fur. Og uppáhalds fótboltamaðurinn 
hans er frændi hans, Leifur Geir 
Hafsteinsson hjá IBV. 

„Eg bjóst alls ekki við því að verða 
markakóngur. En það er rosalega 
skemmtilegt. Finnst þér ekki flottur 
bikarinn minn," sagði Einar Kristinn 
stoltur eftir verðlaunaafhendinguna. 

Að sjálfsögðu stefnir Einar Kristinn 
að því að verða atvinnumaður í 
knattspyrnu í framtíðinni og að 
komast í landsliðið. 

B o t n l a n g i n n s p r a k k 
Þórður Ingi Guðmundsson, leikmaður Breiðabliks, var heldur óheppinn á 

Shellmótinu. Botnlanginn í honum sprakk og var hann strax drifínn á skurðar-
borðið. Þórður Ingi var mjög svekktur að missa af mótinu en fékk góðar 
heimsóknir. Félagar hans úr Breiðabliki, Atli Eðvaldsson þjálfari ÍBV og 
HLynur Stefánsson fyrirliði IBV komu færandi hendi til Þórðar Inga á 
sjúkrahúsið og varð hann allur hinn hressasti eftir það. 

Stelpurnar í Kvennadeild Týs vinna þrekvirki á hverju einasta Shellmóti 
með sjálfboðaliðavinnu sinni. 

F.v. Ingólfur, Albert og Hans. Fyrir aftan þá er Arnar Viðarsson, besti leik-
maður Shellmótsins 1988 en hann afhenti verðlaunin. 

Rekja ættir sínar til Eyja 
Á Shellmóti eru valdir besti varnar-
maðurínn, besti markvörðurinn og 
besti leikmaðurínn. Albert Brynjar 
Ingason Fylki, var valinn besti leik-
maður Shellmótsins. Sjaldan fellur 
eplið langt frá eikinni því faðir haas 
er Ingi Björn Albertsson fyrrum 
markakóngur Vals og landsliðs-
maður og afi hans Albert heitinn 
Guðmundsson, fyrsti atvinnu-
maður Islendinga í knattspyrnu og 
landsliðsmaður. „Pabbi er stun-
dum að kenna mér gömul 
markatrix, þegar hann má vera að 
því," sagði Albert og hló. 

Besti varnarmaður mótsins var 
valinn Ingólfur Þórarinsson Selfossi. 
Hann á ættir að rekja til Eyja því afi 

han og nafni er Vestmannaeyingar. 
Faðir Ingólfs, Þórarinn Ingólfsson, bjó 
einnig í Eyjum en hann er gamall 
varnarjaxl úr fótboltanum og þjálfari 
6. flokks Selfyssinga. „Pabbi er stund-
um að kenna mér varnarbrógð, hann 
kann svolítið af þeim," sagði Ingólfur 
sem stefnir að því að verða atvinnu-
maður og landsliðsmaður. 

Hans Pjetursson KR var valinn 
besti markvörður mótsins. Hann á 
einnig ættir að rekja til Eyja í báðar 
ættir. Afi hans er Hans Sigurjónsson 
Valið kom honum algjörlega í opna 
skjóldu því hann hristi hausinn yfir 
þessu öllu saman. I verðlaun fékk 
hann Reusch markmannssett og sagði 
að það kæmi sér vel. 

Landsliðsþjálf-
arinn dáist að 

háttvísi og 
skipulagi 

Sérstakur heiðuj-sgestur Shellmóts-
ins var Logi Olafsson landsliðs-
þjálfari. Hann var í fyrsta skipti á 
Shellmóti og sló tvær flugur í einu 
höggi því hann fylgdist einnig með 
syni síiuiui, Andra Má, sem keppti 
með B-liði Stjörnunnar. 

„Mér finnst mjög gaman á 
Shellmóli. Aðdáunarvert er hve allt 
gengur vel og hve skemmtilegur og 
góður fótbolti er leikinn. Allir sem 
hingað koma fá að vera með. Lagt er 
upp úr háttvísi hjá drengjunum sem er 
mjög jákvætt fyrir framtíðina. 
Shellmótið er vel skipulagt og frábær 
skemmtun. Rúsínan í pylsuendanum 
var frábært veður nánast alla dagana. 
Og hér leynast án efa landsliðsmenn 
framtíðarinnar," sagði Logi. 

Andri Már var sáttur við gengi 
Stjörnunnar á mótinu. B-liðið vann 
þrjá leiki og tapaði þremur. 

Fékk drauma-
númerið í 

Pressuliðinu 

erteo 

pBESSULÖ \ 

Sérstakur pressuleikur fór fram á 
Shellmótinu. Landsliðið vann 
Pressuliðið 3-2 í skemmtilegum 
leik. Einn Eyjamaður var í Pressu-
liðinu, Ólafur Þ. Berry, Tý og stóð 
hann sig vel. Peyjarnir fá að eiga 
landsliðs- og pressubúningana 
sem þeir keppa í. Ólafur átti þá ósk 
heitasta að fá að keppa í búning 
númer 10 í Pressuliðinu. Dregið var 
um hvaða búninga strákarnir 
fengju. Þegar Ólafur dró sinn 
búning, fór hann afsíðis og svo 
færðist bros yfir andlitið þegar í Ijós 
kom að hann hafði dregið búning 
númerlO! 
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Sælkeri vikunnar - Brynhildur Georgsdóttir 

Kjúllí, humar og ávextir 
Helga Hauksdóttir, 
sælkeri síðustu viku, 
skoraði á vinkonu 
sína og starfsfélaga, 
Brynhildi 
Georgsdóttur að taka 
við í þessari viku og 
hún tekur hér völdin. 
Það var nú ekki við 

öðru að búast en eitthvað gómsætt 
kæmi frá henni vinkonu minni í 
Garðhúsum. Þau skötuhjú eru þekkt 
fyrir að hrista fram úr erminni hina 
gómsætustu rétti. Hjá þeim bragðaði 
ég fyrst einn mest spennandi kjúklin-
garétt sem ég hef fengið. Þetta er 
kfnverskur réttur og það er upplagt að 
bera hann fram með fleiri réttum, t.d. 
góðum humarrétti. Til að fullkomna 
máltíðina má bjóða upp á ferska ávexti 
í eftirrétt. 
KJÚKLINGUR í HOISIN-SÓSU 
4 kjúklingabringur 
1 -2 msk. sojasósa 
1/2 tsk. cayenne pipar 
2 msk. maizenamjöl 
2 msk. sérn' 
1 eggjahvíta 
2 msk. sesamolía 
2-3 pressaðir hvítlauksgeirar 
1 tsk. fersk, rifin engiferrót 
I -2 blaðlaukar 
5 msk. cashew hnetur 
3 msk. sérrí 
l-2dl Hoisin-sósa 
Skerið kjúklingabringur í bita og leggið 
þá í' skál. Dreypið sojasósu yfir bitana 
og látið standa í 10 mín. Þerrið bitana 
með eldhúspappfr. Setjið maizenamjöl 
og pipar á disk og veltið bitunum upp 
úr blöndunni. Setjið eggjahvítu í skál 
og þeytið létt með gaffli, bætið 2 msk. 

af sérríi út í og hellið blöndunni yfir 
kjúklingabitana. Hitið sesamolíu á 
Wokpönnu og snöggsteikið bitana við 
frekar mikinn hita í nokkrar mínútur, 
hrærið vel með tréspaða á meðan. 
Bætið hvítlauk og engifer á pónnuna 
og látið krauma í 3-5 mín. Skerið 
blaðlaukinn niður og bætið honum á 
pönnuna. Ristið hneturnar á þurri 
pönnu í 1-2 mín. og stráið þeim yfir 
kjúklinginn. Hellið 3 msk. af sérríi yfir 
og hrærið vel. Bætið Hoisin-sósunni út 
í og látið krauma í 3-5 mín. Berið rétt-
inn fram í pönnunni með hrísgrjónum. 
HUMAR MEÐ PAPRIKU OG 
RJÓMA 
Flestir eiga sjálfsagt sína uppáhalds-
aðferð við að matreiða humar. Hér 
kemur ein hugmynd. Brjótið skelina á 
humrinum. Steikið hann á pönnu upp 
úr smjöri í nokkrar mínútur. Kryddið 
létt með paprikukryddi og aromat-
kryddi. Hellið rjóma yfir og látið 
krauma í smástund. Við matreiðslu á 
humri má ekki gleyma þeirri grund-
vallarreglu að best er að gera sem 
minnst til að varðveita hið góða humar-

bragð. 
FERSKIR ÁVEXTIR f SÉRRÍ-
JÓGÚRT-RJÓMA 
vínber, kívf ogjarðarber 
1 dl rjómi 
180 g hrein jógúrt (ein dós) 
2 tsk. púðursykur 
2 tsk. sérrí 
Skerið kælda ávextina í bita. Stífþeytið 
rjómann. Hræriðjógúrt, púðursykri og 
sérríi saman við rjómann. Setjið ávext-
ina í fallegar skálar og berið fram með 
jógúrt-rjómanum. 

Ég ætla að skora á stórvin minn, 
Þorstein Hallgrímsson, sem næsta 
sælkera vikunnar. Maður með slíkt 
keppnisskap og metnað hlýtur að leggj-
ast yfir matreiðslubækurnar í þeim 
tilgangi að verða bestur. Ég reikna því 
með að gera Ingu vinkonu stóran 
greiða. 

ORÐSPOR-ORÐSPOR 
Golfið hefur nokkrum sinnum komið hér 
við sögu. Tvær konur voru að spila á 16. 
brautinni. Önnur þeirra spyr: Hvar er 
hundrað metra hællinn? 
- Hann er ekki á þessari braut. 
- Ha, hvað áttu við. 
- Jú, Hundraðmannahelli er á tíundu braut. 

Fyrr í sumar var ættarmót á Suðurlandi 
þar sem Vestmannaeyingar voru að sjálf-
sögðu staddir. Ræðuhöld fóru fram þar 

sem minnst var 
ættingja sem létust fyrir 
200 árum. Einn ónefn-
dur Eyjamaður fór í 
pontu og minntist for-
feðranna. I lok 
ræðunnar sagði hann svo: 
- Ég legg til að allir standi upp og hrópi 
ferfalt húrra fyrir forfeðrum okkar. Þeir 
lengi lifi, húrra 

Langurvinnudagur 
á Shellmóti 

Vel heppnuðu Shellmóti 
Týs lauk á sunnudag. Það 
er í mörg horn að líta á jafn 

fjölmennu íþróttamóti og mörg 
handtökin sem fjölmennt sjálf-
boðalið á í kringum svona mót. 
Ein í hópi þeirra Týrara, sem 
unnið hafa við mótið, er 
Kristbjörg Grettisdóttir en hún, 
ásamt stöllum sínum, hafði í 
nógu að snúast í matseld fyrir 
nær þúsund peyja ásamt öðrum 
störfum sem falla til. Kristbjörg 
er Eyjamaður vikunnar að þessu 
sinni. 
Fulltnafn? Kristbjörg 
Grettisdóttir. 
Fæðingardagur og ár? 21. 
mars 1956. 
Fæðingarstaður? 
Þykkvibær. 
Fjölskylduhagir? Gift 
Silla (Sigurði Þórarinssyni), 
við eigum tvö börn, 
Gunnlaugu og Friðberg. 
Menntun og starf? 
Gagnfræðingur, vinn við versl-
unarstörf. 
Laun? Já. 
Helsti galli? Óþolinmóð. 
Helsti kostur? Læt aðra um að 
dæma það. 
Uppáhaldsmatur? íslenskt 
lambalæri 
Versti matur? Bjúgu. 
Uppáhaldstónlist? Létt 
dægurtónlist. 

Hvar myndir þú vera ef þú 
yrðir f luga á vegg í einn dag? 
Ég vildi vera önnur tveggja 
flugna á vegg á stjórnarfundi Týs 
og fylgjast með svipbrigðum 

Ævars sem væri hin 
flugan. 

Uppáhalds 
stjórnmálamaður? 
Enginn sérstakur. 
Varstu ánægð með úrslit 
forsetakosninganna? Nei. 
Uppáhalds íþróttamaður? 
Frikki Sæbjörns, ballettstjarna 
ÍBV. 
Hvert er eftirlætissjón-
varpsefnið þitt? Góðar 

bíómyndir. 
Hvaða sjónvarpsrás horfir þú 
mestá? Stöð2. 
Uppáhaldsleikari? Steven 
Siegal. 
Uppáhaldskvikmynd? Hard to 
kill. 
Uppáhaldsbók? Engin sérstök. 
Hver eru helstu áhugamál 

þín? Ferðalög. 
Hvað metur þú mest ífari 

I annarra? Heiðarleika. 
Hvað fer mest í taugarnar á 

þérífariannarra? Ohrein-
lyndi. 
Fallegasti staður sem þú hefur 
komið á? Móseldalurinn í 
Þýskalandi. 
Hvað hefur þú unnið við mörg 
Shellmót? Fjögur. 
Hvað er vinnudagurinn langur 
á svona móti? Frá kl. 8 til 24 
hjá langflestum. 
Hvað er eftirminnilegast frá 
mótinu? Þakklátir 
Shellmótsgestir. 
Hvað dettur þér í hug þegar þú 
heyrir þessi orð? 
- Morgunmatur? Byrjun á 
góðum degi. 
- Fótbolti? Shellmót. 
- Shellmót? Fótbolti og mikil 
vinna. 
Eitthvað að lokum? Ég er 
ánægð með frábært Shellmót og 
góða veðrið sem alltaf fylgir. 

Hvað er að gerast næstu daga? 
Eiríkur o g Hörður 

Síðasta helgi var þrusugóð enda kosn-
ingar og Shellmót. Fastur liður á 
Shellmóti er foreldra- og fararstjóra-
ball á föstudagskvóldinu í Týsheim-
ilinu. Þar lék Dans á rósum og var 
mikið fjör. Um kosninganóttina var 
mikið fjör á HB pöbb þar sem stuðn-
ingsmenn Ólafs Ragnars voru með 
kosningavöku. Á Lundanum var allt 
fullt, sumir að fagna, aðrir að drekkja 
sorgum, eins og gengur. 

I kvöld er stórviðburður á 
Lundanum. írsk pöbbasveit, Wild 
Rover, verður á fullu gasi með ekta 
írska pöbbastemmningu. Hljómsveitin 
spilaði einnig ígærkvöldi. Um helgina 
verður enginn annar en Eiríkur 
Hauksson ásamt Endurvinnslunni á 

Lundanum, í samvinnu við Ung-men-
nafélag íslands og Umhverfissjóð 
verslunarinnar. Eiríkur og Endur-
vinnslan verða á ferð og flugi í allt 
sumar. Eiríkur er kominn til landsins 
eftir að hafa verið átta ár í Noregi. 
Eiríkur er þó ekki alkominn heim, 
heldur er um tveggja mánaða heim-
sókn að ræða sem notuð er til 
dansleikja og tónleikahalds. 
Á HB Pöbb verður skagfirsk sveifla. 
Hörður Ólafsson, sem var lengi í 
hljómsveit Geirmundar Valtýssonar, 
verður föstudag og laugardag. 

Og nú eru aðeins 29 dagar í 
þjóðhátíð og KR-ingar koma í 
heimsókn á sunnudaginn og verða 
teknir í bakaríið'. 

Frá kjörfundi íforsetakosningunum. Sigursteinn Marinósson, starfsmaður 
1. kjördeildar, bíður eftir að hleypa Erni Eyfjörð til að kjósa. 

Forsetakosningarnar: 

86,8% kjör-
sóka í Eyivm 

í forsetakosningunum, sem fram 
fóru á sunnudag þar sem Ólafur 
Ragnar Grímsson var kjörinn 
fimmti forseti lýðveldisins, voru 
3341 á kjörskrá í Vestmannaeyjum 
og af þeim greiddu 2900 atkvæði en 
það eru 86,8%. Það er nokkru 
minna en í forsetakosningunum 
1980 en þá voru 2822 á kjörskrá og 
2618 sem kusu eða 92,8%. I 
alþingiskosningunum 1995 kusu 
88,5% þeirra sem voru á kjörskrá í 
Vestmannaeyjum og í bæjarstjórn-
arkosningunum 1994 kusu 92,4%. 

Þrátt fyrir þetta eru Vestmanna-
eyingar með góða kjörsókn, miðað 
við landið, landsmeðaltal var 85,9% 

og í Suðurlandskjördæmi, þar sem 
kosningaþátttaka var best á landinu, 
kusu 88,4% þeirra sem voru á 
kjörskrá. 

Alls kusu utan kjörstaðar í 
Vestmannaeyjum, 610 og eru þá með-
taldir þeir sem voru á kjörskrá annars 
staðar en alls kusu 445 Vestmannaey-
ingar hér utan kjörstaðar. 

Skipting atkvæða í 
Suðurlandskjördæmi varð þessi: 
Ástþór Magnússon 325 atkv., 2,7% 
Guðrún Agnarsd. 3262 atkv., 25,8% 
Ólafur R. Grímss. 5446 atkv., 43,1 % 
Pétur K. Hafstein 3588 atkv., 28,4% 

Auðir seðlar og ógildir voru 156. 

Nyfceddir Vestmannaeyinqar 

Drengur 
Þann 21. maí sl. eignuðust Helga Agústs-

dóttir og Þór Sveinsson dreng sem fæddist á 
Sjúkrahúsi Suðurnesja. Hann hefur verið 

nefndur Magnús Ing. 
Hann vó 15 merkur og var 52,5 sm. ð" 
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Morgunblaðið/Sigfús G. Guðmundsson 
A-LIÐ Fylkis, efri röð frá vlnstrl: Halldór Örn Þorsteinsson, þjálfari, Ragnar 
Sigurösson, Sigurður A. Magnússon, Albert Ingason, Einar Pétursson og 
Stefán Sveínbjörnsson. Neðri röð: Sigurður Þórir Þorsteinssson, þjálfari, 
Hrannar Leifsson, Sigurður Helgi Harðarson, Þórður Þorstelnssson, Krlstján 

Ágúst Jóhasnnsson. 

B-LIÐ Fylkis, efri röð frá vinstri: Halldór Örn Þorstelnsson, þjálfari, Guðmund-
ur Gunnarsson, Guðni Alexanderson, Agnar Bragi Magnússon, Elvar Kárl 
Ásmundsson, Sigurður Þðrlr Þorstelnsson, þjálfari. Neðrl röð: Flnnbogi Hauk-
ur Blrglsson, Jakob Hreiðarsson, Jðn Anton Jóhannsson, Ásgeir B. Asgelrs-

son, HJörtur Steinarsson. 

Albert afi 
minn var 
sábesti 

ALBERT Brynjar Ingason, 
Fylki, var val inn best i leik-
maður Peyjamótsíns. JÞað 
voru aliir félagarnir í liðinu 
mínu að segja að ég yrði val-
inn bestur, s vo ég var að vona 
að það mundi ratast og það 
rættist, þe t t ae r sko toppur-
inn, þeír voru svo vissir af þ vi 
ég skoraði á móti FH næstum 
frá miðju. Þetta er þriðji bik-
arinn semég 'tæ en ég hef 
komið tvisvar á Peyjamót. Ég 
er alltaf að æfa m ig í fótbolta 
og við í Fylki tókum allir rýsi 
á Peyjamótinu, það hafði 
greinilega góð áhrif. Albert 
Guðmundsson afi minn f innst 
mér vera sá besti í f ótbolta 
sem verið hefur, ég ætía mér 
að reyna að verða betri en 
hann einhvern tímann og ekki 
væri ieiðiniegt að leika með 
AC Milan eins og hann gerði. 

Tvöfah hjá Fylki 
Fylkismenn eru samir við sig á 

Peyjamóti í Eyjum, þeir náðu 
besta árangri allra lia. Þeir sigruðu 

tvöfalt í flokki A- og 
B-liða, sem sagt 
bæði úti og inni. Þeir 
eiga því greinilega 
snjalla framtíðarleik-

menn í Árbænum. Fylkismenn eru 
ekki alveg óvanir þvi að sigra á 

Sigfús G. 
Guðmundsson 
skrífar 

Peyjamóti því árangur þeirra undan-
farin ár er glæsilegur, þeir hafa einu 
sinni unnið hjá A-, B- og C-liðum 
árið 1992 en nú var til dæmis B-lið 
þeirra að sigra 3. árið í röð og alls 
4 sinnum síðustu fímm ár, geri aðrir 
betur. Þó Fylkismenn hafí sigrað 
mest af liðunum stóðu allir leikmenn 
og lið sig geysivel á mótinu og gekk 
mótið mjög vel í flesta staði. Veðrið 

var gott allan tímann nema öflug 
gróðrarskúr á laugardeginum setti 
smástrik í reikninginn og var keppni 
í hinum ýmsu þrautum sleppt á laug-
ardagskvöldinu, en peyjarnir létu sér 
ekki leiðast það kvöld frekar en önn-
ur því grillaðar voru pylsur oní allan 
mannskapinn og einnig fylgdust þeir 
með hörkuspennandi leik landsliðsins 
og pressuliðsins. 

Skora mest rétl 
fyrir utan teig 

Aron Bjarnason, 10 ára, C-liði 
UBK, markahæstur allra á 

mótinu með 17 mörk. 
Þetta er fyrsta Peyjamótið sem 

ég kem á, það gekk mjög vel hjá 
okkur, við urðum í 2. sæti, töpuðum 
fyrir Fram í úrslitaleiknum. Það var 

erfiðast að skora hjá þeim í Fram, 
þeir eru með mjög gott lið, en ég 
náði þó að skora einu sinni á móti 
þeim. Oftast skora ég mörkin rétt 
fyrir utan vítateiginn og reyndi að 
skjóta fast á ákveðinn stað, ég bíð 
ekki eftir boltanum fyrir utan teig 
heldur elti boltann um allan völl og 
reyni að vera sem mest í boltanum. 
Til að verða mikill markaskorari þarf 
maður að æfa sig vel og leggja sig 
allan fram. Ég æfí 4 sinnum í viku 
en er líka alltaf að leika mér í fót-
bolta, sagði Aron, mesti markaskor-
ari Peyjamótsins 1996 með 17 mörk. 

ARON BJarnason 

Æfum vel, förum 
snemma að 

sofa og höfum 
góðan þjálfara 

RÓBERT Benedlkt Hvanndal Rðbertsson og Brynjar Úlfars-
son, leikmenn a-liðs Hauka. 

Þeir félagar í A-liði Hauka, mark-
vörðurinn Brynjar Úlfarsson og 

Róbert Benedikt Hvanndal Róberts-
son, eru báðir á tíunda ári og eru 
búnir að skemmta sér vel á Peyja-
móti. Brynjar er að koma í annað 
skiptið en Róbert í það fyrsta. Okkur 
hefur gengið alveg ágætlega, urðum 
í 5. sæti hjá A-liðunum og í 3. sæti 
innanhúss og fáum brons, það er 
mjög gott. En við hefðum getað spil-

að um 1.-4. sæti ef við hefðum ekki 
tapað fyrir ÍR. Við spiluðum svo 
snemma við þá og áttum slakan leik, 
svo það gekk ekki. Róbert þykir 
skemmtilegast að skora mörk en 
Brynjari þykir allt skemmtilegt við 
fótboltann. Við hðfum fínan þjálfara, 
hann Vigni Stefánsson, og mætum 
alltaf á æfíngar þegar við getum, 
æfum vel og förum snemma að sofa, 
þá gengur vel hjá okkur. 

Alls taka 24 lið þátt í Peyjamóti 
nu og komast færri að en vilja. í 
þessum 24 liðum eru nákvæmlega 
860 leikmenn, liðin eru flest með 
A-, B- og X-lið og einstaka lið með 
D-lið. Og svo skemmtilega vildi til 
að D-lið KR-inga sem tók þátt í inn-
anhússmóti C-liða gerði sér lítið fyr-
ir og skaut öðrum liðum ref fyrir 
rass og sigraði þar. 

Ingólfur Þórarins-
son, besti varnar-

maðurinn 

Stelst 
stundum 
framog 
næað 
skora 

„ÉG hef spilað allar stöð-

ur á velli num nema mark 
og ætli ég sé ekki búinn 
að finna réttu stððuna 
iiúna, nokkurs konar 
varnartengiliður, ég 
stelst nú stundum fram 
á völlinn og næ þá stund-

um að skora, svo ég er 
ekM alveg fastur i vörn-

inni. Til þess að verða 
góðurífótboltaþarf 
maður bara að æfa vel, 
hlusta á þjálfarann og 
svo tek ég líka lýsi. Ég á 
mér uppáhaldsvarnar-

menn, þá Paolo Maldinio 
og Desaylle, báðir hjá 
AC Milan en ég held nú 
samt með Lazio á ftalíu. 
Þetta mót er búið að vera 
mjog skemmtilegt og ég 
á eftir að muna lengi 
eftir því," sagði Ingólfur 
Þórarinsson frá Selfossi, 
sem var útnel'ndur besti 
varnarmaðurinn. 
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PEYJAMOTIÐ I EYJUM 

Var búinn 
að hlakka 
til í heilt ár! 
HANN Þórður Ingi Guðmunds-
son leikmaður með Breiðabliki 
sem varð 10 ára 8. júní var 
ekki mjög heppinn á sínu fyrsta 
Peyjamóti. Hann veiktist fljót-
lega, það bólgnaði í honum 
botnlanginn og sprakk síðan og 
hann því fluttur á sjúkrahús 
Vestmannaeyja í uppskurð. 
Þegar Mbl. heimsótti hann á 
laugardeginum var hann að 
jafna sig en var þó ansi dasað-
ur. Hann f ékk þó góða heim-
sókn því allir leikmenn UBK 
heilsuðu upp á hann á spítalan-
um og þeir Atli Eðvaldsson, 
þjálfari f BV, og Hlynur Stef-
ánsson, leikmaður IBV og 
landsliðsins, komu færandi 
hendi, færðu honum íþrótta-
tösku og bakpoka auk blóma 
og ÍBF fána þannig að Þórður 
fékk smásárabætur, en hann 
náði ekki að spila einn einasta 
leik í mótinu, og þar sem hann 
verður orðinn of gamall til að 
vera með næsta ár var búið að 
ákveða að ráða hann sem farar-
stjóra næsta ár. Þórður Ingi var 
á Mallorca í fyrra þegar mótið 
var og endaði líka á spítala þar 
með gat á hausnum en aðspurð-
ur vildi hann ekki alveg viður-
kenna að hann væri einhver 
hrakfallabálkur, og bætti við 
að það eina sem hann hefði 
getað gert á þessu móti var að 
prófa þjóðaríþrótt Eyjamanna, 
sprang. Við vonum bara að 
Þórður Ingi verði fjjótur að 
jafna sig og komist sem fyrst í 
boltann aftur. 

Logi heiðurs-
gestur 

LOGI Ólafsson landsliðsþjálf-
ari var heiðursgestur á úslita-
Ieikjum og heilsaði uppá leik-
menn fyrir lcikína og tok þar 
vafalítíð í hendur einhverra 
landsliðsmanna framtíðarinn-
ar. 

FELAGAR Þórðar í Breiðabliki ásamt Hlyni Stefánssynl og Atla Eðvaldssyni í helmsókn á 
Sjúkrahúsi Vestmannaeyja. 

Logi valdi lands-
liðið í Eyjum 

mJL peyjamótinu er valið í Iands-
lið og pressulið sem leika svo 

á laugardagskvöldinu, það þykir 
mikill heiður að komast í þessi Iið 
og fá þeir sem í þau komast að 
eiga sérsaumaða búninga sem 
notaðir eru í leiknum. Pressuliðið 
náði að pressa vel á landsliðið því 
þeir komust fyrst í 1-0, síðan í 
2 -1 , en að Iokum var það landslið-
ið sem sigraði 3-2. Fyrir pressuna 
skoraði Stefán Kári Sveinbjörns-
son (Fylkismaður) bæði mörkin en 
Albert Ingason (einnig Fylkismað-
ur) jafnaði í bæði skiptin en í lok-
in skoraði Fjölnismaðurinn Alex-
ander Hafþórsson og tryggði 
landsliðinu sigur. Þess má geta 
að Logi Ólafsson, landsliðsþjálfari 
A-landsliðsins, hafði yfírumsjón 
með vali liðanna. 

Landsliðið skipuðu: 
Markverðir: Hans Pétursson, 

KR, Sindri S. Jensson, Þrótti. 

Útileikmenn: Þorsteinn A. Ge-
orgsson, Keflavík, Kristján Hauks-
son, Fram, Ingólfur Þórarinsson, 
Selfossi, Álbert Ingason, Fylki, 
Alexander Hafþórsson, Fjölni, 
Stefán Þórarinsson, Val, Hilmar 
Emilsson, Haukum, Magnús M. 
Magnússon, Fram, Hafþór Æ. 
Vilhjálmsson, ÍA, Arni F. Guðna-
son, FH. 
Liðstjórar: Stefán Halldórsson, 
Einvarður Jóhannsson, Logi Ólafs-
son. 

Pressuliðið 
skipuðu 

Markverðir: Jóhann Á. Ólafsson, 
Njarðvík, Elvar M. Ásgeirsson, 
Breiðabliki. 
Útileikmenn: Ingvar Árnason, 
Val, Hilmar T. Arnarson, Gunnar 
F. Róbertsson, Aftureldingu, Stef-
án H. Jónsson, ÍA, Hjalti Brynjars-
son, FH, Ólafur Þ. Berry, Tý, Atli 
J. Albertsson, Þór Ak., Bjarki P. 

Eysteinsson, Stjörnunni, Stefán 
K. Sveinbjörnsson, Fylki, Sindri 
M. Sigurþórsson, Stjörnunni. 
Liðstiórar: Guðjón V. Guðjóns-
son, Björn I. Victorsson. 
Dómari leiksins: Jóhann Jónsson. 

Andri mætti 
aftur 

ANDRI Halldórsson, FH-ing-
ur, aðstoðaði við verðlaunaaf-
hendingu á lokahófinu en hann 
var valinn bestur leikmanna á 
Peyjamótinu (Tonunamótinu) 
1988. 

Synir knatt-
spyrnukappa 

ÞAÐ eru margir leikmenn á 
Peyjamótinu synir fyrrum 
þekktra knattspyrnumanna, 
besti leikmaður mótsins Albert 
Brynjar Ingason er tíl dæmis 
sonur Inga Björns Albertsson-
ar og markahæstí leikmaður 
B-liða Einar Kristmn Kárasoi t, 
Týr, sem gerði 14 mör k, er 
sonur Kára Þorleifssonar sem 
gerði ófá mðrk fyrir ÍB V á 
sínum tíma og föðurbróðir 
Einars er Sigurlás Þorleifsson 
frægur markaskorari. Svo 
sjaldan fellur eplið langt frá 
eikinni. 

Alþjóðlegir 
dómarar 

ALÞJÓBADÓMARAR á Peyja-
mótiþeir Guðmundur Stei'án 
Maríasson og Gylfi Orrason 
mættu á Peyjamótíð og 
dæmdu marga leiki. 

C-LIÐ Fram, aftari röð frá vlnstri: Andrl Jóhannesson, aðstoðarþjálfarl, KJartan Örn Sveln-
björnsson, Vllhjálmur Þór Vilhjðlmsson, Páll Arinbjarnar, Jóhann Eyjólfsson, Stelnar Guðgelrs-
son, þjálfarl. Fremri röð: Gestur Ingl Harðarson, Gunnar Ormslev, Hákon Helgl BJarnason, 

Evert A. Ellertsson. 

BESTU leikmennirnir, Ingólfur Þórarinsson, Selfossi, Albert 
Brynjar Ingason og Hans Pjetursson ásamt Andra Halldórssyni. 

Hans varvalinn besti markvörðurinn 

Handleggsbrotn-
aði í fyrra! 

Eg er alltaf óhræddur við að fara í boltann til að reyna að verja 
hann, eins og uppáhaldsmarkvörðurinn minn Peter Schmeiceí. Þetta 

er búið að vera gott mót hjá mér en liðinu hefði mátt ganga betur, 
við urðum í 16. sæti í mótinu. Ég kom á mótið í fyrra líka en þá gekk 
ekki eins vel og núna því að þá handleggsbrotnaði ég þegar ég var 
að skutla mér, en ég var ákveðinn í að jafna mig fljótt og koma aftur 
og sýna hver væri bestur í marki, sagði Hans Pétursson KR-ingur 
kampakátur með sitt. 



Shellmótið

1997



21 

Evrópumótið: 
Besti árangur 
keilumanns 

Jón Helgi Bragason lék mjög 
vel í einstaklingskeppninni á 
Evrópumótinu í keilu í Notting-
ham um helgina. Jón Helgi lenti 
í 13. sæti sem er besti árangur 
keilumanns í móti á erlendum 
vettvangi. Hann lék að meðaltali 
á 198,1 í átta leikjum en sigraði í 
þremur þeirra. 

Það var Norðmaðurinn Tore 
Torgersen sem sigraði. 

-JKS 

Lottó: 
4 7 20 29 33 - 8 

EM í snóker: 

Kristján 
annar 

Kristján Helgason náði frá-
bærum árangri á Evrópumótinu 
í snóker í Biarritz í Frakklandi, 
tapaði í gær í úrslitaviðureign-
inni gegn Finnanum Robin Hull, 
3-7. 

Áður en að úrslitarimmunni 
kom var Finninn, sem er númer 
88 á heimslistanum en Kristján 
nr. 453, búinn að leggja Evrópu-
meistarann frá Skotlandi í und-
anúrslitum og því greinilega í 
hörkuformi. Sagði Kristján að 
mikil stígandi hefði verið í spila-
mennsku Finnans allt frá upp-
hafi mótsins og því við ramman 
reip að draga. 

í undanúrslitum lagði Krist-
ján Möltubúann Alex Borg, 6-0, 
sem verða að teljast algjörir yfir-
burðir. 

Þrátt fyrir tap í úrslitum hefur 
Kristján sýnt það og sannað með 
spilamennsku sinni í þessu móti 
að hann er í hópi þeirra bestu í 
heiminum í dag. 

-ÖB 

Crystal Palace greiddi IBV 
70 milljónir fyrir Hermann 

DVjEyjum: 

Hermann Hreiðarsson, landsliðs-
maður ÍBV, hefur skrifað undir 
samning við enska úrvalsdeildar-
liðið Crystal Palace. ÍBV og enska 
liðið gengu frá sámkomulaginu sín 
á milli í gær og var þá skrifað und-
ir samninginn í Eyjum og hann 
sendur út til Englands. 

Hermann á hins vegar eftir að 
ganga frá sínum samningi við 
enska liðið. Hermann fer til Crystal 

Palace 20. júlí en leikur með IBV 
fram að þeim tíma. 

Kaupverðið fékkst ekki uppgefið 
en saínkvæmt heimttdum DV í 
London er talið líklegt að það sé 
um 70 milljónir króna. Er því vænt-
anlega um einn hagstæðasta samn-
ing að ræða sem íslenskt félag hef-
ur nokkurn tíma gert fyrir leik-
mann. 

„Erfitt aö yfirgefa ÍBV á 
miöju tímabili" 

„Það er erfitt að yfirgefa ÍBV á 
miðju tímabili. Ég var hjá Crystal 
Palace í vetur og leist mjög vel á 
klubbinn. England er draumaland 
allra knattspyrnumanna og það 
verður hálfskrýtið að mæta körlum 
eins og Alan Shearer," sagði Her-
mann í samtali við DV. 

Að sögn Jóhannesar Ólafssonar, 
formanns knattspyrnuráðs ÍBV, 
sendi Crystal Palace formlegt tilboð 
fyrir skömmu. 

„Við vorum ákveðnir í að salta 

allt svona þangað til í haust en þeg-
ar tilboð barst, ansi óvænt, fðr ég 
ásamt Sighvati Bjarnasyni frá 
Vinnslustöðinni til London þar 
sem samningar náðust. Við erum 
sáttir við samninginn og hann er 
hagstæður fyrir alla aöila. Kaup-
verðið er ekki gefið upp af okkar 
hálfu. En í samningnum felst m.a. 
að við getum lánað leikmenn út og 
fengið leikmenn lánaða frá þeim. 
Einnig getum við sent unga stráka 
í æfingabúöir og ýmislegt fleira. 

Þeir ætla að hafa Hermann í liðinu, 
þeir sáu hvað hann getur á sl. 
vetrL" 
„Slæmt aö missa lykilmann 
okkar úr vörninni" 

Auðvitað er slæmt að missa lyk-
ilmann okkar úr vörninni en þetta 
er spurning um framtíð hans og 
þeir vildu fá hann út um svipað 
leyti og þeir undirbúa sig fyrir 
ensku úrvalsdeildina," sagði Jó-
hannes ólafsson. -ÞoGu 

Hnefaleikar: 

Sögulegur 
bardagi í 

Las Vegas 
- sjá bls. 28 

Herbert til Maes í Belgíu 
- stórt skref upp á við fyrir mig sem körfuboltamann," segir Herbert 

Herbert Amarsson til Belgiu. 

Herbert Arnarson, landsliðsmað-
ur í körfuknattleik, hefur gert eins 
árs samning við belgíska úrvals-
deildarliðið Racing Maes Pils frá 
Antverpen. Herbert lék á síðasta 
timabili með hollenska liðinu Don-
ar frá Groningen við góðan orðstír. 

í Belgíu leika 14 lið í efstu deild 
og hafnaði Maes í 7. sæti á sl. vetri 

en sex efstu liðin komust í úrslita-
keppnina. Hugur er í forráðamönn-
um liðsins að gera enn betur á 
komandi tímabili og hafa nýir leik-
menn verið keyptir að undanfórnu 

„Ég er mjög spenntur fyrir 
þessu og tel þetta vera stórt skref 
upp á við fyrir mig sem körfubolta-
mann. Ég ætlaði alltaf að nota Hol-

land sem stökkpall og það gekk eft-
ir. Ég er mjög spenntur að byrja að 
leika með Maes en ég á að mæta á 
fyrstu æfinguna 28. júlí og deildin 
hefst síðan í september. Ég ætla að 
standa mig því það er aldrei að 
vita nema hugurinn stefni enn 
sunnar í Evrópu," sagði Herbert 
við DV. -JKS 
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íþróttir unglinga íþróttir unglinga 

Jökull litli var með 
Jökull Jónasson frá 

Njarðvík er aðeins 7 ára og 
kom á Shellmótið sem 
gestur með foreldrum 
sínum til að fylgjast með 
stóra bróður. Hann óraði 
ekki fyrir því ævintýri 
sem hann átti eftir að 
lenda í. Hann átti afmæli í 
fyrradag og var ákveðið að 
leyfa honum að spila með 
D-liði Njarðvíkur sem gestur í 
tilefni afmælisins. Jökull fór á 

Ék 

Jökull 
Jónasson. 

kostum i leiknum og gerði 
sér lítið fyrir og skoraði 
þrennu og geri aðrir bet-
ur. - Eftir leikinn var 
smellt mynd af honum og 
henni skellt inn á Inter-
netið. 

Móður hans varð svo 
mikið um þegar hún sá 
tæknina að hún missti 
málið en þegar hún hafið 

jafnað sig var hringt í ömmuna 
og henni sögð sagan. ÞoGu 

KA-liðið flaug 
beint til Eyja 

KA-liðið flaug beint til Eyja frá 
Akureyri. Strákarnir fjármögnuðu 
ferðina á afar snjallan hátt, með því 
að hlaupa tæpa 100 kílómetra og 
safha áheitum! 

Einum liðsmanna A-liðs 6. flokks 
KA, Haraldi Árna Hróðmarssyni, 
fannst hin liðin spila ansi grófan 
fótbolta. 

„Þessi aðferð var alveg rosalega 
sniðug hjá okkur. Við söfnuðum 
áheitum og hlupum sem svarar 
leiðinni frá Akureyri til Húsavíkur, 
eða um 98 kílómetra. Hver leik-

maður hljóp 3 kílómetra og rakti 
bolta í leiðinni. Þetta var því 
knattrak. Við gerðum þetta á að-
alvellinum á Akureyri og sömuðum 
nánast fyrir ferðinni með þessu og 
flugum svo alla leið til Vest-
mannaeyja," sagði Haraldur. 

Hann hefur óvenjulegar skoðanir 
á þjálfaramálum íslenska landsliðs-
ins. „Laddi grínari er rétti mað-
urinn í starfið. Landsliðsmennirnir 
eru eitthvað svo fýldir að það veitir 
ekki af því að fá þá til að brosa 
svolítið!" sagði Haraldur. -ÞoGu 

KA-strákarnir voru duglegir aö safna fyrir feröinni til Eyja: „Viö hlupum alls 
um 100 kilómetra," sagöi Haraldur. 

Tveir góöir Framarar: 
Ögmundur og Grímur 

fóru á kostum 
Ögmundur Kristinsson og Grím-

ur Björn Grímsson í B-liði Fram, 
fóru á kostum í undanúrslitaleikn-
um gegn KR, sem vannst, 6-2. Grím-
ur skoraði þrennu og Ögmundur 
varði mjög vel. Þetta voru fyrstu 
mörkin sem hann fékk á sig en 
hann hélt hreinu í riðlakeppninni. 

„Það var frekar lítið að gera og ég 
kom bara stundum við boltann," 
sagði Ögmundur, hógværðin upp-
máluð. Hann er aðeins 8 ára og í 
raun og veru í 7. flokki og fékk að 
fara með af því það vantaði mark-
vörð! 

Grímur var án efa fótfimasti 
leikmaður Shelhnótsins en knatt-
meðferð hans var með ólíkindum, 

eins og hann væri að koma beint úr 
fótboltanum í Brasilíu. 

Þeir félagar voru aldeilis ánægðir 
með Shellmótið og þótti þeim 
auðvitað skemmtilegast að keppa -
en eftirminnilegast fannst þeim 
þegar Framarar unnu fullan poka af 
sælgæti í getraunakeppni á kvöld-
vöku, alls 630 stykki af ails konar 
nammi eða hvorki fleiri né færri en 
33 á mahn. 

Ögmundur og Grímur halda mest 
upp á Manchester United og stefna 
að því að verða atvinnumenn. Þeir 
höfði orð á því hve Símon, félagi 
þeirra, hraut hátt á nóttinni, hann 
hefði stundum haldið fyrir þeim 
vöku. -ÞoGu 

Ögmundur Kristinsson og Grímur Björn Grímsson fóru á kostum á 
Shellmótinu. Grfmur Björn er aoeins 8 ára. 

Paö var góö stemning í öllum leikjum Shelllmótsins sem tókst meö miklum ágætum aö þessu sinni sem fyrr. Og ekki spillti veðrió fyrir, sólskin og blíóa alla daga 
mótsins. Úrslitaleikirnir voru vel spila&ir, strákarnir reyndu alltaf aö spila á næsta samherja og tókst oft framúrskarandi vel. - Myndin er frá leik KR-inga og Framara 
en KR hampaði sigri í A-li&i. 

DV-myndir Porsteinn Gunnarsson 

Shellmót ÍBV í fótbolta fyrir 6. flokk stráka: 

lét bara 
vaða á markið" 

- sagði leikmaður mótsins, Theodór E. Bjarnason, KR, sem skoraði þrjú í úrslitaleiknum 
DV, Vestmannaeyjum: 

Shellmót IBV í fótbolta fyrir stráka 
í 6. flokki var sett á miðvikudaginn í 
sól og blíðu og lauk einnig þannig, 

með sannkallaðri 
karnivalstemningu 
þegar úrslitaleikirnir 
fóru fram. Allir eru 
sigurvegarar á Shell-
mótinu því að fá að 
taka þátt í þessu æv-
intýri er ekki sjálf-
sagður hlutur. 24 
félög komast að 
hverju sinni og annar 

sigurmarkið, af löngu færi upp í sam-
skeytin. Elmar stal senunni í Shell-
mótinu, skoraði þrennu í úrslitaleikn-
um. „Ég veit ekki hvernig ég fer að 
þessu en ég veit nokkurn veginn hvar 
markið er og læt bara vaða á það," 
sagði Elmar, maður mótsins. 

Fylkir og Fram áttust við i úrslita-
leik B-liða og náðu Framarar forystu 
með marki Magnúsar Þórs Róberts-
sonar. Vésteinn Orri Halldórsson 
bætti öðru marki við og þannig stóð í 

hálfleik. Fylki tókst að minnka 
muninn með marki Jóns Andra 
Helgasonar en þrátt fyrir stífa sókn 
tókst Fylki ekki að jafna. „Þetta er 
frábært, Við erum með besta liðið og 
samt með marga á yngra ári - og að 
skora sigurmarkið er auðvitað topp-
urinn," sagði Vésteinn. 

Hjá C-liðunum áttust við Stjarnan 
og Þór, Akureyri. Stjarnan hafði 
mikla yfirburði og vann, 7-1. Stefán 
Jónsson skoraði fjögur mörk og varð 

um leið markahæsti maður mótsins 
með 24 mörk. Benedikt S. Bene-
diktsson, Davíð Gíslason og Jón B. 
Sveinsson skoruðu hin mörk Stjörn-
unnar. Þorsteinn Ingason gerði Mark 
Þórs. 

„Við spiluðum sem ein liðsheild og 
það er aðalatriðið," sagði Stefán. 

ÞoGu 

Theodór Elmar 
Bjarnason, KR. 

eins fjöldi vill komast inn. 

Úrslitaleikirnir 
Úrslitaleikur KR og Fylkis var 

stórkostlegur. Theodór Elmar Bjarna-
son náði forystu fyrir KR með fallegu 
skallamarki eftir sendingu frá Pétri 
Péturssyni (Péturssonar), Fylkir sótti 
meira og það var Ásgeir Ásgeirsson 
sem jafnaði eftir góða hornspyrnu og 
var staðan í hálfleik 1-1. 

Snemma í síðari hálfleik náði Eyj-
ólfur Víðisson aftur forystu fyrir 
Fylki, slapp einn i gegn. En þá var 
komið að þætti Elmars. Á næstsíðustu 
mínútu leiksins fékk hann boltann á 
miðju vallarins og lék á hvern 
Fylkismanninn á fætur öðrum og 
þrumaði í stöngina og inn. Og á 
síðustu, mínútu leiksins gerði Ehnar 

Pað telst alltaf til tí&ina þegar stúlkur taka þátt í Shellmótinu, en i þeim félögum 
sem ekki eru kvennaliö í 6. flokki en fáar þó a& æfa, hafa verið leyfðar 
undantekningar og hafa alltaf af og til veriö ein stelpa í einhverjum liðum. í C-liði 
Leiknis voru tvær stelpur meðþær Elín Ýr Ólafsdóttir og Anna Gréta Oddsdóttir 
og stóðu þær sig frábærlega vel og gáfu strákunum ekkert eftir. 

Fylkir tvöfaldur 
meístarar 

Fylkir sigraði í A- og C-liði í 
innanhússfótboltanum, KR vann í 
B-liði og Keflavík í keppni D-liða. 

I úrslitaleik í keppni D-liða sigr-
aði Keflavík HK, 4-0. Elvar Sigur-
jónsson skoraði þrennu og Páll 1 
mark. 

í úrslitaleik í keppni C-liða 
sigraði Fylkir HK, 2-1, eftir víta-
spyrnukeppni en markalaust var 
eftir venjulegan leiktíma. 

í úrslitaleik í keppni B-liða vann 
KR Fram, 3-0. Darri Hilmarsson, 
Einar G. Gunnarsson og Eggert B. 
Bjarnason skoruðu mörk KR. 

í úrslitaleik í keppni A-liða vann 
Fylkir ÍR, 2-1, í frábærum leik. 
Agnar Bragi Magnússon náði for-
ystunni fyrir Fylki en Kristján Ari 
Halldórsson svaraði strax fyrir ÍR. 
Agnar Bragi skoraöi síðan hið 
veigamikla sigurmark. -ÞoGu 

Urslit leikja 
umsæti 
Keppni A-liða: 

1.-2. Fylkir-KR 2-3 
3.̂ 1. Breiðablik-Fram 3-2 
5.-6. ÍR-HK 0-3 
7.-8. Akranes-Fjölnir 0-3 
9.-10. FH-Njarðvlk 3-0 
11.-12. Grótta-Keflavík 3-1 
13.-14. Þróttur-Víkingur 0-2 
15.-16. iBV-Valur 3-3 
17.-18. Þór, Ak.-KA 0-2 
19.-20. Selfoss-Stjarnan 2-1 
21.-24. Afturelding- Haukar . . . . 0-1 
21.-24. Leiknir-Grindavík 1-3 

Markakóngur A-liða: Kristján 
A. Halldórsson, ÍR, 16 mörk. 

Keppni B-liða: 
1.-2. Fylkir-Fram 1-2 
3.-4. Leiknir-KR 0-4 
5.-6. Breiðablik-Keflavik 2-5 
7.-8. Þrðttur-HK 0-3 
9.-10. ÍR-Fjölnir 1-1 
11.-12. FH-Grindavík 2-5 
13.-14. Akranes-Valur 2-1 
15.-16. ÍBV-KA 0-3 
17.-18. Þór, Ak. Stjarnan 1-2 
19.-20. Selfoss-Víkingur 0-3 
21.-24. Grótta-Haukar 3-6 
21.-24. Afturelding-Njarðvík.... 1-1 

Markakóngur B-liða: Grimur 
Björn Grímsson, Fram, 17 mörk. 

Keppni C-liða: 
1.-2. Þór, Ak.-Stjarnan 1-7 
3.-4. Breiðablik-Keflavik 0-3 
5.-6. ÍR-KA 0-1 
7.-8. Fylkir-Njarðvík l-l 
9.-10. IBV-KR 2-2 
11.-12. FH-HK 1-3 
13.-14. Þróttur-Fram 4-0 
15.-16. Selfoss-Fjölnir 0-2 
17.-18. Leiknir-Víkingur 0-2 
19.-20. IBV (D)-Grindavík 3-4 
21.-24. AfturekUng-Haukar 0-3 
21.-24. Grótta-Valur 1-1 

Markakóngur C-liða; Stefán D. 
Jónsson, Stjörnunni, 22 mörk. 

Bestir yfir heildina 
Besti leikmaðurinn: Theodór 

Elmar Bjarnason, A-lið KR. 
Besti markvörðurinn: Andri 

M. Kristjánsson. 
Besti varnarmaðurinn: Hauk-

ur Ólafsson, FH. 
Prúðustu liðin: Fram og Kefla-

vík. 
Háttvísi: Grindavík og Hauk-

ar. 
Keppni D-liða: 

Keflavík varð Shellmeistari. 
Keppt var í einum riðli, allir við 
alla. Nánar síðar. 

Markakóngur D-liða: Haf-
steinn Halldórsson, KR og HQyn-
ur Hallgrimsson, KR, 11 mörk 
hvor. 

Af óviðráðanlegum orsökum 
er því miður ekki hægt að birta 
mynd af sigurvegurum í keppni 
D-liða en bætt verður úr því 
næstkomandi föstudag er birt 
verða viðtöl og annað um 
strákana. 

Á morgun verða birtar mynd-
ir af þeim meisturum í Pepsí-
pæjumóti ÍBV sem upp á vant-
aði. 

Bjarni heiðursgestur 
Bjarni Guðjónsson, Newcastle, 

var heiðursgestur Shellmótsins 
að þessu sinni. Bjarni var valinn 
besti leikmaður Shellmótsins 
1989. -ÞoGu 

Shellmeistari í keppni A-liða varð KR eftir spennandi og skemmtilegan úrslitaleik gegn Fylki. KR-strákarnir sýndu 
allt sitt besta og sigruðu eftir mikla baráttu, 3-2. Elmar Bjarnason skoraði öll mörk liðsins í úrslitaleiknum og var 
valinn leikmaður Shellmótsins. KR-liðið er að sjálfsögðu skipað mjög jafngóðum strákum, annars hefðu þeir ekki 
orðið meistarar. 
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Framstrákarnir urðu Shellmeistarar í keppni B-liða og tókst strákunum að 
sigra Fylki í hörkuúrslitaleik, 2-1 . - Strákarnir eru vel að þessum sigri 
komnir því þeir eru góðir. 

í keppni C-liða mættust lið Stjömunnar og Þórs frá Akureyri í úrslitaleiknum 
sem lauk meö stórsigri Stjörnunnar, 7-1. Leikurinn var vel spilaður af báð-
um liðum en það var eins og Þórsarar kæmust aldrei almennilega í gang. 

Hvaða aldamóta? 
Á fyrsta degi Shellmótsins var 

undirritaður nýr samstarfssamning-
ur milli ÍBV og Skeljungs þess efnis 
að Skeljungur verði aðalstyrktaraöili 
Shellmótsins fram að aldamótum. 
Kristinn Björnsson, forstjóri Skelj-
ungs, og Þór Vilhjálmsson, formaöur 
ÍBV, undirrituðu samninginn. 

Kristinn sagöi við þetta tækifæri 
að Shellmótið væri eitthvert ánægju-
legasta verkemi sem fyrirtækiö tæki 
þátt i ár hvert. Þór þakkaði Skeljungi 
fyrir frábæran stuðning og gott sam-
starf í gegnum tíðina, fyrst við knatt-
spyrnufélagiö Tý, sem sá um Shell-
mótið lengst af, og nú ÍBV. 

Til gamans má geta þess að þegar 
verið var að ræða þennan nýja samn-
ing á meðal forystumanna Skebungs 
og ÍBV var Gunnar Kvaran, upp-
lýsingafulltrúi Skeljungs, spurður 
hve lengi samningurinn gilti, svaraði 
Gunnar þvi til að hann gilti til alda-
móta. Þá varð Krisrjáni forstjóra að 
orði: Til hvaða aldamóta? 

Mikil dramatík 
Undanúrslitaleikur Fylkis og 

Leiknis í keppni B-liða er einhver sá 
sógulegasti sem um getur i Shell-
mótinu frá upphafi. Að loknum 
venjulegum leiktima var markalaust. 
Dómari leiksins var Kristiim Jakobs-
son milliríkjadómari. Hann var ekki 
viss um hvað þá tæki viö en eftir 
nokkurra minútna töf kom Kristinn 
aftur inn á og tilkynnti að nú tæki 
við vítaspyrnukeppni og fengi hvort 
lið 5 spyrnur. Taugarnar voru greini-
lega þandar til hins ýtrasta því hvað 
eftir annaö skutu leikmenn langt yfir 
markiö. Eftir 10 vítaspyrnur (5 á lið) 
var staöan 2-2. Síðan tók við bráða-
bani og þá gekk ekkert smáræði á. 
Næstum allir brenndu af nerna 
markverðirnir. Báðir vörðu þeir 
einnig eins og hetjur. Það var ekki 
fyrr en í vítaspyrnu númer 24 sem 
úrslit loks réðust, þegar markvörður 
Fylkis hafði varið 23. spyrnuna frá 
Leikni að Jón Andri Helgason skor-
aði sigurmarkið og var hetja Fylkis 
við mikil fagnaðarlæti en Fylkir 
sigraði, 5-i -ÞoGu 

iðið vann pressuliðið 

Fýlkir og ÍR léku til úrslita 
Fylkisstrákarnir stóðu sig með 

miklum ágætum í innanhússfót-
boltanum og urðu Shellmeistarar í 
A- og C-liði en KR vann i keppni B-
liða. Myndin er af liðunum sem 
léku til úrslita í keppni A-liða., 

Fylki og IR. Fylkir sigraði eftir 
bráðskemmtilega vítaspyrnu-
keppni, 2-1, en markalaust var eftir 
venjulegan leiktíma. Það þykir 
alltaf mikill heiður að sigra i inn-
anhússboltanum. -ÞoGu 

Landsliðið vann pressuliðið, 2-1, 
i hörkuskemmtilegum leik á laugar-
dagskvöld. Agnar B. Magnússon, 
Fylki, náði forystu fyrir landsliðið, 
stakk sér inn fyrir vörnina. Pressu-
liðið sótti stanslaust en tókst ekki 
að jafna fyrir hlé. Arnar Jónsson, 
Víkingi, jafnaði, 1-1, fyrir pressuna 
með glæsilegu skallamarki. Leikur-
inn jafnaðist nokkuð en það var Ari 
Freyr Skúlason. Val, sem skoraði 
sigurmarkið fyrir landsliðið með 
glæsilegu sólóatriði eftir brasilískri 
uppskrift. 

Maður leiksins var Theodór E. 
Bjarnason, KR, sem lék með pressu-
liðinu og fór á kostum. 

Landsliðið var þannig skipað: Mark-
verðir: 1. Helgi Finnbogason, Stjörnunni, 
12. Arnór Gunnarsson, Þór. Útileikmenn: 

3. Kristinn Björnsson, Njarövík. Haukur 
P. Sigurðsson, Þrótti. 5. Haukur 
Ólafsson, FH. 6. Helgi Þ. Guðjónsson, 
Aftureldingu. 7. Vilhjálmur Þ. Vilhjálm-
sson, Fram. 8. Óskar Gunnarsson, 
Grindavík. 9. Þórhallur Siggeirsson, HK. 
10. Salvar Georgsson, Akranesi. 11. Ari 
Freyr Skúlason, Val. 12. Agnar B. Magn-
ússon, Fylki. - Liðsstjórar: Einvarður Jó-
hannsson, KA, og Úlfar Hinriksson, 
Breiðabliki. 

Pressuliðið var þannig skipað: Mark-
verðir: Finnbogi Friðfmnsson, ÍBV. 12. 
Andri M. Kristjánsson, Selfossi. Úti-
leikmenn: 3. Gísli Magnússon, ÍR. 4. 
Anton Ellertsson, Keflavík. 5. Hreiðar 
Haraldsson, Leikni. 6. Theodór Elmar 
Bjarnason, KR. 7. Heiðar G. Júlíusson, 
KA. 8. Brynjar Þór Guðbjörnsson, 
Breiöabliki. 9. Atli Heimisson, Fjölni. 10. 
Arnar Jónsson, Víkingi. 11. Arnór Skúli 
Arnarsson, Gróttu. 12. Ellert Hafsteins-
son, Haukum. - Liðssrjórar: Ásbjörn 
Sveinbjörnsson, HK og Arnaldur Lofts-
son, Þrótti. -ÞoGu 
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Fjórtánda Shellmót IBVsett ísól og blíðu ígærkvöldi: 

D-lið bætast við 
Fjórtánda Shellmótið í knatt-
spyrnu, fyrir drengi á aldrinum 8-
10 ára, var sett með pompi og pragt 
á Týsvellinum í gærkvöldi. Aldrei 
hafa fleiri komið til Eyja í tengslum 
við mótið og sama er að segja um 
þátttakendur. Sjálf keppnin byrjaði 
í morgun og lýkur henni með úr-
slitaleikjum á sunnudaginn. Nú 
koma Vestmannaeyingar í fyrsta 
skipti sameinaðir til leiks undir 
merki ÍBV. 

Strax í gærmorgun byrjuðu liðin að 
streyma til Eyja og að sögn Einars 
Friðþjófssonar, sem sæti á í 
Shellmótsnefnd, hafa þátttakendur 
aldrei verið fleiri. Sagði hann að 911 

þátttakendur hefðu skráð sig á mótið. 
Er þetta fyrir utan foreldra sem aldrei 
hafa verið fleiri. Má reikna með að 
milli 1200 og 1300 manns komi til 
Eyja í tengslum við mótið. Til að 
flytja allan þennan fjölda þurfti 15 
aukaferðir með Flugfélagi Islands í 
gær auk þess sem Herjólfur fór 
aukaferð. 

„Ég hef aldrei séð annan eins fjölda 
á Shellmóti," sagði Einar sem í mörg 
ár hefur unnið við Shellmótin. „Alls 
taka 24 félög þátt í mótinu að þessu 
sinni. Mikil aðsókn var í að komast á 
Shellmótið eins og venjulega. Sam-
eining Þórs og Týs varð til þess að eitt 
félag komst inn í viðbót. Það sæti kom 

í hlut Gróttu sem datt út fyrir tveimur 
árum. Var mikil ánægja meðal 
Gróttupeyjanna eins og gefur að 
skilja, það var eins og þeir hefðu 
unnið stóran happdrættisvinning." 

Einar segir að mótið verði með 
hefðbundnum hætti en þó er ein merk 
nýjung. „011 félögin 24 mæta með A, 
B og C lið en nú verður í fyrsta skipti 
boðið upp á keppni fyrir D-lið. Mæta 
tíu félög með D-lið að þessu sinni." 

Setningarathöfnin var með hefð-
bundnum hætti og hófst hún með 
skrúðgöngu liðanna á Týsvöllinn þar 
sem boðið var upp á ýmis 
skemmtiatriði. 

Léleg humarvertíð: 

Afli ekki helmingur þess 
er var á sama tíma 1996 

Þráitm Einarsson, konsúll Norðmanna, var i síðustu viku sæmdur norska 
riddarakrossinum. Hér er hann ásamt sendiherra Norðmanna sem 
afhenti honum heiðursmerkið. Sjá bls. 16. 

Það er ljóst að humarvertíðin í ár 
verður ekki svipur hjá sjon miðað 
við það sem var í fyrra og langt 
undir því sem er í meðalári. Ekki 
hefur veiðst nema tæpur helmingur 
þess sem komið var á land á sama 
tíma í fyrra. 

Þann 23. júní í fyrra var búið að 
landa í ísfélaginu 15,3 tonnum af 
slitnum humri en núna 7,3 tonnum. í 
Vinnslustöðinni var á sama tíma í 
fyrra búið að landa 37 tonnum en 17,5 
tonnum núna. Samtals var aflinn í 
fyrra orðinn 52,3 tonn en er núna 24,8 
tonn. 
Segja má að hér sé um hrun að ræða. 

Þó er ástandið enn verra á Hornafirði 
en þar er humaraflinn varla þriðjungur 
þess sem fékkst í fyrra. 
Átta humarbátar hafa lagt upp afla í 

Vestmannaeyjum í sumar og er afli 
þeirra sem hér segir: 
Alsey VE 
Björg VE 
Trausti ÁR 
Narfi VE 
Surtsey VE 
Haförn VE 
Skúli fógeti VE 
Gunnvör IS 

7,3 tonn 
3,7 tonn 
3,2 tonn 
2,8 tonn 
2,4 tonn 
2,4 tonn 
1,7 tonn 
0,9 tonn 

Að minnsta kosti einn þessara báta er 
hættur humarveiðum og spurning hve 

lengi hinir halda út. Að sögn sjó-
manna er það fiskurinn, sem kemur 
með, sem bjargar málunum. Aðallega 
er það þorskur og karfi og þar kemur 
nýtt vandamál til sögunnar þar sem 
kvóti þeirra tegunda er yfirleitt tak-
markaður. 

Eins og fram kemur annars staðar í 
blaðinu, tekur um mánaðamótin gildi 
reglugerð sem kveður á um bann við 
öllum togveiðum og dragnótaveiðum 
á ákveðnum svæðum fyrir suður-
ströndinni. Er sú reglugerð í rökréttu 
framhaldi af bágu ástandi humar-
stofnsins í ár. 

Samsfarfviðfé-
lagsvísindadeild HÍ 

l gær var undirrituð viljayfirlýs-
ing milli Vestmannaeyjabæjar og 
Félagsvísindadeildar Háskóla í.s-
lands. 
Þar er lýst yfir vilja til samstarfs um 

afmörkuð verkefni fyrir nemendur í 
félagsvísindum við Háskóla íslands. 
Bjarki Brynjarsson, framkvæmda-
stjóri Þróunarfélags Vestmannaeyja, 
sem undirritaði samninginn fyrir 
hönd bæjarins, segir að hér sé um 
áhugavert verkefni að ræða. Hér 
opnist möguleikar til að nemendur 
Háskólans geti unnið að verkefnum 
í Vestmannaeyjum. Þetta muni 

tengja Þróunarfélagið enn betur við 
Háskólann. 
Þeir aðilar í Vestmannaeyjum sem 

hafa áhuga á að láta vinna fyrir sig 
verkefni af ýmsum toga eiga að geta 
fengið það með litlum sem engum 
tilkostnaði þar sem nemendur fá 
almennt ekki greitt fyrir vinnu sína 
við verkefnin. Ætlast er til að hug-
myndir að verkefhum komi bæði frá 
Félagsvísindadeild og Vestmanna-
eyjabæ. Bjarki lýsti yfir ánægju 
sinni með þennan nýja áfanga í 
samvinnu Háskólans og Vestmanna-
eyjabæjar. 
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eiogm: 
Samningur 
samþykktur 

Á föstudaginn undirrituðu samn-
inganefndir Verkalýðsfélags Vest-
mannaeyja og Verkakvennafé-
lagsins Snótar annars vegar og 
atvinnurekenda í Vestmannaeyja 
undir nýjan kjarasamning sem 
síðar var samþykktur í sameigin-
legri atkvæðagreiðslu. 
Jón Kjartansson, formaður Verka-

lýðsfélagsins, segir að engar stór-
vægilegar breytingar hafi verið 
gerðar á samningnum sem felldur 
var í sameiginlegri atkvæðagreiðslu 
félaganna í síðasta mánuði. „Okkur 
tókst að gera vaktavinnu í síld og 
loðnu aðgengilegri, sérstaklega fyrir 
húsmæður en þær vógu þungt í 
atkvæðagreiðslunni um daginn. Auk 
þess fékkst leiðrétting á nokkrum 
öðrum atriðum," sagði Jón. 

Shellmótiö tókst vel: 
Eyjapeyjar 

„sferkastir" 
Fjórtánda Shellmótinu í knattspyrnu, 
fyrir 9 og 10 ára drengi, lauk á 
sunnudaginn. Shellmótið var sögulegt 
að því leyti að það var í fyrsta skipti í 
umsjá ÍBV. Mótið tókst í alla staði vel 
eins og endranær. AUs mættu rúmlega 
900 þátttakendur en með foreldrum, 
sem voru mun fjölmennari en reiknað 
var með, er ekki óvarlegt að áætla að 
vel á annað þúsund manns hafi komið 
til Eyja í tengslum við mótið. Keppt 
yar í A, B, C og D liðum og var gengi 
ÍBV misjafnt. Hins vegar reyndist ÍBV 
langsterkasta liðið þvf þeir báru sigur 
úr býtum í reiptogi á mótinu og höfðu 
þar mikla yfirburði. Myndin var tekin 
í sigurslagnum í reiptoginu en það er 
Olafur Jóhannesson (Ólafssonar) sem 
er aftast á bandinu og fór hann fyrir 
sínum mönnum. 
- Sjá nánar bls. 16 og 17. 

Hagstætf að búa i Eyjum 
Vestmannaeyjar koma vel út í 
könnun á kostnaði við búsetu sem 
Þróunarfélag Vestmannaeyja hefur 
unnið. Teknir eru fyrir sex kaup-
staðir og fundið út hver kostnaður 
er af gjöldum til hins opinbera og 
hvað sú þjónusta kostar sem 
sveitarfélögin veita. Tekið er mið af 
tveimur stærðum íbúðarhúsnæðis 
og er samkvæmt úttekt Þróunar-
félagsins næstódýrast að búa í 
Vestmanneyjum. Þegar dagheim-
ilisgjöld eru dregin frá er ódýrast 
að búa í Reykjavík en Vestmanna-
eyjar koma næst á eftir. Séu dag-
heimilisgjöld talin með hefur Nes-
kaupstaður vinninginn en Vest-
mannaeyjar eru eftir sem áður í 
öðru sæti. Bæjarstjóri segir niður-
stöðurnar ánægjulegar. 

Bjarki Brynjarsson, framkvæmda-
stjóri Þróunarfélagsins, og Ólafur 
Snorrason, verkefnisstjori félagsins, 
kynntu niðurstöðumar fyrir bæjar-
fulltrúum og blaðamönnum á þriðju-
daginn en könnunin var af mestu 
unninaf Ólafi. 

í könnuninni eru teknir fyrir sex 
kaupstaðir, Vestmannaeyjar, Reykja-
vík, Akranes, ísafjörður, Akureyri og 
Neskaupstaður og var gengið út frá 
250.000 króna meðaltekjum hjóna. 

Um er að ræða tvær stærðir á 
íbúðarhúsnæði, annars vegar 175 fm 
einbýlishús og 80 fm þriggja her-
bergja íbúð. Gengið er út frá sama 
endurstofnverði, sömu stærð á lóðurn 
og sama matsverði á þeim. I 
einbýlishúsinu er gert ráð fyrir að 
notuð séu 650 tonn af heitu vatni, 180 
tonn af köldu og 4300 kWh af 
rafmagni. í íbúðinni er miðað við 400 

tonn af heitu vatni, 150 tonn af köldu 
og 3500 kWh af rafmagni. 

Mismunandi forsendur liggja til 
grundvallar tölum um orkugjöld og 
vatnsgjöld sem eru innheimt með 
mismunandi hætti. Til dæmis borga 
Vestfirðingar eftir nýtingu og Vest-
mannaeyjar eru eina sveitarfélagið þar 
sem kalt vatn er greitt eftir mæli. 
Upplýsingar eru fengnar hjá Bæjar-

I þessu blaði hefst kynning á stúlkum sem taka þátt í keppninni Sumar-
stúlka Vestmannaeyja 1997. Alls eru þær átta og hér má sjá þær Sjöfn, 
Vigdísi, Ólöf u og Tinnu á mynd sem Sigf ús Gunnar tók. Sjá bls. 13 

veitum, Samorku, Orkubúi Vest-
fjarða, Sambandi íslenskra sveitar-
félaga, Dagvistun barna Reykjavík, 
hjá sveitarfélögunum og Þjóðhags-
stofnun. 
Eftirtaldir liðir eru kannaðir við hús-

næðiskostnað: Heitt vatn, mælaleiga, 
kalt vatn, fast gjald fyrir kalt vatn, 
rafmagn, mælaleiga, holræsagjald, 
sorphirðugjald, sorpeyðingargjald, 
fasteignagjöld og lóðarleiga. Auk þess 
er tekið fyrir útsvar og dagheimilis-
gjald fyrir eitt bam með fullu fæði. 
Séu nokkrar tölur skoðaðar, er heita 

vatni lægst í Reykjavík þar sem heita 
vatnið í einbýlishúsið kostar 33.020 
krónur á ári, í Vestmannaeyjum 
47.580 krónur miðað við 1. júlí, á 
Akranesi 57.915, á ísafirði 48.685, á 
Akureyri 70.200, í Neskaupstað 
51.545 og meðaltalið er 51.491 króna. 
f heildina er kostnaður við einbýlis-

húsið er 161.046 krónur í Vestmanna-
eyjum, 147.152 íReykjavík, 182.995 
á Akranesi, 185.854 á ísafírði, 
181.661 áAkureyri, 180.764 íNes-
kaupstað og meðaltalið er 173.245 
krónur. 

Kostnaður við íbúðina er 112.660 í 
Vestmannaeyjum, 97.499 í Reykja-
vík, 128.134 á Akranesi, 125.542 á 
ísafirði, 118.297 á Akureyri, 119.893 

í Neskaupstað og meðaltalið er 
117.004 krónur. 
Þegar útsvar og dagheimilisgjald er 

tekið með lítur dæmið svona út hjá 
eiganda einbýlishússins: Vestmanna-
eyjar 692.634 krónur, Reykjavík 
707.852, Akranes 745.291, ísafjörður 
748.366, Akureyri 756.161, Neskaup-
staður 670.664 en meðaltalið er 
720.161 króna. Dæmi íbúðareigand-
ans er eftirfarandi: Vestmannaeyjar 
644.248 krónur, Reykjavfk 658.199, 
Akranes 690.430, ísafjörður 688.054, 
Akureyri 692.797, Neskaupstaður 
609.793 og meðaltalið er 663.920 
krónur. Ástæðan fyrir hagstæðri 
útkomu á Neskaupstað eru lág 
dagheimilisgjöld. Þar er þau 133.200 
krónur, 195.888 í Vestmannaeyjum, 
225.000 í Reykjavík, 202.596 á 
Akranesi, 205.812 á ísafirði, 220.800 
á Akureyri og meðaltalið er 197.216 
krónur. 
, J?essi niðurstaða er mjög ánægjuleg 

þó hún komi mér ekki á óvart," segir 
Guðjón Hjörleifsson bæjarstjóri. „Við 
höfum reynt að stilla gjöldum í hóf og 
niðurstaðan sýnir sterka stöðu 
Vestmannaeyja og að hér er gott að 
búa. Þá má geta þess að meðaltekjur 
hjóna hér eru töluvert yfir 250 
þúsund," sagði Guðjón einnig. 

- a öllitm svwum -
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Shellmóts- *^% 
J& 

V insælasta fjármógnunarleiðin í 
dag til að safna í sarpinn hjá 
þátttökuliðunum í Shellmóti er 

ekki alhliða lán hjá Glitni heldur að 
selja salernispappír! Svo virðist sem 
liðin hafi selt nokkur tonn af skeini-
pappír í vetur. Vitað er dæmi þess að 
leikmenn hafa fasta áskrifendur að 
skeinipappírnum, líkt og þegar fólk or-
áskrifandi að dagblöðum og Spari-
skírteinum ríkissjóðs. Jafn sjálfsagt 
þykir að bæta við skeinipappír. 

H ann var léttur á bárunni mark-
vörður A-liðs Fylkis þegar þeir 
kepptu við Aftureldingu. Fylkir 

er með mjög sterkt lið og hafði mikla 
yfirburði í leiknum. Markvörðurinn 
kom ekki við boltann allan fyrri 
hálfleikinn. Til þess að deyja ekki úr 
leiðindum lagðist hann á marklínuna 
og fékk sér góðan lúr. I seinni hálfleik 
komst Afturelding í eina afgerandi 
sókn en okkar maður í markinu var 
ekki að stressa sig yfir því heldur lá 
sem fastast í grasinu. Afturelding náði 
skoti á markið en svo heppilega vildi 
til fyrir markmanninn, sem hvorki 
hreyfði legg né lið, að hann fékk 
boltann í sig og hélt því markinu 
hreinu.... 

U ndanúrslitaleikur Fylkis og 
Leiknis hjá B-liðum er einhver 
sá sögulegasti sem um getur í 

Shell-móti frá upphafi. Að loknum 
venjulegum leiktíma var markalaust 
og varð því að grípa til vítaspyrnu-
keppni. Taugarnar voru greinilega 
þandar til hins ýtrasta því hvað eftir 
annað skutu leikmenn langt yfir 
markið. Eftir 10 vítaspyrnur (5 á lið) 
var staðan 2-2. Síðan tók við bráðabani 
og þá gekk ekkert smáræði á. Nánast 
allir brenndu af nema markverðirnir. 
Báðir vörðu þeir einnig eins og hetjur. 
Það var ekki fyrr en í vítaspyrnu 
númer 24 sem úrslitin réðust. Úrslitin 
urðu 5-4, Fylki í vil. 

S etningin á miðvikudagskvöldið 
tókst mjög vel. Skrúðgangan tók 
sinn tfma en með undírbúningi 

var það líklega hátt í tveir tímar. Einn 
Víkingsstrákur hafði gleymt að skvetta 
úr skinnsokknum og þegar hann kom 
að Týsvellinum var hann alveg að 
pissa í sig. Þegar Víkingar voru 
komnir út á völlinn tók okkar maður á 
rás út að grindverkinu og pissaði niður 
á veginn. Það hefði svo sem verið í 
lagi ef ekki hefðu verið stúlkur á 
viðkvæmum aldri þar fyrir neðan og 
fengu smá skvettu... 

Þ að er vinsælt á Shellmótinu hjá 
þjálfurunum að segja drauga-
sögur fyrir svefninn. Þær eru í 

ýmsum útgáfum en líklega hefur 
engum tekist eins vel til að hræða 
strákana eins og þjálfari Keflavíkur. 
Hann sagði þeim einhverja mögn-

uðustu draugasögu sem um getur. 
Þegar hápunkturinn nálgaðist og þjál-
farinn var að segja að draugurinn væri 
að nálgast herbergið, var bankað á 
gluggann í herberginu. Brá drengj-
unum svo svakalega að þeir æptu að 
hræðslu og voru næstum því búnir að 
pissa í sig, að sögn þjálfarans. 

Hafði þjálfarinn beðið einn farar-
stjórann að fara út og banka á 
gluggann þegar hann gæfi merki og 
tókst það svona rosalega vel. 

G efið var út dagblað á 
Shellmótinu líkt og undanfarin 
ár. Með morgunkaffinu gátu 

keppendur lesið í dagblaðinu öll úrslit 
dagsins, alla markaskorar, viðtöl við 
leikmenn, skemmtilegar sögur og eitt 
og annað sem 
tengist mótinu, allt 
ferskar og nýjari 
fréttir og myndir. 
Umsjón með út-
gáfunni hafði Þor-
steinn Gunnarsson 
blaðamaður. 

lmar Bjarnason í A-liði KR 
stal heldur Jbetur senunni á 
Shellmóti IBV í ár. Hann 

gerði sér lítið fyrir og skoraði glæsi-
legustu þVennu sem sést hefur í 

—F,vjiim-í3-7, sigri KR,fl FjJkiXl'Cgl'-. 
taleik A-liðanna. Þar að auki var 
hann valinn besti leikmaður Shell-
mótsins í ár. Framarar báru sigur 
úr býtum hjá B-liðum, Stjarnan hjá 
C-liðum og Keflavík hjá D. Eyja-
liðunum gekk ekki sem skildi. 
Fjórtánda Shellmótið var sögulegt 
að því leyti að það var í fyrsta skipti 
í umsjá ÍBV eftir sameiningu Týs 
ogÞórs. I.iiisogævinlegatókstþað 
frábærlega vel enda vanir menn og 
konur, hátt á þriðja hundruð 
manns, sem vinna að því dag og 
nótt þá fimm daga sem þessi 
knattspyrnuhátíð, fyrir 9-10 ára 
drengi, stendur yfir. 

Mótið var sett á miðvikudaginn í 
sól og blíðu og því lauk einnig þannig, 
með sannkallaðri karnivalstemmningu 
þegar úrslitaleikirnir fóru fram. Allir 
eru sigurvegarar í Shellmóti því að fá 
að taka þátt í þessu ævintýrí er ekki 
sjálfsagður hlutur. 24 félög komast að 
hverju sinni og annar eins fjöldi vill 
komast inn. Að þessu sinni losnaði eitt 
sæti vegna sameiningar Týs og Þórs 
og komst Grótta inn og fagnaði mjög, 
eins og um stóran happdrættisvinning 

Fjórlánda Shellmátií, þab fyrsta í umsjá IB V, tókst meo glæsikag eins og enáranær og skipulagií skothelt 
hefði verið að ræða. Dagskráin er þétt 
skipuð, frá morgni til kvölds með 
ýmsum uppákomum og ævíntýrum. 
Auk knattspyrnunnar eru kvöldvökur, 
skoðanaferðir, ýmsar þrautir o.fl. 
Strákarnir eru um 900 en óhætt er að 
margfalda þá tölu með tveimur þegar 
foreldrar eru teknir með því þeim fer 
sífellt fjölgandi og eru fleiri en sjálfir 
strákarnir í mörgum liðum. Að fylgj-
ast með þessum ungu köppum í leik, 
hvernig þeir lifa sig inn í leikinn og 
gefa allt sitt í þetta, er dásamlegt. 
Þessir strákar spila með hjartanu. 

Fjöldi fólks kemur nálægt Shell-
mótinu á ári hverju og eru sjálf-
boðaliðar hátt í 300. Að mörgu er að 
hyggja. Hér skulu nefnd nokkur 
dæmi; Vaktfólk í skólunum yfir nótt-
ina og til að sjá um morgunmat. 
Aðstoðarfólk í matnum í Kiwanis sem 
Grímur Gíslason kokkur sá um af 
sinni alkunnu snilld. Fjölda dómara 
þarf í mótið. Fólk þarf til að aðstoða 
við kvöldvöku, lokahófið, setning-
arhátíðina, að raða dóti ofan í kassana 
en hvert lið fær einhver ósköp af 
töskum, bolum og ýmsu öðru dóti. 
Það þarf að manna sjoppu, sjá um 
fararstjóraballið, taka á móti gestum, 
gefa út mótsblað, sjá um tölvuvinnslu 
o.fl. o.fl. sem of langt mál yrði að telja 
upp hér. 

Samantekt: Þorsteinn Gunnarsson 

c ^ U . M Ó ^ 

Strákarnir í 6. flokki IBV ásamt Birgi Sveinssyni, umboðsmanni Skeljungs í 
Eyjum, Kristni forstjóra Skeljungs og Þór Vilhjálmssyni, formanni ÍBV-íprótta-
félags, eftir að samningur um áframhaldandi samstarf ÍBV og Skeljungs var 
undirritað. 

Frans Friðriksson (Friðrikssonar) í C-liði IBV á f ullri ferð með boltann. 

Unnu til verðlauna 
Þrír úr ÍBV unnu til verðlauna í 
boltaþrautum. Egill Jóhannsson, til 
vinstri, (Georgssonar) vann í knattraki 
yngri ásamt tveimur öðrum. Frans 
Friðriksson (Friðrikssonar), fyrir 

miðju, bar sigur úr býtum í vítakeppni 
hjá yngri hópnum. Sveinn Agúst 
Kristinsson, lengst til hægri, (Val-
geirssonar) gerði sér lítið fyrir og vann 
í þrautabraut. 

Misjafnt gengi IBV á 
IBV keppti í fyrsta skipti á Shell-
móli. Týr og Þór hafa hingað til 
verið fulltrúar Vestmannaeyja. 
Þrátt fyrir að koma sameinaðir til 
leiks gekk ekki sem skyldi að þessu 
sinni þótt árangur sé ekki aðalatriði 
í Shellmóti. A-lið ÍBV lenti í 15.-16. 
sæti, B-lið ÍBV í 16. sæti og C-lið 
ÍBV í 10.-11. sæti. D-lið ÍBV spilaði 
með C-liðunum því Skagamenn 
mættu ekki með C-lið til leiks. D-
liðið stóð sig vel niiðað við að spila 
við eldri stráka og lenti í 20. sæti. 

laiMnint 

l\lýr samstarfssamningur iBV og Skeljungs 
Á fyrsta degi Shellmóts var undir-
ritaður nýr samstarfssamningur á 
milli ÍBV og Skeljungs þess efnis að 
Skeljungur verði aðal styrktaraðili 
Shellmótsins fram að aldamótum. 

Kristinn Bjömsson, forstjóri Skelj-
ungs, og Þór Vilhjálmsson, formaður 
ÍBV-íþróttafélags, undirrituðu samn-
inginn. Kristinn sagði við þetta 
tækifæri að Shellmótið væri eitthvert 
ánægjulegasta verkefni sem fyrirtækið 
tekur þátt í ár hvert. Þór þakkaði 
Skeljungi fyrir frábæran stuðning og 
gott samstarf í gegnum tíðina, fyrst 
við Knattspyrnufélagið Tý sem sá um 
Shellmótið lengst af, og nú ÍBV. 

Til gamans má geta þess að þegar 
var verið að ræða þennan nýja samn-
ing á meðal forystumanna Skeljungs 
og IBV-íþróttafélags, var Gunnar 
Kvaran, upplýsingafulltrúi Skeljungs, 
spurður hve lengi samningurinn gilti. 
Gunnar svaraði því til að hann gilti til 

IrttTTIIIIIIJlUt 
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Kristinn og Þór undirrita nýja samstarfssámninginn. 

aldamóta. 
Og þá varð Kristni forstjóra að orði: 

Til hvaða aldamóta? 
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Finnbogií 

Pressultöinu 
Á Shellmóti er venjan að valin eru 
landslið og pressulið sem mætast á 
laugardagskvöldið. Landsliðið vann 
Pressuliðið í hörku skemmtilegum 
leik 2-1. ÍBV átti einn fulltrúa í 
pressuliðinu, markvörðinn Finn-
boga Friðfinnsson (Finnbogasonar). 
Hann stóð sig vel á niilli stanganna í 
mótínu og er mikið efni. 
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D-liðiðvarC-lið! 
D-lið ÍBV spilaði sem C-lið í mótinu. 
Með tilliti til þess að strákamir, sem 
allir eru á yngra ári, voru að spila við 
eldri stráka í flestum leikjum, stóðu 
þeir sig mjög vel. Að sögn þjálfaranna 
höfðu þeir að markmiði að leyfa 
öllum strákunum að vera með í hverj-
um einasta leik. 
Aftari röð f.v. Björn Elíasson þjálfari, 
Svavar Georgsson, Daði Magnússon, 
Sveinn Ágúst Kristinsson, Guðmund-
ur Davíðsson, Kári Yngvason, Daði 
Ólafsson, Einar Snorrason og Heiðar 
Róbert Hallgrímsson. Fremri röð f.v. 
Hjörleifur Guðnason, Svanur Jóns-
son, Bjarki Hjálmarsson, Jens Hjör-
leifsson, Óttar Steingrímsson, Sæþór 
Pétursson og Bonni Sigurjónsson. 

C-liðið stóð sig vel í 
mörgum leikjum 

C-lið IBV náði besta árangri 
Eyjaliðanna. Allir strákarnir eru á 
yngra árinu og voru jafnvel að spila 
við eldri stráka í mörgum leikjum. 
Þeir spiluðu oft á tíðum mjög góðan 
fótbolta og má vænta ágætis árangurs 
á næsta ári. Margir efnilegir strákar 
eru í þessu liði sem hefðu án efa getað 
verið íB-liði. 
C-lið ÍBV: Aftari röð f.v. Jón Ólafur 
Daníelsson þjálfari, Hilmir Kjartans-
son, Hafþór Jónsson, Birkir Hlynsson, 
Frans Friðriksson og Ragnar Jóhanns-
son. Fremri röð f.v. Elvar Björnsson, 
Egill Jóhannsson, Sæþór Garðarsson, 
Sigurður Jónsson og Hjálmar Agnars-
son. 
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B-liðiðáttierfitt 
með að skora mörk 

B-lið ÍBV byrjaði illa en óx ásmegin 
með hverjum leik. Þeir áttu í mestu 
erfiðleikum með að skora og töpuðu 
jöfnum leikjum af því að þeir nýttu 
færin sín ekki vel. Allir strákarnir eru 
á eldri ári og allir fengu að spila í 
leikjunum. 
B-lið ÍBV. Aftari röð f.v. Ólafur 
Björgvin Jóhannesson, Auðunn 
Herjólfsson, Pálmi Harðarson, Valur 
Már Valmundsson og Eyþór Björg-
vinsson. Fremri röð f.v. Rúnar K. 
Rúnarsson, Hallgrímur Hallgrímsson, 
Gísli Stefánsson, Rúnar Einarsson og 
Benóný Þórisson. 

A-liðið óheppið í 
leikjunum 

A-liði ÍB V gekk ekki nógu vel í heild-
ina en sýndi mjög góða leiki inn á 
milli. A-liðið var óheppið og sat eftir 
í4. sæti í riðlakeppninni, aðeins einu 
marki frá 3. sæti. Þeir kepptu um 13.-
16. sæti í stað 9.-12. sæti. í þeim 
leikjum sem liðið spilaði vel sáust 
góðir taktar hjá strákunum. 
A-lið IBV: F.v. Smári Heimisson, 
Anton Bjarnason, Steingrímur Jóns-
son, Guðmundur Gíslason, Einar 
Kristinn Kárason, Birkir Ágústsson, 
Viðar Guðmundsson, Finnbogi Frið-
finnsson og Bjami Sighvatsson. Fyrir 
aftan grillir í Aron Brynjólfsson. 
Myndin var tekin þegar strákarnir 
voru að gróðursetja tré í Löngulág en 
hefð er fyrir því á Shellmótinu. 

punktar 
I leik KA og Þróttar D á Þórsvell-
inum vissu menn ekki hvaðan á 
stig stóð veðrið þegar einn KA 

strákurinn rauk út af vellinum og út að 
bíl við hlið vallarins. í Ijós kom að 
peyinn hafði fundið þrjá hundrað 
krónu peninga á vellinum. Hann hljóp 
að bíl sem foreldrar hans voru í og 
spurði þá hvor þeir hefðu nokkuð 
misst þennan pening! Svonarétt eins 
og GAMLA FÓLKIÐ hefði verið inni 
á vellinum í dauðafæri, flogið á 
hausinn og misst peningana úr 
vasanum! Sá á fund sem finnur og 
KA-peyjinn varð því 300 kr. ríkari. 

H eimasíða Shellmótsins á 
Internetinu var glæsileg en hún 
var í umsjá Jónasar Sigurðs-

sonar. Þar var notuð nýjasta tækni til 
að koma upplýsingum og umfram allt 
glænýjum myndum á netið. Stafræn 
myndavél var notuð og tengd við 
tölívuna og svo var myndum dælt inn á 
netið. 

Margar kveðjur komu í gestabók 
Shellmótsins á Internetinu. Hér eru 
nokkur dæmi: 
- „Baráttukveðjur til ÍR-manna og þá 
sérstaklega til B-liðsins og Freystejns. 
Amma og afi treysta á þig. Áfram ÍR" 
„MJÁ MJÁ MJÁ MJÁ MJÁ. Þetta 
þýðir í lauslegri þýðingu ÁFRAM 
ÞRÓTTUR. Áfram William" 
- „Áfram Þróttur, William. Þú ert 
bestur og uppáhalds bróðir minn." 
- „Eg var nú svo frægur að vera 
markvörður í fyrsta sigurliði 
Tommamótsins eins og það hét þá. 
Það var Þór Vestmannaeyjum" 
Tryggvi Gunnarsson. 
- „Bið að heilsa öllum í Breiðabliks 
hópnum, sérstaklega frændum mínum 
Isak og Eysteini Ivarssonum, í von um 
að skilaboðin komist til skila í tíma." 
Erlendur Eysteinsson 
- „Mamma ég er orðinn svangur. Bara 
neitar að elda!! Annars sendum við 
bestu kveðjur til Grindvíkinga. 
PS. Þessi internetþjónusta er frábær." 
Tómas og Bára Grindavfk 
- „Elsku Þórólfur Julian, skemmtu þér 
vel og njóttu hverrar mínútu, sendi 
baráttukveðjur til allra, bæði farar-
stjóra, þjálfara og þáttakenda. Vildi að 
ég væri með ykkur, fylgist áfram með 
á heimasíðu hjá Heiðu frænku, kær 
kveðja elsku drengurinn okkar og smá 
kveðja frá Ágúst Einari." 
Margrét Þórólfsdóttir 

Baráttukveðjur til Kristins 
Sigurðssonar í Gróttu frá mömmu og 
pabba. 
ÁFRAMGRÓTTA!! 
- „Áfram KR og Upp með Sokkana 
Friðrik Guðjónsson - þið eigið leikinn. 
Fín heimasíða frá Shellmótinu - Ég 
fylgist með mótinu frá Svíþjóð, þar 
sem við búum." 
Guðjón Erlingsson 
Slóðin á heimasíðuna er: 
www.shell.is 

B jarni Guðjónsson, verðandi 
atvinnumaður hjá Newcastle, 
var heiðursgestur Shellmótsins 

í ár. Hann heilsaði upp á leikmenn 
fyrir úrsltialeikina og afhenti verð-
launin á lokahófinu. 

A Shellmótinu er venjan að velja 
besta leikmann Shellmótsins. 
Að þessu sinni kom það í hlut 

Elmars Bjamasonar í KR og kom það 
engum á óvart. Til hamingju. 

Eftirtalin einstaklingsverðlaun vom 
afhent á lokahófinu í kvöld: 

Besti leikmaðurínn 
Theódór Elmar Bjamason 

Besti markmaðurinn 
Andri M. Kristjánsson 

Besti varnarmaðurínn 
Haukur Ólafsson, FH 

http://www.shell.is


JtoðtymlMkib 
KNATTSPYRNA 

Þeir 
bestu á 
Shell-
mótinu 

MIKIÐ var fjör í Vestmannaeyjum 
um síðustu lielgi þegar áríegt 
Shell-mót fór þar fram. Á mynd-
inni eru þeir leikmenn, sem kjörn-
ir voru bestir, ásamt Bjarna Guð-

s jónssyni Skagamanni og verðandi 
leikmanni enska úrvalsdeildarliðs-
ins Newcastle, sem var heiðurs-
gesti mótsins. Peyjarnir eru, frá 
vinstri: Haukur Olafsson FH, besti 
varnarmaðurinn, Andri Már Krist-
jánsson Selfossi, besti markvörð-
urinn og besti leikmaður mótsins, 
Theodór Elmar Bjarnason úr KR. 

„Það kom mér mjög á óvart að 
vera valinn besti markvörðurinn, 
mér fannst markmennirnir hjá 
Þór Akureyri, UMFA og Sljörn-
unni mjög góðir og bjóst við að 
einhver þeirra yrði valinn. Peter 
Schmeicel er langbesti markvörð-
urinn og ég ætla einhvern tíma 
að verða jafn góður og hann -
ég er alveg ákveðinn í því," sagði 
Andri Már við Morgunblaðið. 

Haukur sagðist hafa látið sig 
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dreyma um að verða kjörinn besti 
varnarmaðurinn „en það kom 
samt á óvart. Maður reynir alltaf 
að vera bestur. Það er gaman að 
spila í vörninni og maður reynir 
að koma í veg fyrir að hinir skori 
mörk, en ég fer stundum í sókn-
ina í hornum og svoleiðis og ég 
náði að gera 9 mörk í mótinu," 
sagði hann. „Uppáhaldið mitt í 
fótbolta er líklega Tryggvi Guð-
mundsson í ÍBV, hann er góður 

og það er örugglega erfitt að 
vera í vörn á móti honum." 

Sá besti, Theodór Elmar 
Bjarnason, var mjög ánægður í 
mótslok. „Þetta var flott, ég 
keppti að þessu en var alls ekki 
viss um að verða valinn, það voru 
margir góðir strákar hérna. Mað-
ur verður góður í fótbolta með 
því að spila boltanum og æfa vel. 
Við náðum að vinna Fylki í úrslit-
um þó að við höfum verið að tapa 

Morgunblaðið/Sigfús Gunnar Guðmundsson 

2-1 en það þýðir aldrei að gefast 
upp. Það eru margir góðir í KR 
liðinu og þetta tókst hjá okkur," 
sagði Theodór Elmar. Hann sagði 
Brasilíumanninn Juninho uppá-
halds leikmann. „Brassarnir eru 
góðir en samt held ég nú með 
Itölum," sagði Theodór Elmar 
alsæll með nýju nafnbótina besti 
maður Shell mótsins. 

■ Nánarámorgun 

Breytingar í 
Barcelona 

Spænska knattspyrnufélagið 
Barcelona gekk á mánudags-

kvöld frá þriggja ára samningi við 
Louis van Gaal, sem á glæstan 
þjálfaraferil að baki hjá Ajax í 
Hollandi, um að hann muni taka 
við þjálfun liðsins á komandi keppn-
istímabili af Englendingnum Bobby 
Robson. 

Barcelona hafnaði í öðru sæti 
spænsku 1. deildarinnar á nýioknu 
tímabili - á eftir erkifjendunum 
Real Madrid - og þrátt fyrir að 
Barcelona hafi bæði sigrað í Evr-
ópukeppni bikarhafa og spænsku 

' bikarkeppninni í ár eiga aðdáendur 
félagsins erfitt með að fyrirgefa 
Robson fyrir að hafa látið Madríd-
arbúana hampa meistaratitlinum. 
Robson mun þó ekki yfirgefa her-
búðir Barcelona því hann hefur tek-

Lárusí 
KRáný 

LÁRUS Árnason, bakvörður 
og fyrrum fyrirliðí KR-inga í 
úrvalsdeildinni í körfuknatt-
leik, hefur ákveðið að snúa á 
ný til K R-inga en hann var 
þjálfari ÍS síðasrt liðinn vetur. 

ið við þeirri stöðu að hafa yfirum-
sjón með leikmannakaupum hjá fé-
laginu. 

Van Gaal hefur lofað miklum 
breytingum hjá Barcelona og strax 
í gær var gengið frá samningum 
við Frakkann Christophe Dugarry 
og Hollendinginn Michael Reizing-
er, sem báðir hafa verið hjá AC 
Milan, og Dragan Ciric frá Partizan 
Belgrad. 

„Barcelona er frábær borg en lið-
ið er jafnvel enn betra. Með alla 
þessa stórkostlegu leikmenn hef ég 
trú á að góður árangur muni nást 
á næsta keppnistímabili," sagði van 
Gaal, sem lýst hefur yfir miklum 
áhuga á að hafa hinn sókndjarfa 
Ronaldo áfram í herbúðum Barcel-
ona. Ronaldo skrifaði sem kunnugt 
er undir samning við Inter Milan á 
ítalíu á dögunum, en síðan þá hefur 
komið í Jjós að félagaskipti Brasih'u-
mannsins gætu hugsanlega brotið 
í bága við reglur Alþjóða knatt-
spyrnusambandsins. Búist er við að 
sambandið muni skjóta á neyðar-
fundi einhvern tímann á næstunni 
til þess að fjalla um mál Ronaldos. 

Samkvæmt fréttum frá Spáni er 
talið líklegt að ákvæði sé í samn-
ingi van Gaals þess efnis að hann 
verði umsvifalaust laus allra mála 
hjá Barcelona bjóðist honum staða 
landsliðsþjálfara Hollands. 

ÍSLENSKU keppendurnir á Norðuriandamótlnu stóðu sig mjög 
vel og komust alllr á verðlaunapall. Þelr eru hér f gððum fé-
iagsskap saenska llðslns - Halldðr Blrglr er lengst tll vinstri 
í efri röð, Olga í mlðjunnl og Jðhanna Rösa önnur frá hægrl. 

Þrjú á palli! 
Þrír íslendingar tóku um helgina 

þátt í Norðuriandamótinu í 
þolfími, sem fram fór í Nörköping 
í Svíþjóð, og komust þeir allir á 
verðlaunapall. 

Halldór Birgir Jóhannsson úr 
Ármanni varð í öðru sæti í einstakl-
ingskeppni karla, hlaut 15,50 stig, 
en Svíinn Patrik Jonson bar sigur 
úr býtum með 16,60 stig. 

Þá urðu þær Jóhanna Rósa Ág-
ústsdóttir úr Gerplu og Olga 
Bjarnadóttir úr Styrk á Selfossi í 
öðru og þriðja sæti í einstaklings-

keppni kvenna - Jóhanna Rósa með 
13,75 stig og Olga með 13,50 -
en þar varð sænska stúlkan Ther-
esa Lindgrön hlutskörpust með 
15,95 stig. 

Einnig fór fram á þessu móti 
parakeppni og keppni trióa og fögn-
uðu Svíar sigri í báðum greinum. 

Þessi árangur íslensku keppend-
anna er mjög góður en Halldór 
Birgir heldur síðan til Finnlands í 
ágúst þar sem hann mun etja kappi 
við alla sterkustu þolfimimenn 
heims á heimsleikunum í fimleikum. 

FOLK 
■ SVÍNN snjalli, Jonas Thern, 
hefur skrifað undir samning við 
skosku meistarana Glasgow Ran-
gers. Thern, sem er 30 ára gamall, 
var áður í herbúðum Róma á ítalíu. 
■ LANDSLIÐSMAÐURINN 
öflugi, Jean-Jacques Misse-Misse 
frá Kamerún, hefur skrifað undir 
þriggja ára samning við tyrkneska 
félagið Trabzonspor. Hann var áður 
hjá Sporting í Portúgal. 
■ SKOSKI unglingalandsliðsmað-
urinn, Richard Hughes, er á förum 
frá Atalanta á ítalíu til Arsenal á 
Englandi. Arsenal og Celtic voru 
bæði á höttunum á eftir Hughes en 
hann hefur nú ákveðið að taka frek-
ar boði Englendinganna. 
■ ARSENAL hefur einnig fengið í 
sínar herbúðir líberíska sóknarmann-
inn Christopher Wreh frá Guing-
amp í Frakklandi. Wreh, sem er 
21 árs, er fjarskyldur ættingi hins 
stórsnjalla George Weahs hjá AC 
Milan. 
■ ÍRSKI miðvallarleikmaðurinn, 
Gareth Farrelly, er á förum frá 
Aston Villa til Everton. Farrelly, 
sem er 21 árs, ákvað að ganga tií 
liðs við Everton eftir að Howard 
Kendall tók við starfi knattspyrnu-
stjóra félagsins nú ekki alls fyrir 
löngu. 
■ NEWCASTLE hefur krækt í 
hinn 19 ára gamla Paddy Kelly frá 
Celtic Kelly, sem var með lausan 
samning, er miðvallarleikmaður og 
þykir mikið efni. 
■ TONY Dorígo er á förum frá 
Leeds til Middlesbrough fyrir um 
176 milljónir króna. Samningur 
Dorigos er til þriggja ára. 
■ MIKE Newell, leikmaður Birm-
ingham á Englandi, verður til 
reynslu hjá skoska félaginu Aberde-
en næstu tvær vikurnar. Aberdeen 
mun síðan í framhaldi af því ákveða 
hvort það mun bjóða Newell samn-
ing. ■ 
■ ÞÁ hefur Aberdeen einnig feng-
ið til liðs við sig miðvallarleikmann-
inn skoska, Eoin Jess, frá Co-
ventry, en kaupverð Jess var um 
117 miiljónir króna. 
■ SHEFFIELD Wednesdny er 
reiðubúið að greiða rúmar 292 millj-
ónir króna fyrir ítalann Paolo Di 
Canio hjá Celtic. Sheffield ákvað 
þetta í kjölfar þess að Manchester 
United er ekki tilbúið til þess að 
selja Karel Poborsky til félagsins. 
■ ÍTALSKI landsliðsmaðurinn, 
Gianfranco Zola, hefur tilkynnt 
að farið gæti svo að hann yfir-
gæfi Chelsea eftir HM í Frakklandi 
á næsta ári. 
■ ZOLA hefur iýst yfir áhuga á að 
snúa aftur til heimabæjar síns og 
ljúka ferlinum með Calgiari, en liðið 
féll niður í ítölsku 2. deildina á síð-
asta keppnistímabili. 
■ CHILEBÚINN sókndjarfi, Ivan 
Zamorano, sem verið hefur meiddur 
í baki undanfarið, er nú allur að 
hressast og býst við því að verða 
klár í slaginn þegar Chile mætir 
Kólombíu í undankeppni HM á laug-
ardaginn. 
■ ÞRÁTT fyrir sigur brasilíska 
landsliðsins í knattspyrnu í Suður-
Ameríkukeppninni á dögunum hefur 
þjálfarinn, Mario Zagallo, verið 
harðlega gagnrýndur fyrir að ná 
ekki að laða fram það besta í liðinu. 
■ ALVARO Recoba, 
knattspyrnumaður frá Úrúgvæ, hef-
ur gengið til liðs til Inter Milan, en 
liðið keypti hann frá Nacional 
Montevideo fyrir tæpar 300 millj-
ónir króna. 
■ ENSKA úrvalsdeildarfélagið 
West Ham er nú á höttunum á eftir 
ungverska landsliðsmarkverðinum 
Szabolcs Safar. Porto, AS Róma 
og Casino Salzburg báru einnig í 
víurnar í Safar en hann hefur sjálfur 
lýst yfir mestum áhuga á að fara til 
West Ham. 
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i i i Tæplega 1 
knattspyrnu-
peyjar kepptu 

íEyjum 
Sigfús G. 
Gunnarsson 
skrifar 

Það viðraði vel nær allan tímann 
á keppendur og gesti frá þeim 

24 félögum sem tóku þátt í Shell-
mótinu að þessu 
sinni. Keppendur 
voru 911 auk fleiri-
hundruð fylgdar-
manna, mótið var 

sett með stæl á miðvikudagskvöld-
ið, þar spilaði meðal annars stjörn-
ulið Ómars Ragnarsson gegn liði 
heimamanna og þar var maður 
leiksins að öðrum ólöstuðum Magn-
ús Scheving. Einnig var lystflug 
og fallhlífarstökk auk flugeldasýn-
ingar. 

Peyjarnir, og reyndar fljóta alltaf 
einhverjar stelpur með, hófu síðan 
leik snemma á fimmtudegi og spil-
að var frá morgni til kvölds. Á 
fóstudeginum rigndi hressilega en 
þá er ávallt haldið innanhússmót 
og lítið spilað utandyra svo það 
hitti vel á. Síðan var spilað á fullu 
á laugardegi og um kvöldið keppt 
í ýmsum knattþrautum og etnar 
grillaðar pylsur á milli og hápunkt-
ur kvöldsins var síðan landsliðið 
gegn pressuliði. 

Sunnudagurinn kom síðan með 
alla sína úrslitaleiki um sæti og 
lokapunktur leikjanna var þegar 
KR og Fylkir áttust við um sigur 
í flokki A-liða og þar sigruðu KR-
ingar í fyrsta sinn hjá A-liðum frá 
árinu 1987. Um kvöldið mæta svo 
allir í íþróttamiðstöðina í Eyjum 

Grótta 
endur-
heimti 
sætið 

ÞAÐ hafa ávallt verið 24 lið 
sem taka þátt í SheJ imóti, 
og ekki hefur verið tekið við 
fleirum þrátt fyrir eftir-
spurn eftir sætum. Árið 1995 
gáfu Gróttumenn eftir sitt 
sætí, komust síðan ekki að 
í fyrra en nú eftír að Þór 
og Týr sameinuðust undir 
merki ÍBV losnaði um og 
þeir endurheimtu sæti sitt í 
mótínu og segjast ekki ætía 
að láta það af hendi aftur. 

Eyjapeyjar 
sterkastir 

EYJAPEYJUM gekk ekkert 
sérlega vel í knattspyrnunni 
á þessu móti þrátt fyrir að 
hafa sýnt ágæta takta í 
mörgum leikjum, en þeir 
voru ekki með neina gest-
risni á laugardagskvöidinu 
þegar þeir tóku þátt í reip-
toginu, þeir höfðu sterku og 
stæðilegu liði á að skipa og 
kipptu flcslum keppinautum 
sínum næsta létt yfir markl-
ínuna, það var helst að þeir 
réðu ekki létt við KR-inga í 
undanurslitum en þeir fóru 
yfir línuna um síðir og Eyja-
menn sigruðu siðan einnig í 
úrslitaviðureigninni. 

og þar eru afhent verðlaun þeim 
sem til þeirra hafa unnið. 

Sigfús Gunnar Guðmundsson 
fylgdist með mótinu, ræddi við 
unga og efnilega knattspyrnumenn 
og á myndinni hér til hægri má sjá 
Bjarna Guðjónsson, knattspyrnu-
mann af Akransi, sem gengin er 
tii liðs við Newcastle, gefa ungum 
aðdáenda eiginhandaráritun, en 
Bjarni var heiðursgestur mótsins. 
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Morgunblaðið/Sigfús G. Guðmundsson 

Allt í lagi eftir leik 
Þeir Heiðar Júlíusson úr KA og 

Ólafur Árni Jónsson úr Þór 
á Akureyri eru góðir félagar 

þó þeir spili nú hvor með sínu lið-
inu. 

Þeir mættust í leik um 17. sæt-
ið hjá A-liðum og þar höfðu KA-
menn betur, sigruðu 2:0. Þeir voru 
sammála um að þetta væri búið 
að vera skemmtilegt mót og það 
væri ekkert vandamál þó þeir léku 
hvor með sínu liðinu. „Það kemur 
nú stundum fyrir að við spörkum 
hvor í annan inná vellinum og þá 
erum við oftast litlir vinir en svo 
er þetta allt í lagi eftir leikinn," 
sögðu þeir. 

Heiðar var að sjálfsögðu 
ánægður með að hafa sigrað Þórs-
ara í þessum leik og sagðist hafa 
gefið fyrir þegar KA gerði seinna 
markið og innsiglaði sigurinn. Ól-
afur var ekkert að gráta tapið og 
sagði að það kæmi annar leikur 
eftir þennan og þá myndu Þórsar-
ar vinna. Þeir félagar höfðu einnig 
gaman af að spreyta sig í knatt-
þrautunum á laugardagskvöldinu, 
og voru ánægðir með gott mót. 

Morgunblaðið/Sigfús 
FÉLAGARNIR frá Akureyrl, Helðar úr KA og Ólafur frá Þór, 
segja að eftlr lelki séu þeir perluvlnlr þó stundum getl sleglð 

í brýnu miilí þelrra. 

Meistarar í flokki C-liða 
STJÖRNUSTRÁKARMIR voru ánœgðlr með Stefán enda gerðl hann 24 mörk í mótlnu og fjögur 
í úrslltalelk C-liða. Hér halda þeir á kappanum en í liðinu voru auk hans Þorstelnn Árnason, 
Benedikt Benediktsson, Guðnl Guðjónsson, Jón B. Sverrisson, Sigurjón Hafþórsson, Davíð 

Gíslason, Arnór Gunnarsson og Bóas Arnarson. 

MARKVÖRÐUR Gróttu hand-
samar knöttinn af ðryggl f 

leiknum gegn ÍR. 

Stefán 
marka-
hæstur 
með24 
mörk 

Stefán Daníel Jónsson 9 ára 
Stjörnupeyi var að koma á 

sitt fyrsta Shellmót. Hann lék með 
C-liði Garðabæjarliðsins og gerði 
það aldeilis gott, var í sigurliðinu 
og gerði 4 mörk í úrslitaleiknum 
og varð markahæstur allra á mót-
inu með 24 mörk. „Þetta er búið 
að vera alveg meiriháttar. Ég er 
búinn að gera 24 mörk í mótinu," 
sagði Stefán. En hvernig fer hann 
að? „Strákarnir spila vel og gefa 
góðar sendingar á mig og þá er 
auðveldara að skora, ég ætla að 
reyna að vinna mig uppí A-liðið 
fyrir næsta mót sem ég ætla sko 
að mæta á og þá gengur vonandi 
jafnvel og nú," sagði Stefán og var 
borinn af félögum sínum í Stjörnul-
iðinu enda voru þeir virkilega 
ánægðir með Stefán og sigurinn í 
móti C-liðanna. 



MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR3.JÚLÍ1997 C 3 

KNATTSPYRNA 

KR-ingar rufu þriggja ára 
sigurgöngu Fylkismanna 
Stjörnustrákar úr Garðabæ 

voru í miklu stuði þegar þeir 
mættu Þór frá Akureyri í úrslita-
leik C-liða. Þeir sigruðu ágætt lið 
Þórs 7:1 og gerði markahæsti leik-
amður mótsins, Stefán D. Jónsson, 
fjögur marka Garðbæinga. Hin 
mörkin gerðu þeir Benedikt S. 
Benediktsson, Davíð Gíslason og 
Jón B. Sveinsson en mark Þórs 
gerði Þorsteinn Ingason. 

Framarar 
höfðubetur 

í keppni B-liða léku Fylkir og 
Fram, en Árbæingar hafa í gegn-
um tíðina verið sigursælasta liðið 
í keppni B-liða og sigruðu síðustu 
þrjú árin. Þeir urðu þó að játa sig 
sigraða að þessu sinni og urðu þar 
með af fjórða sigrinum í röð. Fram-
arar voru ofjarlar þeirra í þessum 
leik og sigruðu 2:1 í spennandi 
leik. Magnús Þór Róbertsson gerði 
fyrsta mark Fram, Orri Halldórs-
son bætti öðru við en Jón Andri 
Helgason minnkaði muninn. 
Lengra komust Fylkismenn þó 
ekki þrátt fyrir góða baráttu. 

KR-ingar melstarar 
Það voru Fylkir og KR sem léku 

til úrslita í keppni A-liða og var 
leikur liðanna frábær skemmtun, 
vel leikinn og spennandi. KR-ingar 
komust yfir með marki frá Theo-
dóri E. Bjarnasyni, besta leikmanni 
mótsins, en Fylkismenn, sem vanir 
eru að ieika til úrslita á Shellmóti, 
jöfnuðu fyrir hlé með marki Ás-
geirs Ásgeirssonar. Árbæingar 
komust yfir í seinni hálfleik og var 
þar að verki Eyjólfur P. Víðisson. 
Þá var komið að þætti Theodórs 
Elmars Bjarnasonar hjá KR, hann 
fór hamförum á síðustu mínútum 
leiksins og gerði tvö stórglæsileg 
mörk sem hvaða snillingur sem er 
hefði verið ánægður með. Hann lék 
vörn Fylkis grátt og þrumaði fyrst 
í stöng og inn og sigurmarkið gerði 
hann með þrumuskoti uppí vinkil-
inn á síðustu mínútu leiksins og 
tryggði þar með KR-ingum 3:2 
sigur og sinn fyrsta A-titil síðan 
1987. 

FRAMARAR, sigurvegarar f 
keppnl B-liða, eru á mynd-
inni til hægrl ásamt þjálfara 
sfnum Steinarl Guðgelrs-
synl. Aftarl röð ff.v.i Tryggvi 
Kristmar Tryggvason, Vé-
stelnn Orri Halldórsson, 
KJartan Örn Sveinbjörns-
son, Gestur Ingl Harðarson. 
Fremrl röð: Símon Jóhann-
esson, Grímur Björn gríms-
son, Ogmundur Kristinsson, 
Magnús Þór Róbertsson, 

Flosl Brynjólfsson. 

Morgunblaðið/Sigfús G. Guðmundsson 
KR-ingar urðu slgurvegarar i keppnl A-llða. Aftari röð frá vinstri: Pétur Pétursson, liðsstjóri, 
Sigurður Ólafsson, llðsstjórl, Tómas Agnarsson, Pétur Mar Pétursson, Theodor Elmar BJarna-
son, Atli Jónsson, Agnar H. Kristinsson, Þjálfari, Stefán Karl Kristjánsson, þjáifari. Fremri 
rðð: BJðrn Jakob Magnússon, Ásgeir Guðmundsson, Þrðstur Ólason, Gunnar Kristjánsson, 

Hðrður Karlsson. Björn Ingl Vlctorsson liggur fyrlr framan hópinn. 
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Maðurverður 
að kunna 

að tapa líka 

ÁNÆGÐIR Fylkismenn, Sigurgeir Smári og Ásgelr. 

Sigurgeir Smári Jónsson og 
Ásgeir B. Ásgeirsson Fylk-

ispeyjar voru brattir eftir mót 
enda búið að ganga vel hjá þeim 
í A-liðinu. „Þetta er búið að vera 
gaman þótt við höfum tapað fyr-
ir KR í úrslitaleiknum utanhúss. 
Maður verður að kunna að tapa 
líka. KR-ingarnir voru með mjög 
gott lið og engin skömm að tapa 

fyrir þeim, en við kræktum í 
gullið innanhúss, þar sigruðum 
við ÍR-inga í úrslitum. Við vorum 
báðir hérna í fyrra og unnum 
þá bæði úti og inni þannig að 
við erum mjög ánægðir með 
þetta allt saman, og förum með 
góðar minningar frá þessum 
mótum," sögðu þeir Sigurgeir 
Smári og Ásgeir. 

Þjálfararnir 
voru prúðir 
Þ AÐ vakti nokkra athygli í 
Eyjum að þrátt fyrir mis-
jafnt gengi liða fékk euginn 
þjálfari reisupassann, eins 
og virðist vera í tísku um 
þessar mundir. Menn eru 
auðvitað ekki að kippa sér 
upp við að tapa á Shelimótí 
og þar er enginn rekinn 
enda aliir komnir tíl að hafa 
gamanafhhrtunum. 

Bjarni var 
heiðurs-
gestur 

BJ ARNI Guðjónsson, leik-
maður ÍA sem er á föruni 
tíl Newcastl e, var heiðurs-
gestur mótsins á sunnudeg-
inum og heilsaði hann, 
ásamt Þór Vilhjálmssyni, 
formanni ÍBV, uppá liðin 
sem léku til úrslita í mótinu. 
Bjarni var eúunitt þátttak-
andi í þessu mótí fyrir 
nokkrum árum eða '88 og 
'89 og seinna árið var hann 
valinn besti raaður mótsins. 
Bjarni var svo mættur á 
lokahófið þar sem hann af-
hentí strákunum verðlaun 
ásamt fleirum. 

Úrslit eftir 
24 víta-
spyrnur 

ÞAÐ kemur fyrir að grípa 
þurfi til vitaspyrnukeppni til 
að knýja fram úrslit það var 
þó blessunarlega lítið um 
slíkt í þessu móti enda getur 
fylgt mikili grátur þvi að 
klikka á víti. En ein slík var 
háð i undanúrslitum, milli 
B-Iiða Fy lkis og Leiknis, 
hvort lið fékk fimni spyrnur 
en aðeins nýtti hvort lið tvær 
af þeini því var haldið áfram 
og ekki fengust úrslit fyrr 
en eftir 24 vítaspyrnur og 
voru það Fylkis-menn sem 
sigruðu og komust f úrslit. 
Þetta er Srugglega lengsta 
vítaspy rnukeppni sem háð 
hefur verið á Shelim óti. 

Alþjóðleg-
ur dómari 

ÞÓTT strákarnir séu iðu-
iega prúðir f Ieikjunum og 
lítið að röfla i dómurum 
leikjanna eru þó fengnir al-
vöru dómarar á Shellmðt og 
einn þeirra sem dæmdu nú 
var enginn annar en besti 
dómari landsins undanfarin 
ár, miUiríkjadóinarinn 
Kristinn Jakobsson. Hann 
dæmdi meðal annars leik 
landsliðsins og pressuliðsins 
auk fjólda annarra íeikja. 

Margir í 
tjöldum 

STÓR hópur foreldra fylgir 
liðunum jafnan og dæmi um 
að fleiri foreldrar en kepp-
endur mættu tíl leiks, marg-
ir foreldranna gista í tiðld-
um og í Herjðlfsdal, þar sem 
þjóðhátí ð Eyjamanna fer 
vanalega fram, var mikið af 
tjðldum og slagaði uppí litla 
bjóðhátið. 
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íþróttir íþróttir 

Fjölnismennirnir Jóhann Eymundsson og Guömundur H. Friöriksson 
standandi. Fyrir miöju: Þóröur, Elías og Jón Ágúst. Fremst er Benedikt. 

Hrannar hrýtur hæst 
Þeir voru í sólskinsskapi, 

drengirnir úr Fjölni, þegar blaða-
maður rakst á þá í veðurbliðunni 
í Vestmannaeyjum á laugardag-
inn. Þeim fannst Shellmótið búið 
að vera alveg frábært og skemmti-
legast fannst þeim að leika alla 
leikina í svona góðu veðri og að 
sjálfsögðu að vinna leikina líka. 
Utan vallar fannst þeim alveg 
meiri háttar að fara í pitsuveislu 
því að auðvitað verða menn 
svangir þegar svona mikið er um 
að vera. „Mér fannst leiðinlegast í 
pitsuveislunni að fá bara eitt kók-
glas því að ég var svo þyrstur," 
sagði Guðmundur sposkur á svip. 

Drengirnir voru ánægðir með 
setninguna á mótinu og þar bar 
hæst leikur Stjörnuliðs Ómars 
Ragnarssonar og Víkinga úr Hafn-
arfirði. 

Þeir Jóhann og Guðmundur 
fylgast einnig spenntir með HM í 
Frakklandi og eru Ronaldo og 
Brasilía í miklu uppáhaldi hjá Jó-
hanni en Guðmundur heldur upp 
á Frakkland og uppáhaldsleik-
maðurinn hans er Henry. Þeir fé-
lagar sögðust hafa safnað fyrir 
ferðinni til Eyja með því að að 
selja poka fulla af þvottaefni, 
safna flöskum, bera út blöð og 
selja kleinur, svo eitthvað sé 
nefnt. Foreldrar þeirra fylgjast 
vel með og komu mamma og 
pabbi Jóhanns til Eyja og með 
Guðmundi komu bróðir hans og 
pabbi. 

Hver skyldi hrjóta hæst í lið-
inu? „Það er ekki spurning að það 
er hann Hrannar," sögðu félag-
arnir og héldu hlæjandi á brott. 

Kátir Þórsarar ásamt Gunnari M. Gunnarssyni þjálfara sínum eftir einn leikinn. 

Mótið til fýrirmyndar 
Gunnar M. Gunnarsson, þjálfari 

Þórs frá Akureyri, var að stýra 
mönnum sínum í leik gegn Fjölni í 
hópi a-liða þegar blaðamann bar að 

Texti 
Rútur Snorrason 

garði. Gunnar sagðist vera 
mjög ánægður með mótið 
hingað til og væri það alveg 
til fyrirmyndar, þó svo að 
upp kæmu atriði sem menn ' 
væru ekki ánægðir með, en 
þannig væri það bara alltaf. 
„Veðrið hér er náttúrulega mjög gott 
og við Akureyringar erum svo sem 
ekkert óvanir góðu veðri," sagði 
Gunnar og hló. Hann sagði að gengi 
sinna manna hefði verið í góðu lagi. 

A-liðið stóð sig ágætlega, b-liðið 
hafði bara tapað einum leik til þessa 
en c-liðið væri aftur á móti aðeins 
lakara. 

Gunnar var að koma á sitt fyrsta 
Shellmót en þess má geta að hann 
þurfti að fylla skarð aðalþjálfarans 
sem var í öðrum erindagjörðum á 
fastalandinu. Gunnar sagðist ekki 
hafa hugmynd um hvaða lið kæmu 
til með að standa uppi sem sigurveg-

Mk. ari þar sem hann hefði aðeins 
fylgst með þeim riðli sem sem 
Þór spilaði í. Þegar tími gefst 
til þá fylgdist Gunnar vel með 
HM í Frakklandi og hann á að 

sjálfsögðu sitt uppáhaldslið þar. 
„Maður sér náttúrulega mest af 

enska boltanum, þannig að England 
er mitt lið í þessari keppni, og 
Manchester United leikmennirnir 
eru þar í mestu uppáhaldi," sagði 
Gunnar að lokum. 

A.lið 
Leiklr um 9.-24. sæti 
Breiðablik - Þróttur 2-5 
ÍR - Fjölnir l ^ 
FH - ÍBV 3-3 
Fram - Fylkir 4-1 
Afturelding - Þór 0-1 
Grótta -KA 0-3 
Haukar - Keflavík 4-1 
Selfoss - Njarðvík 1-3 
Leikir um 5. - 8. sæti 
Víkingur - Leiknir 2-1 
Grindavlk - Stjarnan 2-5 
Leikur um 3. - 4. sæti 
KR - Valur 2-2, KR vann 
Leikur um 1. - 2. sæti 
ÍA-HK 1-1, HK vann 

B.lið 
Leikir um 9. - 24. sæti 
Fram - Stjarnan 1-0 
ÍA - Þór 0-3 
Breiðablik - KA 3-5 
Afturelding - ÍBV 1-1 
Grótta - Leiknir 4-1 
Selfoss - Þróttur 0-3 
FH - Keflavík 0-3 
Haukar - Njarðvík 3-0 
Leikir um 5. - 8. sæti 
IR - Valur 1-4 
Grindavík - HK 2-4 
Leikur um 3. - 4. sæti 
Fylkir - Fjölnir 4-1 
Leikur um 1. - 2. sæti 
KR - Víkingur 3-0 

C.Iið 
Leikir um 9. - 24. sæti 
FH - Leiknir 0-0 
Grótta - Þróttur 0-3 
Fram - Fjölnir 2-3 
ÍA - Stjarnan 1-3 
Selfoss - KA 1-1 
Grindavík - Þór 3̂ 1 
Haukar - ÍBV 1-4 
Afturelding - Valur 0-3 
Leikir um 5. - 8. sæti 
ÍR - KeQavík 0-0 
Víkingur - HK 2-2 
Leikur um 3. - 4. sæti 
Njarðvík - Fylkir 2-2, Njarðvík vann 
Leikur um 1. - 2. sæti 
Breiðablik - KR 2-6 

D.lið 
Leikir um 9. - 24. sæti 
Breiðablik - Fylkir 2-1 

ÍR - Stjarnan 3-1 
Fram - Stjarnan . . . . 2-0 
FH - ÍBV 3-1 
Víkingur-e - KA 4-2 
Selfoss - Njarðvík . . . 3-2 
Keflavík-e - HK-e . . . 0-3 
Fram-e - Leiknir . . . 3-fl 
Leikir um 5. - 8. sæti 
Breiðablik-e - HK . . . 2-0 
Vikingur - Fjölnir . . 1-1 
Leikur um 3. - 4. sæti 
KR-e - Þrðttur 4-1 
Leikur um 1. - 2. sæti 
Keflavik - KR 3-1 

Markakóngar 
A-lið 
Kolbeinn Sigþórsson úr 
Víkingi meö 16 mörk. 
B-lið 

l l f l j Alfreð Finnbogason úr 
Grindavik með 13 mörk. 
C-lið 
Kristinn R. Kristinsson 
úr Breiðabliki með 19 
mörk. 

D-lið 
Helgi Kristinsson úr Fjölni og 
Viktor Guðnason úr Keflavik, báðir 
með 18 mörk. 

Prúðasta liðið 
Njarðvik. 

Háttvisi i leik 
Grindavík og Selfoss. 

Besti markmaður mótsins 
Þorsteinn Hallsson úr Leikni. 

Besti leikmaður mótsins 
Arnór Smárason úr ÍA. 

HK og IA berjast 
hart í úrslitaleik a-liöa. 

T Umsjón: \ 
IrisB. 

Eysteinsdóttír 

Bland í polca 
Stöllurnar Unnur, Andr-
ea og Hildigunnur í Fram 
nýttu sér það. 

Þeim finnst skemmti-
legra að leika með strákum 

en stelpum og ætla að halda 
því áfram meðan þær mega. 

Heiðursgestir Shellmótsins voru 
Haukur Ingi Guðnason, leikmaður 
Liverpool á Englandi, og Arnór Þór 
Viöarsson sem leikur meö Genk i 
Belgiu. 

Þeir höfðu nóg að gera við að gefa 
áritanir en báðir tóku þeir þátt i 
Shellmótinu 1988. 

Tveir drengir voru aö skipuleggja 
dekkningu í vörninni hjá Þrótti. 

Annar sagói: „Hvar er maöurinn 
sem þú átt að dekka?" 

Hinn svaraði rólega: „Hann er 
þarna," og benti að hliðarlínunni en 
þá var búið að skipta út af manninum 
sem drengurinn var búinn að dekka 
allan leikinn. 

Ný regla var tekin í notkun. Ef 
úrslitaleikur endar með jafntefli er 
það lið sem skoraði á undan i hálf-
leiknum sigurvegarinn. 

Þetta er gert til að koma i veg fyr-
ir drengirnir þurfi að takast á við þá 
miklu pressu sem fylgir vitakeppni. 

Einn Framarinn gerðist Framari 
í húö og hár og litað hár sitt blátt. 

Erfiðlega gekk að svœfa hópinn hjá 
Haukunum. Um eittleytið var hópur-
inn loksins kominn í ró. 

Einn drengurinn stóð upp og ætlaði 
að byrja að ganga í svefni. En hann 
gekk ekki eitt einasta skref heldur 
sagði bara: „Hvað er i matinn, 
pabbi?" Eftir það lagðist drengurinn 
niður og steinsofnaði á ný! 

Markakóngurinn í ár, Kolbeinn Sig-
þórsson, fetaði í fótspor bróður 
sin, Andra Sigþórssonar, sem 
varð markakóngur á mótinu 
1987. 

Hart barist í leik IA og Víkings í flokki a-iiöa á Shellmótinu. IA sigraði 2—1 í spennandi leik í undanúrslitum. Kolbeinn Sigþórsson 
var markahæsti leikmaöur mótsins. Hér hefur hann betur gegn tveimur Skagamönnum. 

Myndír 
Omar Garðarsson 

Shellmótið í Vestmannaeyjum 1998: 
■ •• 

- þegar 1100 krakkar af öllu landinu spiluðu fótbolta af mikilli innlifun í 5 daga 
Sheilmótið var haldið í 15. skiptið í 

Vestmannaéyjum um helgina. Um 
1100 keppendur frá 96 liðum tóku þátt 
í mótinu sem fram fór í frábæru 
veðri. 

„Þetta hefur rúllað á svipaðan hátt 
og áður, eðlilega," sagði Einar Frið-
þjófsson mótshaldari. „Það fá allir 
verðlaunapening," sagði hann en 
þetta er í fyrsta skipti sem allir fá 
verðlaunapeninga og voru þeir veittir 
við mikla viðhöfn að móti loknu. 

„Mótið er bara eitt skemmtilegt 
atvik. Það er ekkert hægt að tína úr 
þessu. Ég held að þetta hafi bara 
lukkast vel. Ég heyri ekki betur en 
allir séu ánægðir, sælir og glaðir í 
sínu hjarta," sagði Einar sem hefur 
starfað við mótið í 10 ár en um 300 
manns störfuðu við mótið í ár. 

Það voru lið HK og ÍA sem léku til 
úrslita í keppni a-liða en hvorugt 
liðið hefur komist í úrslit áður. 

Lands- og pressulið Shellmótsins voru valin í lok mótsins. Landsliðið skipa: 
Ögmundur Kristinsson, Orri Einarsson, Halldór Smári Sigurðarson, Alexander 
Pórarinsson, Steinn Friðriksson, Bjarni Þ. Viðarsson, Anton Rúnarsson, Rúrik 
Gíslason, Axel Pór Margeirsson, Hafþór Jónsson, Haraldur Gunnarsson og Jón 
Davíð Davíðsson. Pressuliðiö skipa: Brynjar Oddgeirsson, Jóhann Rafn 
Hilmarsson, Úlfar Pálsson, Jónatan A. Örlygsson, Axel Ottósson, Helgi 
Héðinsson, Arnór Smárason, Steinar Ragnarsson, Stefán P. Jónsson, Birkir 
Bjarnason, ísak Þórðarson og Darri Garðarsson. 

Leikurinn endaði 1-1 en þar sem HK 
var fyrra til að skora var liðið 
úrskurðað Shellmeistarar. Samúel 
Arnar Kjartansson skoraði fyrir HK 
en Hinrik Þór Guðbjartsson jafnaði 
metin fyrír ÍA. Leikurinn var jafn og 
spennandi og fengu bæði lið nóg af 
færum. Skagamenn misnotuðu meðal 
annars vítaspyrnu áður en þeir 
skoruðu jöfnunarmarkið. 

„Við erum með rosalega sterkt og 
gott lið og það besta á landinu. Ég 
þakka þennan sigur þvi að við erum 
með góða leikmenn og góða þjálfara. 
Ég vissi það fyrir mótið að við 
myndum vinna," sagði Samúel eftir 
leikinn. Hann sagðist jafnframt stefna 
að atvinnumennsku með Arsenal i 
Englandi í framtiðinni. 

„Ég er svekktur yfir því að tapa 
úrslitaleiknum en samt erum við 
ánægðir með að hafa komist svona 
langt. Við héldum sjálfir að við 

myndum ekki komast upp úr 
riðlinum. Þetta er búið að vera 
frábært mót," sagði Arnór Smárason, 
leikmaður ÍA. Hann bætti við að hann 
stefndi að því að halda áfram að æfa. 
„Mig langar mest til þess að verða 
atvinnumaður," sagði Arnór að 
lokum. 
í keppni b-liða áttust við KR og 
Víkingur og hafði KR betur, 3-0. 
Mörk KR skoruðu Guðmundur 
Gunnarsson, tvö, og Fannar Freyr 
Magnússon, eitt. 
í keppni c-liða sigraði KR lið 
Breiðabliks, 6-1. Jón Kári 
ívarsson skoraði fjögur mörk 
fyrir KR, Valgeir Tómasson og 
Daníel Thomsen eitt. Fyrir 
Breiðablik skoraði Kristinn Rúnar 
Kristinsson. 
I keppni d-liða áttust við KR og 
ÍBK og sigraði KR, 3-1. Helgi 
Eggertsson skoraði mark iBK en 
Viktor Guðmundsson, Stefán Lynn 
Price og Sigurður Eyjólfsson 
skoruðu fyrir KR. 

Shellmeistarar í keppni a-liða HK ásamt ÍA en liðin háðu hörkuspennandi 
úrslitaleik sem endaði 1-1 en HK skoraði á undan og er því meistarar. 

Shellmeistarar í hópi b-, c- og d-liða voru KR-ingar. 
sigraði lið Víkings í úrslitaleik. 

Hér er b-liðið sem 

„Mín fýrsta ferð til Eyja" 
Elísabet Kon-
ráðsdóttir, for-
eldri og stuðn-
ingsmaður 
Víkings, var 
að koma á 
sitt fyrsta 
Shellmót en 
þetta var 
annað mót-
ið sem 
sonur 
hennar 

tekur þátt i. 
„Þetta er búið að vera alveg frá-

bært og drengirnir eru mjög 

ánægðir með lífið og tilveruna. 
Þetta er í fyrsta skipti sem ég kem 
til Vestmannaeyja og það sem 
kemur mér á óvart er hve allt er 
vel skipulagt og aðstæður alveg til 
fyrirmyndar," sagði Elísabet. 

„Við erum stór og góður hópur 
Víkinga sem gistum inni í Herj-
ólfsdal og það er alveg frábært að 
upplifa þessa stemningu," sagði 
hún. Elísabet sagði að sínum 
mönnum hefði gengið mjög vel, 
a-liðið hefði tapað sínum fyrsta 
leik í undanúrslitum en b-, c-, d-
og e-liðunum hefði öllum gengið 
vel. 

Bráðskemmtilegur 
leikur ÍA og Víkings 

Leikurinn á milli Skagans og 
Víkings í flokki a-liða á laugardag 
var einstaklega fjörugur. Þetta var 
leikur i undanúrslitum og spenn-
an því mikil. Vík-
ingar komust yfir 
í fyrri hálfleik 
með marki Hall-
dórs S. Sigurðs-
sonar en Skaga-
menn náðu að 
minnka muninn 
fyrir leikhlé og 
var þar að verki 
Valgeir V. Val-
geirsson sem 
skoraði eftir góða 
sókn. Leikurinn 
var mjög vel leik-
innafhálfubeggja 
liða. Boltinn fékk að rúila vel 
manna á milli og tæknin hjá 
strákunum var mjög góð. í leikn-
um hélst spennan allt til loka en 
ÍA náði að tryggja sér sigur 
snemma í síðari hálfleik með 
marki Valdimars Magnússonar. 

Markaskorararnir Valgeir og 
Valdimar voru að vonum kátir eft-
ir leikinn því að þeirra mati var 
Víkingur með eitt sterkasta lið 
mótsins ásamt HK og Fjölni. 
„Leikurinn var svakalega erfiður 

og við vorum aldrei öruggir með 
sigur. Við vorum mjög ákveðnir í 
leiknum og ætlum okkur að verða 
meistarar," sögðu hetjurnar eftir 

leikinn. Þeir 
reyna að 
horfa á sem 
Qesta leiki 
HM í Frakk-
landi og uppá-
haldsliðið 
þeirra er 
Brasilía. Val-
geir heldur 
mest upp á 
Ronaldo en 
Valdimari 
finnst varnar-
maðurinn 
Cafu einna 

bestur. Þeir félagar skemmtu sér 
mjög vel í Eyjum og fyrir utan að 
keppa heillaði sprangið þá mest. 

Piltarnir voru duglegir að safna 
fyrir ferðinni á Shellmótið og 
þeirra helsta tekjulind var klósett-
pappírssala. 

Valgeir og Valdimar voru 
ánægðir með móralinn og sam-
stöðuna í hópnum og sögðu að 
þjálfarinn hann Guðjón væri mjög 
finn. 

Skagamennirnir Valgeir og Valdimar. 

KR atkvæðamikið inni 
-úrslit úr innanhússkeppni Shellmótsins 
Fimmtudagsmót 3. sæti KR 
A-liö 

1. Víkingur 
2. sæti ÍA 
3. sæti FH 
B-liö 

1. sæti KR 
2. sæti Fram 

3. Grindavík 
C-liö 
1. Breiðabl. 

2. Víkingur 

D-liö 
1. sæti Breiðablik 
2. sæti KR d-lið 
3. sæti KR e-lið 

Föstudagsmót 
A-lió 
1. sæti Leiknir 
2. sæti Njarðvík 
3. sæti KA 

B-lið 
1. sæti 
2. sæti 
3. sæti 
C-liö 
1. sæti 
2. sæti 
3. sæti 
D-lió 
1. sæti 
2. sæti 
3. sæti 

KA 
Fylkir 
HK 

Keflavík 
Fjölnir 
Njarðvík 

Fylkir 
HK e-lið 
ÍBV 

t 
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Metþátnaka 
Shellmótið var sett í gær, en það er 
knattspyrnumót 9 og 10 ára 
drengja. Mótið hófst á því að 
skrúðganga með Iúðrasveit í broddi 
fylkingar lagði af stað frá Barna-
skólanum að Týsvellinum. Setning 
mótsins fór svo fram á Týsvellinum. 
Bæjarstjóri, formaður IBV og full-
trúi Shell fluttu ávörp. Einnig var 
boðið upp á víkingabardaga^ og 
víkingar kepptu við stjörnulið Óm-
ars Ragnarssonar. Kynnir var 
Bjarni Olafur „Diskó" Guðmunds-
son. 

Keppnin sjálf hófst klukkan 09:00 í 
morgun og stendur fram á sunnudag. 
Á laugardaginn verða undanúrslit og 
úrslitaleikirnir verða leiknir á sunnu-
daginn. 

Á föstudagskvöldið verður kvöld-
vaka fyrir krakkana. Þá mun Smári 
Harðarson kraftamenni og Valgeir 
Guðjónsson stuðmaður koma fram, en 
fjölmörg önnur atriði munu verða í 
boði. Á föstudagskvöldið mun hefð-
bundin skemmtun þjálfara, fararstjóra 
og mótshaldara hefjast klukkan 23:00 
og mun standa til klukkan 03:00. Þar 
mun hljómsveitin Dans á rósum halda 
uppi dansmennt við eigin undirleik og 

Árni Johnsen mun einnig mæta á 
svæðið. 

Á laugardagskvöldið verður grill-
veisla klukkan 19:00 og þátttakendur 
munu reyna með sér í ýmsum bolta-
þrautum. Kl. 20:30 munu pressulið 
og landslið Shellmótsins keppa. 

Lokaathöfn mótsins og mótsslit 
verðaá sunnudagskvöldkl 19:00. Þá 
verða einnig verðlaunaafhendingar, en 
Haukur Ingi Guðnason, leikmaður 
Liverpool mun afhenda verðlaun 
ásamt fulltrúa Shell, Georg Þór 
Kristjánssyni. Einnig mun verða 
valinn besti leikmaður mótsins, mesti 
markaskorari og besti markmaður, 
auk fleiri best-titla sem veittir munu 
verða. 

Það eru 24 félög með A,B,C, og D 
lið sem taka þátt í mótinu. Alls munu 
352 útileiknir fara fram og 128 
innileikir, en það er nýlunda að keppt 
verður bæði í úti- og inniknattspyrnu. 
Þegar allt er talið, keppendur, þjálfarar 
og fararstjórar munu um 1050 manns 
taka þátt í mótinu, auk þess sem gert 
er ráð fyrir öðrum eins fjölda foreldra 
og forráðamanna. Að sögn Einars 
Friðþjófssonar er þetta metþátttaka í 
Shellmóti frá upphafi. 
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Auróra Friðriksdóttir ferðamálafulltrúi Vestamannaeyja segir að allt 
gistirými, sem ekki var bókað fyrir, sé nú fullbókað í viku til tíu daga í 
kringum þann dag sem Keikó kemur til Eyja. 
„Allt gistirými sem laust var, hótel, gistiheimili og heimagisting, alls 221 rúm 

er því pantað. Þetta er fyrir utan Hótel Bræðraborg og gistiheimilið Heimi, sem 
var pantað beint frá aðilum í Seattle. Ég veit hins vegar ekki hlutföllin milli 
fjölmiðlamanna og þeirra sem koma hingað beint á vegum Free Willy Keiko 
samtakanna." 

Auróra segir að reynt verði að bregðast við frekari eftirspurn eftir gistirými 
með því að auglýsa eftir húsnæði hjá einstaklingum í bænum. „Við viljum 
reyna að höfða til skynseminnar hjá fólki og að Vestmannaeyingar haldi ró 
sinni. Ef okkurtekst vel uppfáum viðjákvæðaumfjöllun. f ljósi framtíðarinnar 
er jákvæð umfjöllun besta auglýsingin." 

Eyjar besti staður fyrir Keikó 
Ummæli Jóns Gunnars Óttóssonar forstjóra 
Náttúrufræðistofnunar Islands í Ríkisjón-
varpinu á þriðjudag um að rannsóknir í 
Klettsvíkinni væru ekki nógu ígrundaðar, 
hafa vakið nokkra undrun og eftirtekt þeirra 
fræðimanna sem unnið hafa að rannsóknum 
í víkimii vegna komu Keikós til Eyja. 

Armann Höskuldsson forstöðumaður Nátt-
úrustofu Suðurlands sem staðsett er í Eyjum 
segir að yfirlýsingar Jóns Gunnars eigi ekki við 
nein rök að styðjast. „Það hefur verið unnið að 
rannsóknum af okkar hálfu síðastliðna tvo 
mánuði á faglegum grunni með þeim frávikum 
sem eru í vísindalegu starfi, enda hafa niður-

stöðurnar verið kynntar með þeim formerkjum. 
Auk þess er vert að benda á það að þeir 
Bandaríkjamenn sem unnið hafa með okkur í 
þessum rannsóknum síðustu vikur eru meðal 
þeirra bestu í heiminum á sínu sviði og þeir eru 
ánægðir með þær aðferðir sem við höfum beitt 
við okkar rannsóknir." 
Armann segir að Náttúrufræðistofnun hafi ekki 

vitað um þær rannsóknir sem Náttúrustofa og 
Háskóli Islands hafí verið að framkvæma hér. 
„Náttúrufræðistofnun getur fengið allar þær 
upplýsingar sem liggja fyrir úr rannsóknunum, 
en það hafa þeir ekki fengið og þar af leiðandi 
ekki í stakk búnir að dæma þær rannsóknir sem 

gerðar hefa verið, enda lá það ekki fyrir honum. 
Þær stofnanir sem komið hafa að þessum 
rannsóknum hér hafa unnið faglega í þessu 
máli." 

Náttúrufræðistofnun og Náttúrustofu Suður-
lands ber að starfa saman, en eru óháðar stjórn-
sýslueiningar. Þó að kveðið sé á um samstarf 
milli stofnanna þýðir það ekki að Náttúrustofa 
þurfi að hafa samband við Náttúrufræðistofnun í 
hvert sinn sem hún tekur að sér einhverjar 
rannsóknir. Samstarfið er tvíhliða. „Raunar erum 
við Jón Gunnar sammála um að orð hans í 
Ríkissjónvarpinu séu oftúlkuð, en það sem fyrir 
honum vakti var fyrst og fremst að koma með 

góðlegar ábendingar til Keikó manna, óafvitandi 
að þessara rannsóknarspurninga hafði þegar 
verið spurt og svara þeirra þegar verið leitað." 
Ármann segir að það sé tóm góðvild sem liggi 

að baki þessum yfírlýsingum Jóns Gunnars. 
Hann vill Keikó vel eins og við öll hin. „Það er 
ljóst að Vestmannaeyjar eru besti mögulegi 
staðurinn fyrir hvalinn hér við land. Hins vegar 
liggur það líka fyrir að ef Keikó fer að líða illa 
hérna verður hann fluttur í burtu og málið nær 
ekki lengra, svipað og gerðist í Mexíkó á sínum 
tíma. Rannsóknasetrið hér og Keikósjóðurinn 
hafa mjög gott starfsfólk sem mun vinna að og 
tryggja velferð hans hér í Klettsvikinni." 

GGI 
IR 
LDUNA 
gmgamálii] 
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Bílamkstæðið BRAGGINN s/f. 
RÉTTINGAR OG SPRAUTUN: 
Flötum20-Sími4811535 
VIÐGERÐIR OG SMURSTÖÐ: 
Græðisbraut 1 - sími 48132 

w Sumaraœtlun Herjólfs 

Frá Eyjum: Frá Þorl.höfn: 
Alladaga Kl. 08:15 Kl. 12:00 
aukaferöir fimmfu-föstu-ogsunnudaga Kl. 15.30 Kl. 19.00 

^Ueriótfur Sími481 2800 Fax 481 2991 



FRÉTTIR Fimmtudagur 2.júlí 1998 

Jóhanna Gísla-
dóttir, sem hér lék 
listir sínar í síðustu 
viku, skoraði á ná-
grannakonu sína 
Ingu Hrönn Guð-
laugsdóttur. 

„Eg þakka Jó-
hönnu kærlega fyrir áskorunina. Ég 
ætla að bjóða upp á kjötrétt sem er 
mjög góur og þægilegur og vinsæll 
hjá fjölskyldunni. Einnig tertu-
uppskrift sem er góð sem ábætis-
réttur, í veislum og saumaklúbbum 
eða bara hvenær sem er. 

Bæjonskinkuréttur: 
1 kg bæjonskinka 
Vi dós ananashringir 
4 matsk. Slott's tómatpúré 
2 pelar rjómi 
rifinn ostur 
paprikuduft 
Skinkan er soðin og sneidd og sett 

í eldfast mót. Ananashringjum raðað 
milli sneiðanna. Tómatpúré og rjóma 
blandað saman og hellt yfir. Rifnum 
osti dreift yfir og paprikudufti sáldrað 
yfir ostinn. Hitað í ofni í 45 mínútur. 
Þetta er borið fram með hrísgrjónum, 
salati, snittubrauði og kartöflum ef 
vill. 

Freia smil með monolit 
súkkulaði: 

Botnar: 
4 eggjahvítur 
2 dl sykur 
1 dl púðursykur 
2 bollar Rice Krispies 

Stífþeytið eggjahvítur, sykur og 
púðursykur. Blandið Rice Krispies 
samn við með sleif. Setjið í tvö form 
(álpappír). Bakið í 60 mín. Viðl50° 
C. Slökkvið á ofninum og látið 
botnana kólna. 

Krem: 
Vi dl rjómi 
2 rúllur Freia smil 
2 eggjarauður 

Bræðið Freia smil í rjóma við 
vægan hita. Takið af hitanum og 
bætið eggjarauðunum út í. 

Fylling: 
2 pelar rjómi 
1 stórbanani 
1 stk. kiwi 
5 stk. jarðarber 
3 stk. Freia monolit 
Skraut: 
1 stk. kiwi 
5 stk.jarðarber 
Samsetning: 

Annar botninn lagður á hvolf, 
ávextir sneiddir og þeim dreift á 
botninn. Hluta af kreminu dreift yfir 

Inga Hrönn Guðlaugsdóttir 
ávextina. Rjóminn þeyttur og honum 
smurt ofan á. Monolit saxað og því 
dreift yfir rjómann. Seinni botninn 
settur ofan á og afganginum af 
ki'eminu smurt ofan á tertuna. Skreytt 
meðjdwi og jarðarberjum. 

Eg ætla að skora á hjónakornin í 
austurbænum, þau Ólöfu og Bassa að 
vera næstu sælkerar því að ég veit að 
þau luma á frábærum réttum. 

O x* Ö ts 2> o 
- Aðkomufólk er eilítið undrandi á þeirri 
grósku sem er í mannlífinu 1 Eyjum fyrri 
hluta sumars og sömuleiðis doðanum 
sem einkennir seinnl hluta sumarsins. 
Nú er júnímánuði að Ijúka með öllum 
sfnum viðburðum og uppákomum í 
Eyjum. Shellmót, pepsimot, golfævin-
tyri, sjómannadegi og svo var Bylgjan % 
ferðinni með kraftakeppni og tónleika. I 
maí var náttúrulega hvftasunnumót 
sjóstangveiðjmanna, jasshátíðin og Vor 
í Eyjum. I júlímánuði er ekkert á 
dagskránni alla jafna en gosloka-

afmælið setur svip sinn á 
þetta árið. Um mánaðamótin júlí -
ágúst er reyndar þjóðhátíðin en í ágúst 
mánuði er allt dautt. Þetta undrast 
innlendirferðamenn og nú er spurning 
hvort aðilar í ferðaþjónustu sjá ekki 
ástæðu til að bæta þarna úr. 

- Athygli hefur vakið umferð bíla tjald-
gesta þvers og kruss um tjaldsvæðin í 
Dalnum með tilheyrandi skemmdum 
undanfarið. Hafa bæjarbúar undrastað 
þetta skuli látið óátalið. 

Frábær 
staðgreiðsluverð á 

Stundum erftt en A^mar , 
Fjölmennasta Shellmóti, sem hérhefurverið 
haldið, laukásunnudag. Gífurlegvinna 
hefur ávallt verið lögð í undirbúning af 
mótshöldurum enda hafaþeirhlotið 
einróma loffyrirgottskipulag. Alltstenst 
eins og stafur á bók og ekki skemmdi 
veðrið fyrir að þessu sinni en rjómablíða 
var alla mótsdagana. Einn þeirra sem 
staðiðhefuríströnguviðundirbúningog 
framkvæmdþessa móts erBjörgvin 
Eyjólfsson og hann er Eyjamaður vikunnar. 
Fulltnafn? Björgvin Eyjólfsson 

Fæðingardagur og ár? 3. nóvember 1955 
Fæðingarstaður? Reyðarfjörður. 
Fjölskylduhagir? KvænturÓlu 
Heiðu Elíasdóttur og við 
eigum tvo stráka, Elías 
Inga 17 ára og Eyþór 10 
ára. 
Menntun og starf? 
StúdentfráML1976, 
iþróttakennari frá ÍKl 1978, kinesiolog frá Svenska Kinesiologskolan 
1998. Starfa sem fþróttakennari við FÍV og kinesiolog ífrfstundum. 
Laun? Kennaralaun. 
Helsti galli? Það er annarra að meta það. 
Helsti kostur? Samahór. 
Uppáhaldsmatur? Gamlaársgæsin hjá Ella Bjöms. 
Versti matur? Enginn, nema hann sé skemmdur. 
Uppáhaldsdrykkur? íslenskt bergvatn. 
Uppáhaldstónllst? Allt taktfast í rólegri kantinum. 
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Að flatmaga 
áhyggjulaus á sólarströnd með fjölskyldunni. 
Hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir? Að kenna einhverjum 
sem getur lært en vill það ekki. 
Hvað myndirðu gera ef þú ynnir milljón í happdrætti? Ég myndi 

II 

njóta þess með fjölskyldunni. 
Uppáhaldsstjórnmálamaður? Fidel Kastró. 

Uppáhaldsíþróttamaður? Hemmi Hreiðars. 
Ertu meðlimur í einhverjum félagsskap? Já. 

Uppáhaldssjónvarpsefni? Fréttirog íþróttir. 
Uppáhaldsbók? Líffærafræði, bókin sem ég fékk 
lánaða hjá Einari Jóns fyrir 16 árum (og hef ekki enn 
skilað) 

Hvað metur þú mest ffari annarra? Hreinskiini og 
hæfileikann til að virða skoðanir annarra þótt menn séu 

þeim ekki sammála. 
Hvað fer mest í taugarnar á þér í fari annarra? 

Þröngsýni og tilsleysi. 
Fallegasti staður sem þú hefur komið 

á? Hólminn (Eiðavatni og 
Vestmannaeyjarágóðum 

degi. 
Hvenær er yfirleitt 

byrjað að undirbúa 
Shellmót? Á næsta 
Shellmóti á undan. 

Hve margir koma að því við undirbúning og aðra vinnu? Allir 
Vestmannaeyingar koma að því á einn eða annan hátt og hundruð 
foreldra og forráðamanna félaga á fastalandinu. 
Er gaman að standa í þessu? Stundum erfitt en alltaf gaman. 
Hvað dettur þér í hug þegar þú heyrir þessi orð? 
-Shellmót? Frábær samvinna fjöldans sem gerir hið ómögulega 
mögulegt. 
•Fótbolti? íslandsmeistarar 1997 og frábær skemmtun. 
■ÍBV? Þarf tiltekt íeinu herbergi á efstu hæð. 
Eitthvaðaðlokum? Til allra sem unnu við Skellmótið. Takkfyrirað 
fáaðvinnameðykkur. Þiðeruðfrábær. 

NYFfEDDIR VESTMfiNNfiEYINGfiR 

Stúlka 
Þann 20. maí 

eignuðust Linda 
Hermannsdóttir og 

Ragnar Borgþór 
Torfason dóttur. 

Hún vó 16 merkur 
og var 55 sm að 

lengd. Hún hefur 
verið skírð 

Ingibjörg Lucia. 
Fjölskyldan býr á 
Höfn í Hornafirði. 

Drengur 
Þann 21. júní 

eignuðust Ásdís 
Steinunn 

Tómasdóttir og 
Sigfus Gunnar 

Guðmundsson son. 
Hann vó 16 merkur 

og var 53 sm að 
lengd. Þaðer 

Guðmundur Tómas 
stóri bróðir sem 

heldur á litla 
bróður. Ljósm. var 

Drffa Björnsd. 

cf Drengur 
Þann 6. apríl eignuðust Gunnlaug Hannesdóttir og Hlynur 

Bergvin Gunnlaugsson son. Hann vó 14 merkur og var 55 sm 
að lengd. Hann fæddist á Fæðingardeild Landsspítalans. Það 
er systir hans Berglind Osk sem heldur á litla bróður sínum á 

# myndinni. 

u 
• • • • • • • • • • • # • • • 

3 - 5.júlí 
3. - 12.júlí 

3. - 12.júlí 

30.júlí 
31. júlí- 3. ágúst 
10. -15. sept 

Goslokaafm'œli 
Myndlistarsýning 
Vilhjálms Vilhjálmssonar í Akóges 
Samsýning fjögurra listamanna í 
Gallerí Prýði. 
Bjarni Ólafur Magnússon 
Hallsteinn Sigurðsson 
Sylvia Achead og 
Sjöfil Sigfúsdóttir 
Húkkarahall 
Þjóðhátíð 
Keikó kemur 

J 
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Shellmótspunktar ú 
Friðrik Friáriksson, í unglingaráði ÍBV: 

Margir bæjarbúar notuðu góða veðríð til að fylgjast með Shellmótinu og voru Friðrik og flölskylda hans í lieirra hðpi. 

Þarf lleírí æfingaleiki" ff 
Friðrik Friðriksson, meðlimur í 
unglingaráði ÍBV, var að vonum 
ánasgður með Shellmótið, þegar 
FRETTIR náðu af honum tali í 
vikunni. „Mótið var glæsilegt í alla 
staði og skipulagið var alveg til 
fyrirmyndar," sagði Friðrik. 

En finnur þú mikinn mun á allri 
umgjörð í kringum yngri flokkana, 
eftir að unglingaráðið var sjofnað. Ef 
svo er, þá að hvaða leyti? Ég get ekki 
sagt að ég finni mikinn mun, heldur 
var unglingaráðið stofnað fyrst og 
fremst til að vera foreldrum innan 
handar og móta foreldraráð. Við 

létum útbúa þjálfarahandbók, til að 
útskýra fyrir fólki, hver sér um hvað 
hjá félaginu, það er að verkaskipting 
sé á hreinu hjá félaginu. 

Unglingaráðið er eins konar tengi-
liður milli yngri flokkanna og 
aðalstjórnar IBV, sem er mjög 
mikilvægt hjá félagi eins og IBV. 

En snúum okkur aftur að Shell-
mótinu. „Ertu ánægður með árangur 
IBV í mótinu? Ég vil byrja á því að 
segja að ég hef sjaldan orðið vitni að 
sjötta flokki æfa eins mikið og 
skipulega, eins og undir stjórn Jóns 
Óla, nú í vetur. Hitt er svo annað mál 

að þegar yfir heildina er litið, þá hefði 
maður viljað sjá IB V mun ofar á þessu 
Shellmóti. IBV byrjaði illa á mótinu 
en undir lokin var mikil stígandi í 
liðinu. Ég vil meina að þarna vanti 
leikreynslu, því að liðin á Reykja-
vikursvæðinu, svo dæmi sé tekið, hafa 
spilað miklu fleiri leiki en ÍBV fyrir 
þetta mót." 

Hvað er til ráða? „Fyrst og fremst 
að fara upp á land og spila fleiri leiki á 
undirbúningstímabilinu. Það auðvitað 
kostar sitt en þetta verður samt sem 
áður að gera." 

Guðjón Ólafsson, leikmaður með B-liði ÍBV: 

Venni bróðir er bestur H 
99 
Guðjón Ólafsson lék með b-liði ÍBV 
á nýliðnu Shellmóti. Hann er sonur 
Þóru Guðmundsdóttur og Ólafs 
Sigurvinssonar, og á hann því ekki 
langt að sækja knattspyrnuhæfi-
leikana. 

í samtali við FRETTIR, sagðist 
Guðjón vera mjóg ánægður með 
Shellmótið og árangur síns liðs hefði 
verið alveg þokkalegur. „ Mér fannst 
mjög gaman að spila leikina, en á 
setningunni fannst mér flugeldasýn-
ingin skemmtilegust. Okkur gekk al-
veg ágætlega í leikjunum, þó svo að 
við hefðum ekki verið í neinu af efstu 
sætunum," sagði Guðjón. Hann sagði 
að sér hefði gengið þokkalega og 
skoraði hann eitt mark í mótinu. 
„Vinur minn tók aukaspyrnu og 
boltinn kom til mín inni í teig og ég 
bara lagði hann í hornið." 

Sigurvin, bróðir Guðjóns, er uppá-
haldsleikmaðurinn hans og IBV er 
besta liðið að hans mati, og er hann 
sannfærður um að þeir verði Is-
landsmeistarar aftur í sumar. Guðjón 
hefur fylgst vel með HM í Frakklandi 
og þar heldur hann með Þjóðverjum 
og Klinsmann er í miklu uppáhaldi. 
Hann var mjög ánægður með 
stuðninginn sem IBV fékk á Shell-

Iðn Oli biátfari með B-lið ÍBV. Guðión er annar frá liæyri í fremmri röð á 
myndinni. 
mótinu. „ Mamma fylgdist með 
öllum leikjunum, en pabbi þurfti að 
fara á ættarmót, þannig að hann sá 
ekki eins mikið." Guðjón sagði að 
strákarnir í ó.flokki væru duglegir að 
æfa, og æfa þeir allavega 4 sinnum í 

viku. En stefnir Guðjón á atvinnu-
mennsku? „ Já, ég ætla að reyna það. 
Eg vil helst spila á miðjunni og vera 
atvinnumaður hér á Islandi," sagði 
Guðjón að lokum. 

Drífa, Elvar Aron og Björn fylgjast með leik IBV. 

„GUD ER KOMINN í ÍBV" 
Drífa Kristjánsdóttir og Björn 
Kristjánsson eru dyggir stuðn-
ingsmenn ÍBV, auk þess sem 
sonur þeirra spilar með ÍBV. 

Þau voru að fylgjast með leik IBV 
og Njarðvíkur, í hópi b-liða, þegar 
FRÉTTIR náðu tali af þeim. 

Þá liggur beinast við að spyrja; 
Hvernig hefur ykkur þótt til takast 
með mótið nú í ár? 
Drífa: Mjög vel, alveg meiriháttar. 
Ég hef fylgst með öllu mótinu og 
þetta er búið að vera yndislegt. Ég er 
í kvennadeildinni, þannig að ég get 
fylgst betur með öllu sem fram fer. 
Veðrið hefur heldur ekki skemmt 
fyrir, og er það betra heldur en ég 
spáði. Það bara klikkar aldrei veðrið 
á Shellmótinu, ég held að Guð sé 

kominn í IB V. 
Eruð þið ánægð með fyrirkomu-

lag mótsins, eða er eitthvað sem 
betur mætti fara? Ég held að við 
séum bara mjög ánægð með alla 
umgjörð og fyrirkomulag. Þetta er 
auðvitað fjölmennasta mótið til 
þessa, en ef menn ráða fullkomlega 
við þetta, þá er ekkert þvf til fyrir-
stöðu að halda áfram á sömu braut. 

Finnst ykkur foreldrar taka virkan 
þátt í mótinu? Drífa: „Já, það er 
ekki spurning og þeim er alltaf að 
fjölga, og þátttakan er alveg frábær 
nú í ár. 
Björn: Það þarf ekki annað en að líta 
inn í Dal, til að sjá hvað fólk er 
áhugasamt. Því að þar er ríkjandi 
sannkölluð þjóðhátíðarstemmning." 

Egill Jóhannsson, leikmaður með A-liði ÍBV: 

Egill, lengst til vinstri í fremri röð, ásamt f ólögum sínum í A-liði ÍBV. 

Skemmtilegastaðsigra 
Egill Jóhannsson er 10 ára leik-
maður með A-liði ÍBV. I flokki 
A-liða lentu Eyjastrákar í 14. sæti 
og var Egill nokkuð sáttur við þann 
árangur, en þeir ætluðu sér að ná 
betri árangri á næsta ári. 

„Mér fannst skemmtilegast að 
vinna leikina á mótinu. Þetta er annað 
Shellmótið sem ég tek þátt í, og mér 
fannst skemmtilegra núna, heldur en í 
fyrra." Egill er mjög efnilegur 
leikmaður, sem spilar annaðhvort 
vinstri kant eða framherja. Hann 
skoraði fjögur mörk í mótinu og stóð 
sig mjög vel. En hvað er flottasta 
mark sem hann hefur séð? „ Það var 
markið sem Roberto Carlos skoraði 
fyrir Brasilíu gegn Frökkum, beint úr 

aukaspyrnu. Síðan skoraði Carlos 
frábært mark með Real Madrid í 
vetur." 

Egill er nokkuð viss um að Brasilía 
verði heimsmeistarar, en hann heldur 
samt með Argentínu og uppáhalds-
leikmaðurinn er framherjinn snjalli, 
Gabriel Battistuta. Hann er sann-
færður um að ÍBV verði íslands-
meistarar í sumar en Egill stefnir að 
því að spila með meistaraflokki ÍBV í 
framtíðinni. „Ég ætla kannski að 
verða atvinnumaður, en mér finnst 
líka mjög gaman í spretthlaupi. Ég 
verð þá bara kannski íþróttakennari 
þegar ég verð eldri," sagði þessi hressi 
peyi að lokum. 
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Fimmtánda Shellmótið heppnaðist frábærleqa: 

Brasi 
þýsk 
Shellmótið, sem fram fór um 

síðustu helgi, var hið fjölmennasta 
til þessa. Yfir 1000 drengir úr 6. 
flokki, á aldrinum 8 -10 ára mættu 
til keppni í a, b, c og d flokkum. 
Annar eins fjöldi þjálfara, farar-
stjóra og foreldra mætti á svæðið, 
þannig að hér hafa verið um 2000 
aðkomumanns vegna þessa móts. 

MikiII hluti gestanna, annarra en 
keppenda, gisti í Herjólfsdal og var 
yfir að líta svipað og á þjóðhátíð. 

Þetta mót fór frábærlega fram, 
þaulskipulagt frá A til Ö og ekki 
skemmdi fyrir að fádæma veður-
blíða var alla mótsdagana. 
Sérstakt blað, Shellmótsfréttir, var 

gefið út á hverjum morgni og komu 
þar fram öll úrslit dagsins á undan, 
ásamt viðtölum og fleiru. 
Samtals voru skoruð 1660 mörk á 

mótinu, þar af flest hjá a-liðum eða 
425, 409 hjá b-liðum, 399 hjá c-
liðum og 278 hjá d-liðum. 
Sjálfsmörk voru 43. 

Miklar framfarir hafa orðið í 
knattspyrnunni hjá drengjunum í 
6. flokki. Þarna mátti sjá brasilíska 
sömbutakta, argentínskan tangó, 
danskan valstakt, þýska snerpu, 
ítalska lipurð og kerfisbundinn 
enskan bolta svo að fátt eitt sé nefnt 
Margir hraðir og skemmtilegir 
Ieikir sáust á mótinu og greinilegt 
að þjálfun og umgjörð margra liða 
á þessu móti er til fyrirmyndar. 

Okkar menn á setningunni. 

Landssímadeildin 11. umferð: IA1 - IBV 0 

Mjös lélegt á Skasanum 
Eyjamenn héldu upp á Akranes 
síðastliðinn sunnudag og léku þar 
við heimamenn í Landssíma-
deildinni. Þetta var leikur úr 11. 
umferð, og var honum flýtt vegna 
Evrópukeppninnar hjá IBV. 
Leikurinn var sýndur beint á 
sjónvarpsstöðinni Sýn og því miður 
urðu áhorfendur og stuðningsmenn 
IBV fyrir vonbrigðum með leikinn. 

Leikurinn byrjaði mjög rólega, 
bæði lið þreifuðu fyrir sér og lítið var 
að gerast. Þessi rólegheit héldust út 

fyrri hálfleik, og það er varla hægt að 
tala um að eitt einasta alvöru tækifæri 
hafi skapast ífyrri hálfleik. Staðan var 
því 0-0, í hálfleik og komu 
heimamenn heldur sprækari til leiks í 
þeim síðari, en Eyjamenn voru 
gjörsamlega á hælunum, og gátu 
hreint út sagt ekki neitt. Það kom að 
því um miðjan síðari hálfleik að 
Skagamenn skoruðu, og var þar að 
verki Sigurður R. Eyjólfsson, sem var 
nýkominn inná sem varamaður. Þetta 
hleypti, því miður, ekki nýju blóði í 

ÍBV og fór svo að lokum að þetta urðu 
lokatölur leiksins, 1 -0. Leikur IBV 
liðsins í þessum leik var ekki upp á 
marga fiska. Leikmenn virkuðu 
óöruggir og áhugalausir, og allan kraft 
og hraða vantaði í sóknarleik liðsins. 
Ef menn ætla sér að halda toppsæti 
deildarinnar, þá verður liðið að koma 
hugarfarinu í lag. 
Lið ÍBV: Gunnar 7 - ívar 8, Hjalti 6, 
Zoran 6, Hlynur 6 - Ingi 5(Rútur 5), 
Ivar 7, Steinar 6, Kristinn 6(Kristinn 
H. 5) - Jens 5(Sindri 5), Steingrímur 6. 

Kiwanis sisraði í klúbbakeppninni 
Um síðustu helgi var klúbbakeppni 
í golfi. Klúbbarnir Akóges, Ki-
wanis og Oddfellow keppa sín á 
milli árlega og á síðasta ári bættist 
Akóges í Reykjavík í hópinn en þeir 
keppa sem gestir á mótinu auk pess 
sem þeir keppa við Akógesa í 
Vestmannaeyjum. 
Úrslit urðu þessi í aðalkeppninni: 
Kiwanis 292 punkta 
Akóges 266 punkta 
Oddfellow 261 punkt 

Þá kepptu einnig sex manna 
fyrirfram valdar sveitir frá þessum 
félögum um sérstakan verðlaunagrip 
og þar báru Kiwanismenn einnig sigur 
úr býtum. 

Níu félagar úr Akóges í Reykjavík 
kepptu að þessu sinni við félaga úr 
Vestmannaeyjafélaginu og urðu úrslit 
þessi: 
Akóges Rvk. 194 punkta 
Akóges Vestm. 192 punkta 

Akógesar úr Reykjavfk halda því 
verðlaunaskildinum í eitt ár a.m.k. 
í einstaklingskeppni urðu úrslit þessi: 
1. Einar Ólafsson 34 punkta 
2. Gunnlaugur Axelss. 34 punkta 
3. Fríða D. Jóhannsd. 33 punkta 
4. Jóhann Pétursson 33 punkta 

EÍtt h O l l í ð í klÚbbflkCPPnÍnnÍ.fráuinstriSigurgeirJónssonAkógBsVestm.AxelGuniilauyssoiisem 
keppti sem gestur, Hilmar Herbertsson Akóges Ruk. og Hjörtur Hermannsson Oddfellow. Veðrið lék uið keppendur á 
mótinu. 
Á iiinf eiidu iiivniii IIIII er Einar Úlafsson Oddf ellow en hann uar punktahæstur einstakiinga á mótinu. 

WmÍ 
L v « 

Enn sigrar KFS 
A sunnudaginn lék KFS, hér heima, 
gegn liði Snæfells. Eins og í fyrri 
sigurleikjum KFS var leikurinn 
afgreiddur á fyrsta hálftímanum. Þá 
höfðu menn vaknað af Jónsmessu-
blundi og léku frábærlega. Staðan í 
hálfleik var 4-0. KFS-menn slök-
uðu aðeins á í seinni hálfleik, enda 
með unninn leik í höndunum. 
Lokatölur leiksins urðu því, 6-2. 

Fremstir í flokki KFS-manna 
voru þeir Heimir Hallgrímsson, 
sem átti frábæran leik, Magnús 
Steindórsson, sem nú hefur gert 11 
mörk í íslandsmótinu, Yngvi Borg-
þórsson og Sigurður Gylfason, sem 
átti glæsilegt „come-back". 

Mörk KFS skoruðu: Magnús 3, 
Yngvi 1, Heimir 1 og Sigurður 1. 

KFS er nú í öðru sæti A-riðils, 
sex stigum á eftir efsta liðinu, 
Aftureldingu. Næsti leikur er ein-
mitt við Aftureldingu, þann lO.júlí. 

Góó ferð í 
Kópavoginn 
A-og B-lið fjórða flokks kvenna 
gerðu góð ferð í Kópavoginn í 
síðustu viku, þegar þau mættu 
heimamönnum í Breiðabliki. ■ A-
liðið vann 1-5, með mörkum Ástu 
H, sem skoraði þrjú, MargrétL. og 
Berglind gerðu eitt mark hvor. B-
liðið stóð sig einnig frábærlega og 
vann sinn leik, 3-5. Mörk ÍBV 
skoruðu: Thelma 4 og Eyrún 1. En 
þess má geta að Breiðablik varð 
Pæjumótsmeistari í flokki b-liða, en 
ÍB V lenti þar í ó.sæti. 

Sluppu við að leika 
Strákamir í 4. flokki áttu að spila 
við Völsung á mánudaginn, en 
Völsungur hefur dregið lið sitt úr 
keppni, þannig að ekkert varð af 
leiknum. 

Frækilegtjafntefli 
Annar flokkur kvenna mætti liði 
Breiðabliks, sem hefur á að skipa 
einu besta liði landsins í þessum 
aldursflokki, ásamt ÍBV og Val. 
Þetta var hörkuleikur og endaði 
hann meðjafntefli, 2-2. MörkÍBV 
skoruðu þær Hrefna og Bryndís. 

Sannfærandi sigur 
Fjórði flokkur karla gerði góða ferð 
til Keflavfkur, þegar þeir sigruðu 
heimamenn mjög sannfærandi, 1 -4. 
Mörk ÍBV skoruðu Friðrik 2 og 
Víðir2. 

Cantat3 laugardag 
Um næstu helgi verður stórmót hjá 
GV, Opna Cantat 3 mótið. 
Aðalstyrktaraðili mótsins er Lands-
síminn og eru verðlaun fádæma 
glæsileg, farsímar og þráðlausir 
símar. Verðlaun eru veitt bæði með 
og án forgjafar auk þess sem lengsta 
teighögg á fyrstu braut er verð-
launað og veitt nándarverðlaun fyrir 
2. og 17. braut. Mótsgjald er kr. 
1500 og athygli er vakin á því að 
lokaskráning er til kl. 17 á morgun, 
föstudag. Athugið að ekki er hægt 
að skrá sig eftir þann tíma. 

Framundan 
Fimmtudagur 2. júlí kl.20:00 3. fl. 
ka ÍBV-Haukar, föstudagur 3. 
júlí kl. 20:00 2. fl.ka, ÍBV -
Keflavflc (bikarkeppni), sunnudagur 
5.júlí kl.20:00 mfl.ka. Leiftur -
ÍBVogmánudaguró.júlí kl.20:00 
mfl.kvenna ÍBV - Fjölnir. 
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Fimmtánda Shellmótið var haldið um helgina og hafa þátttakendur aldrei verið fleiri. Mótið hófst á miðviku-
deginum og lauk á stóru lokahófi í íþróttamiðstöðinni. Öllum ber saman að þetta mót hafi heppnast einstaklega 
vel og ekki skemmdi að veður var einstaklega gott alla mótsdagana. 

Viðamikil goslokadagskrá 
í tilefni af því að 25 ár eru liðin frá 
því að gosinu í Heimaey lauk hefur 
verið boðað til fjölbreyttrar hátíðar 
í bænum um næstkomandi helgi. 

Sérstök goslokanefnd var skipuð til 
þess að sjá um skipulag og fram-
kvæmd hátíðahaldanna og hefur hún 
leitast við að gera hátfðina sem 
glæsilegasta með það að markmiði að 
virkja alla bæjarbúa til þátttöku, jafnt 
unga sem gamla. í goslokanefndinni 
áttu sæti Guðjón Hjörleifsson, Arnar 

Sigurmundsson og Ragnar Óskarsson. 
Það var ákveðið í nefndinni að ráða 

Andrés Sigurvinson til að hafa yfir-
umsjón með hátíðinni og undirbúningi 
þeirra. Andrés virðist hafa tekið málið 
föstum tökum og afréð að koma á fót 
götuleikhúsi með eldspúandi akró-
bötum og himinviðberandi stultu-
fólki. Mun sá hluti eflaust höfða til 
yngsta fólksins. Þá munu og verða 
uppákomur, hljómleikar og dansiböll 
fyrir unglingana og hinir sem heldur 

vilja gömlu Eyjalögin bregða sér 
trúlega í Skvísusund á skvísufund. 
Einnig verða myndlistarsýningar, 
víkingaskipið íslendingur mun koma 
til Eyja á laugardeginum, sigling 
umhverfis Heimaey í boði Herjólfs, 
messa og ótölulegir viðburðir á 
tónlistarsviðinu. Vert er að vekja 
athygli á því að sérstakur póststimpill 
mun verða í notkun laugardaginn 3. 
júní. Auk þess sem söfnin verða opin 
mun Golfklúbbur Vestmannaeyja 

efna til sérstaks goslokamóts sem er 
opið mót og nefnist Cantat 3 mótið. 
Vonandi er svo að Vestmannaeyingar 
og gestir sem gista munu Eyjar um 
helgina kunni vel að meta þessa 
vönduðu dagskrá sem í boði er og 
verði duglegir að mæta og taka þátt í 
henni. 
Andrés Sigurvinsson vildi að lokum 
koma miklu þakkdæti til allra sem lagt 
hafa hátíðinni lið og gert hana 
mögulega. 

Sendibílaakstur innanbæjar. 
Vilhjáimur Bergsteinsson 

$£AúH£AÖAilU 
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Nýi sýslu-
maðurinn 
mænurtilleiks 
Karl Gauti Hjaltason nýskipað-
ur sýslumaður Vestmannaey-
inga hóf störf hjá hjá embættinu 
í gær. Hann segir að það sé góð 
stemmning yfir þessum degi og 
ekki hafí veðrið spillt fyrir. 

„Ég er búinn að koma fjórum 
sinnum til Eyja í júní og alltaf 
verið einmunablíða. Ég er hins 
vegar rétt búinn að máta stólinn. 
Mér hugnast hann vel og hlakka til 
að fá að vinna fyrir og með 
Vestmannaeyingum að þeim mál-
um sem til framfara mega verða í 
Eyjum og taka til sýslumanns-
embættisins." 

Karl Gauti segir að fjölskylda 
hans sé ekki enn komin til Eyja, en 
það horfi til bóta. ,,Ég er grasekkill 
hér í Eyjum enn sem komið er, 
enda ekki kominn með endanlegt 
húsnæði. Það er í lögum að 
kauptún sem eru með fleiri en 
1000 íbúa þurfi ekki að útvega 
sérstakan embættisbústað. En ég 
er bjartsýnn og vonast eftir góðu 
samstarfi við Eyjamenn. Þau störf 
sem munu taka mestan tíma nú í 
júlí taka til undirbúnings Þjóðhá-
tíðarinnar og það er spennandi og 
krefjandi verkefni," sagði Karl 
Gauti að lokum, glaður í sinni. 

Gotth já 
VestmannaeyVE 
Frystitogarinn Vestmannaey VE 
kemur í dag af Reykjanes-
hryggnum með fullfermi. 

Magnús Kristinsson útgerðar-
maður segir að Vestmannaey hafi 
verið þrjár vikur í túrnum. „Þeir 
eru með 14.000 kassa, 10.000 
kassa af úthafskarfa og 4000 kassa 
af gulllaxi. Ég veit ekki hvað 
aflaverðmætið er en held að það sé 
alveg þokkalegt," sagði Magnús. 
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Úrslita-
leikir 

• í úrslitaleik A-liða sigraði 
HK í hörkuspennandi 
viðureign við ÍA Leikurinn 
fór 1:1 en HK sigraði þar sem 
þeirra mark kom fyrr í 
hálfleik. Það var lið KR sem 
sigraði hjá A-liðum 1997 og 
horfðu því á eftir titlinum til 
HK, en KR varð í þriðja sæti. 
• í úrslitaleik B-liða voru KR-
ingar sterkari en Víkingar og 
sigruðu þeir 3:0 og hrepptu 
þar með titil B-liða sem Fram 
hafði unnið fyrir ári, í þriðja 
sæti urðu síðan Fylkismenn. 
• í úrslitaleik C-liða voru það 
einnig KR-ingar sem sigruðu 
og nú lögðu þeir Breiðablik að 
velli, 6:2. Það voru leikmenn 
Stjörnunnar sem höfðu unnið 
titil C-liða 1997. í þriðja sæti 
urðu Njarðvíkingar, sem þar 
náðu í fyrstu verðlaun sín á 
mótinu utanhúss. 
• í úrslitaleik D-liða voru það 
Keflvíkingar sem héldu 
titlinum, þeir sigruðu lið KR 
3:1 og KR E-lið varð svo í 
þriðja sæti. Keflvíkingar höfðu 
fagnað sigri í keppni D-liða í 
bæði skiptin sem keppt hefur 
verið í þeim flokki á mótinu. 

KR-ingar 
sigursæl-
ir Eyjurri 

Sigfús 
Gunnar 
Guðmundsson 
skrifar 

Peyjarnir úr Kópavogsliðinu HK 
urðu sigurvegarar í flokki A-

liða á Shellmótinu í ár og þetta er í 
fyrsta sinn sem liði 
HK tekst að ná í gull 
á mótinu, en fimmtán 
ár eru liðin síðan 
fyrsta Peyjamótið 

var háð í Vestmannaeyjum. 
Það voru þó KR-ingar sem voru 

sigursælastir í heildina - unnu 
bæði í keppni B- og C-liða og urðu í 
öðru sæti D-liða og þriðja sæti hjá 
A-liðum, auk þess að E-lið þeirra 
gerði sér lítið fyrir og og varð í 
þriðja sæti í keppni D-liða, þar sem 
leikmenn ÍBK hrepptu gullið. 

Mótið hefur aldrei verið eins 
fjölmennt, alls voru þátttakendur 
um 1.050 og auk þess fylgja æ fleiri 
foreldrar litlu knattspyrnuköppun-
um til Eyja og er þetta orðin ein 

aOsherjar fjölskylduhátíð, þar sem 
drengirnir sem taka þátt í mótinu 
eru þó númer eitt, tvö og þrjú. 

Þrátt fyrir allan þennan fjölda 
gekk mótið mjög vel í alla staði. 
Veðrið var ekki til að spilla fyrir, 
það var gott allan tímann og varð 
betra með degi hverjum. Mikill 
fjöldi sjálfboðaliða í Eyjum sá til 
þess að allt gengi vel fyrir sig og 
vart hægt að gera betur í því. 

Keppendur í mótinu hafa nóg 
fyrir stafni. Auk þess að leika 
knattspyrnu er farið í skoðunar-
ferðir á landi og sjó, sundlaugin er 
alltaf vinsæl og einnig er boðið 
uppá kvöldvöku, grillveislu, knatt-
þrautir og fleira og þeir sem eru 
súrir yfir tapleikjum á mótinu eru 
yfirleitt fljótir að jafna sig þar sem 
alltaf tekur eitthvað nýtt og spenn-
andi við. 

Morgunblaðið/Sigfús G. Guðmundsson 
PEYJARNIR tóku þátt í knattþrautum á milli þess að vera á 

keppnisvellinum. 

HJÁ A-liðunum varð marka-
kóngur Kolbeinn Sigþórsson, 
Víkingi, hann gerði 16 mörk 
og lið hans varð í 5.-8. sæti 
á mótinu. Kolbeinn á sér 
eldri bróður, sem einnig er 
mikill markaskorari - Andra 
Sigþórsson, KR, sem eitt 
sinn var valinn besti leik-
maður Peyjamótsins, eða ár-
ið 1987. 

HJÁ B-liðunum var Alfreð 
Finnbogason, Grindavík, iðn-
astur við markaskorunina, 
hann gerði alls 13 mörk og 
lið hans endaði í 5.-8. sæti. 

HJÁ C-liðunum varð marka-
kóngur Kristinn R. Kristins-
son, Breiðabliki, hann gerði 
alls 19 mörk á mótinu og 
varð markahæstur allra leik-
manna á Shell-mótinu 1998. 
Blikarnir enduðu f öðru sæti. 

HJÁ D-liðunum urðu þeir Helgi Kristinsson, Fjölni, og Viktor 
Guðnason, Keflavík, jafnir og markahæstir með 18 mörk, Fjölnir 

endaði í 5 . -8. sæti og Keflvíkingar sigruðu. 

Haukur Ingi og Arn 

ar heiðursgestir 
Þeir Haukur Ingi Guðnason, Li-

verpool, og Arnar Viðarsson, 
Genk, voru heiðursgestir á lokadegi 
mótsins í Eyjum, þeir heilsuðu upp 
á liðsmenn þeirra liða sem léku til 
úrslita fyrir leikina og afhentu svo 
verðlaun á lokahófi mótsins í sunnu-
dagskvöldinu. Þeir Haukur Ingi og 
Andri léku báðir á þessu móti 1988 
fyrir tíu árum og eru nú orðnir at-
vinnumenn í knattspyrnu. Andri 

Viðarsson sem lék með FH á mót-
inu 1988 var þá valinn besti leik-
maður mótsins. Arið eftir 1989 var 
Bjarni Guðjónsson sem þá lék með 
ÍA valinn besti maður mótsins hann 
er einnig orðinn atvinnumaður í 
knattspyrnu en Bjarni var síðastu 
leikmanna ÍA til að vera valinn 
bestur á þessu móti þar til nú að 
Arnór Smárason ÍA var valinn sá 
besti. 

HAUKUR Ingi og Arnar höfðu nóg að gera við að gefa eiginhandaráritanir þegar peyjarnir sáu hverj-
ir voru á ferð, meðal annars skrifuðu þeir á blöð, handleggi og skó, eins og Haukur Ingi er að 

gera á myndinni. 

Náðugt hjá varnarmanninum! 
Enn fararsijóii Þróttar frá Reykjavik varð vitni að spjalli 
varnarmanna liðsins í leik. Annar spurði hinn: „Hvar er maðurinn 
sem þii átt að dekka?" - „Hann er þarna," og benti að 
hliöarlmuimi. Biiið var að skipta leikmanninum, sem hann átti að 
hafa gætur á, út af. 



MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 2. JÚLÍ 1998 C 3 

BORN OG UNGLINGAR 

Sigfus Gunnar Guðmundsson 
ARNAR Viðarsson og Haukur Ingi Guðnason, heiðursgestir mótsins, eru hér með með Þorsteini 

Hallssyni og Arnóri Smárasyni, ÍA. 

Arnór Smárason, ÍA, besti leikmaðurinn og 
Þorsteinn Hallsson, Leikni, besti markvörðurinn! 

„Trúi þessu ekki!" 
Arnór Smárason, IA, var valinn 

besti leikmaður Shell-mótsins í 
Eyjum. Félagar hans í ÍA fógnuðu 
honum innilega þegar þetta var til-
kynnt á lokahófí mótsins og það 
var erfítt fyrir hann að slíta sig 
lausan til að taka við bikarnum sem 
nafnbótinni fylgir. 

„Eg trúi þessu ekki," var það 
fyrsta sem Arnór Smárason sagði í 
viðtali við Morgunblaðið. „Þetta er 
í eina skiptið sem ég hef komið á 
Shell-mót og mig dreymdi um að 
verða valinn en það er erfitt að 
trúa þessu. Ég er mjög ánægður 
með gengi okkar í mótinu, við urð-

Lands-
leikur 

Það ríldr ávallt mikil eftirvænt-
ing á laugardagskvöldinu á 

mótinu en þá fer fram leikur milli 
landsliðs og pressuliðs. Valin er 
nefnd manna frá félögunum sem 
tilnefnir í liðin. Einn leikmaður frá 
hverju félaganna 24 sem taka þátt í 
mótinu er valinn í annaðhvort liðið. 

Landsliðið: Ögmundur Kristins-
son, Fram og Orri Einarsson, 
Breiðabliki, markverðir og aðrir 
leikmenn Halldór Smári Sigurðs-
son, Víkingi, Alexander Þórarins-
son, Grindavík, Steinn Friðriksson, 
KR, Bjarni Þ. Viðarsson, FH, Ant-
on Rúnarsson, Val, Rúrik Gíslason, 
HK, Axel Þór Margeirsson, Kefla-
vík, Hafþór Jónsson, ÍBV, Harald-
ur Gunnarsson, Leikni, Jón Davíð 
Davíðsson, Þrótti. 
Pressuliðið: Brynjar Oddgeirsson 
og Jóhann Rafn Hilmarsson, 
Fjölni, markverðir, aðrir leikmenn: 
Ulfar Pálsson, Haukum, Jónatan 
A. Örlygsson, Gróttu, Axel Óttars-
son, ÍR, Helgi Héðinsson, Selfossi, 
Arnór Smárason, ÍA, Steinar 
Ragnarsson, Aftureldingu, Stefán 
Þ. Jónsson, Stjörnunni, Birkir 
Bjarnason, KA, ísak Þórðarson, 
Njarðvík, Darri Garðarsson, Þór. 

Leikurinn var hörkuskemmtileg-
ur og endaði með sigri landsliðsins 
4:2. Bjarni Þór Viðarsson FH, Ant-
on Rúnarsson Val, Haraldur Gunn-
arsson Leikni og Steinn Friðriks-
son KR gerðu mörk. Besti maður 
mótsins, Arnór Smárason ÍA, gerði 
bæði mörk pressuliðsins. 

um í öðru sæti á eftir HK en það 
var soldið sárt að tapa þeim leik, en 
það verður að taka því. Michael 
Owen er í uppáhaldi hjá mér og 
það er aldrei að vita nema maður 
verði einhvern tímann jafn góður 
og hann, en ég ætla mér að verða 
atvinnumaður í fótbolta, það er 
draumurinn," sagði Arnór, sem var 
alsæll með útnefninguna. 

„Peter Schmeikel 
í uppáhaldi" 

Þorsteinn Hallsson, Leikni, var 
valinn besti markvörður mótsins, 
hann þótti sýna mikil tilþrif í marki 

Leiknis sem varð í 5.-8. sæti í 
keppni A-liða. 

Aðspurður sagðist Þorsteinn 
vera góður í markinu - „auðvitað, 
en þetta kom mér samt á óvart, að 
vera valinn besti markvörður móts-
ins, ég hafði lítið spáð í þetta. En 
þetta er gaman, að vera valinn 
bestur, og þetta var góður endir á 
mótinu. 

Uppáhaldsmarkmaðurinn minn 
er Peter Schmeikel, hann er fyrir-
myndin, ég held nú samt ekki að 
Danir verði heimsmeistarar þótt 
hann sé þar í marki, það verða 
Brassarnir." 

Gerði fjögur 
glæsimörk 
í úrslitaleik 

Jón Kári ívarsson, 
9 ára leikmaður í 

C-liði KR, gerði sér 
lítið fyrir og skoraði 
fjögur mörk í sigur-
leik KR 6:2 á liði 
Breiðabliks í úrslita-
leik C-liða um fyrsta 
sætið á mótinu. 

„Eg er búinn að 
æfa fótbolta í svona 
eitt ár, þetta er það 
skemmtilegasta sem 
ég geri. Þetta er 
fyrsta Shell-mótið 
sem ég kem á og 
þetta er toppurinn að 
koma og vinna á mót-
inu og skora fjögur 
mörk í úrslitaleikn-
um. Það gekk allt upp 
hjá okkur í KR, enda 
með mjög gott lið. Ég 
var dálítið spenntur 
fyrir úrslitaleikinn, en 
það lagaðist eftir að 
ég var búinn að skora 
tvö fyrstu mörkin. 
Þetta er búið að vera 
mjög gaman og ég 
ætla að koma aftur á 
næsta ári, það er 
pottþétt." 

Komnir til 
að skemmta 

okkur 
Þeir voru kátir þeir Axel Lárus-

son og Hjalti Freyr Halldórs-
son markvörður, leikmenn A-liðs 
Aftureldingar, enda að ganga af 
velli þar sem þeir sigruðu lið 
Gróttu í hörkuleik 3:2. Axel, sem er 
að verða tíu ára, gerði þriðja mark 
UMFA og Hjalti Freyr, sem einnig 
er á tíunda ári, var sterkur milli 
stanganna. 

„Þetta er bara búið að ganga 
sæmilega hjá okkur og við vorum 
að vinna Gróttu núna og erum 
mjög ánægðir með það. Við komum 

fyrst og fremst til að spila fótbolta 
og skemmta okkur og það hefur 
gengið vel. Það skiptir ekki öllu 
hvort við vinnum eða töpum enda 
vinnum við hvort eð er alltaf eða 
svona næstum því," bættu þeir fé-
lagar við. 

Axel Lárusson var að koma á sitt 
annað mót og hann var ekkert 
mjög ánægður með árangurinn í 
fyrra en var staðráðinn í að gera 
betur núna en Hjalti Freyr var á 
sínu fyrsta móti og naut hverrar 
mínútu. 

AXEL Lárusson og Hjalti Freyr Halldórsson. 

Jón Kári ívarsson 

300 AKRANES, pósthólf 9, sími 431 2711 
E-mail: leynir@aknet.is Heimasíða: http//www.aknet.is/leynir 

Sláðu í gegn á Akranesi 
Laugardaginn 4 . júlí 

opna S V - g o l f m Ó t Í ð 
Keppt er í opnum flokki með og án forgjafar 

Verðlaun fyrir 6 fyrstu sætin 
Nándarverðlaun 

Hámarks forgj.: Karlar 24 — konur 30 
Keppnisgjald kr. 1.800 

Skráning hafin í síma 431 2711 

Golfklutaburinn Leynir — Sementsverksmiðjan h 

n l f i Léttir þér líltð 

Sunnudaginn 5. júlí 

opna L a n d s b a n k a m ó t i ð 
— Ungl ingamót — 

Piltar 15-18 ára - Drengir 1-4 ára ogyngr i 
Stúlkur 18 ára ogyngr i 

Vegleg verðlaun. Keppnisgjald kr. 1.000 
Skráning hafin í sfma 431 2711 

olrklúbburmn Leynir — Landsbanki ísluruls 

Landsbankinn á Akranesi styður unglingastarf Golíklúbbsins Leynis 

mailto:leynir@aknet.is
http://www.aknet.is/leynir
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Sport i>v 

Hvað finnst þer? 
Hvað var skemmtilegast 
að gera á Shellmótinu í 

Vestmannaeyjum? 

- spurt í Eyjum um helgina 

Ivar Húni Jóhannesson i KR: 
Að keppa og svo var 

kvöldvakan skemmtileg, þar 
sem Skari skrípó sýndi 

töfrabrögð. 

Viðir Nenonenson i IBV: 
Að spila alla leikina og líka 
þegar Skari skrípó kom á 

kvöldvökunni. 

Hermann Hermannsson í HK-
Spila fótbolta og i bátsferðinni 
sáum við Keikó, sem var alveg 

frábært. 

Alexander Helgason i 
Njarðvík: 

Spila fótbolta og Skari skrípó 
var ágætur, þó svo að ég kynni 

öll þessi töfrabrögð! 

„Viö viljum meira" 
Bjarne Berntsen, framkvæmdastjóri norska knattspyrnufélagsins 

Viking Stavanger, sagði í viðtali við Stavanger Aftenblad að félagið 
vilji fá mun meira fyrir Ríkharð Daðason en þær 60 milljónir sem 
Sturm Graz í Austurríki var tilbúið að greiða. Hann vildi þó ekki 
svara spurningu um hversu mikið. „Sextíu muljónir var upphæð sem 
hægt var að vinna út frá en Austurríkismennirnir vildu ekki fara 
hærra, og þá sögðum við nei," sagði Berntsen. 

Skoska blaðið Sun sagði á laugardag frá tilboði Hibernian í Rík-
harð, upp á 30 milljónir, og að þvi hefði verið hafnað með þeim skila-
boöum að upphæðin yrði að vera minnst helmingi hærri. í Stavanger 
Aftenblad er talað um „skammarlegt boð" frá Hibernian. -VS 

Jóhann fær lengra frí 
Keflvíkingurinn Jóhann B. 

Guðmundsson fær lengra sumar-
frí en flestir félaga hans hjá 
Watford, nýliðunum í ensku A-
deildinni í knattspyrnu. Æfingar 
hjá Watford hefjast næsta mánu-
dag en Graham Taylor fram-
kvæmdastjóri ákvað að gefa Jó-
hanni og tveimur öðrum lengra 
frí vegna þess að þeir spiluðu 
landsleiki í júní. Jóhann lék þá 
með 21-árs landsliðinu gegn 
Armeníu. -VS 

Guðrún Arnardóttir frjálsíþróttakona: L kringum heiminn 
Guðrún Arnardóttir, frjálsíþrótta-

kona úr Ámanni og okkar besti 
hlaupari, hefur sett stefnuna á tvö 
stór mót á næstu tveimur árum, 
heimsmeistaramótið í Búdapest í 
haust og Ólympíuleikana í Sydney 
árið 2000. Guðrún er orðin ein af 
sterkustu 400 metra grindahlaupur-
um kvenna í heiminum í framhaldi 
af góðum árangri sínum í Grand-
Prix og á síðustu stórmótum. 

Til þess að vera með þeim alira 
bestu þarf Guðrún að æfa við bestu 
aðstæður, sem hún gerir úti í 
Bandarikjunum og keppa á mörgum 
mótum og nú er hún nýkomin úr 
keppnisferð í kringum heiminn. 

Hvað er að gerast hjá Guðrún 
Arnardóttir þessa dagana nú 
þegar styttist í heimsmeistara-
mótið? 

„Ég er búin að fara einn og hálf-
an hring í kringum heiminn í vor 
og búin að keppa ansi mikið á mörg-

um mótum. Nú er ég að berjast við 
að fá mig góða af meiðslum sem 
hafa verið að angra mig frá Evrópu-
bikarkeppninni í byrjun júní." 

Hver eru þessi meiðsli? 
„Þetta er tognun í lærvöðva, 

týpisk hlauparameiðsU og er þetta í 
rauninni aðeins spurning um tíma 
fyrir mig að ná mér af þeim." 

Til hvaða landa fórstu f þessari 
heimsferð? 

„Ég keppti alls á 9 mótum. Ég 
byrjaði á að fara til Brasilíu, keppti 
síðan á tveimur mótum í Japan, fór 
á eitt mót til Quatar, til Króatíu, 
keppti á ítaliu og hljóp síðan á 
tveimur mótum í Bandarikjunum." 
Hvernig er að eiga svona eina og 
hálfa ferð í kringum heiminn að 
baki? 

„Þetta er mikil lífsreynsla og 
mjög gaman en maður er þó ekki 
mikið að skoða sig um í þessum 
keppnisferðum. Þetta er ekki ferða-

mannaferð en maður lærir ýmislegt 
annað í staðinn." 

Er öðruvísi að keppa á ólíkum 
stöðum eins og í Brasillu eða í 
Quatar? 

„Þetta eru tveir ólikir menningar-
heimar, eins ólíkir og hægt er. í 
Quatar er mikil íhaldssemi og kon-
ur máttu þar sem dæmi ekki keppa 
í hinum venjulegu búningum held-
ur þurftu að vera í hálfbuxum. Ann-
ars eru vellirnir nákvæmlega eins 
hvar sem við erum." 

Hvernig gekk í heimsferðinni? 
„Það gekk mjög vel í vor og ég var 

að bæta tímanna jafnt og þétt. En 
þessi meiðsli settu strik í reikning-
inn. Ég hef þó tíma til að ná mér af 
þeim og þannig enn von um að ná 
mér í toppform fyrir haustið." 

Ertu búin að festa þig á ein-
hver mót fram að heimsmeistara-
mótinu 20. ágúst? 

„Um leið og ég fæ mig góða þá fer 

ég á nokkur mót og ég keppi síðan á 
meistaramótinu hér heima á tslandi 
25. júlí." 

Hvernig verður næsti vetur? 
„Nú er aðalatriðið að undirbúa 

sig fyrir Ólympíuleikana á næsta 
ári, það sem ég hef verið að stefna á 
undanfarin þrjú ár. Ég mun áfram 
æfa úti í vetur í Athens í Georgiu, 
norðaustur við Atlanta" 

Hvar stendur þú í námi? 
„Ég kláraði íþróttafræði úti í 

Bandaríkunum 1996 en ætla ekki að 
taka masterinn í bili. Mastersnámið 
tekur svo mikinn tíma að það er 
ekki hægt að gera bæði vel. Það 
væri hins vegar alveg hægt að gera 
bæði illa ef maður vildi." 

En ertu samt farin að skipu-
leggja framhaldsnám? 

„Nei, ég hef ekkert ákveðið hvað 
ég geri eftir Ólympíuleikana því 
fram að þeim er það keppnin þar 
sem þetta snýst allt um." -ÓÓJ 
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Sport Sport 
Urslitin í Eyjum 

A-lið: 
1.-2. ÍBV - Þróttur R 5-1 
Guðjón Ólafsson 2, Gauti Þorvarðar-
son, Eiður A. Sigurbjörnsson, Arnór 
E. Ólafsson - Páll Fannar Helgason 
3.-4. FH - lA 4-2 
5.-8. Fram - Víkingur 0-3 
5.-8. Breiðablik - Fylkir 3-2 
9.-24. Grindavík - Afturelding . . 0-3 
Selfoss - ÍA 1-1 
Þór - Fjölnir 4-2 
Keflavík - Valur 3-3 
Haukur -KA 3-3 
KR - Njarðvík 3-1 
Leiknir R. - HK 4-1 
Stjarnan - Grótta 3-2 
Markahæstir: Björn Jónsson ÍA og 
Kolbeinn Sigþorsson, Víkingi 15. 

B-lið: 
1.-2. Breiðablik - Víkingur . . 3-2 
Jóhann B. Guðmundsson 2, Viktor 
V. Illugason - Arnar Ingi Bjarkason, 
Ernir Pétursson. 
3.-4. KR - Fylkir 2-1 
5.-8. Keflavík - Fjölnir 0-3 
5.-8. Leiknir R. - ÍA 3-0 
9.-24. Grindavík - Grótta 3-3 
Selfoss - Njarðvík 4-1 
Fram -HK 3-3 
Haukar - Valur 4-2 
Stjarnan - KA 1-4 
Þór - FH 3-1 
ÍBV-ÍR 2-1 
Þróttur R. - Afturelding 3-2 
Markahæstur: Örn Ingi Bjarkason, 
Víkingi 15. 

C-lið: 
1.-2. Breiðablik - KR 4-1 
Símon P. Ágústsson 2, Daði Ingólfs-
son, sjálfsmark - Hrafn Jónsson. 
3.-4.Fylkir - Fjölnir 1-3 
5.-8. Þór - Víkingur 3-1 
5.-8. Stjarnan - KA 3-1 
9.-24. Haukar - Afturelding 2-2 
Selfoss -Grótta 1-1 
ÍBV - ÍA 2-2 
Þróttur R. - HK 1-1 
Keflavík - FH . . 0-3 
Leiknir R. - Víkingur 0-3 
Grindavík - ÍR 1-2 
Fram - Njarövík 2-3 
Markahæstur: Ingimar Guðbjarts-
son, Fjölni 18 mörk. 

D-lið: 
1.-2. FH - Fjölnir 5-1 
Sigmar I. Sigurgeirsson 2, Árni G. 
Finnsson, Davíð Þorgilsson, Sævar I. 
Sigurgeirsson- Stefán Þór Mikaelson. 
3.-1. KR - Breiðablik 2-2 (KR vann) 
Leikir um önnur sæti 
FH - Breiðablik 4-2 
Fjölnir - KR 4-2 
Breiðablik - KA 1-1 
Þór - ÍA 2-3 
Stjarnan - Fylkir 1-4 
KR E - HK 1-1 
Þróttur R. - Leiknir R 3-0 
ÍR - Keflavík 1-1 
Haukar - ÍBV 0-2 
Markahæstur: Óli Björn Karlsson, 
KR 13 mörk. 

E-lið: 
1.-2. Fjölnir - Fylkir 4-1 
3.-4. FH - Stjarnan 1-0 
Leikir um önnur sæti 
Keflavík -ÍA 0-3 
Víkingur - IR 2-0 
Þróttur R. - HK 3-2 
Markahæstur: Bjarki Hrafn Sveins-
son, Fjölni, 17 mörk. 

Önnur verðlaun 
Besti leikmaður mótsins: 

Rafn Haraldsson, Þrótti R. 
Besti markmaður mótsins: 

Bjarki Jónsson, Selfossi. 
Skothittni, eldri: Guðni Páll Krist-
jánsson, FH 
Skothittni, yngri: Bjartmar Björns-
son, tA 
Vitahittni, eldri: Guðmundur Steinn 
Hafsteinsson, Val. 
Vítahittni, yngri: Einar Ómarsson, 
Grðtta. 
Knattrak, eldri: Sigurberg Rúríks-
son, Fram. 
Knattrak, yngri: Arnþór I. Kristins-
son, ÍA. 
Skallað á milli, eldri: Aron Stefáns-
son og Emii Reynisson Haukum 
Skallaö á milli, yngri: Aron Pálma-
son og Brynjar Benediktsson, FH. 
Kappát: Hjálmar Þór Arnarson, 
Víkingi 

Fimm mörk 
- Eyjastrákar í úrslitaleik B-liða gegn Þrótturum 

DV, Eyjum: 
Heimamenn úr ÍBV unnu sigur 

hjá A-liðum þetta árið er liðið 
lagði Þrótt R, 5-1, í úrslitaleik. 

Mikil fjöldi Eyjaskeggja var 
mættur á leikinn Sð styðja sitt lið 
og einnig voru ;Þróttarar með 
sterka stuöningsmenn á bak við 
sig. 

„Við áttum þennan sigur skilið, 
enda erum við búnir að spila mjög 

vel í mótinu. Það er alveg frábært 
að fá að spila hér á Hásteinsvelli 
og það er eins og ÍBV geti bara 
ekki tapað á þessum velli," sagði 
Arnór E. Ólafsson, leikmaður með 
ÍBV, sem átti frábæran leik í liði 
heimamanna. 

Ætlaði að skora 
Blikar unnu bæði sigur í B- og 

C-liðum, unnu þar Víking og KR. 
Jóhann B. Guðmundsson skor-

aði 2 mörk fyrir Breiðablik í B-
leiknum og var að vonum kampa-
kátur í leikslok. „Þetta var alveg 
frábært, við spHuðum betur og 
vorum ákveðnari. Ég ætlaði mér 
að reyna að skora í leiknum og 
það var meiráháttar að gera tvö 
mörk og tryggja okkur sigurinn," 
sagði hinn efnilegi Blikamaður, 
Jóhann B. Guðmundsson. 

Loks unnu FH-ingar sigur á 
Fjölni í úrslitaleik D-liða. -RS 

Hár-rauöir HK-ingar settu skemmtilegan svip á mótiö um helgina. 
Tveir Haukastrákar einbeittir á svip að fylgjast með sínu liði keppa gegn ÍA 
í hörkuspennandi leik í undanúrslitum. 

FH-strákar sem spiluðu frábærlega á mótinu og glöddu augað hjá áhorf-
endum. 

Móöir úr Stjörnunni: 

Til fyrirmyndar 
Unnur Pétursdóttir var á sínu 

fyrsta Shellmót og þegar við náðum 
af henni tali var hún að 
fylgjast með stráknum 
sínum spila með C-liði 
Stjörnunnar. 

- Nú er þetta þitt 
fyrsta skipti á þessu 
nióíi, hvernig lfkar þér? 

„Mér hefur líkað alveg 
mjög vel og það er alveg 
frábært hvað allt iðar hér 
af lífi og fjöri." 

- Er eitthvað sem hefur komið 
þér á óvart hér í Eyjum? 

„Nei, í rauninni ekki. Ég er bara 
mjög ánægð með þetta sem af er og 

mér finnst skipulagningm vera al-
veg til fyrirmyndar." 

- Hvaða lið telur þú 
vera sigurstranglegust 
á mótinu? 
„Ég tel mig ekki vera al-
veg færa um að meta það, 
þar sem ég hef fylgst með 
svo fáum leikjum og þá 
bara hjá Stjörnunni." 
- Verður stefhan tekin 
á Shellmótið á næsta 
ári? 

„Já, það er ekki spurning. Strák-
urinn minn er á yngra ári, þannig 
að ég mun mæta hingaðá næsta ári 
líka," sagði Unnur Pétursdóttir. 

Ivar Erik Yoeman úr Breiöabliki: 

Keiko sýndi sig 
Ivar Erik Yeoman er í C-liði 

Breiðabliks og var á sínu 
fyrsta Shellmóti. ívar er 
vinstri kantmaður og 
hafði gert átta mörk þeg-
ar DV ræddi við hann, í 
öllum regnbogans litum. 
Hann vildi ekki gera mik-
ið úr þessum mörkum 
sem hann hefur skorað, 
heldur segir hann að ár-
angur liðsms skipti mestu 
máli. 

Hvernig hefur 
ykkur gengið? 

„Mjög vel, við erum búnir að 
spila vel og erum komnir í 8-liða úr-
slit." 

- Hvernig finnst þér þjálfarinn 
ykkar? 

„Úlfar Hinriksson er að þjálfa 
okkur og mér finnst hann mjög góð-
ur. Hann er mjög ákveðinn og stýr-

ir okkur vel." 
- Hvað er búið að vera 
skemmtilegast á mót-
inu? 
„Eiginlega allt. Kvöld-
vakan var skemmtileg og 
í bátsferðinni sáum við 
líka Keikó, sem var mjög 
gaman. 
Hvað er flottasta mark 
sem þú hefur séð? 
Það var markið sem Bri-
an Laudrup skoraði gegn 
Króatíu í heimsmeistara-

keppninni í fyrra. Alveg frábært 
mark! 

Er eitthvað skemmtilegt sem hef-
ur komið upp á hjá ykkur Blikun-
um á mótinu? 

„Já, það eru margir grallarar í 
hópnum og ég held að mömmur 
okkar verði ekkert ailt of ánægðar 
ef ég fer að nefna einhver dæmi!" 

Tveir brattir Akurnesingar: 

Nýtt Skagalag 
Björn Jónsson, 8 ára, og As-

mundur Jónsson, 10 ára, voru í 
sólskinsskapi að fylgjast með félög-
um sínum keppa í undanúrslitum 
á laugardeginum. Þeir leika með 
A-liði ÍA, sem sýndi góða takta. 

- Hvernig 
hefur ykkur og 
ykkar liði 
gengið? 

„Okkur hefur 
gengið mjög vel 
og við eigum að 
spila við ÍBV í 
undanúrslit-
um." 

Björn er miðjumaöur og lék 
geysilega vel og hafði skorað 
hvorki fleiri né færri en 14 mörk. 
Ásmundur hafði einnig staðið sig 
vel, skorað tvö mörk og lagt upp 
mörg fyrir félaga sína, enda sterk-
ur kantmaöur þar á ferðinni. 

- Eruð þið ánægðir með þjálf-
arann ykkar? 

„Já, hann hvetur okkur áfram 

og við lærum mikið hjá honum." 
- Hver er ykkar uppáhalds-

leikmaður? 
Björn: „Michael Owen í Liver-

pool." Ásmundur: „David Beck-
ham hjá Man.Utd." 

- Hvað er fall-
egasta mark 
sem þið hafið 
séð? Björn: 
„Þau eru mörg 
öfga flott, en ég 
man ekki eftir 
neinu sér-
stöku." Ás-
mundur: „Það 

var eitt víti hjá Roberto Carlos. 
Hann snéri honum alveg frábær-
lega í hornið." 

- Er eitthvað skemmtilegt 
sem hefur komið upp á hjá ykk-
ur á mótinu? 

„Já, við höfum verið að dunda 
okkur við að semja lög og stefnan 
er að vera búnir að semja nýtt 
Skagalag þegar mótinu lýkur." 

Sigurdans Eyjamanna 
Eyjamenn skemmtu sér vel eins og aðrir og tryggðu 

sér sigur í keppni A-liða með 5-1 sigri á Þrótti í 
úrslitaleiknum. Á minni myndinni eru llðin sem léku 

þann leik. 

Leikgleði Eyjum 
- menn tóku veðrinu með jákvæðu hugarfari og úr varð góð Qölskylduskemmtun 

DV, Eyjum 
Eruð þið hérna til að læra? 

var sagt í hálfkæringi við 
nokkra liðsmenn íslands- og 
bikarmeistara ÍBV sem fylgdust 
með úrslitaleikjunum í Shell-
mótinu í Eyjum í gær þar sem 
áttust við strákar úr 6. flokki. 

Hlynur Stefánsson, fyrirliði 
ÍBV, greip spurninguna á lofti 
og sagði: „Já. Það er eitt sem 
við getum lært af þessum strák-
um, það er leikgleðin sem við 

sjáum í hverjum einasta leik." 
Þar lýsti Hlynur í einni setn-
ingu því sem er aðall Shell-
mótsins í Eyjum. Það er sama 
hverning vindar blása og þó 
rigni eins og hellt sé úr fötu, 
strákarnir leika sinn fótbolta 
eins og ekkert sé og það með 
hjartanu. 

Sextánda mótið 
Þetta er í 16. sinn sem Shell-

mótið er haldið og að þessu 
sinni var voru þátttakendur um 

1000, fararstjórar um 200 og 
áætla mótshaldarar að um 800 
foreldrar og aðrir aðstandendur 
fylgi liðunum þannig að um 
2000 manns eru staddir í Eyjum 
mótsdagana. Þó knattspyrnan 
sé í öndvegi eru farið í leiki, 
boðið upp á kvöldvöku, sigl-
ingu, skoðunarferðir, grill-
veislu og ekki má gleyma móts-
setningunni þar sem strákarnir 
ganga fylktú liði um götu bæj-
arins að Týsvöllinn þar sem 
safnast er saman. 

Herlegheitunum lýkur svo 
með lokahófi þar sem veitt eru 
verðlaun fyrir góðan árangur. 
Þau falla í hlut hinna útvöldu 
en enginn fer án verðlaunapen-
ings frá Eyjum því allir þátttak-
endur fá verðlaunapeninga. 

Héidu sínu striki 
Mótið hófst á fimmtudaginn í 

þokkalegu veðri en á föstudag-
inn var hífandi rok og rigning 
sem gerði mótshöldurum og að-
standendum strákanna erfitt 

fyrir, en strákarnir héldu sínu 
striki. „Þetta hefur allt gengið 
vel þó við fengjum þetta leið-
indaveður á föstudaginn," segir 
Björn Elíasson, annar fram-
kvæmdastjóri mótstins. 

„Menn tóku veðrinu með já-
kvæðu hugarfari í rigningunni 
og hvassviðrinu. Það kom ekk-
ert upp á en við urðum að end-
urskipuleggja dagskrána lítils 
háttar og þaö gekk vel. Það er 
gaman að sjá að alltaf fjölgar 
foreldrum sem fylgja strákun-

um og nú 'er maður farinn að 
sjá afa og ömmur. Það er greini-
legt að mótið er að þróast upp í 
að vera frekar fjölskyldu-
skemmtun en hreint knátt-
spyrnumót. Er það jákvæö þró-
un," sagði Björn. 

Orkan til staðar 
Foreldrar sem DV ræddi við 

tóku í sama streng og voru und-
antekningalaust ánægðir með 
skipulag mótsins. Sjálflr eru 
strákarnir ánægðir og ánægð-

astir með að fá þetta tækifæri 
til að spila fótbolta. Hvert lið 
lék sjö leiki nema liðin sem 
komust í úrslit, þau léku átta 
leiki. Það segir sig sjálft að 
þessi leikjafjöldi kostar mikla 
orku en hún er til staðar og 
miklu meira en það. 

Þessi orka, leikgleði, gott 
skipulag og góðar aðstæður í Eyj-
um hafa gert Shellmótið að ein-
um af stærstu íþróttaviðburðum 
ársins. Mótið stóð undir þessum 
væntingum og hikstaði hvergi. -

Fararstjóraball-
ið fór fram á 
föstudagskvöldið 
og hefur það sjald-

an verið fjölmenn-
ara. Fólk 

skemmti sér 
konunglega 
og var spilað 
fyrir dansi 

til klukkan 
fjögur. 

Skari skrípó 
vann hug og 
hjörtu drengj-
anna á kvöld-
vökunni og 

mátti sjá annan 
hvern dreng vera að æfa sig í hinum 
ýmsu töfrabrögðum eftir þessa frá-
bæru skemmtun. 

Mikiö rigndi í Vestmannaeyjum 1 
upphafi móts og voru vellirnir orðnir 
eitt drullusvað og áttu drengirnir oft 
erfitt með að fóta sig á erfiðum völl-
unum. Drullan var orðin það mikil að 
fyrir einn leikinn á mótinu harðneit-
aði einn drengurinn að spila í takka-
skóm, heldur vildi hann fara eitt-
hvert og útvega sér stigvél til að 
keppa í. 

Mikil stemning ríkti á leikjunum á 
mótinu og er greinilegt að liðin leggja 
mikið upp úr því að vera með öflug-
an stuðningshóp á bak við sig. 

Mikil eftirvœnting var hjá strákun-
um i bátsferðinni, enda vildu allir fá 
að sjá Keikó. Sem betur fer var Keikó 
í góðu skapi þessa daga og sýndi list-

ir sínar fyrir strákana, sem fögn-
* uðu af mikilli gleði. 

„Þetta var bullandi varnarsigur," 
sagöi einn pollinn þegar hann 
gekk af velli. Hann var ánægður 
með að lið hans, sem ekki haföi 
gengið vel, hafði ekki tapaö eins 
stórt og í næstu leikjum á undan. 

Pressuliðið vann landsliðið sann-
færandi, 1-3, í skemmtilegum leik. 
Mörk pressuliðsins skoruðu þeir 
Kolbeinn Sigþórsson, Víkingi, 
sem gerði tvö mörk og Brynjar 
Kristjánsson, Val, eitt mark. Eina 
mark landsliðsins skoraði Arnár 
Ingi Finnbjörnsson úr Fram. 

Sigurvegarar í fimmtudagsmóti 
innanhúss urðu eftirtalin lið: A-

liö FH, B-liö FH, Cliö Breiðabliks, 
Dlið Fylkis. 

Sigurvegarar í föstudagsmóti innan-
húss urðu eftirtalin lið: A-liö KR, B-
lið Fjölnis, C-lið Fjölnis, D-lið Stjörn-
unnar. 

Grindavík hlaut útnefninguna 
sterkasta liðið, Víkingar unnu boð-
hlaupið, ÍA og Fram voru kosin 
prúðustu liðin og KR og FH fengu 
háttvísiverðlaun KSl. 

Gylfi Sigurðsson, FH hélt bolta oft-
ast á lofti meðal þeirra yngri og Eið-
ur A. Sigurbjörnsson hjá ÍBV hjá 
eldri strákum mótsins. 

Aron Gunnarsson hjá Þór var 
skorfastastur hjá yngri strákunum og 
Kolbeinn Sigþörsson, Víkingi, hjá 
þeim eldri. 

Shellmótið í 
Vestmannaeyjum 

Texti: 
Rútur Snorrason 

Myndir: 
Ómar Garðarsson 

+ 
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Shellmótið hafið: 

í blaðinu í dag lýkur kynningu á stúlkunum átta sem þátt taka í Sumarstúlkukeppninni í ár. 
Keppnin fer fram laugardaginn 3. júní í tengslum við goslokahátíð á vegum bæjarins. 

Þúsund peyjar 
mættir til leiks 

-Heildarfjöldigesta um tvöþúsund manns 
Samkvæmt áætlun átti að setja 
Shellmótið í gærkvöldi en þetta er í 
16. sinn sem það er haldið. Alls 
taka þúsund strákar úr 6. flokki 
þátt í mótinu og fjöldi þjálfara og 
fararstjóra er um 200. Því er fjöldi 
beinna þátttakenda um 1200 og 
auk þess hafa um 800 úr hópi 
foreldra og aðstandenda boðað 
komu sína. 

24 félög taka þátt í mótinu, sömu 
félög og undanfarin ár, og senda alls 
100 lið til keppni. Skipt er í A, B, C, 
D og E-lið. Helmingur félaganna 
sendir fimm lið til keppni og sýnir það 
að mikil gróska er í barna- og 
unglingastarfi þeirra. Önnur félög 
koma með færri lið, ekki vegna þess 
að starfið sé ekki jafnblómlegt þar, 
heldur eru bara ekki fleiri strákar á 
þessum aldri í bænum! 

I Eyjum búa rúmlega 4600 manns 
þannig að 2000 mótsgestir koma til 
með að setja mikinn svip á bæjarlífið 
mótsdagana. Þátttakendur gista í 
skólum en foreldrar og aðstandendur í 
gistihúsum, hjá vinum og ættingjum 
eða tjalda inni í Dal. Þá kemur mikill 
fjöldi tjaldvagna, hjólhýsa og fellihýsa 
með Herjólfi. Tjaldborgin inni í dal 
minnir helst á þjóðhátíð. 

Dagskrá mótsins er þaulskipulögð. 
Setning í gær með skrúðgöngu að 
Týsvelli og skemmtiatriðum. í dag og 
á morgun er svo leikið á átta 
grasvöllum fram til kl. 18 en hvert lið 
spilar tvo leiki á dag. Að auki er 
innanhússmót með útsláttarfyrir-
komulagi þar sem hvert lið spilar 
a.m.k. tvo leiki og allt upp í fimm leiki 
ef vel gengur. Riðlakeppni lýkur á 
hádegi á laugardag og eftir hádegi 
þann dag verða leikir í undanúrslitum. 
Fyrir hádegi á sunnudag spila bestu 
liðin aukaleik um réttinn til þátttöku í 
úrslitaleikjum. Úrslitaleikur A-liða 
verður kl. 15 og að honum loknum 
verður skrúðganga allra þátttakenda á 
Hásteinsvelli þar sem hver þátttakandi 
fær afhentan viðurkenningarpening. 
Um kvöldið er svo lokahóf og verð-
launaafhending. 

Shellmótið er ekki bara fótbolti. 
Auk allra leikjanna eru farnar skipu-
lagðar skoðunarferðir um Heimaey 
með rútu og bátsferð með PH Viking 
í kringum Heimaey. Boðið er upp á 
kvöldvöku með skemmtiatriðum, 
grillveislu, þrautir og leiki, ball fyrir 
foreldra að ógleymdu sundinu og 
Spröngunni. 

Sátt í Sigurðarmálinu: 

Lækka kröf ur tam helming 
Hinn 6. júní 1997 tók norska 
strandgæslan Sigurð VE-15, sem 
var að sfldveiðum í lögsögu Jan 
Mayen, og færði hann til hafnar í 
Bodö í Noregi. Skipstjórinn var 
sakaður um að hafa brotið lög og 
reglur um flskveiðar í lögsögu Jan 
Mayen varðandi tilkynningaskyldu 
og færslu veiðidagbókar. 

Norsk yfirvöld gerðu kröfu um að 
skipstjórinn og útgerðin, ísfélag Vest-
mannaeyja hf., greiddu u.þ.b. fjórar 
milljónir króna. Skipstjórinn neitaði 
sök og hann og útgerðin höfnuðu að 
greiða kröfuna. Þá var gefin út ákæra 
og málið fór fyrir héraðsdóm og 
áfrýjunardómstól sem sýknaði skip-
stjórann og útgerðina. Það endaði svo 
fyrir Hæstarétti, þar sem dómur áfrýj-
unardómstólsins var ógiltur. 

Þá lá fyrir að hefja aftur mála-
reksturinn fyrir áfrýjunardómstólnum. 

Nú hefur náðst samkomulag milli 
norska akæruvaldsins og skipstjórans 
og útgerðarinnar um að norsk yfir-
völd felli niður helming af kröfum 
sínum og helmingur verði greiddur. 

Það er mat útgerðar og skipstjóra, 
með hliðsjón af forsendum dóms 
Hæstaréttar Noregs, að rétt sé að ljúka 
málinu með þessum hætti. Kostnaður 
er orðinn mikill og eykst hver sem 
endanleg niðurstaða verður. 

Utgerð og skipstjóri vilja leggja 
áherslu á að með lúkningu málsins 
með framangreindum hætti er ekki 
um viðurkenningu á sekt að ræða. 
Þvert á móti kom við rekstur málsins 
í ljós að tilkynningar höfðu verið 
sendar frá skipinu eins og skipstjórinn 
hafði haldið fram. Vegna tæknilegra 
mistaka komust þær ekki til norskra 
yfirvalda. Þá var sýnt fram á að skip-
stjórinn hafði fært dagbók skipsins 

nákvæmlega skv. íslenskum lögum 
og fyrirmælum Fiskistofu íslands. 
Starfsmenn Fiskistofu fslands töldu að 
gerður hefði verið samningur milli 
hennar og norsku fiskistofunnar um 
færslu veiðidagbóka. Hæstiréttur 
Noregs hefur hins vegar kveðið upp 
úr með að ekki hafi nægt að senda 
tilkynningar frá skipinu og að túlkun 
Fiskistofu f slands, hvað varðar færslu 
veiðidagbókar, skipti ekki máli. 
Útgerð og skipstjóri leggja áherslu á 

að allur málatilbúnaður var mjög 
forkastanlegur af hálfu norskra yfir-
valda og í engu samræmi við tilefnið. 
Sama afstaða kom fram hjá íslenskum 
yfirvöldum sem mótmæltu töku 
skipsins harkalega á sínum tíma. Þrátt 
fyrir tveggja ára málarekstur hafa 
norsk yfirvöld ekki fengið útgerð og 
skipstjóra Sigurðar VE-15 dæmd. 

ÞESSAR ungu stúlkur voru meðal fjölmargra stuðnings-
manna á leik ÍBV og KR á laugardaginn. Umgjörð leiksins 
vartil fyrirmyndar og ekki skemmdi að strákamir okkar unnu. 

I0RYGGI 
á ölliim 

TM4PRYG 
FYRIR 

FJÖLSKYLDUls 

Bílaverkstæðið BRAGGINN 
RÉTTINGAR OG SPRAUTUN: 
Flötum20-Sími4811535 
VIÐGERÐIR OG SMURSTÖÐ: 
Græðisbraut 1 - sími4813. 

S/f. Sumaraœtlun Herjolfs 

Alla daga 
Fimmtud. aukaferðir 
Föstud. aukaferðir 
Sunnud. aukaferðir 

Frá Eyjum Frá Þorl.höfn 
kl.08.15 kl. 12.00 
kl. 15.30 kl. 19.00 
Kl. 15.30 kl. 19.00 
kl. 15,30 k|, 19.00 

Sími481 2800 Fax 481 2991 
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Frabær arangur Eyjapilta a Shellmotinu i flokki A-liða 

Þá kom að því sem lengi 
heftir verið beðið eftir, ÍBV 
náði að sigra á 
Shellmótinu í flokki A-
liða. Er þetta besti 
árangur Eyjaliða síðan á 
fyrsta mótinu þegar 
Þórarar urðu 
Tommamótsmeistarar eins 
og mótið hét þá. 

ÍBV mætti Þrótturum í 
úrslitaleiknum, vann 
sannfærandi, 5 -1 og réðu 
okkar menn gangi leiksins 
eins og tölurnar bera með 
sér. 

Það leit ekki vel út á 
miðvikudaginn þegar 16. 
Shellmótið átti að hefjast. 
Ekki gaf til flugs framan 
af degi og útíit var fyrir að 
ekki tækist að koma öllum 
liðunum til Eyja. En 
síðdegis rofaði til og sett 
var upp loftbrú til Eyja 
sem um miðnætti hafði 
náðaðskilalOOO 
drengjum á aldrinum átta 
til tíu ára til 
Vestmannaeyja. Með þeim 
voru um 200 þjálfarar og 
fararstjórar auk um 800 
foreldra og annarra 
aðstandenda sem voru 
mættir til að fylgjast með 
sínum mönnum spila 
fótbolta. Samtals voru því 
um 2000 manns mættir til 
Eyja í tengslum við 
Shellmótið. 

Á föstudaginn sýndu 
veðurguðirnir allar sínar 
verstu hliðar en strákarnir 
létu það ekki á sig fá og 
léku sína knattspyrnu sem 
aldreifyrr. Álaugar-
daginn fór að rofa til og á 
sunnudaginn var veðrið 
mjög gott og skapaði það 
skemmtilega umgjörð um 
úrslitaleikina sem fóru 
fram á Hásteinsvelli. 

Auk fótboltans var boðið 
upp á kvöldvöku, leiki alls 
konar, grillveislu, sighngu 
að kví Keikós og 
skoðunarferðir. Það var 
því hver mínúta nýtt til 
hins ítrasta og 
herlegheitunum lauk með 
glæsilegri lokaathöfn í 
íþróttamiðstöðinni þar 
sem verðlaun og 
viðurkenningar voru 
afhentar. 

JÓN ÓLI með A-liðinu. Fremri röð: Valtýr Bjarnason, Eiður Aron Sigurbjörnsson, Fannar Stefnisson, Gauti Þorvarðarson, Daníel Freyr. 
Aftari röð: Arnór E Ólafsson, Guðjón Ólafsson, Kristinn Sigurðsson, Davíð Þorleifsson, Víðir Róbertsson. 

Jón Ólafur Daníelsson, þjálfari 6. flokks ÍBV 

Anæsjulcgt að landa titlinum 
Jón Ólafur Daníelsson, 
þjálfari ÍBV, stóð í 
ströngu á mótinu, enda 
með fjögur lið á sínum 
herðum. ÍBV-Iiðin stóðu 
sig mjög vel á mótinu, 
bæði innan- og utanhúss. 
Hápunktur mótsins var 
auðvitað glæsilegur sigur 
a-liðs ÍBV í úrslita-
leiknum gegn Þrótti. 

Hvernig fannst þér rnótið 

til takast í'ár? „Baramjög 
vel eins og öll önnur mót. 
Það er komin það mikil 
reynsla á bæði Shellmót og 
Pæjumót að það er 
eiginlega alveg sama hvað 
kemur upp á, þetta gengur 
alltaf upp." 
Kom árangur þíns liðs á 
óvart og þá sérstaklega 
þessi frábœri árangur hjá 
A-liðinu? „Já, kannski að 

við skyldum vinna mótið en 
ég var alltaf nokkuð viss 
um að við yrðum meðal 
efstu átta og því kom þessi 
árangur manni skernmtilega 
á óvart," sagði Jón Ólafur. 
Hver finnst þér vera 
lykillinn að pessum góða 
árangri? „Eg hef þjálfað 
flesta þessa peyja síðan þeir 
voru fimm ára gamlir og 
efniviðurinn í þessum hópi 

er bara gríðarlega góður. 
Strákarnir æfa mjög vel á 
veturna og síðan hef ég náð 
að berja svolitlu Eyjahjarta 
í þá og þeir fyllast stolti og 
metnaði þegar þeir fara út á 
völl að spila fyrir ÍBV og í 
þeirra augum skiptir engu 
hver mótherjinn er, þeir fara 
í hvern leik til jjess að 
vinna," sagði Jón Olafur að 
lokum. 

Arnór E. Ólafsson, leikmaður með ó.flokki ÍBV-A: 

Langar að spila með Liverpool 
Arnór E. Ólafsson er 10 ára gamall og leikur sem 
miðjumaður í a-Iiði IBV, sem varð Shellmótsmeistari 
um síðustu helgi. Arnór er einn af mörgum efnilegum 
strákum í 6. flokki IBV og hefur æft knattspyrnu frá 
því að hann man eftir sér. Hann stóð sig frábærlega í 
úrslitaleiknum gegn Þrótti og var án efa maður 
leiksins. Arnór gerði sex mörk í mótinu, þar af eitt í 
úrslitaleiknum. 
Varst þú á þínu fyrsta Shellmóti? -Nei, þetta var mitt 
annað mót. 
Hvernigfannstþér svo að spila úrslitaleikinn á mótinu ? -
Alveg frábært. Eg var ekkert stressaður og ég bara naut 
þess að spila fótbolta. 
Hver ftnnst þér vera aðal styrkleikinn í liðinu ykkar? -Eg 
held að við séum bara með jafnt og gott lið og við förum í 
alla leiki til þess að vinna. 
Hvaðfannst þér eftirminnilegastfrá mótinu ? -Það var að 
sjálfsögðu úrslitaleikurinn og setningin. 
Attu þér einhvem uppáhaldsleikmann ? -Já, það er Jamie 
Redknapp í Liverpool. 
-Hvert er flottasta mark sem þú hefur séð? -Það var 
markið sem Roberto Carlos gerði fyrir Brasilíu gegn 

MARKASKORARAR í A-liði IBV í úrslitaleikn-
um gegn Þrótti. Frá vinstri Eiður A. Sigur-
björnsson, Guðjón Ólafsson, Gauti Þorvarðarson 
og Arnór E. Ólafsson. 

Frökkum, beint úr aukaspyrnu. 
Ertu búinn að ákveða hvað þú œtlar að verða þegarþú 
verður eldri? -Já, ég ætla mér að verða atvinnumaður í 
knattspyrnu og þá helst hjá Liverpool 
Hverjir heldurþú að verði Islandsmeistarar ísumar hjá 
körlunum? -IBV, að sjálfsögðu. DAVÍÐ Þorleifsson, fyrirliði A-

liðs ÍBV, tekur við bikurunum. 
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B-lið EBV ásamt Jóni Óla og Guðna Sigurðssyni. Liðið varð í 3. sæti 
innanhúss og 9. sæti utanhúss. 

D-lið ÍBV náði þriðja sæti í innanhússmótinu. 
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LANDSLIÐIÐ og pressuliðið áttust við og sigraði pressuliðið 3-1. 
Eyjamaðurinn Jón Óli stjórnaði landsliðinu. 

ARANGURIBV-UÐANNA: 

Árangur A-liðsins 
vísar á bjarta framtíð 
A-LBDED: 

ÍBV náði þeim frábæra árangri að sigra lið Þróttar í úrslitaleik, 5-1. Mörk 
ÍBV skoruðu þeir Guðjón 01afsson,tvö, og Arnór E._ Ólafsson, Gauti 
Þorvarðarson og Eiður A. Sigurbjömsson eitt mark hver. í innanhússmótinu 
datt ÍBV-liðið út úr keppni á markatölu og er þetta þriðja árið í röð sem það 
gerist! 

Eiður A. Sigurbjömsson var markahæstur Eyjapeyja með 9 mörk skomð í 
mótinu. 

B-LBDIÐ: 
I úrslitum á sunnudeginum lék b-liðið við IR og sigraði IBV, 2-1, og 

hafnaði í 9. sæti. I innanhússmótinu náði liðið góðum árangri og lenti í 3. 
sæti. 

Ingólfur Einisson var markahæstur Eyjapeyja með 10 mörk skomð. 

C-LDOBD: 
í úrslitum á sunnudeginum lék c-liðið við ÍA og endaði leikurinn með 

jafntefli, 2-2, og hafnaði ÍBV því í 13.sæti. 
Olafur Óskarsson var markahæstur Eyjapeyja með 7 mörk skomð í mótinu. 

D-LBMÐ: 
í úrslitum á sunnudeginum lék d-liðið við Hauka og sigmðu, 2-0, og lentu 

í 15. sæti. Strákarnir stóðu sig síðan vel í innanhússmótinu og lentu í 3. sæti. 
Guðmundur Einarsson var markahæstur Eyjapeyja með 6 mörk skomð í 

mótinu. 

Arna Steinsen, foreldri 03 stuðninssmaður FH: 

Frábær skipulasnins 
stendur upp úr 

Arna Steinsen, knattspyrnukona 
hjá KR til margra ára og einnig 
handknattleikskona hjá Fram, var 
stödd á Shellmótinu um síðustu 
helgi og hafði gaman af. Hún kom 
ásamt fjölskyldu sinni hingað til 
Eyja, enda voru synir hennar tveir í 
eldlínunni. 

Er þetta þitt fyrsta slcipti á Shell-
móti? „Já, ég reyndar kom ég ein-
hvern tíma yfir einn dag, en þetta er 
mitt fyrsta heila mót. Það var alveg 
meiriháttar gaman að fylgjast með 
þessu og þetta em svo mörg lið að það 
er oft erfitt að fylgjast með einhverju 
öðm liði en sínu eigin. Mér finnst 
mótið vera alveg frábærlega skipulagt, 
allar tímasetningar stóðust og það er 
alveg ótrúlegt að á svona stóm móti 
skuli gjörsamlega allt ganga upp. 
Var þetta stór hópur semfylgdi FH-
liöinu? „Já, mjög stór og svipaða 
sögu er að segja með önnur lið. Það 
setur einmitt svo skemmtilegan svip á 
mótið hvað foreldrar era duglegir að 
koma með strákunum sínum. 
Stemmningin verður svo mikil og svo 
kynnist fólk líka svo vel á svona 
mótum. Eg myndi því segja að félags-
lega væri þetta líka frábært mót fyrir 
foreldrana." 
Var eitthvað sem kom þér á óvart í 
sambandi við þetta mót? „Það eina 

■ * M ^F ' ' -

ARNA ásamt sonum sínum, sem heita 
Magnússynir. 

Andri og Örn Rúnar 

sem kom mér á óvart og það 
skemmtilega á óvart, var hvað þetta er 
í rauninni mikið afrek að skipuleggja 
svona mót svona vel," sagði Ama. 
Ætlarþú að koma aftur á nœsta ári? 

„Já, ég á yngri strák, þannig að ég á 
örugglega eftir að koma þrjú ár í 
viðbót, ef ekki oftar," sagði Ama 
Steinsen að lokum. 

Þórunn Ingvarsdóttir í kvennadeild IBV 

Frábær félassskapur 

NOKKRAR af drffjöðrum kvennadeildar ÍBV. Þórunn Ingvarsdóttir er lengst til hægri. 

Það mæðir mikið á öllu því fólki 
sem leggur hönd á plóg við 
framkvæmd svona móts og þá er 
það góð skipulagning og ferskur 
félagsandi sem skiplir miklu máli. 
Kvennadeild ÍBV hefur ávallt 
staðið í ströngu undanfarin ár og 
skilað alveg frábæru starfi. 

Þómnn Ingvarsdóttir er ein þeirra 
kjamakvenna sem skipa kvenna-
deildina og segir hún að þetta sé mikil 
vinna en alltaf jafn skemmtilegt. „Eg 
er nú búin að vera í þessu nær 
sleitulaust síðan 1984 og hef alltaf jafn 
gaman af þessu. Kvennadeildin hefur 
staðið vaktir í skólunum og smalað 
saman fólki til að starfa í kringum 
þetta og undirtektir hafa alltaf verið 
mjög góðar." 

Kvennadeild IBV sér um veitinga-
sölu í Týs- og Þórsheimilinu meðan á 
mótinu stendur og einnig útbúa þær 
morgunmat fyrir keppendur á mótinu. 
En hvað fær fólk til að starfa við þetta 
ár eftir ár? „ Það er bara mórallinn í 
kringum þetta allt. Þetta er mjög 
samheldinn og skemmtilegur hópur 
og héma em konur sem em búnar að 
vinna við þetta í mörg ár og það vita 
allar í hvað á að fara og hvað á að 
gera, sem gerir allt mun auðveldara," 
segir Þómnn. 
Hvað heldur þú að renni margar 
brauðsneiðar niður hjá strákunum á 
mótinu? 
„Það sem við smyrjum er náttúrlega 

ótrúlega mikið magn. Ætli ég myndi 
ekki giska á að það færu svona 50 

brauðpokar á dag," segir Þórunn og 
hlær. 
Asamtþvíað starfa á Shellmótinu, þá 
eruð þið einnig að vinna á 
Pæjumótinu. Finnst þér krakkarnir 
virkilega meta það sem er verið að 
gera fyrir þau? „ Mér fínnst ekkert 
mál að eiga við krakkana, það væri þá 
heldur fullorðna fólkið sem þyrfti að 
eiga meira við. Það er síðan tvennt 
ólfkt að vinna á Shellmóti eða 
Pæjumóti, því að aldurinn er svo 
miklu breiðari á Pæjumóti, sem 
auðvitað skapar ákveðin vandamál, en 
mér finnst krakkar nú til dags vera 
háttprýðin uppmáluð. Það verður 
samt að segjast alveg eins og er að 
aginn er meiri hjá strákunum," sagði 
Þómnn að lokum. 
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Sigmar hættur eftir Hrjá-
tíu ár sem verslunarstiéri 

I dag taka nýir eigendur við rekstri 
verslunarinnar Vöruvals í 
Kúluhúsinu við Vesturveg. Sigmar 
Georgsson og Edda Angantýsdóttir 
hafa selt Ingimar, bróður Sigmars, 
og konu hans Hjördísi Arnars-
dóttur, verslunina. 
„Við skrifuðum undir samninginn á 

mánudaginn var og Ingimar tekur við 
rekstrinum í dag, fimmtudag," sagði 
Sigmar. Þetta er búið að eiga sér 
nokkurn aðdraganda. Ingimar hafði 
sýnt þessu áhuga og Edda var tilbúin 
að selja honum sín 50 prósent í versl-
uninni. Svo fór ég að hugsa málið, ég 
er búinn að vera verslunarstjóri í 30 ár 
og líklega kominn tími til að prófa 
eitthvað nýtt svo að ég ákvað að stíga 
skrefið til fulls. Það hafa allir gott af 
því að breyta til." 

Sigmar hefur rekið Vöruval í sex ár. 
Áður var hann verslunarstjóri á Tang-
anum í fimmtán ár og þar áður í níu ár 
hjá Kaupfélaginu. Ingimar hefur áftur 
á móti unnið í 20 ár ívjá Heildverslun 
Karls Kristmanns. 

„Ingimar er svo sem enginn ný-
græðingur í verslun. Hann þekkir vel 
inn á þessa hluti og hefur oft leyst mig 
af þegar ég hef farið í frí. Eg verð 
áfram hérna í nokkra daga honum til 
aðstoðar en hætti svo alveg. Það 
verða í rauninni einu brey tingarnar að 
við Edda hættum, allt starfsfólkið 
verður áfram og reksturinn með svip-
uðu sniði að ég held. 

Nei, ég er ekki að fara í útgerð," 
sagði Sigmar og hló við spumingunni. 
„Það er alveg óráðið enn hvað ég tek 
mér fyrir hendur en líklega verður það 

alls óskylt verslunarrekstri. Það 
verður bara að koma í Ijós," sagði 
Sigmar. 

„Eg tek við Vöruvali í dag, raunar 
þarf ég að klára fyrra starfið af en 
Simmi verður mér innan handar í ein-
hverja daga. Þetta er í sjálfu sér ekki 
nein bylting hjá mér, ég hef unnið við 
verslun nær alla ævi og ástæðan fyrir 
því að við förum út í þetta er að mig 
langar til að skapa mér og fjöl-
skyldunni atvinnu. Afkoman hefur 
líka verið góð hjá Vöruvali. Ég reikna 
ekki eð að miklar breytingar verði á 
rekstrinum, alla vega ekki til að byrja 
með. Kannski bryddum við upp á 
einhverjum nýmælum með haustinu," 
sagði Ingimar Georgsson, hinn nýi 
eigandi Vöruvals. 

ÍBV strákarnir í 6. flokki A stóðu uppi sem meistarar á 
Shellmótinu um síðustu helgi. Bls. 12 og 13 

Sumarstúlkan 1999 
Undirbúningur fyrir Sumarstúlkukeppnina á 
laugardaginn er á lokastigi og stefnir í að úr verði 
glæsilegasta skemmtun ársins. í boði er skenuntun 
með kvöldverði af veisluhlaðborði frá Fjörunni, 
skemmtiatriðum, glensi og gríni, tískusýningu þar 
sem stúlkurnar verða í aðalhlutverki og loks dansleik 
sem stendur fram á nótt 
Eins og kemur fram í auglýsingu í miðopnu hefjast her-
legheitin með því að Kiwanishúsið verður opnað kl. 
19.30 og ljóst er að þarna getur fólk á öllum aldri átt 
saman ánægjulega stund. 

Margir koma við sögu við undirbúninginn sem fram-
kvæmdastjórinn, Birna Vigdís Sigurðardóttir, hefur stýrt 
af röggsemi. Þeir sem hafa lagt keppninni lið með 
Fréttum eru m.a. íslandsflug, Vestmannaeyjabær, Spari-
sjóður Vestmannaeyja, Eyjablóm, Sprett úr spori, Apótek 
Vestmannaeyja, Hárgreiðslustofa Guðbjargar, Kúltúra, 
Hressó, Eðalsport, Jazz, Selma Ragnarsdóttir, Fjaran, 

Smart, Snyrtistofan Anita, Rúnar Karlsson, Súsanna 
Georgsdóttir, Davíð Arnórsson og Samvinnuferðir 
Landsýn. 
Eins og gefur að skilja eru stúlkurnar í öndvegi og fá þær 

allar myndarlegar gjafir auk þess sem Sumarstúlka 
Vestmannaeyja fær glæsileg verðlaun. Allar fá stúlkurnar 
m.a. flugfar fyrir einn frá Islandsflugi, þjóðhá-
tíðarlagadiskinn sem er að koma út, nýju Ecolylínuna frá 
Heildsölugallerínu og Hárgreiðslustofu Guðbjargar. Auk 
þess fær sigurvegarinn gjafir frá Apóteki Vestmannaeyja, 
Eðalsporti, Snyrtistofu Anitu, Hressó, gjafabréf frá Smart 
og síðast en ekki síst viku sólarlandaferð til Mallorka í 
haust frá Samvinnuferðum Landsýn. 

Dansleikur er á eftir með Hálft í hvoru með Eyjólf 
Kristjánsson og Gunnar Inga í fararbroddi en um mið-
nætti verður ljóst hver verður Sumarstúlka Vestmanna-
eyja, Ljósmyndafyrirsætan og vinsælasta stúlkan. 

Vikutilhaö * 
vikuna 1. júlf til 7. júlí 

Vara 
Pepsi, 21 - 6 flöskur í kippu. 
Handklæði fylgir með. 

Lenor mýkingarefni, 2x500ml 

Ariel Future, 2,5kg 

fyrir* eftir 
kr. 938,-

kr. 388,- kr. 279,-

kr. 1.134,- kr. 889,-

Bounty eldhúsbréf, 6 rúllur saman kr. 758,- kr. 429,-

Mr. Propper eldhús og glerhreinsir kr. 276,- kr. 218,-

rest tannkrem, 3 á verði 2ja kr. 276,-

Góö versiun . |ð. 
Vettmannabraut \ 
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KNATTSPYRNA 

Rúmlega þúsund peyjar öttu 
kappi í knattspyrnu í Eyjum 

Sparkað 
f rá morgni 
til kvölds 

PEYJAMÓTIÐ í knattspyrnu, 
hið fimmtánda í röðinni, fór 
fram í Vestmannaeyjum hinn 
23. til 27. júní sl. 24 félög 
sendu lið úr 6. flokki til þátt-
töku, en leikmenn voru yf ir 
eitt þúsund. Bolta var sparkað 
frá morgni til kvölds auk þess 
sem peyjarnir höfðu ýmislegt 
annað fyrir stafni. 

Lið ÍBV varð sigurvegari móts-
ins, vann keppni A-liða með því 

að leggja Þrótt, 5:1, í úrslitaleik. 
Blikar voru sterku* á 
mótinu og sigríiðu í 
keppni B- og C-liða. 
B-líðið sigraði- Vlk-
ing, 3:2, og C-liðið 

vann KR, 4:1. Hjá D-liðum voru 
hinir hafnfirsku FH-ingar öðrum 
fremrt, sigruðu Fjölni, 4:1, í lír-
slitaleik og í flokki E-liða var það 
Fjélnir sem vann Fylki, 4:1. 

Það viðraði misvel á piltana í 
mótinu. Þeir voru ekki að láta smá 
rigningu og rok á sig fá heldur léku 
knattspyrnu af miklum móð. Veð-
urguðirnir voru síðan komnir í 
spariskapið á lokadegi mótsins 

" þegar úrslitaleikir fóru fram og var 

Sigfús G. 
Guðmundsson 
skrifar '■ 

vart hægt að hugsa sér betri að-
stæður til að leika fótbolta á Há-
steinsvellinum í Eyjum sem er án 
efa einn besti völlur landsins. 

Landshð og pressulið eru ávallt 
valin á mótinu og er það stór stund 
þegar þau lið mætast á laugar-
dagskvöldinu. Hannaðir eru sér-
stakir búningar á liðin, sem strák-
arnir fá svo að eiga til minningar. 
Að þessu sinni sigraði pressuhðið, 
3:1, og gerði Kolbeinn Sigþórsson, 
Víkingi, tvö mörk og Brynjar Kri-
stjánsson, Val, eitt mark fyrir 
pressidiðið. Mark landsliðsins 
gerði- Arnór Irigi Finnbjöwisson, 
Fram. 

Eyjólfur afhenti verðlaun 

Að.leikjam loknum ásunnudag 
var síðan haldið 'lokahéf þar sem 
afhent voru hin ýmsu verðlaun til 
handa peyjunum og meðal annarra 
var Eyjólfur Sverrisson, atvinnu-
maður með Hertha Berlín, í því 
hlutverki að afhenda peyjununi 
verðlaunin. Flest liðin héldu síðan 
á brott í frábæru veðri á sunnu-
dagskvöld, ýmist sigldu eða flugu 
til móts við sólarlagið eftir vel 
heppnað mót. 

HK-strákar prófuðu 
sprangið í Eyjum 

ÞEIR voru ánægðir með líiíð 
og tilveruna strákarnir í E-

liði HK sem flestir eru að 
stíga sín fyrstu skref á Shell-

móti í Eyjum. Frá vinstri og 
upp: Róbert Karl Lárusson, 
Hörður Sigurðsson, Gísli 
Óskarsson, Hörður Freyr 
Valbjörnsson og Arnaldur 
Bjarnason. Fremri röð: Ás-

mundur Guðjónsson, Almar 
Ingi Björgvinsson og Pétur 
Geir Grétarsson. Strákarnir 
voru að prófa sprangið í 
Eyjum á sunnudeginum 
svona rétt á milli leikja. 
„Þetta er búið að vera alveg 
frábært mót og það er mjög 
gaman að keppa við hin lið-

in, en það er líka þrælgaman 
að prdfa að spranga," sögðu 
strákarnir, sem þó höfðu 
flestir prófað að spranga áð-

ur. Þeir voru ánægðir með 
árangurinn á mótinu. „Við 
erum að fara að spila um ní-
unda sætið núna á eftir við 
Þrótt, Reykjavík, og ætli við 
vinnum ekki eitt eða tvö 
núll, a.m.k. ætlum við að 
vinna," sögðu strákarnir 
ákveðnir, en nú var ekki 
lengur til setunnar boðið því 
bíllinn, sem var að sækja 
strákana, var farinn að 
flauta ótt. og títt, enda 
spennandi og mikilvægur 
leikur framundan. 

Morgunbiaðið/Sigfús G. Guðmundsson 

I 

I 

I 
Morgunblaðið/Sigfús G. Guðmundsson 

Loks sigruðu gestgjafarnir 
GAUTI Þorvarðarson átti þátt í fyrsta sigri ÍBV i flokki A-liða á peyjamótinu í Vestmannaeyjum, en 

hann skoraði eitt af fimm mörkum liðsins í úrslitaleiknum. 

Æfa vel og hlusta á þjálfarann 
Apeyjamóti eru valdir besti leik-

maður mótsins og besti mark-
vörður mótsins. Þeir fá veglega bik-
ara að launum auk ýmissa annarra 
góðra verðlauna. Að þessu sinni 
þótti Bjarki Jónsson, Selfossi, 
standa sig best milli stanganna og 
besti leikmaðurinn var Rafn Har-
aldsson, Þrótti, Reykjavík. Bjarki 
Jónsson sagði: „Þetta kom svolítið á 
óvart, en þetta er toppurinn á góðu 
móti. Okkur gekk reyndar ekkert 
sérlega vel á mótinu - urðum í 15. 
sæti, en það er samt nokkuð gott, 
og þetta bætir líka upp að yera val-
inn besti markvörðurinn. Ég á mér 
tvo uppáhaldsmarkmenn, þá Peter 
Schmeichel og Fabian Barthez," 
sagði Bjarki. 

„Ég veit ekki hvort ég verð ein-
hvern tíma jafngóður og þeir, en 
maður reynir. Eg byrjaði reyndar 
sem útileikmaður og var þar í tvö ár 
en fór síðan að æfa mark og kann 
mjög vel við mig þar," sagði þessi 
lipri markvörður þeirra Selfyssinga 
að loknu móti. 

Rafn Haraldsson var hæstá-
nægður með að hljóta nafnbótina 
„besti leikmaður peyjamótsins". 
„Ég lét mig dreyma um þetta, en 
þetta kom samt á óvart. Eg er mjög 
ánægður með þetta. Mótið var fínt, 

I 

■ 

é 
Morgunblaðið/Sigfíís 

EYJÓLFUR Sverrisson, leikmaður Hertha Berlín í Þýskalandi, var 
viðstaddur verðlaunaafhendingu á peyjamótinu. Hér er hann með 
Bjarka Jónssyni, sem var valinn besti markvörður peyjamótsins, 

og Þróttaranum Rafni Haraldssyni, besta leikmanni mótsins. 

við náðum góðum árangri, urðum í 
öðru sæti. Það var svolítið sárt að 
tapa úrslitaleiknum. Þetta er síð-
asta Shell-mótið mitt þannig að ég 
kemst því miður ekki aftur. Ég á 
mér tvo uppáhaldsleikmenn, þá 
Michael Owen í Liverpool og Hrein 
Hringsson, Þrótti. Þeir eru mjög 

góðir og ég verð vonandi jafn góður 
og þeir seinna meir, en draumurinn 
er að verða atvinnumaður í fótbolta. 
Til þess þarf maður að æfa vel og 
hlusta á þjálfarann sinn," sagði 
Rafn Haraldsson, knattspyrnukappi 
úr Þrótti, og hefur hann lög að 
mæla. 

l ; 
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KNATTSPYRNA 

I 

Fræknir 
Fjölnismenn 
Hið unga félag Fjölnis úr 
Grafarvogi er margrómað 
fyrir öfluga yngri flokka í 
knattspyrnu. Þessir drengir 
gerðu sér lítið fyrir og 
tryggðu sér sigur í flokki E-
liða. Aftari röð frá vinstri: 
Páll Margeir Sveinsson 
þjálfari, Olafur Helgi Guð-
mundsson, Elvar Helgason, 
Birkir Örn Sveinsson, Jó-
hann Ingi Karlsson, Tryggvi 
G. Sveinsson, Agúst Haralds-

son þjálfari. Fremri röð 
frá vinstri:Anton Loftsson, 
Sævar Sveinsson, Jóhann 

I " ^ P ' ^ 5 . . m,-.-. 

Tómas Guðmundsson og 
Ævar Snær Geirmunds-
son. 

Blikar bestir 
B-liða 

Breiðablik sigraði í keppni 
B-liða. Hér má sjá brosandi 
Blika að loknu erfiðu, en 
skemmtilegu móli. Aftari 
rðð frá vinstri: Fylkir Snær 
Ingólfsson, Eyjólfur Bragi 
Arnason, Þorsteinsson, Ind-
riði Sturluson, Haukur 
Baldvinsson. Fremri röð frá 
vinstri: Jóhann Berg Guð-
mundsson, Trausti Stein-
dórsson, Viktor Bragason, 
Aron Matthíasson, Hörður 
Snævar Jónsson. 

Létu að 
sér kveða 

Leikmenn Breiðabliks létu 
að sér kveða á peyjamótinu 
í Eyjum, stóðu uppi sem sig-
urvegarar í keppni B- og C-
liða. A myndinni eru leik-
menn C-liðsins. Aftari röð 
frá vinstri: ívar Eric Jó-
hann, Símon Pétur Ágústs-
son, Sindri Þór Kristjáns-
son, Jón Trausti Guðmunds-
son, Hreiðar Jörundsson, 
Daði Ingólfsson. Fremri röð 
frá vinstri: Hilmar Freyr 

Gunnarsson, Kristinn 
Jónsson, Andrés Guð-

mundsson, Viktor Emils-
son, Daníel Örn Atlason. 

Héldu merki 
FH á lofti 

Það voru brosmildir FH-ingar 
úr Hafnarfirði sem hrepptu 
gullið í keppni D-liða. Aftari 
röð frá vinstri: Hugi Leifsson 
þjálfari, Arnar Gauti Guð-
munds Eiður G. Arndal, Daði 
Þorkelsson, Ólafur Andrés 
Guðmundsson og Róbert 
Magnússon þjálfari. Fremri 
röð frá vinstri: Orn Unnar 
Magnússon, Sævar Ingi Frið-
geirsson, Þorkeli Magnússon, 
Frúnann Ingi Sigurgeirsson 
og Árni Grétar Finnsson. 

I 

' 

+ 

Frábær tilf inning 
að skora 

Þeir voru ánægðir með lffið, Eyja-
peyjanúr sem skoruðu í úrslitaleik 
A-liða. Frá vinstri: Eiður Sigur-
björnsson (1), Guðjón Ólafsson (2), 
Gauti Þorvarðarson (1) og Arnar 
Eyjólfur Ólafsson (1). Þessir fjórir 
gerðu þau fimm mörk í úrslita-
leiknum sem dugðu til sigurs í 
mótinu. Þeir lögðu Þrótt, Reykja-
vflc, að velli, 5:1. Þeir voru sam-

mála um það að það væri frábær 
tilfinning að skora í svona úrslita-
leik. „Þetta er búið að vera topp-
mót og ÉBV er búið að vera besta 
liðið, það er ekki spurning. Við 
töpuðum að vísu fyrir Breiðablik, 
3:2, í riðlakeppninni. Þeir voru 
mjög sterkir. Það kom þó ekki að 
sök - við fórum alla leið og unnum 
mótið," sögðu peyjarnir. 

Heimamenn 
gestrisnir og sigursælir 

Morgunblaðið/Sigfús G. Guðmundsson 

„Jú, við eígum enn möguleika" 
NÚTÍMATÆKNI var notuð óspart til að miðla fréttum til áhugasamra aðstandenda leikmanna. Ungur og 
metnaðarfullur Þórsari er hér sposkur á svip að síma úrslit síðustu leikja heim til aðstandenda sinna. Ekki 

er laust við að hann sé hálf áhyggjufullur á svip, hugsanlega biður erfiður andstæðingur í næsta leik. 

Sigurlið gestgjafanna úr ÍBV. 
Aftari röð frá vinstri: Jón Ólafur 
Daníelsson þjálfari, Arnór Eyvar 
Ólafsson, Guðjón Ólafsson, Krist-
inn Sigurðsson, Davíð Þorleifs-
son og Víðir Róbertsson aðstoð-

arþjálfari. Fremri röð frá 
vinstri: Valtýr Bjarnason, Eiður 
Aron Sigurbjörnsson, Fannar 
Stefnisson, Gauti Þorvarðarson 
og Daníel Freyr Jónsson 
„lukkutröll." 
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Sport 

Shellmotið i Vestmannaeyjum um helgina 
Ekki bara fótboltamót 

Það er Ijóst aö aðaláherslan í mótinu er á knattspyrnu og allt það sem henni fylgir. Þó er 
ekki einungis um að ræða knattspark daginn út og inn hjá strákunum heldur er boðið upp 
á ýmsar skemmtanir og afþreyingu á meðan mótið stendur. í upphafi er að sjálfsögðu 
setningin þar skemmtiatriði af bestu gerð eru í boði. Liðin skiptast svo á að fara i rútuferðir 
þar sem leyndardómum Vestmannaeyja eru gerð góð skil. Bátsferðin er hverjum peyja 
ógleymanleg enda hefur veðrið um helgina verið með eindæmum og ekki sést bára á 
haffletinum í kringum Eyjarnar. Þar er m.a. skoðað fuglalifið, strákunum sýndir hellar og 
farið að úteyjunum. Kvöldvakan hefur skipað stóran sess á föstudagskvöldum og enn og 
aftur er boðið upp á úrvals skemmtiatriði ásamt þvi að strákarnir keppa í ýmsum þrautum, 
svo sem hamborgaraáti. Grillveislan er ávallt vinsæl en hún var á laugardagskvöldið og 
þar voru þrautir og leikir og landsleikurinn leikinn þar sem pressulið mótsins keppir á móti 
landsliði mótsins. Mótinu er svo slitið í lokahófi á sunnudagskvöldið þar sem 
verðlaunaafhending fer fram. -jgi 

Allir hér til að skemmta sér 
„Ég er búinn að vera í þessu á fullu síðan 1988 en árin þar á undan var ég 
svona aukagemsi, bara með. Við reynum alltaf að bæta og breyta til 
batnaðar en ég veit ekki hvað er hægt að bæta þetta mót lengi. Við erum 
hins vegar alltaf með smávegis aukauppákomur með, eins og 
afmæliskökuna núna sem þekur 26 metra," sagði Einar Friðþjófsson, 
framkvæmdastjóri mótsins. „Við heitum alltaf á Iiandakirkju fyrir mótið 
og ég held að við höfum alltaf fengið gott veður, kannski einn og einn dagur 
sem hefur verið rigning en annars man maður ekkert eftir þvi. Þaö sést 
líka einna best á því að foreldrar fjölmenna til Eyja þegar veðrið er svona 
gott og ég gæti best trúað að hér væru hátt i 2500 manns í kringum mótið 
og allir komnir til að skemmta sér. Við vorum t.d. með ball hérna fyrir 
þjálfara og fararstjóra og ég gæti best trúað að um 500 manns hafi verið á 
staðnum og stemningin eftir því. Það er því óhætt að segja að Shellmótið 
sé orðið fjölskylduskemmtun af bestu gerð." -jgi 

Urslitin 
A-liö 

1. sæti: Víkingur-Breiðablik . . . 3-1 
3. sæti: ÍA-Þór Ak. . . 1-1 (ÍA vann) 
5. til 8. sæti: 
Stjarnan-lR 3-0 
FH-ÍBV 1-1 

B-Iiö 
1. saeti: Þór Ak.-ÍR 4-1 
3. sæti: Breiðablik-Fylkir 4-1 
5. til 8. sæti: 
FH-Vikingur 2-1 
KR-Fram 4-1 

C-IÍO 
1. sæti: Breiðablik-Njarðvik . . . 3-1 
3. sæti: Víkingur-ÍA 3-0 
5. til 8. sæti: 
Afturelding-Þór Ak 2-1 
KA-Grindavík 2-0 

D-líö 
1. sæti: Breiðablik-Fylkir 3-1 
3. sæti: KR-KA 2-0 
5. til 8. sæti: 
Fjölnir-Stjarnan 2-2 
Keflavik-Grindavik 4-1 

Innanhússmótið 
Fimmtudagur: A-lið: 1. KR, 2. Fjölnir, 
3. Þór Ak., 4. Leiknir, B-lið: 1. Þór Ak., 
2. Þróttur V., 3. Fjólnir, 4. Ellougton. 
C-lið: 1. Fjölnir, 2. Njarðvík, 3. 
Afturelding, 4. HK. D-lið: 1. HK, 2. 
Fjölnir, 3. Þór Ak., 4. Njarðvík. 
Föstudagur: A-lið: 1. Breiðablik, 2. 
Keflavik, 3. Valur, 4. FH. B-lið: 1. ÍA, 2. 
Breiðablik, 3. Keflavík, 4. Fylkir. C-lið: 
1. KA, 2. ÍA, 3. Fylkir, 4. Keflavik. D-
lið: 1. Fylkir, 2. Keflavik, 3. 
Breiðablik, 4. ÍA. 

Víkingurinn Kolbeinn Sigþórsson sést hér á fullri ferð í úrslitaleik 6. flokks A-liöa í Eyjum í gær. Kolbeinn var bæöi markahæstur og kosinn bestur á mótinu 

byrjun 
- á nýrri öld þegar Shellmótið í Eyjum fór fram i sautjánda sinn 

Þaö var ekki góð byrjunin á fyrsta 
Shellmótinu á nýju árþúsundi, ófært 
til Eyja fram eftir degi og Herjólfur 
sendur til Þorlákshafhar til að sækja 
þá sem ætluðu að koma með flugi. 
En fall er fararheill og það kom ber-
sýnilega í ljós á mótinu að Eyjamenn 
og -konur hafa átt í sairmingaviðraeð-
um fram á síðustu stundu við veð-
urguðina því strax á fimmtudags-
morguninn var komin hin mesta 
blíða, sól, hægur andvari og hitinn í 
kringum 14 gráður. 

Veðrið var ekki það eina sem var á 
áætlun, allt sem viðkemur mótinu var 
nánast óaðfinnanlegt enda mikil 
reynsla í Eyjum fyrir mótum sem 
þessum en þetta var sautjánda mótið í 
röð. Setningin er líklega það eina 
sem þurfti að fresta en eins og kom 
fram hér á undan tókst ekki öllum lið-
um að komast til Eyja í tíma og því 
var sú ákvörðun tekin að fresta mót-
inu þar til kvöldið eftir. Setningin 
sjálf varð svo eins og best verður á 
kosið, fjölmenni var á Týsvellinum og 
allir komnir til að skemmta sér. 
Skemmtiatriðin voru á svipuðum nót-
um og fyrri ár, kraftakarlar, stjörnu-
lið Ómars Ragnarssonar, flugeldasýn-

ing og listflug. Ekki var að sjá að 
drengirnir væru þreyttir þrátt fyrir 
að eiga bæði erfitt ferðalag og tvo 
leiki að baki á tæpum sólahring. 

Ef menn voru ánægðir með veðrið 
á fimmtudeginum þá áttu þeir hinir 
sömu eftir að brosa allan hringinn 
yfir helgina. Sama veðrið var þá þrjá 
daga sem eftir lifðu mótsins, sólin 
skein áfram og hitinn hefur líklega 
farið hátt í tuttugu gráður þegar best 
lét. Einn af forsvarsmönnum mótsins 
hafði það á orði að núna væri hið eina 
sanna Shellmótsveður komið. Leik-
irnir í riðlunum héldu áfram og um 
hádegisbil á laugardeginum var þeim 
lokið og við tóku úrslitaleikir um 
hvort liðin kæmust í undanúrslit eftir 
hádegi. Breiðablik, ÍA og Þór, Akur-
eyri, voru áberandi meðal efstu liða 
og komust Breiðabliksmenn í fjögurra 
liða úrslit í A-, B-, C- og D-liðum eða 
öllum þeim sem keppt var 1. 

Víkingar unnu 
Úrslitaleikirnir hófust svo um há-

degi og var endað á úrslitaleik í A-lið-
um sem er hápunktur mótsins. Þar 
mættust Breiðablik og Vikingur og 
byrjuðu þeir fyrrnefhdu leikinn betur. 

Aron skoraði sitt annað mark í leikn-
um og tryggði Vikingum sigurinn, 
3-1, eftir jafhan og spennandi úrslita-
leik. 

jgi 

Þrátt fyrir það þá komust Víkingar 
yfir með marki Kolbeins Sigþórssonar 
sem vann boltann af varnarmönnum 
Blika, lék á markvörðinn og skoraði í 
auttmarkið. Víkingar voru komnir á 
bragðið og eftir þunga sókn Breiða-
bliks komust 
Reykvíkingar í 
skyndisókn sem 
endaði með 
marki Alexand-
ers Arons Gylfa-
sonar. Staðan í 
hálfleik var 2-0 
fyrir Víking. 

Þjálfari 
Blikanna hafði 
komið sínum 
ski]aboðum rétta 
leið til sinna 
manna því fljót-
lega eftir að 
seinni hálfleikur 
byrjaði skoruðu 
þeir og þar var 
að verki Krist-
inn Steindórs-
son. En Víking-
ar voru ákveðn-
ari og Alexander Það var oft hart barist á Shellmótinu um helgina. 

* 

lk 

Ert þú að spá í 
golfferð í haust 
eða vetur? 

Frábært úrval af 
spennandi áfanga-
stöðum og margir 
brottfarardagar í 
boði. 

Kynntu þér máli 
strax því sumar 
ferðir eru nú 
þegar að fyllast. 
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Shellmótið í Vestmannaeyjum um helgina 
Víkingar uröu Shellmótsmeistarar meö því aö leggja Breiöablik, 3-1 , 
úrslitaleik og strákarnir sjást hér aö neöan ásamt þjálfurum sínum. 

Hér ao ofan eru lioin sem léku til úrslita í flokki B-lioa. Þórsarar unnu leikinn gegn IR, 4 -1 . 

Kolbeinn kos-
inn bestur 

- Viktor úr Breiðabliki besti markmaðurinn 
Kolbeinn Sigþórsson, bróðir Andra Sig-

þórssonar í KR, var í gær valinn besti leik-
maður Shellmótsins árið 2000. Kolbeinn er 
vel að titlinum kominn enda var hann 
einnig markahæstur í mótinu og var fyrir-
liði Víkinga sem unnu gullverðlaun A-liða í 
gær. Við tókum Kolbein tali strax eftir að 
hann hafði tekið við viðurkenningunum. 

Hvernig leið þér þegar þú heyrðir 
nafnið þitt kallað í hátalarakerQnu? 

„Mér leið bara mjög vel. Ég varð bara 
mjög ánægður með þetta." 

Sástu einhverja aðra sem þér fannst 
koma til greina sem bestu leikmennirn-
ir? „Ég veit það ekki. Það eru bara margir 
góðir strákar hérna." 

Þú ert hefur verið markahæstur núna 
þrjú Shellmót í röð og núna valinn best-
ur, ertu svona rosalega góður? „Ég get 
eiginlega ekki svarað því. Ég æfibaravel 
þannig að ég er vel undirbúinn." 

Nú á Andri bróðir þinn markametið á 
inótmu, sett 1987, ætlaöir þú að slá met-
ið? „Ég veit það ekki. Ég ætlaði bara að 
verða markahæstur í ár og halda marka-
kóngstitlinum." 

Er enginn rígur milli ykkar bræðr-
anna um hvor sé meiri markaskorari? 
„Nei, nei, ekkert svo. Hann veit að ég er 
betri." 

Hvert af 25 mörkum þínum er svo 
eftiiminnilegast? „Þegar ég skoraði í úr-
slitaleiknum og kom Víkingi í 1-0 og við 
unnum svo leikinn, 3-1." 

Ánægður Bliki 
Besti markmaðurinn í ár var valinn Vikt-

or Böðvarsson. Viktor var nýstiginn af 
verðlaunapallinum þegar við náðum tali af 

Fulltaf 
verðlaunum 

- afhent á lokahófinu í gær 

honum. 
Áttirðu von á því að verða valinn besti 

markmaðurinn á mótinu? 
„ Nei, eða jú, dálítið. Ég var ánægður 

með hvemig mér gekk í mótinu og í úr 
slitaleiknum þó að við töpuðum 
þar." 

Varstu búinn að sjá ein 
hverja aðra sem gátu unnið 
þessa viðurkenningu? 
„Já, mér fannst Stjörnu-i 
markmaðurinn mjög góðurJ 
og svo voru nokkrir góðir í 1 
viðbót." 
Hver eru uppáhaldsliðin 
þín? „Manchester United 
og Breiðablik." 
Og hverjir eru uppí, 
haldsleikmennirnir 
þínir? „Atli Knútsson 
og Birkir Kristinsson 
hérna heima og Fabian 
Barthez hjá Manchest-
er." 
Á hvað stefnirðu 
þegar þú verður 
eldri? 
„Ég stefni náttúrlega 
á að verða atvinnu-
maður í knatt-
spyrnu og helst með 
Manchester 
United." 
Viltu segja eitt-
hvað að lokum? 
„Nei, bara að ég er 
ánægður með mót-
ið og viðurkenn-
inguna." -jgi 

I gær var Shellmótinu svo slit-
ið formlega i iþróttamiðstöðinni í 
Vestmannaeyjum. Rúmlega 1500 
manns voru samankomin í saln-
um til að sjá verðlaunahafana og 
hylla þá. Var mikil stemning 
meðal strákanna, vel var klappað 

fyrir þeim sem unnu til verð-
launa og þakið á húsinu 
^ , ætlaði að rifna af þeg-

ar strákarnir sungu 
allir sem einn hinn 
margfræga sigur-
söng Olei, olei. 

Ve rð laun in 
voru að venju 
margs konar og 
hér eru viður-
kenningar sem 
einstaklingar 
og lið fengu. 

Besti leik-
maður: Kol-
beinn Sig-
þórsson, Vík-

ingi. 
Besti mark-

maður: Viktor 
Böðvarsson, 

Breiðabliki. 
Prúðustu liöin: 

Grótta og Leiknir. 
Háttvisisverðlaun 

KSÍ: Þróttur, R. og KA. 
Markakóngar: 
A-lið: Kolbeinn Sigþórsson, 

Víkingi, með 25 mörk. 
B-lið: Bergþór Sigurðsson, 

Breiðabliki, með 11 mörk. 
C-lið: Ágúst Örn Arnar-

son, Breiðabliki, með 16 
mörk 

D-lið: Ingimar R. Ómars-
son, Keflavík, með 16 mörk. 

Kappát: Trausti Sigur-

björnsson, IA. 
Sterkasta liðið: Fjölnir. 
Þrautabraut: Lewis Vessey 

Baiton, Ellöughton. 
Húlahopp: Pétur Rafnsson, ÍA. 
Skalla á milli (eldri): Örn Ingi 

Bjarkarson og Kolbeinn Sigþórsson, 
Vikingi. 

SkaUa á milli (yngri): Atli Sigur-
jónsson og Ottó H. Reynisson, Þór, 
Akureyri 

Vítahittni (eldri): Einar B. Ómars-
son, Gróttu. 

Vftahittni (yngri): Daniel Már 
Ólafsson, Þrótti, Vogum. 

Skothittni (eldri): Einar Jónsson, 
KA. 

Skothittni (yngri): Andrés Péturs-
son, Stjörnunni. 

Knattrak (eldri): Alexander Lúð-
víksson, Val. 

Knattrak (yngri): Birgir Magnús-
son, HK. 

Skotfastastur (eldri): Hilmir Æg-
isson, Aftureldingu. 

Skotfastastur (yngri): Kristján H. 
Bryde, Breiðabliki. 

Halda á bolta (eldri): Ingvar Vign-
isson, Aftureldingu. 

Halda á bolta (yngri): Garðar I. 
Leifsson, FH. 

Körfuhittni: Arnór Kárason, Þór, 
Akureyri. 

Hringjakast: Sigurður Svansson, 
Njarðvik. 

Limbó: Pétur Óskarsson, Fylki. 
Pflukast: Helgi R. Jensson, Val. 

Gestalióin voru Jjögur og tóku 
þátt í keppni B-liða. Liðunum var 
ekki gefinn kostur á sigri í aðalmót-
inu og var brugðist við þvi með því að 
halda mót milli þessara liða. Sigur-
vegari varð enska liðið Elloughton 
Juniors, í öðru saeti Sindri, Horna-
firði, í þriðja sæti Þróttur, Nes., og í 
fjórða sæti Þróttur, Vogum. Einnig 
fékk Orri Gústafsson, leikmaður Ell-
oughton, viðurkenningu fyrir aö vera 
markahæstur í keppni B-liða. 

Tvö bestu liö mótsins sjást hér á myndinni aö ofan. Fyrir aftan eru Shellmótsmeistarar Víkinga og 
neöri röö eru Blíkaren Víkingar unnu úrslitaleikinn, 3-1. Breiöablik varö Shellmótsmeistari C-liöa eftir hörkuúrslitaleik gegn Njarövík. Blikar unnu, 

3-1, en vel á fór meö liöunum f leikslok og hér aö ofan má sjá þau stilla sér upp saman. 
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Sport 
ÍR-ingar áttu vaska fulltrúa á 
Shellmótinu um helgina og hér til 
vinstri eru fjórir hressir strákar, allir 
með þaö á hreinu hvaö þeir œtlubu 
aö gera á mótinu. Berjast sem einn. 

Vill frekar fótboltann 
Geir Sveinsson, fyrrverandi fyrirliði íslenska landsliösins í handknattleik, lét sig ekki 

vanta í Eyjum um helgina enda strákurinn hans að spila með Val. 
„Ég kom nú ekki hingað fyrr en á föstudaginn þannig að fyrstu leikirnir sem ég náði 

1 rauninni voru ekki fyrr en á laugardeginum. En svo náði ég hins vegar 
innanhússmótinu þar sem við nældum okkur í brons." 

Og þú ert að sjálfsögðu að fylgjast með stráknum? „Já, já, ég kom hingað til að 
fylgjast með stráknum mínum Arnari Sveini sem er að koma hingað í fyrsta skipti og 
þar af leiðandi ég líka. Okkur líst alveg svakalega vel á þetta, glæsilega að þessu staðið, 
tímasetningar standast og umgjörðin er ótrúleg. Það er kannski ekkert óeðlilegt að 
þetta gangi svona vel enda eru Eyjamenn búnir að halda þetta svo oft þannig að ég held 
að Vestmannaeyingar geti verið mjög stoltir af þessu." 

Hvernig finnst svo fyrrverandi landsliðsfyrirliðanum í handknattleik að vera 
staddur á einu stærsta knattspymumóti hérlendis? „Mér fmnst það bara mjög 
ánægjulegt og eins og staðan er í dag vill drengurinn frekar vera I fótbolta en 
handbolta, það angrar mig bara ekki neitt því hann verður að ráða þessu sjálfur." 

Hvernig hefur gengi ykkar manna verið í mótinu? „Svona allt í lagi. Eigum 
við ekki að segja að það sé gamli Ólympíuandinn að vera með sem ráði. Nei, nei, 
þeir urðu i fjórða sæti í okkar riðli en náðu svo í brons í innanhússmótinu þannig 
að það ríkti mikil gleði eftir það því þá fara strákarnir ekki tómhentir heim." 

skotnir í stelpunni 
Á mðtinu í ár eru meðal gestaliða ensku drengirnir úr Elloughton Juniors. Með þeim 

spilar Islendingurinn Orri Gústafsson og einnig ein stelpa, Rachel Bedford. Við 
byrjuðum á því að spyrja Rachel hvernig henni liki á íslandi? „Bara ágætlega. Mér 
finnst að vísu stundum svolítið kalt hérna en veðrið núha er alveg ágætt." 

En hvernig b'st Orra á að vera kominn til íslands að spila fótbolta? „Bara mjög 
vel, ég kem oft á sumrin til íslands og spila stundum fótbolta þá." • 

Segöu mér aðeins frá liðinu sem þú spilar með? „Liðið heitir Elloughton Juniors 
en Elloughton er rétt fyrir utan Hull. Við erum í ððru sæti í Hull Boys Leg.í Englandi 
en 30 lið keppa þar. Við erum nýbúin að fá nýja búninga sem eru hvítir á litinn en pabbi 
minn er þjálfari og Steve West er með honum en við æfum bara einu sinni í viku." 
Rachel, nú ert þú eina stelpan í liðinu, hvernig er það? „Það er allt í lagi því að ég 
er í skóla með mörgum strákunum og þekki þá því ágætlega." 

Hvernig finnst þér mótið hafa verið? „Þetta hefur verið frábært. Að vísu gekk 
okkur ekkert vel í innanhússmótmu af því að við erum ekki vön að spila innanhúss. 
En annars hefur okkur bara gengið vel." Og eru strákarnir ekkert skotnir í þér? 
„Bara í öðrum liðum. Þeir gáfu mér kók og súkkulaði." -jgi 

Ekki er mikið um meiðsli á Shell-
mótinu enda eru drengimir mjög svo 
heiðarlegir og eru allt annaö en gróf-
ir. Einn KR-ingur var þó svo óhepp-
inn að fótbrotna um helgina. Ekki fót-
brotnaði hann þó í knattspyrnuleik, 
heldur við leik á föstudagskvöld. 

Annar Fjölnismaóur fékk þungt höf-
uðhögg og var fluttur með sjúkrabíl á 
Heilsugæslustöð Vestmannaeyja 
enda var jafnvel haldið að hann væri 
kinnbeinsbrotinn. En það er seigt i 
Fjölnismönnum og drengurinn var 
mættur með liði sínu í næsta leik, 
glóðarauganu ríkari. 

Ný regla var tekin upp á Shellmót-
inu, nú mega varamenn ekki vera á 
hliðarlinu eins og hefur verið undan-
farin ár heldur eiga þeir að vera 
ásamt einum til tveimur aðstoðar-
mönnum í varamannasvæði viö 
endalínu vallarins. Þjálfari má þó 
áfram vera á hliðarlínu. 

Þetta er gert til þess að minnka álag-
ið á völlum Vestmannaeyja enda hef-
ur oft farið svo að á hliðarlinunum á 
mótunum tveimur hafa verið ógræð-
andi sár sem hafa ekki gróið fyrr en 
árið eftir. 

Dómarar erujjölmargir á SheUmót-
inu i ár og eru fiestir þeirra búsettir 
í Eyjum. Þó slæðast alltaf aðkomu-
menn með í störfin og sást til Krist-
ins Jakobssonar alþjóðadómara við 
dómarastörf á mótinu. -jgi 

Texti 
Júlíus G. Ingason 

Myndir 
Ómar Garðarsson 

Geir Sveinsson var mættur ásamt syni sínum Arnari Steini og hér sjást þeir 
feðgar gæða sér á nesti ásamt hressum félögum og öðrum Valsmönnum í Eyjum 
þegar stund gafst til milli leikja. 

Afmælistertan 
I tilefni af tíunda afmæli 
Shellmótsins var risastór 
afmælisterta bökuö og hvert 
liö fékk sinn hluta. Hér að ofan 
sjást svangir KR-ingar dást að 
afmælistertunni rétt áður en 
þeir fengu aö bragða á 
gómsætri tertunni. 
Fullt af foreldrum mætti til aö 
horfa á sfna menn og hér til 
hægri má stuðningsfóik KR. 

Ab neban er eitt gestaliba 
mótsins, ensku drengirnir og 
stúlkan Rachel Bedford úr 
Elloughton Juniors. 
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Shellmótið í Vestmannaeyjum um helgina 
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Frétta- og ouglýsingasími: 481-3310 • Fax 481-1293 

Daglegar 
ferðir milli 
lands og Eyja 

Landf/utningar 
Rútuferðir - Bus tours 

Móttaka ferðamanna, skóla- og íþróttahópa 
ÓDÝRASTI KOSTURiNN í EYJUM 

0) 4811909 - 896 6810 - fcx4811927 

Sendibílaakstur 
innanöæiar 

Vilhjálmur Bergsteinsson 
n 481-2943 jSEMMEHðAlÍLL 

» 897-1178 

SPARISJÓÐUR Suðurlands var opnaður á Selfossi í síðustu viku og er hann fyrsta útibú Sparisjóðs 
Vestmannaeyja. Myndin er frá opnuninni, f.v. Skæringur Georgsson og Ragnar Óskarsson 
stjórnarmenn, Þór Vilhjálmsson stjórnaríormaður, Ólafur Elísson sparisjóðsstjóri, Pétur Hjaltason 
forstöðumaður útibúsins og stjómarmennirnir Arnar Sigurmundsson og Hjálmfríður Sveinsdóttir. 

Leitað að leikurum 
í ágúst í sumar er ætlunin að gera 
15 mínútna leikna barnamynd sem 
tekin verður í Vestmannaeyjum. 
Efnt var til samkeppni hjá Sjón-
varpinu í samstarfi við sjónvarps-
stöðvar í 18 öðrum löndum þar sem 
einnig verða gerðar slíkar myndir 
og munu myndirnar verða sýndar í 
öllum löndunum. 

Á Islandi var hugmynd Sveins 
Magnúsar Sveinssonar valin en hún 
heitir „Pysjuþjófurinn" og fjallar, eins 
og nafnið bendir til, um ævintýri á 
pysjutímanum í Vestmannaeyjum. 

Sveinn Magnús er Eyjamaður að 
uppruna (bróðir Sigurðar handbolta-
manns) og segist hafa fengið 
hugmyndina fyrir tveimur árum þegar 
hann var með sínum börnum í Eyjum 
í ágústmánuði. 

Myndin fjallar um systkin í Vest-
mannaeyjum sem lenda í útistöðum 
við óprúttinn peyja þegar efnt er til 
keppni í pysjusöfhun. 
Myndataka fer fram dagana 10.- 17. 

ágúst en Sveinn Magnús er nú í 

Shellmótið er hafið 
Shellmótið var sett á Týsvellinum í 
gær, en um 2400 til 2500 gesta er 
vænst til Eyja í tengslum við mótið, 
sem er, eins og allir vita, 
knattspyrnumót ungra og 
efnilegra fótboltadrengja frá 
helstu fótboltafélögum á landinu. 
Að sögn Einars Friðþjófssonar 
framkvæmdastjóra mótsins leit 
illa út með flug í fyrstu, vegna þess 
hversu lágskýjað var, en um 
hádegið rofaði til og hafði ekki 
dottið niður flugferð þegar blaðið 
fór í prentun, svo allar Ukur bentu 
til að enginn þyrfti að sitja heima 
sökum samgönguvandræða. 

Einar sagði að mótið yrði með 
hefðbundnum hætti. „Mótið er 
fyrst og fremst hugsað sem alhliða 
fjölskylduskemmtun þar sem 
foreldrar og afkvæmi geta átt 
góðar stundir saman og dregið að 
sér hinn eina og sanna 
íþróttaanda." 
Aðspurður hvort IB V ætiaði sér 

stóra hluti á mótinu sagði Einar að 
ÍBV ætti titil að verja og að 
sjálfsögðu myndu allir leggjast á 
eitt um að halda titlinum í Eyjum. 
Mótinu lýkur á sunnudaginn með 
hefðbundinni verðlaunaveitingu 
og skemmtan. 

Þrisvar fullfermi 
Loðnuveiðar fyrir Norðurlandi 
hafa gengið njög vel en þær hófust 
20 júní sl. Fáir bátar hófu veiðar 
þá enda margir enn á síldveiðum. 

Huginn VE er eitt þeirra skipa sem 
hófu veiðar þann 20. júní. í gær voru 
þeir að landa þriðja túrnum á 
Siglufirði og er þá heildarafli þeirra 
farinn að nálgast 3000 tonn. Guð-
mundur Huginn Guðmundsson, skip-
stjóri, sagði að þetta hefði gengið 
frábærlega. Loðnan væri um 55 
sjómílur norður af Langanesi og þeir 
hefðu verið að fylla í tveimur til 
þremur köstum. Þetta væri góð 
loðna og verksmiðjumenn á Siglu-

firði segðu ár og daga síðan svo 
falleg sumarloðna hefði borist 
þangað. Guðmundur Huginn sagði 
að nú væri tekið að fjölga skipum á 
miðunum, t.d. hefði Isleifur VE 
komið á þriðjudag og fyllt sig á 
stuttum tíma. Guðmundur Huginn 
segir að þeir muni halda áfram 
meðan svona góð veiði helst og 
reyna að ná nokkrum túrum til 
viðbótar. Undanfarin ár hafa veiðar 
á sumarloðnu gengið fremur illa og 
talsverður barningur að ná hverjum 
farmi. Nú er hins vegar allt annað 
uppi á teningnum og gott hljóð í 
sjómönnum á loðnuveiðum. 

Eyjum til að velja leikara í myndina. 
Aðalleikarar eru þrír, tveir piltar og 
ein shílka og þurfa þau að vera á 
aldrinum 8 - 1 0 ára. Þá þarf einnig 
nokkra aukaleikara, börn á öllum aldri 
og auk þess fólk í hlutverk móður og 
bæjarstjóra. Þá langar Svein Magnús 
einnig að fá aðgang að góðum og 
náttúrulegum garði til myndatöku, 
helst með kofa. 

Sveinn Magnús verður í Arnar-
drangi við Hilmisgötu, Lionssalnum, í 
dag frá kl. 17 -21 og tekur á móti 
þeim sem áhuga hafa á að leika í 
myndinni og tekur þá í prufu. 

Víða hrunið 
úr f jöllum 
Mikið hrun átti sér stað í fjöllum 
og klettum á Heimaey í kjölfar 
jarðskjálftanna 17. og 21. júní. 

Umfangsmikið magn jarðvegs og 
grjóts mun hafa hrunið í sjó fram og 
því Eyjamenn lítt orðið varir við það. 
Olafur Jónsson, skipstjóri á PH-
Viking, hefur siglt með ferðamenn í 
kringum Eyjar í fjölda ára. Hann 
sagði að víða sæist að hrun hefði átt 
sér stað, hins vegar gæti hann ekki 
dæmt um hvort um varanlegar 
skemmdir væri að ræða. „Mesta 
hrunið sýnist mér hafa orðið í Klifinu, 
Miðkletti, í Dufþekjunni og austan í 
Stórhöfða. Þarna eru víða svöðusár. 
Einnig hefur hrunið úr Lambaskor-
unum rétt fyrir ofan Skarfatanga." 
Ólafur sagði að mikið hefði verið um 

dauðan fugl á sjónum fyrst eftir 
skjálftana. „Það var aðallega fýll og 
svartfugl, en ekki svo mikið um 
lunda. Það hefur verið nóg að gera í 
skoðunarferðunum, en við höfum 
ekki farið inn í neina hella ennþá. 
Enda ekkert vit í því að storka 
örlögunum með því," sagði Ólafur. 

Vikutilboð Vöruvals »& 1 
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SHELL-mótið fór fram um síðustu helgi og heppnaðist vel. Bls. 16, 17,og22. 

Fargjaldahækkun Flugfélags íslands: 

Hlutfallslega mest 
til Vestmannaeyja 

Frá og með 1. júlí hækkuðu far-
gjöld í áætlunarflugi Flugfélgs ís-
lands. Hækkunin nemur að jafnaði 
5 til 7 prósentum til allra viðkomu-
staða félagsins á landinu. 
Arni Gunnarsson, sölu- og markaðs-

stjóri Flugfélags íslands, sagði hækk-
unina mesta til Vestmannaeyja ef litið 
væri á prósentuna eina og sér, en 
krónulega hækki allir ákvörðunar-
staðir félagsins um sömu upphæð eða 
500-800 kr. „Það væri því áfram 
ódýrast að fljúga til Eyja," sagði Arni. 

Arni sagði að ástæður hækkanana 
væru vegna kostnaðarhækkana og 
nefndi hann til hækkanir á eldsneyti, 
óhagstæða gengisþróun og nýgerða 
kjarasaminga. „Þrátt fyrir aukningu 
farþega á þeim leiðum sem við 
fljúgum til, þá breytir það ekki 
afkomutölum okkar miðað við 
hækkanir á áðurgreindum kostaaði." 

Arni sagði að fimm fargjaldaflokkar 
væru í notkun hjá Flugfélagi íslands. 
„Tveir lægstu hækkuðu um 500 
krónur og þrír hæstu hækkuðu um 
600-800 krónur. Sem dæmi um 

lægsta flokk get ég nefnt bónussæti, 
sem kostaði 7230 en hækkar í 7730., 
þetta er jafnfram lægsta hækkun á 
fargjaldi hjá okkur. Bónusfargjald er 
skilyrt, það gildir í einn mánuð, greitt 
er við bókun, breytingargjald er 1500 
og gisting á ákvörðunarstað er 
lágmark tvær nætur. í hæsta flokki get 
ég nefnt forgangssæti sem var á 
10.330 krónur og fer í 11.130 krónur, 
en þessi sæti eru ekki skilyrt, þau 
gilda til dæmis í eitt ár og veita vildar-
punkta til meðlima í vildarklúbbi 
Flugleiða." 
Árni sagði að Flugfélagið hafi reynt 

að bíða með hækkanir sem stöfuðu af 
kostnaði eins lengi og framast væri 
unnt. „Við höfum haldið að okkur 
höndum en eins og þróun mála hefur 
verið, þar sem eldsneyti hefur hækkað 
um helming miðað við sama tíma í 
fyrra voru þessar hækkanir óum-
fiýjanlegar. Einnig hefur gengisþróun 
verið óhagstæð, því við erum til 
dæmis að leigja vélar í dollurum, og 
svo vegur hækkun launaliða einnig 
þungt," sagði Arni. 

Afli og veiðarfæri 
verða gerð upptæk 
Lögregla vill minna Iundaveiði-
menn á að fara varlega við veiðar 
vegna breytinga sem orðið hafa á 
fjöllum eftir jarðskjálftana í.júní. 
Myndast hafa sprungur auk þess sem 

laust grjót er víða. Þá er og ástæða til 
að benda veiðimönnum á að óheimilt 
er að stunda lundaveiðar nema hafa 
gilt veiðikort. Mun lögregla fylgja því 

eftir í ár, eins og undanfarin ár, að 
veiðimenn séu með slík kort. Mega 
þeir sem eru að koma úr veiði eiga 
von á að verða stöðvaðir af lögreglu 
og inntir eftir korti. Geti menn ekki 
framvísað veiðikorti eiga þeir á hættu 
að afli og veiðarfæri verði gerð 
upptæk, þ.e. lagt verði hald á veiðina 
og háfinn. 

Arnar Hjaltalín nýr formaður Verkalýðsfélagsins sem er á leið í eina sæng með Snót 

Jón hættir eftir 29 ára starf 
Jón Kjartansson lét af formennsku 
í Verkalýðsfélagi Vestmannaeyja 2. 
júní síðastliðnn en þá hafði hann 
verið formaður félagsins í 29 ár. 
Við formennsku tók Arnar Hjaltalín 

og mun hann byrja í fullu starfi í 
ágústmánuði. Arnar sagði í stuttu 
spjalli að Jón myndi þó verða starfs-
maður félagsins enn um hríð, enda 
væri hann hafsjór þekkingar og 
fróðleiks um málefni verkalýðsfé-
lagsins og því gott að hafa slíkan 
mann sér við hlið á meðan hann væri 
að komast inn í málin. 

Arnar sagði að mikið væri á döfinni 
hjá Verklýðsfélaginu og bæri þar hæst 
sameiningu Verkalýðsfélags Vest-
mannaeyja og Snótar. „f haust mun 
hefjast formlegur undirbúningur að 
sameiningu félaganna, en það er ljóst 
að vilji er innan hvoru tveggja fé-
laganna að ganga í eina sæng frá og 
með næstu áramótum." 

Arnar sagði að sameiningarhug-
myndin hefði verið í deiglunni í mörg 
ár og að núna fyndist mönnum rétti 
tíminn og aðstæður til þess að ljúka 
málinu. „Verkalýðsfélög um landið 

hafa verið að sameinast og þess vegna 
fordæmin til staðar. Við munum þess 
vegna leggja reynslu annarra félaga, 
sem sameinast hafa, til grundavallar. 
Nú eru einnig samningar að baki að 
undanteknum samningum við fiski-
mjölsverksmiðjur í Eyjum. Það ætti 
því að vera sæmileg kyrrð á næstunni. 
Við munum móta stefnu og sameinast 
um hana. Ég er mjög bjartsýnn um 
það en að sjálfsögðu verða hugmyndir 
lagðar fyrir fundi í félögunum 
tveimur, þar sem hinn almenni 
félagsmaður mun mun eiga síðasta 

orðið í atkvæðagreiðslu." 
Arnar sagði að starfið legðist vel í 

sig, enda starfið bæði skemmtilegt og 
krefjandi. „Það er hins vegar ekki 
sjálfgefið að ég verði formaður sam-
einaðs félags, en það er held ég 
nokkuð skýrt að það eru að verða kyn-
slóðaskipti í verkalýðshreyfingunni. 
Hér í Eyjum held ég að ekki verði þó 
um neina byltingu að ræða. Við 
viljum sjá félagslega og fjárhagslega 
sterkt félag, sem þjónað getur 
félagsmönnum sem best." 

Arnar sagði að reyndar hefði verið 

samstarf milli Verkalýðsfélags Vest-
mannaeyja og Snótar í nokkurm 
málum undanfarin ár. „Við höfum til 
dæmis tekið sameiginlega á orlofs-
málunum og höfum rekið sameigin-
lega skrifstofu frá 1. júní síðastliðnum. 
Þannig að það má segja að við séum í 
sambúð, sem hefur gengið mjög vel. 
En það er ekkert gert í dag sem 
skuldbindur hvort félag um sig. Nú er 
vilji til að stíga skrefið til fulls og gera 
félögin að einni sterkri heild til 
hagsbóta fyrir félagsmenn." 

m TM-ORYGGi 
FYRIR 

FJÖLSKYLDUNA 
einar öll trygg r.gamálin 

a einfaldan og 
hagkvaeman háti 

Bílaverkstæöið Bragginn s.f. 
Réttingar og sprautun 
Flötum 20 - Síml 4811535 

Viógerðir o,g; smurstöð 
Flötum 20 - Síml 4813235 

M% Sumaráætlun 
v v v FráEyjum Frá Þorlákshöfn 

Alladaga kl. 08.15 kl. 12.00 
Aukaferðir fimmtud., föstud. og sunnud. 

kl. 15.30 kl. 19.00 

<*2zM 2 NH^Herjólfur Sími 481 2800 - Fax 481 2991 
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Shellmótið 2000 fór fram í einmuna blíðu: 

Foreldrar hafa 
aldrei verið fleiri 

Víkingur stóð uppi sem Shellmótsmeistari - Hlutur ÍBV heldur slakur 
Fyrír þann sem er strákur á 
aldrinum átta til tíu ára og hefur 
áhuga á að spila fótbolta hlýtur 
þátttaka í SHELL-mótinu í 
Vestmannaeyjum að vera 
hápunkturinn. Góð skipulagning 
mótsins er fyrir löngu þekkt, 
aðstaða til að halda slíU mót er góð 
í Eyjum ásamt því að fjöldi fólks er 
alltaf tilbúið að leggja á sig mikla 
vinnu til að allt fari sem best fram. 
Að þessu er hægt að ganga sem 
vísu á hverju móti en þegar 
veðurguðirnir leggjast á sveif með 
mannfólkinu verður útkoman 
frábær eins og sannaðist á 
SHELL-mótinu 2000 sem lauk á 
sunnudagskvöldið. Reyndar var 
veður ekki sem skyldi á 
miðvikudeginum, röskun varð á 
flugi og fresta varð setningu fram á 
fimmtudagskvöld. Sjálft mótið 
hófst samkvæmt áætlun á 
fimmtudagsmorgni enda komið 
besta veður sem héist fram á 
sunnudagskvöld þegar 
yerðlaunaafhendingin fór fram í 
Iþróttamiðstöðinni. 

SHELL-mótið 2000 er hið 17. 
frá upphafi og voru keppendur 
rúmlega 1100 frá 24 félögum. Auk 
þess fylgdi liðunum a.m.k. annar 
eins fjöldi þjálfara, fararstjóra og 
foreldra þannig að í allt hafa hátt í 
2500 manns verið í Eyjum í 
tengslum við mótið. Foreldrar hafa 
aldrei verið fleiri enda líta margir 
á SHELL-mótið sem 
fjölskylduskemmtun fyrst og 
fremst þó að knattspyrnan sé það 
sem dregur fólkið hingað. 

Dagskráin var hefðbundin. 
Mótssetningin hefst með 
skrúðgöngu sem nær óslitið frá 
Barnaskólanum inn á Týsvöll þar 
sem mótið er sett. Þar voru mættir 
kraftakarlar, Stjörnulið Omars 
Ragnarssonar sem mætti 
fararstjórum enska liðsins 
Elloughton sem voru meðal 
gestaliða á móti. Ræður fluttu 
bæjarstjóri, fulltrúi Shell og Þór 
Vilhjálmsson, formaður ÍBV-
íþróttafélags setti mótið. 

Auk knattspyrnunnar, bæði 
utan- og innanhúss var farið í leiki 
og þrautir, efnt var til kvöldvöku, 
landslið og pressulið SHELL-
mótsins áttust við, keppendur fóru 
í bátsferð og séð var til þess að 
stóra fólkið skemmti sér líka. Var 
þeim boðið upp á hið fræga 
fararstjóraball auk siglingar með 
PH-Viking. 

Það var sama við hvern var 
rætt, allir voru mjög ánægðir með 
alla framkvæmd mótsins sem 
rennur í gegn eins og smurð vél. 
Keppendur gistu í öllum 
skólunum, Framhaldsskólanum, 
Barnaskólanum og Hamarsskóla. 
Þar var þeim borinn 
morgunverður og í Kiwanishúsinu 
var ein máltíð á dag. 

Eins og áður er getið hefur fjöldi 
foreldra aldrei verið meiri og mátti 
heyra á gestum að jarðskjálftarnir 
hafi haft sitt að segja því fólk hafi 
viljað vera til staðar ef jörðin tæki 

STRAKARNIR sem léku fyrir hönd ÍBV á Shellmótinu ásamt Kára Þorleifssyni þjálfara. IBV komst ekki á verðlaunapall að þessu sinni. 

að titra á ný. Jarðskjálftarnir urðu 
Iíka til þess að tjaldstæðið í 
Herjólfsdal var Iokað og í staðinn 
skaut upp tjaldbúðum vítt og 
breitt uiii bæinn. Stærstar voru 
þær við Iþróttamiðstöðina og 
Þórsheimilið þar sem Þróttarar 
voru með sameiginlegt eldhús og 
veitingatjald. 

Sunnudagurinn er eðlilega 
stærsti dagur mótsins en þá fara 
úrslitaleikirnir fram og þar er 
úrslitaleikur A-liða hápunkturinn 
því þar takast tvö bestu liðin á um 
Shellmótsmeistaratitilinn. 
Víkingar stóðu uppi sem 
sigurvegarar að þessu sinni eftir 
sigur á Breiðabliki. Eins og alltaf 
var úrslitaleikur A-liða stórkostleg 
skemmtun þar sem drengirnir 
sýna stórkostlega knattspyrnu og 
agaða. Fyrir þá er þetta ekki síðra 
en úrslitaleikur í Evrópukeppninni 
eða jafnvel Heimsmeistarakeppni. 
Um kvöldið standa þeir svo á palli 
sem ótvíræðir sigurvegarar fyrir 
framan mörg hundruð jafnaldra 
sína og fullorðna þegar verðlaunin 
eru afhent í á lokahátíðinni. Hvað 
fer í gegnum huga þeirra er erfitt 
að segja til um en örugglega eru 
þeir að upplifa eina af stóru 
stundunum í lífinu og sama verður 
hvað langt þeir ná í 
knattspyrnuíþróttinni, að standa á 
verðlaunapalli á Shellmóti í Eyjum 
verður ein af stóru stundum á 
ferlinum. 

RANNVEIG og Sævar Ingi kunnu vel við sig á mótinu. 

Tók Shellmótið f ram yf ir Kristnihátíð 
Foreldrar á Shellmóti hafa aldrei 
verið fleiri en í ár. Ríkir mikil 
stemmning átjaldsvæðum 
Fréttir hittu eina mömmuna sem 
fylgdi drengnum sínum til Eyja. 

Rannveig Gunnarsdóttir sat í blíð-
unni á sunnudaginn og var að fylgjast 
með úrslitaleik B-liða á Hásteinsvelli. 

„Eg kom strax á miðvikudeginum 

þannig að ég er búin að fylgjast 
nokkuð vel með mótinu. Strákurinn 
minn, Sævar Ingi, er í ÍR og við erum 
nokkuð ánægð með gengi þeirra, en 
hann er í C-liði. Mótið er náttúrulega 
alveg einstakt og öll skipulagsvinna er 
í góðum höndum. Tímasetningar 
standast nánast undantekningarlaust 
og ég get ekki annað en verið mjög 

satt. 
Það hefur ekkert kitlað þig að fara á 
Kristnihátíðina frekar en að koma á 
Shellmótið? 

„Nei, það var sko mjög auðvelt val 
þar á milli. Það kom reyndar aldrei 
annað til greina en að koma á 
Shellmótið enda er strákurinn að 
keppa." 
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ÞAÐ hafa ekki oft verið fleiri samankomnir í íþróttamiðstöðinni en á lokahófi Shellmótsins á 
sunnudagskvöldið. Þar stigu þeir sem sköruðu fram úr á verðlaunapall og þeirri stund gleyma þeir seint 

Ánægjuieg heimsókn 
á æskustöðvarnar 

Á göngunni um svæðið rákumst við 
á kunnuglegt andlit í fjöldanum. 
Þar var stödd Sigurlaug Bjarna-
dóttir, brottfluttur Eyjamaður, 
sem er reyndar nýflutt aftur til 
íslands eftir áralanga dvöl á 
Bretlandseyjum. 

„Við erum mjög ánægð með 
árangurinn hjá Sigvhati syni okkar og 
félögum hans. Hann hefur verið að 
spila með Breiðablik C og þeir 
enduðu í fyrsta sæti þannig að það 
gerist varla betra. Mótið sjálft er nátt-
úrulega frábært, góðar tímasetningar 
og nóg fyrir strákana að gera. Veðrið 
hefur svo auðvitað verið alveg frábært 
og það gerir þetta ennþá skemmti-
legra." 
En er ekki alltaf gott veður í Vest-
manneyjum? 
Eftir smá þögn „Nei ekki alveg alltaf. 
Minningin er allavega ekki á þann 
veginn, kannski er maður bara farinn 
að kalka, hver veit." 

SIGURLAUG og Sighvatur en 
hann varð meistarí með 

Blikunum í flokki C-liða. 

Okkar maður í Pressuliðinu 
Á hverju Shell-móti er valið landslið 
og pressulið sem síðan etja kappi í 
Ieik sem er liður í kvöldvökunni á 
föstudagskvöldinu. 

Það þykir mikill heiður að vera 
valinn í annað hvort liðið og í þetta 
sinn var Eiður Aron Sigurbjörnsson 
frá IBV í Pressuliðinu en hann er 
sonur Sigurbjöms Ófeigs Hallgríms-
sonar og Ásdísar Sveinjónsdóttur. 

Eiður Aron er tíu ára og er því á 
seinna árí í 6. flokki og leikur með A-
liðinu. Hann varð Shellmótsmeistari 
með ÍB V í fyrra en núna lenti A-liðið 
í 5. til 8. sæti en hann er ekki ósáttur. 
Hann var líka markahæstur í sínum 
riðli með 12 mörk. 

„Það var mjög gaman á Shell-
mótinu og mest gaman var þegar við 
komumst upp úr riðlinum með því að 
vinna Gróttu 10 - 0 en svo töpuðum 
við fyrir Víkingi 7 - 0 í átta liða 
úrslitunum sem var ekki skemmti-
legt," segir Eiður Aron um mótið. 

Hann segist hafa orðið hissa á að 

vera valinn í Pressuliðið en það var 
mjög gaman þó landsliðið hafi unnið 
4 - 3 . 

Eiður Aron heldur með Liverpool í 
enska boltanum en heldur samt að 
United verði lfka meistari næsta ár. Á 
EM hélt hann með Portúgal og svo 
með Italíu en sættir sig við Frakka 
sem Evrópumeistara. En hvað ætlar 
hann sér í boltanum? „Ég ætla að 
halda áfram að æfa og stefni að því að 
komast í meistaraflokk og kannski í 
atvinnumennsku." 

Eiður Aron 
Sigurbjörnsson frá ÍBV 
var val i nn í Pressuliðið 
og hann var líka 
markahæstur í sínum 
riðli. 

Sá besti stefnir á 
atvinnumennsku 

Oft koma fram á sjónarsviðið ungir 
knattspyrnumenn sem eiga alla 
möguleika á að ná langt í knatt-
spyrnu ef rétt er haldið á spilunum. 

Einn slíkur vakti óskipta athygli 
þeirra sem fylgdust með Shellmótinu 
og höfðu ensku gestimir á orði að ef 
þessi ungi maður væri á Englandi 
fengi hann ekki að ganga laus, eins og 
þeir segja. 

Hér er átt við Kolbein Sigþórsson 
úr Víkingi, en bróðir hans Andri er 
leikmaður með KR. Kolbeinn var í 
lok móts útnefndur sem besti leik-
maður mótsins og kom það fáum á 
óvart. Hann varð einnig markahæstur 
þriðja áríð í röð. 
Hvernig leið þér þegar þú heyrðir 
nafnið þitt kallað í hátalarakerfinu? 

„Mér leið bara mjög vel og er mjög 
ánægður með þetta." 
Sástu einhverja aðra sem þér fannst 
koma til greina sem bestu leik-
mennirnir? 

„Ég veit það ekki en það era margir 
góðir strákar hérna." 
Þú ert búinn að vera markahæstur 
núna þrjú Shellmót í röð og núna 
valinn bestur, ertu svona rosalega 
góður? 

„Ég get eiginlega ekki svarað því. 
Eg æfi bara vel þannig að ég er vel 
undirbúinn." 
Nú á Andri bróðir þinn markametið á 
mótinu, sett 1987, ætlaðir þú að slá 
trietið? 

„Ég veit það ekki en ég ætlaði að 
verða markahæstur í ár og halda 
markakóngstitlinum." 
Hver eru uppáhalds liðin þín í enska 
og íslenska boltanum? 

„Manchester United og KR." 
Og hverjir verða fslandsmeistarar? 
„ KR." 
Nú hefur þeim ekkert gengið neitt 
sérstaklega að undanfömu, hvernig 
heldurðu að hægt sé að bæta gengið 
hjá þeim? 

„Ég veit það ekki, kannski þarf ég 
bara að taka bróður minn í smá 
kennslustund." 
Hvert af þessum 25 mörkum þínum er 
svo eftirminnilegast? 

„Þegar ég skoraði í úrslitaleiknum 
og kom Víking í 1-0 og við unnum 
svoleikinn 3-1." 
Stefnirðu á atvinnumennskuna þegar 
þú verður eldri? 

„Já, með Manchester United." 

Góður árangur 
Breiðabliks 

Breiðablik náði mjög góðum 
árangri á mótinu, komst í 
fjögurra liða úrslit í öllum liðum 
og yann tvenn gullverðlaun. 

Úlfar Hinriksson er þjálfari 
Breiðabliks og við spurðum hann 
hvort hann væri ekki ánægður 
með þennann góða árangur. 
} Jú það er óhætt að segja það. 

Eg kvarta alla vega ekki." 
En hvernig stendur á þessum 
góða árangri? 
„Við erum með stóran árgang 

núna og það er vel staðið að öllum 
málum í kringum félagið." 
En hvernig fannst þér mótið 
takast? 
„Þetta er búið að vera rosalega 

lín 1, maður er bara ofsalega 
þreyttur. Þetta tekur á og síðasti 
dagurinn er eiginlega bara 
spurningin um úthald en ekki 
knattspyrnulega getu. En þetta 
er bara eins og þjóðhátíð, maður 
mætir alltaf aftur." 
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LANDA-
KIRKJA 
- lifandi samfélag! 

8. júlí laugardagur 
Kl. 10.30 Útför Sólveigar Ólafs-
dóttur. 
14.00 Útför Stefáns Guð-
mundssonar. 

9. júlí sunnudagur 
Kl. 11.00 Böm borin til skímar í 
guðsþjónustu dagsins. 

12. júlí miðvikudagur 
20.30 Enn og aftur opið hús fyrir 
unglinga í KFUM&K húsinu. 
Skapti Öm og Óli Jói gefa skýrslu 
afkristnihátíð 

HVÍTA-
SUNNU-
KIRKJAN 
Fimmtudagur 
Kl. 20.30 Biblíulestur - Af 
ávöxtunum skuluð þér þekkja þá. 
Lilja Óskarsdóttir. 
Laugardagur 
Kl. 20.30 brotning brauðsins 
Sunnudagur 
Kl. 11.00 Vakningarsamkoma 
Ræðumaður: Hjálmar Guðnason. 
Samskot til innanlandstrúboðs! 
Allir hjartanlega velkomnir 
Hvítasunnukirkjan 

Allir velkomnir í 
Hvítasunnukirkjuna. 

AÐVENT-
KIRKJAN 
Laugardagur N. juli 
Kl. 10.00 Biblíurannsókn. 
Kl. 11.00 Guðsþjónusta, gestur Kristján 
Friðbergsson. 
AUir hjartanlega velkomnir. 

Biblían 
talar 
sími 
481-
1585 

SHELLmótið: Gústaf Baldvinsson kom með heilt lið frá Englandi 

Drcnsirnir cru klökkir yf ir mótinu 
Enska drengjaliðið EUoughton 
Juniors var gestalið á Shellmótinu 
en það kemur frá HuII-svæðinu. 
Alls komu tíu leikmenn með liðinu, 
níu drengir og ein stúlka en mikill 
fjöldi af foreldrum fylgdi liðinu til 
Eyja. Þjálfarar liðsins eiga einmitt 
drengi í liðinu en annar þjálfaranna 
er Eyjamaðurinn Gústaf Baldvins-
son og við hittum hann eftir loka-
hófið. 

Við byrjuðum á því að biðja hann 
aðeins að segja örlítið frá sjálfum sér. 

„Ég er Eyjapeyi í húð og hár og 
spilaði með IBV í gegnum alla yngri 
flokkana. Ég spilaði svo með 
meistaraflokki alveg þangað til ég fór 
fór frá Eyjum 1982. Þá lék ég með 
Isfirðingum og þjálfaði svo Einherja á 
Vopnafirði í eitt ár. Þaðan lá leiðin til 
Akureyrar þar sem ég þjálfaði KA í 
þrjú ár," sagði Gústaf um fótboltaferil 
sinn^ 

„Árið 1986 fór ég í mastersnám í 
Hull og hef ekki komið heim síðan. 
Ég fór upphaflega þangað út til að 
vera í eitt ár að hvíla mig á þjálfuninni 
en sú hvfld stendur enn. Núna rek ég 
fyrirtæki þama úti sem ég á með 
Samherja sem sér um sölumál þeirra í 
Englandi, Þýskalandi, Færeyjum og 
Skotlandi. Við sjáum einnig um að 
selja fyrir fleiri fyrirtæki. Þannig að 
ég hef í nógu að snúast." 
En þú gefur þér samt sem áður tíma til 
þess að þjálfa? 

„Já, já. Þetta er eiginlega bara 
bekkur, skólasystkini sonar míns sem 
ég byrjaði að þjálfa. Hægt, til að byrja 
með en síðustu fimm ár höfum við 
verið að rífa félagið upp og emm núna 
orðnir alvöm félag. Maður var þama 
alltaf á laugardögum hvort sem er á 
æfingum þannig að það var í sjálfu sér 
ekkert mál að taka að sér þjálfunina. 
Við emm að bæta við æfingahópinn 
enda höfum við glæsilegt æfingasvæði 
rétt við bakgarðinn hjá mér þannig að 
öll aðstaða er fyrir hendi. Bílskúrinn 
hjá mér hefur svo verið notaður sem 
hálfgerð geymsla fyrir bolta og allt 
það sem fýlgir svona útgerð. En þetta 
er bara svo gaman." 
Takið þið þátt í einhverjum mótum? 

,Já, en engu eins og Shellmótinu. 
Við keppum í svokallaðri Hull 
drengjadeild og enduðum þar í öðm 
sæti en keppnistímabilið stendur yfir 
vetram'mann og keppum við um sjötíu 
leiki. Þetta var í fyrsta skipti sem við 
tókum þátt í deildinni þannig að 
árangurinn verður að teljast mjög 
góður." 

Þjálfaði marga sem nú eru í 
meistaraflokki EBV 
Hvernig kom það til að þú fórst að 
þjálfa hjá félaginu? 

„Ég þjálfaði í Eyjum frá því að ég 
yar fjórtán ára, hvert einasta sumar. 
Ég hef þjálfað marga af þessum peyj-
um sem em núna í meistaraflokki, ég 
tók Birki Kristinsson með mér til 
Vopnafjarðar og þjálfaði Hlyn Stefáns 
í mörg ár þannig að ég er með 
bakteríuna. Síðan fór Orri sonur minn 
að æfa með liðinu og ég fylgdist með 
en leist ekki á. Ég ætlaði að spila golf 
á laugardögum en hægt og sígandi datt 
ég inn í þetta. Meðþjálfari minn hefur 
t.d. aldrei spilað fótbolta. Hann er 
aðallega í að aga krakkana til, enda 
held ég að hann hafi verið í hernum á 
sínum tíma. Það fer minna fyrir knatt-
spyrnulegri þekkingu hjá honum. En 
fyrir vikið hlýða krakkarnir manni 
eins og skot." 
Er aginn kannski helsti munurinn á að 
þjálfa hér og úti? 

,Já ég mundi segja það en svo er 
það líka að krakkarnir úti hafa ekki 
sömu aðstæðumar og héma. Þrátt fyrir 
langan vetur og erfið veðurskilyrði 

GÚSTAF í hópi kampakátra dregnja. -Við spyrjum okkur bara hvernig við getum í raun þakkað 
nægilega vel fyrir okkur, sagði hann eftir mótið. 
hafið þið íþróttahúsin. Við höfum alla 
möguleika á því að æfa mun meira og 
ég ætla að auka æfingarnar í haust úr 
einni æfingu á viku í tvær. En það er 
gaman að segja frá því að þegar ég var 
að byrja þá var bara til einn bolti. Eg 
byrjaði á því að kaupa bolta fyrir 
hvem leikmann og foreldmm fannst 
þetta nú vera hálfgert bmðl. En eins 
og ég hef séð núna í mótinu finnst 
mér íslenskir krakkar mun teknískari 
en míhir krakkar, það er engin 
spurning. En það sem við höfðum 
fram yfir flest liðin var leikreynsla 
enda em krakkamir hjá okkur að spila 
bara í deildinni yfir sjötíu leiki og ég 
tel að það hafi komið okkur að góðum 
notum um helgina." 

Unnu alla sína leiki 
Þið náðuð mjög góðum árangri á 
Shellmótinu. 

„Jú, alveg frábæmm árangri enda 
unnum við alla leikina okkar og ég get 
nú varla farið fram á meira. Mér 
fannst líka krakkamir mínir vera að 
spila mun betur héma en þau gerðu 
heima. Aðstæðumar hafa náttúmlega 
mikið að segja, margir áhorfendur, 
gott veður og þetta lyfti þeim á hærra 
plan. Það fannst mér einna skemmti-
legast við mótið af þeirra hálfu." 
En em einhver mót á Englandi í 
líkingu við þetta? 

„Við höfum farið á nokkur svona 
stór mót í Englandi og ég verð að 
segja það að ekkert þeirra kemst í 
hálfkvisti við Shellmótið. Eg gæti 
jafnvel ímyndað mér að þetta mót 

væri stærsta knattspyrnumót fyrir 
þennan aldurshóp í heiminum, án þess 
að ég þekki það." 
Er þetta fyrsta Shellmótið sem þú 
kemur á? 

, Já, en ég var héma eina helgi fyrir 
mörgum áram og fylgdist þá aðeins 
með þessu en mótið hefur breyst 
töluvert síðan. Þetta er í fyrsta skipti 
sem ég er sem þáttakandi. Ég var 
búinn að hugsa þetta lengi, að koma 
með liðið hingað. Með því vildi ég að 
strákurinn minn fengi að kynnast 
Shellmótinu. Þegar ég bar þetta upp 
við aðra foreldra voru allir svo ofsa-
lega jákvæðir. Það var strax byrjað að 
safna fyrir þessu. Það er einmitt pabbi 
með hverjum einasta krakka héma og 
það sýnir kannski best áhugann." 
Hvemig gekk svo ferðalagið? 

„Bara nokkuð vel. Við komum til 
íslands í alveg brjáluðu veðri og rútan 
sem keyrði okkur í Þorlákshöfn þar 
sem við gistum í eina nótt, hristist svo 
rosalega í látunum að mér stóð ekki 
alveg á sama. Ég svaf varla um 
nóttina fyrir áhyggjum enda 
Herjólfsferð framundan og spáin 
kannski ekkert rosalega góð. En svo 
þegar við vöknuðum þá var komið 
þetta ágætis veður og sjóferðin gekk 
mjög vel. Svo hefur þetta verið algjör 
draumur. Ég get sagt þér að ég sá ekki 
einn pabbann á lokahófinu. Þegar ég 
gekk á hann og spurði hann af hverju 
hann kom ekki sagði hann til-
finningarnar hefðu hreinlega borið sig 
ofurliði, hann var hreinlega klökkur 
yfir þessu öllu saman. Félagar mínir 
eiga bara ekki orð yfir þetta. 

Krakkarnir vom lika að finna sig mjög 
vel héma og blönduðu geði við 
íslensku krakkana, kannski sérstaklega 
D3V strákana sem reyndust þeim mjög 
vel." 
Þannig að þið farið héðan með góðar 
minningar? 

„Já, ekki spuming. Þeim fannst 
lfka Vestmannaeyjar svo fallegur 
staður að þeir spurðu mig einu sinni, 
af hverju viltu eiga heima í Englandi 
en ekki hérna? Eg yppti bara öxlum 
en þeir heimtuðu svar og bættu við að 
þaðþyrftiaðveraafeinhverjuviti. Ég 
gat náttúrulega ekkert svarað þeim." 
Viltu koma einhverju að í lokin? 

„Ég vil að sjálfsögðu biðja fyrir 
rosalegt þakklæti til allra þeirra sem 
unnu við mótið. Við spyrjum okkur 
bara hvernig við getum í raun þakkað 
nægilega vel fyrir okkur." 

Efst í huga þakklæti 
Allan Barker fylgdi syni sínum, James 
til Islands. Allan var ólmur í að fá að 
þakka fyrir sig. 

, J?etta er í fyrsta skipti sem ég kem 
hingað og ég er alveg yfir mig hrifinn. 
Þetta er búið að vera mjög gaman, 
heitt og notalegt og sólin hefur skinið, 
þetta er bara næstum því eins og í 
Englandi." 
En hvað finnst þér um Shellmótið? 

„Það er alveg einstakt. Vel 
skipulagt og mjög skemmtilegt fyrir 
strákana. Eg vil bara þakka íbúum 
Vestmannaeyja kærlega fyrir og 
skipuleggjendum mótsins kannski 
sérstaklega." 

Landssímadeild lcvenna: Stjarnan 0 - IBV 0 

Mjos osanngjarnt jafn-
tcfli hjá stclpunum 

Á þriðjudagskvöldið, 27. júní, 
mætti IBV liði Stjörnunnar í 
Garðabænum í Landsímadeild 
kvenna. 

Fyrir leikinn höfðu Stjömustúlkur 
ekki tapað stigi í ár, en góður leikur 
IBV kom þeim greinilega í opna 
skjöldu. Stelpurnar voni mun betri 
aðilinn allan leikinn og þrátt fyrir að 

eiga fjöldann allan af fæmm þá tókst 
þeim ekki að skora. Lokatölur leiksins 
urðu 0-0, sem fyrir leikinn hefðu talist 
góð úrslit fyrir ÍBV en þegar upp er 
staðið hefði sigur verið sanngjam. 
Heimir Hallgrímsson var þrátt fyrir 
jafhteflið ánægður með liðið. 

„Við vomm að spila mjög vel og 
sköpuðum okkur mun meiri tækifæri 

en Stjarnan. Lukkudísimar hafa hins 
vegar verið á þeirra bandi í sumar og 
þannig var það í þessum leik. Ég er 
náttúrulega óhress með að skora ekki 
enda fengum við nóg af færam en við 
eram enn að bæta okkar leik þannig 
að það býr enn mikið í liðinu." 
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URSLIT 

KNATTSPYRNA 
KR-Keflavík 1:2 
Cola Cola bikarkeppni karla (Bikarkeppni 
KSÍ), 16-liða úrslit, KR-völlur, mánudagur 
3. júli: 
Mðrkin: Jóhann Þórhallsson (55.) - Hjálm-
ar Jónsson (39.), Guðmundur Steinarsson 
v.sp. (83.) 
Lið KR: Kristján Finnbogason. - Victor 
Victorsson, Þormóður Egilsson, Gunnar 
Einarsson, Bjarni Þorsteinsson - Sigþór 
Júlíusson, Sigursteinn Gíslason, Jóhann 
Þórhallsson - Einar Þór Daníelsson, Hauk-
ur Ingi Guðnason, Andri Sigþórsson. 
Lið Keflavíkur: Gunnleifur Gunnleifsson -
Paul Shepard, Liam O'SuIlivan, Garðar 
Newman, Gestur Gylfason - Zoran Lju-
bicic, Gunnar Oddsson, Þórarinn Kri-
stjánsson, Jóhann Benediktsson (Haraldur 
Guðmundsson 78.) - Hjáimar Jónsson, Guð-
mundur Steinarsson (Ragnar Steinarsson 
89.) 
Gul spjöld: Þórarinn Kristjánsson, Kefla-
vík. 
Markskot: 16:9. Horn: 7:2. 
Ahorfendur: 1.238. 
Domari: Gylfi Orrason. 

Sedan - Leiftur 3:0 
Intertoto-keppnin, 2. umferð, fyrri leikur, 
Sedan í Frakklandi, iaugardaginn 1. júlí. 
Mörkin: Cédric Mionnet 2 (15., 45.), Pius 
N'Diefi(63.) 
Lið Sedan: Nicholas Sachy, Jean-Louis 
Montero, Luis Satorra, Eduardo Oliveira, 
Dominique Gourville, Moussa N'Diaye 
(Philippe Celdran, 79), Saif Diao (Mathieu 
Verschuere, 46), Madjid Adjaoud, Olivier 
Quint, Cédric Mionnet, Pius N'Diefi (Alex 
Di Rocco, 64) 
Lið Leifturs: Jens Martin Knudsen - Ser-
gio Macedo, Hlynur Jóhannsson, Hlynur 
Birgisson, Alexandra Da Silva - Sámal 
Joensen, Páll V. Gíslason (Ingi Hrannar 
Heimisson 89.), Júlíus Tryggvason (Örlyg-
ur Helgason 66.), Jens Erik Rasmussen -
John Petersen, Alexandre Santos (Steinn 
Viðar Gunnarsson 74.) 
Gul spjöld: Júlíus Tryggvason, John Peter-
sen, Jens Martin Knudsen, Pius N'Diefi, 
Mathieu Verschuere. 
Áhorfendur: Um 6.000. 

Intertoto-keppnin 
2. umferð, fyrri leikir: 
Atlantas (Lit..) - Bradford (Eng.) 1:3 
Dinaburg (Lett.) - AaB (Dan.) 0:0 
Velbazdh (Búl.) - Olomouc (Tékk.) 2:0 
Tatabanya (Ung.) - Cibalia (Kró.) 3:2 
Stabæk (Nor.) - Auxerre (Frakk.) 0:2 
CBlsany (Tékk.) - Mogilev (Hv.R.) 6:2 
StPetersburg (Rús.) - Primorje (Sló)... 3:0 
Z.Lubin (Pól.) - S.Belupo (Kró.) 1:1 
Pelister (Mak.) - V.Frölunda (Sví.) 3:1 
LASK (Aust.) - D.Pribram (Tékk.) 1:1 
Perugia (ít.) - Standard (Belgíu) 1:2 
Mallorca (Sp.) - Piatra Neamt (Rúm.)....2:l 
Salamina (Kýp) - Austria Wien (Aust) ...1:0 
Nistru (Mold.) - Salzburg (Aust.) 2:6 
Xamaz (Sviss) -Stuttgart (Þýsk.) 1:6 

2. deild karia 
KÍB - Víðir 3:2 
Nenad Cvetkovic, Halldór Eraglides, 
Guðbjartur Flosason - Antony Stissi, 
Gunnar Sveinsson. 

FJöldi loikja 
ÞðrAk. 
KS 
KlB 
Aftureldlng 
Víðir 
Selfoss 
KVA 
Lelknir R. 
Léttlr 
HK 

7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

U 
7 

5 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
O 

J 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
3 
0 
1 
2 

T 
0 
1 
2 
2 
3 
4 
3 
5 
5 
5 

Mörk 
23:5 
13:7 

15:10 
12:9 
9:8 

16:14 
10:13 
9:14 
6:23 
7:17 

Stlg 
21 
16 
15 
11 
10 

9 
6 
6 
4 
2 

3. deild karla A 
HSH - Njarðvík 0:0 
Fjölnir - Barðaströnd 2:0 

Njarðvík 7 5 2 0 20:7 17 
Fjölnir 7 4 1 2 17:5 13 
HSH 7 3 3 2 15:5 12 
Bruni 6 3 1 2 10:8 10 
Barðaströnd 7 1 1 5 9:18 4 
ÞrótturV 6 0 0 6 4:32 0 

3. deild karla B 
Reynir S. - GG 2:0 

Hamar/Ægir 6 3 2 1 23:10 11 
-•Haukar 5 3 2 0 12:6 11 

ReynirS 6 2 2 1 8:4 11 
KFS 5 3 1 1 20:7 10 
GG 6 2 2 2 11:9 8 
Grótta 6 1 0 5 10:27 3 
ÍH 6 0 1 5 6:27 1 

3. deild karla C 
Völsungur - Neisti H 3:1 
Hvöt - Magni 5:1 

'Völsungur 6 4 2 0 14:3 14 

5 1 4 0 6:5 7 
NeistiH 5 2 0 3 6:7 6 
Hvöt 6 1 2 3 6:7 5 
Nökkvi 5 1 2 2 5:11 5 

3. deild karla D 
ÞrótturN 5 4 1 0 21:7 13 
LeiknirF 5 3 0 2 8:9 9 
Huginn/Höttur 5 2 0 3 9:15 6 
NeistiD 5 0 1 4 5:12 1 

Landssímadeildin 
(EfstÍI deild kvenna) 
IBV-FH 7:0 
Samantha Britton 3, Kelly Shimmin, Hjör-
dís Halldórsdóttir, Karen Burke, Elva 
Dögg Grímsdóttir. 

Noregur 
Haugesund - Brann 2:4 
Molde - Moss 0:3 
Odd Grenland - Bodö/Glimt 2:2 
Rosenborg - Válerenga 2:1 
Start - Tromsö 1:1 
Viking - Bryne 3:0 

FJóldl lelkjo 
Rosenborg 
Brann 
Viking 
Molde 
Stabæk 
Moss 
OddGrenl. 
Bodö/Glimt 
Tromsö 
Lllleström 
Haugesund 
Válerenga 
Bryne 
Start 

11 
11 
11 
11 
10 
11 
11 
10 
11 
9 
11 
11 
11 
11 

u 
8 
7 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
O 

J T Mörk Stlg 
2 1 24:9 26 
2 2 27:18 23 
2 3 23:14 20 
5 1 19:16 20 
2 3 22:9 17 
4 3 14:11 16 
3 4 17:15 15 
4 3 16:21 13 
4 4 16:22 13 
5 2 10:8 11 
1 7 18:30 10 
3 6 15:18 9 
2 7 12:24 8 
3 8 8:26 3 

Shell-mótid 
Peyjamótið í Eyjum. 

A-LIÐ 
Víkingur 
Breiðablik 
ÍA 
■ Besti leikmaður: Kolbeinn Sigþórsson, 
Víkingi. 
■ Markakóngur: Kolbeinn Sigþórsson, 
Víkingi, skoraði 25 mörk. 

B-LIÐ 
Þdr, Akureyri 
ÍR 
Breiðablik 
■ Bestí leikmaður: Viktor Böðvarsson, 
Breiðabliki 
■ Markakóngar Bergþór Sigurðsspn, 
Breiðabliki, og Davíð Már Stefánsson, ÍR, 
skoraði 11 mörk. 

C-LIÐ 
Breiðablik 
Njarðvík 
VíMngur 
■ Markakóngur: Ágúst Örn Arnarson, 
Breiðabliki, skoraði 16 mörk. 

D-LIÐ 
Breiðablik 
Fylkir 
KR 
■ Markakóngur: Ingimar R. Ómarsson, 
Keflavík, skoraði 16 mörk. 

GOLF 

íslandsmótið í holukeppni 
HaldiðaðHellu. 
Úrslit karla: 
1 sæti: Björgvin Sigurbergsson GK 
2 sæti: Ólafur Þór Agústsson GK 
3 sæti: Örn Ævar Hjartarson GS 
4_sæti: Heiðar Davíð Bragason GKj 
Úrslit kvcnna: 
1 sæti: Ragnhildur Sigurðard. GR 
2 sæti: Kristín E. Erlendsdóttir GK 
3 sæti: Ólöf María Jónsdóttir GK 
4 sæti: Þórdís Geirsdóttir GK 

Opna Samskips-mótið 
Með forgjöf 
Baldur Þór Gunnarsson, Nk 67 
Jón Guðbrandsson, GKJ 69 
Kristján O. Jóhannesson, GR 69 
Án forgjafar 
Gunnsteinn Jónsson, GSE 73 
Arngrímur Benjamínsson, NK 74 
Kristján O. Jóhannesson, GKJ 76 

Opna Nissan-mótið 
Með forgjöf: 
Einar Gunnarsson, GK 66 
Ingi K. Magnússon. GO 68 
Jón Steinar Jónsson, GO 68 
Án forgjafar: 
Einar Gunnarsson, GK 73 
ÓskarB. Ingason, GO 76 
Ólafur Sigurjónsson, GR 76 

BORN OG UNGLINGAR 

Veðurguðimir 
kættust með 
2.5 • 0 peyjum 

íEyjum 
RÚMLEGA 2.500 ungir knattspyrnumenn sem eru á 6. aldursári, 
foreldrar, þjálfarar og aðstoðarmenn sem komu víðs vegar að 
flykktust til Eyja í síðustu viku á árlegt Shellmót sem nú var haldið í 
17. sinn. Mótið í ár var að vanda glæsilegt og dagskráin sem stóð í 
fimm daga bauð upp á sannkallaða knattspyrnuveislu. Þó svo að 
drengirnir væru að koma til Eyja til að iðka knattspyrnu þá varýmis-
legt annað gerttil að gera dvölina fyrir þá hvað eftirminnilegasta. 
Farið var í rútuferðir, bátsferðir, sprangað, svamlað í sundlaug bæj-
arins og keppt í hinum ýmsu þrautum þar sem reyndi á matarlyst, 
knattleikni og húlla hopp svo eitthvað sé nefnt. 

Eins og áður segir er þetta í 17. 
sinn sem mótið er haldið og í ár 

voru 27 félög sem sendu inn 96 lið til 
^ ^ m þátttöku. Mótið var 
SkaptiÖrn sett á fimmtudags-
Ólafsson kvoldið í siðustu viku 
skrifar en fresta þurfti setn-

ingunni um einn dag 
þar sem veðurguðirnir voru ekkert í 
allt of góðu skapi á fyrsta degi móts-
ins. En góð dagskrá á setningunni 
hefur svo sannarlega komið veður-
guðunum í gott skap því sól og blíða 
var þar sem eftir lifði móts og því 
knattspyrnuaðstæður eins og best 
verður á kosið. Skemmtiatriði á setn-
ingunni voru í svipuðum dúr og fyrri 
ár, stjörnulið Ómars Ragnarssonar 
spilaði, kraftakarlar sýndu hvað í 
þeim býr, listflug og svo glæsilæg 
flugeldasýning. 

Vfkingar, Blikar og Þórsarar 
sigurvegarar 

Á sunnudeginum var leikið til úr-
slita í flokki A, B, C og D liða og oft 
og tíðum sáust glæsileg tilþrif hjá 
drengjunum sem höfðu svo sannar-
lega gaman af því sem þeir voru að 
gera. En leikar enduðu þannig að í 
flokki A liða voru það Víkingar sem 
unnu Breiðablik í úrslitaleik, hjá B 
liðum voru það Þórsarar frá Akur-
eyri sem unnu ÍR-inga, í flokki C liða 
voru það Breiðabliksmenn sem sigr-
uðu Njarðvík og svo voru það Blikar 
sem báru sigurorð af Fylki í flokki D 
liða. 

Mikiðskorað 
Mikið var skorað af mörkum á 

mótinu og að venju voru þeir sem 
skoruðu mest verðlaunaðir. Hjá A 
Uðunum var það Kolbeinn Sigþórs-

son, Víkingi, með 25 mörk, hjá B lið-

um Bergþór Sigurðsson, Breiðabliki, 
11 mörk, í flokki C liða var það Ágúst 
Örn Arnarsson, Breiðabliki, sem var 
á skotskónnum með 16 mörk og svo 
Ingimar R. Ómarsson, Keflavík, með 
16 mörk hjá D liðum. 

Miklð verk að skipu-
leggja mótið 

„Þetta gekk alveg rosalega vel og 
ekki spillti veðrið fyrir", sagði Björn 
Elíasson sem situr í mótanefnd og er 
einn af þeim fjölmörgu sem komu að 
skipulagningu mótsins í ár. „Öll 
framkvæmd mótsins gekk mjögvel 
og félögin öll til fyrirmyndar. í ár 
tókum við þá ákvörðun að takmarka 
þátttöku niður í 96 lið því að í fyrra 
sem var algert metár mættu 104 lið 
til þátttöku, sem var of mikið, en við 
erum virkilega ánægðir með hvernig 
tiltókstíár." 

Að skipuleggja mót sem þetta er 
ótrúlega mikið verk sem margir 
koma að en Björn er búinn að standa 
lengi í þessu. „Ég er búinn að standa 
í þessu í 15 ár og þetta er alltaf jafn 
gaman en þetta er mikil törn. Móta-

nefndin er að störfum frá klukkan 
sjö á morgnanna og við erum að 
ljúka deginum milli eitt og tvö á nótt-
unni. En núna hlakka ég bara til að 
takast á við næstu törn að ári liðnu," 
sagði Björn Elíasson þreyttur en 
ánægður eftir Shell-mótið. 

Fæ ekki einu sinni 1 krónu 
„Það er búið að vera alveg rosa-

lega gaman á mótinu enda unnum 
við alla leikina okkar", sagði Orri 
Gústafsson sem býr í Hull á Eng-
landi og spilar með Elloughton Juni-
ors sem var gestalið á Shell-mótinu í 
ár. Orri var að koma á Shell-mót í 
fyrsta skipti og sagði að það 

skemmtilegasta sem hann gerði væri 
að spila fótbolta og fylgjast með upp-
áhaldsliðinu sínu, Leeds á Englandi. 
„Leeds eru langbestir og Harry 
Kewell er mín fyrirmynd í fótboltan-
um." Þegar Orri var spurður að því 
hvort að hann væri ekki hálfgerður 
atvinnumaður í fótbolta þar sem 
hann spilar með erlendu liði þá stóð 
ekki á svarinu: „Nei, ég fæ ekki einu 
sinni 1 krónu fyrir að spila fótbolta, 
en vonandi verð ég það góður að ég 
geti orðið atvinnumaður," sagði Orri 
sem sagðist alveg til í að spila á ís-
landi þegar hann yrði eldri. 

Mikil hvatning 
Viktor Böðvarsson, Breiðabliki, 

þótti standa sig hvað best á milli 
stanganna á mótinu í ár. Viktor sagð-
ist alveg eins hafa átt von á því að 
verða valinn besti markmaðurinn á 
mótinu en hann sagði að margir fleiri 
hefðu verið góðir. „Þetta er alveg 
frábært og ég er virkilega ánægður 
en það voru aðrir sem áttu alveg eins 
skihð að verða kjörnir, t.d. Stjörnu-
markmaðurinn, hann er góður." 

Morgunblaðið/Skapti Orn Ólafsson 
Viktor Böðvarsson, Breiðabliki, var útnefndur besti markvörð-
urinn. Hér er hann með Birki Kristinssyni, landsliðsmarkverði. 
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Morgunblaðið/Sigfús G. Guðmundsson 
Kolbeinn Sigþórsson, Víkingi, var útnefndur besti leikmaður Shell-mótsins og hann var einnig 

markakóngur - skoraði 25 mörk. 

Viktor, sem æft hefur fótbolta í 6 
ár, sagði að þessi viðurkenning væri 
honum mikil hvatning og hann 
myndi æfa sig meira og vonandi 
komast í atvinnumennskunna í fram-
tíðinni. „Mínar fyrirmyndir í fótbolt-
anum eru Mark Bosnich hjá Man-
chester United, Atli Knútson hjá 
Breiðabliki og svo Birkir Kristinsson 
hjáÍBV." 

Toppar mótið 
„Það er virkilega gaman að hafa 

verið valinn besti leikmaðurinn á 
mótinu en þetta kom ekkert rosalega 
mikið á óvart," sagði Kolbeinn Sig-
þórsson, Víkingi, eftir að hafa hamp-
að bikarnum fyrir að vera besti leik-
maður mótsins. „Það er búið að vera 
gaman á mótinu og þessi viðurkenn-
ing toppar mótið eiginlega," sagði 
Kolbeinn, sem jafnframt var marka-
hæstur á mótinu í ár með 25 mörk. 
„Það er alltaf gaman að skora mörk 

en það vantaði nokkur mörk upp á að 
ég skyldi ná að slá markametið því 
þá hefði ég unnið veðmál við bróður 
minn." En bróðir Kolbeins er hinn 
markheppni leikmaður KR í efstu 
deild, Andri Sigþórsson. Kolbeinn, 
sem æft hefur fótbolta í 5 ár, sagði að 
bróðir sinn væri sín fyrirmynd í fót-
boltanum og kannski yrði hann betri 
en hann í framtíðinni. En það verður 
tíminn að leiða í ljós og það verður 
gaman að fylgjast með þessum 
hressa og skemmtilega strák í fram-
tíðinni. 

Áf ram Víkingur 
„Við ætluðum okkur að vinna 

þetta mót," sögðu þeir Örn Ingi 
Bjarkarson, Oliver Ómarsson og 
Ivar Marino Kristjánsson sem allir 
eru í A-liði Víkings sem sigraði á 
mótinu í ár. En kom þetta þeim á 
óvart? „ Ja, nei, eiginlega ekki," sagði 
Oliver og félagar hans tóku undir. 

„Við erum líka með besta liðið," 
sagði Örn Ingi. Þeir félagar eru bún-
ir að æfa fótbolta í fimm til sjö ár og 
þeir eru á því að halda áfram og spila 
með landsliðinu eins og ívar Marino 
sagði; „Ég ætla að verða mikið betri 
en ég er og spila með landsliðinu í 
marki," en ívar Marino er einmitt 
markmaður í meistaraliði Víkinga. 
Þeir félagar héldu áfram að fagna 
með félögum sínum í liðinu og heyra 
mátti fagnaðaróp einsog „We Are 
The Champions" og „Áfram, áfram, 
áfram VíMngur..." 

Drengirnir héldu síðan heim á leið 
á sunnudagskvöldið sælir og ánægð-
ir eftir stranga knattspyrnutörn í 
Eyjum. Kannski hafa markmiðin 
sem þeir settu sér fyrir mótið gengið 
upp og kannski ekki en þá er bara að 
standa sig enn betur og gera betur 
að ári liðnu. Og hver veit nema 
markmiðið eigi eftir að verða að 
veruleika? 

KAPPAKSTUR/FORMULA 1 

Tilkomu-
mikill akstur 
Coulthards 

DAVID Coulthard sýndi fádæma baráttuvilja er hann vann sig fram 
úr báðum ökuþórum Ferrari-liðsins og ók t i l glæsilegs sigurs í 
franska kappakstrinum í Magny Cours. Fór hann fyrst f ram úr Ru-
bens Barrichello og eftir nokkrar atlögur að Michael Schumacher 
vann hann fyrsta sætið af honum en svo tvísýnt var teflt og 
Schumacher ósamþykkur því að gefa eftir að hjól þeirra snertust. 

Sigur Coulthards markar tíma-
mót hjá McLaren því liðið hafði 

ekki unnið franska kappaksturinn 
frá því hann fluttist til Magny Cours 
1991. Kappaksturinn var mjög 
spennandi frá fyrstu mínútu er 
Schumacher og Barrichello beittu 
samspili gegn Coulthard á þann veg 
að Barrichello komst fram úr Skot-
anum inn í fyrstu beygju. Réði Ferr-
ari því fyrstu tveimur sætunum 
framan af en Coulthard gerði hverja 
atlöguna að Barrichello af annarri og 
komst á endanum fram úr á 22. 
hring. 

Hóf Coulthard þegar eftirför eftir 
Schumacher og dró hann ört uppi. 
Að því kom að hann lagði til atlögu 
við hann og var það eins og fyrr í 
Adeleide-hárnálarbeygjunni sem 
hann vann sætið af Barrichello. Á 
endanum knúði Coulthard Schuma-
eher til undirgefni, í byrjun 40. 
hrings af 72, og eftir það jók hann 
forskot sitt jafnt og þétt. 

Mika Hákkinen komst á endanum 
einnig fram úr Schumacher en í þann 
mund fór vélin í Ferrari-bílnum og 
stjarna liðsins féll úr leik. Ekki hefur 
verið skýrt frá hvað gerðist en ein 
kenningin er að Schumacher hafi 
sjálfur eyðilagt vélina með því að 

Morgunblaðið/Sigfús G. Guðmundsson 
Víkingar, ef ri röð, urðu sigurvegarar í f lokki A-liða, með þvf að leggja Blika, neðri röð, að velli. 

skipta niður í of lágan gír er hann ók 
inn í sömu beygju og hann varð að 
sjá á eftir Coulthard fram úr sér í. 
Hákkinen var tekinn að sækja mjög 
að honum og virtist Ferrari-fákurinn 
rása til að aftan er hann nálgaðist 
beygjuna rétt eins og gírað hefði ver-
ið of langt niður með þeim afleiðing-
um að gírinn hafi ekki ráðið við snún-
ingsálag mótorsins. 

Hafi sú verið raunin hefur 
Schumacher gerst sekur um sjald-
gæf ökumannsmistök en hann getur 
huggað sig við að mistök af þessu 
tagi felldu Hákkinen í Monza-kapp-
akstrinum í fyrra. 

í beinni útsendingu þýsku sjón-
varpsstöðvarinnar RTL frá kapp-
akstrinum hrósaði Niki Lauda, fyrr-
verandi heimsmeistari í Formúlu-1, 
akstri Coulthards í brautinni; tók of-
an fyrir honum húfu sína og sagði 
hann hafa ekið af einstakri fullkomn-
un, ekki síst er hann tók fram úr 
Schumacher og áður Barrichello. 

Viðureign Ferrari og McLaren 
var að þessu sinni háð á kappakst-
ursbrautinni sjálfri en ekki í bensín-
og dekkjastoppum. Og kappakstur-
inn snerist einvörðungu um keppni 
þessara tveggja liða; virðist sem 
mótið ætli að þróast á annan veg en í 
fyrra er Jordan-bílarnir blönduðu 
sér í baráttu þeirra bestu og Heinz-
Harald Frentzen átti möguleika á 
heimsmeistaratitli ökuþóra er aðeins 
'tvö til þrjú mót voru eftir. Hann hef-
ur átt erfitt uppdráttar í ár og er ein-
ungis búinn að vinna 5 stig eða 
tveimur fleira en nýliðinn Jenson 
Button hjá Williams. 

Með sigrinum í Magny Cours 
minnkaði Coulthard forystu 
Schumachers í stigakeppninni um 
heimsmeistaratitil ökuþóra um 10 
stig en jók jafnframt eigin forystu á 
félaga sinn Hákkinen. Hefur 
Schumacher 56 stig, Coulthard 44, 
Hákkinen 38, Barrichello 32. 

IKVOLD 
KNATTSPYRNA 
Coca Cola-bikarkeppni karla 
(Bikarkeppni KSI) 
Garðabær: Sljarnan - FH 20 
Víkin: Víkingur-Valur 20 
Landssímadeild 
(Efsta deild kvenna): 
Kópavogur: Breiðablik - Stjarnan 20 
KR-völlur: KR - Valur 20 
3. deild karla: 
Akranes: Bruni - Þróttur V 20 
Djúpivogur: Neisti - Huginn/Höttur 20 
Fáskrúðsf.: Leiknir - Þróttur N 20 
Helgafellsv.: KFS - Haukar 20 
1. deild kvenna: 
Ásvellir: Haukar - Afture/Fjölnir 20 
Keflavík: RKV - Þróttur R 20 

Rush og Southall með Þrótti 

4 

Ian Rush og Neville Southall, fyrr-
um landsliðsmenn Wales og fræg-

ir leikmenn með Liverpool og Ever-
ton á sínum tíma, taka þátt í 
sýningarleik með Þrótturum í 
Reykjavík fimmtudaginn 13. júlí í 
Laugardalnum. Peir mæta þar ís-
lensku stjörnuliði skipuðu leikmönn-
um á borð við Pétur Pétursson og 
Atla Eðvaldsson. 

Með Þrótti spila einnig margir 

fyrrverandi leikmenn liðsins, svo 
sem Willum Þórsson og Þorsteinn 
Halldórsson, og þá er talið líklegt að 
núverandi þjálfari Þróttara, Ásgeir 
Elíasson, taki þátt í leiknum. 

Rush kemur til landsins á sunnu-
dag og verður hér í eina viku vegna 
knattspyrnuskóla Þróttar sem hann 
á aðild að. Southall verður hér með 
námskeið fyrir markverði á sama 
tíma. 

David Griffiths, yfirþjálfari yngri 
flokka Þróttar, sagði við Morgun-
blaðið að enskir fjölmiðlar fylgdust 
vel með komu Ians Rush hingað til 
lands og Sky News fréttastofan 
myndi gera f slandsför hans góð skil. 

Þróttarar höfðu hug á að fá Rush 
og Southall til að spila með þeim 
gegn Sindra í 1. deildinni 14. júlí en 
að sögn Griffiths hafa þau áform ver-
ið lögð á hilluna. 

Bikarstemmning í Víkinni 
Víkingur 
- Valur 

í kvöld kl. 20 
Mætum öll og styðjum okkar menn. 
Knattspyrnudeild Víkíngs 
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Shellmótið í knattspyrnu í Vestmannaeyjum 

Einar Vilhjálmsson fylgdist meö syni sínum á Shellmótinu í Eyjum. Hér er hann meö hressum KR-ingum. 

Guörún Guömundsdóttir var í fararstjórn hjá Fram en hér sjást hressir 
Framarar á mótinu. 

Þrjú hundruð 
sjálfboðaliðar 

Það er mikil vinna sem liggur á 
bak við mót eins og Shellmótið en 
velgengni mótsins er að mestu að 
þakka sömu sjálfboðaliðunum sem 
starfa ár eftir ár. 

Einar Friðþjófsson er einn þeirra 
sem hafa komið að mótinu með 
einum eða öðrum hætti í öll skiptin 
sem mótið hefur verið haldið en 
undanfarin tólf ár hefur hann verið 
framkyæmdastjóri. 

Einar sagði að mótið væri í það 
fóstum skorðum að fólk gengi 
jafnvel að sínum störfum óumbeðið. 
„Mótið hefur gengið alveg skínandi 
vel og engin alvöru vandamál sem 
ekki hefur tekist að leysa. Þokan 
var eitthvað aö stríða okkur í 
upphafi mótsins en það leystist á 
farsælan hátt þó að 
leikjaniðurröðunin hafi eitthvað 
breyst hjá sumum liðum. Reyndar 
hefur veðrið verið mjög gott á 
mótinu ef frá er skilinn dagurinn í 
dag (sunnudagur) en strákarnir láta 

smá golu ekkert á sig fá og klæða 
sig bara eftir veðri. En það er alveg 
rétt að það er mikil vinna sem 
liggur á bak við svona mót. Menn 
ganga margir bara í sin störf, 
kvennadeild ÍBV vinnur þrekvirki á 
mótinu og í raun er erfitt að segja 
hversu margir sjálfboðaliðar koma 
að mótinu, liklega eru það ekki 
undir 300 manns. 

Þetta er stærsta mót sem hefur 
verið haldið til þessa, það eru 1150 
manns sem kaupa þennan pakka á 
mótið en svo eru örugglega um 
þúsund foreldrar og forráðamenn 
sem koma á eigin vegum. Ég vil 
bara nota tækifærið og þakka öllum 
þeim sem komu á mótið, 
leikmönnum, forráðamönnum, 
stuðningsmönnum og að sjálfsögðu 
sjálfboðaliðunum því án þeirra væri 
ekkert mót," sagði Einar 
Friðþjófsson. 

-JGI 

Foreldrar hafa í gegnum tíðina 
alltaf sett svip sinn á mótið. 
Ýmist hafa þeir fylgt með 
liðunum sem fararstjórar eða 
hreinlega komið sérstaklega til 
Eyja til að fylgjast með mótinu. 

Þoka setti ferðaáætlanir úr 
skorðum hjá mörgum liðum og 
fóru Framarar ekki varhluta af 
því. Guðrún Guðmundsdóttir var 
í fararstjórn Framara og var að 
sjálfsögðu að fylgjast með 
stráknum sínum. 

„Þetta er mjög góður hópur hjá 
okkur. Þetta er þriðja árið sem 
ég kem hingað til Eyja en 
strákarnir minir sáu um það að 

Mjog anægður 
með mótið 

- segir spjótkastarinn 
fyrrverandi Einar Vilhjálmsson 
Það var eins og alltaf margt um 

manninn á Shellmótinu og alltaf 
má sjá þekkt andlit úr íslensku 
þjóðlífi þar. Einar Vilhjálmsson 
yar mættur á svæðið til að 
fylgjast með stráknum sínum, 
Vilhjálmi Einarssyni, sem var að 
spila með KR. Einar hefur komið 
víða við á iþróttaferli sinum og 
því lá beinast við að fá hann til að 
bera saman Shellmótið við önnur 
stórmót. 

„Ég er persónulega mjög 
ánægður með þetta mót. 
Umgjörðin hérna er eins og hún 
verður best og gestrisni 
Eyjamanna er náttúrlega alveg 
einstök. Þetta er voðalega 
þægilegt allt saman. Þetta er í 
fyrsta skipti sem ég er hérna í 
Eyjum, veðurguðirnir settu smá 
strik í reikninginn en þetta hefst 
með góðu skipulagi. Við KR-ingar 
komum hingað á 
miðvikudagskvöldið með Herjólfi 
og ég hef ekki orðið var við annað 
en ánægju í hópnum." 

- En hvað finnst Einari um 
það að etja ungum strákum 
sanian í keppni þar sem sigur 
eða tap skiptir öllu máli? 

„Mótið hérna sem slikt og 
uppbyggingin á keppninni er í 
mjög góðu lagi. Ég held að það sé 
engin ástæða til að vera með 
einhverja fælni gagnvart 
hugmyndinni að krakkar séu að 
spreyta sig í keppni. Það kemur 
fram strax í sandkassaleiknum að 
krakkarnir eru að bera sig saman 
við jafnaldra sína, án þess að það 
sé einhver skipulógð keppni. Það 
að takast á, og annaðhvort sigra 
eða tapa, er einfaldlega mjög 
þroskandi og því fyrr sem 
krakkarnir takast á við það, því 
betra. Lífið gengur út á litla sigra 
en menn mega búast við því að 
tapa einhvern tímann þannig að 
ef krakkarnir fá að kynnast því á 
unga aldri þá verða þau betur 
undir það búin að takast á við 
lífið." 

-JGI 

Ævintýri 
- segir Guðrún Guðmundsdóttir sem 

var í fararstjórn hjá Fram 
ég kynntist þessu móti svona 
vel," sagði Guðrún. 

Aðspurð sagði hún að 
strákarnir væru til fyrirmyndar. 
„Strákarnir skemmta sér mjög 
vel hérna, mér finnst það skipta 
öllu máli að þeir hafi bæði gagn 
og gaman að þessu. Það gefur 
strákunum mikið að vera hérna 
með hópnum og er mjög 
þroskandi. Það reynir mikið á 
félagslega þáttinn hjá 
krökkunum þegar þeir eru í 
svona hóp og ég tala nú ekki um 
þegar hópurinn ferðast út á land. 
Það er mín skoðun að það sé 
fyrirbyggjandi að krakkar séu í 
íþróttum og svo ég tali nú ekki 
um að taka þátt í móti eins og 

Shellmótinu. Eg hef aldrei verið 
hlynnt því að velja úr þá bestu og 
hampa einstaklingum en þeir eru 
orðnir mjög flinkir hérna í 
Eyjum og skipulagningin er 
hreint frábær. Dagskráin er mjög 
þétt og það er varla að þeir 
komist í sundlaugina. 
Staðsetningin á mótinu er líka 
frábær, Eyjarnar hafa alltaf 
þennan ævintýrablæ yfir sér og 
þó að við höfum þurft að ferðast í 
átján tíma hingað frá Reykjavík 
þá held ég að það hafi verið þess 
virði. 

Ég mæli eindregið með 
Shellmótinu." 

-JGI 

David Beckham 
er langbestur 

Strákarnir fylgjast 
vel með goðunum í 
enska boltanum enda 
var ein sérstök hár-
greiðsla vinsælli en 
ö n n u r , Beckham-
klippingin sást á 
mörgum kollunum og 
blaðamaður DV greip 
einn þeirra, Ágúst 
Aðalsteinsson úr 

Fjölni, og spurði 
hann spjörunum úr. 

- Hvernig hefur 
ykkur gengið? 

„Vel. Við erum 
búnir að spila fimm 
leiki og höfum unnið 
held ég þrjá og tapað 
tveimur." 

- Er búið að vera 
gaman á Shellmót-

inu? 
„Já, rosalega. Við 

fórum að spranga og 
það var ógeðslega 
gaman." 

Hvert er 
uppáhaldsliðiö þitt? 

„Manchester 
United og David 
Beckham er langbest-
ur." -JGI Ágúst Aöalsteinsson, Fjölni. 
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Sport 

Þór og ÍA léku tii úrslita í flokki a-liöa. Þór og Breiöablik léku til úrslita í flokki b-liöa. 

Frabær skemmtun 
- fyrir rúmlega 900 peyja sem mættu á Shellmótið og aðstandendur þeirra 

Einu fjölmennasta Shellmóti fyrr og síðar lauk í Eyjum á 
sunnudaginn. Mótiö átti að hefjast með formlegum hætti á 
miðvikudagskvöldið en þoka setti strik í reikninginn þannig 
að fresta varð setningunni um einn sólarhring. 

Leikirnir hófust samt sem áður samkvæmt áætlun á 
fimmtudagsmorguninn og var leikið fram á sunnudag. Alls 
mættu 26 félóg með um 96 lið og voru þátttakendur mótsins 
1150. Fjöldi foreldra hefur i gegnum tíðina sett svip sinn á mót-
ið og var oft mikil stemning á tjaldsvæðum Vestmannaeyinga 
á kvöldin. Varlega áætlað töldu menn að rúmlega tvö þúsund 
manns hafi heimsótt Eyjarnar í tengslum við mótið og eftir því 
sem best er vitað fór allt vel fram. 

Mótið var með hefðbundnum hætti í ár, enda hefur dagskrá-
in slegið í gegn ár eftir ár og ástæðulaust að breyta því sem vel 
er gert. Setningin var glæsileg að vanda og flugeldasýningin 
vakti verðskuldaða athygli. Kvöldvakan var ógleymanleg og 
grillveislan sveik engan enda kepptu liðin þá i hinum ýmsu 
þrautum en hápunkturinn þá kvöldstundina var landsleikur-
inn þar sem landslið Shellmótsins lék gegn pressuliði mótsins. 
Þó að knattspyrnan hafi verið stærsti hluti mótsins var drengj-
unum boðið upp á ýmsar afþreyingar. Bátsferðin og rútuferð-
in voru vinsælar en ævintýrablær Eyjanna er mikill í hugum 
strákanna. 

Eftir riðlakeppni og átta liða úrslit fóru undanúrslitaleikirn-
ir fram snemma á sunnudagsmorguninn. Ekkert eitt félag var 
áberandi í úrslitaleikjunum, reyndar var Þór frá Akureyri í 
tveimur úrslitaleikjum og einnig Breiðablik. Úrslitaleikurinn i 

a-liðunum var æsispennandi en þar mættust IA og Þór frá Ak-
ureyri. 

Hvorugu liði tókst að skora i fyrri hálfleik en Þórsarar 
voru ívið sterkari. Um miðjan seinni hálfleik tókst Þórsurum 
svo að skora og var markið ekki af verri endanum. Valþór 
Atli Garðarsson tók auka-
spyrnu af 25 metra færi og 
þrumaði boltanum beint í 
markið. Skagamenn sóttu nán-
ast látlaust það sem eftir lifði 
leiks og áttu m.a. skot í þver-
slána en allt kom fyrir ekki og 
Þór því Shellmótsmeistari 2001. 

Mótinu var svo slitið í 
íþróttahöll Vestmannaeyinga 
og voru viðstaddir ekki undir 
1500 talsins. Fjölmörg verðlaun 
voru afhent, m.a. fyrir ham-
borgaraát og hringjakast sem 
var keppt í á kvöldvökunni og 
grillveislunni. Allir þeir sem 
tóku þátt í mótinu fengu verð-
launapening en sigurliðin fengu 
að sjálfsögðu bikar og gullpen-
ing. Hámarkinu var svo náð 
þegar tilkynnt var um bestu 
menn mótsins en valinn er 

markvörður mótsins og svo besti leikmaðurinn. Einnig fá 
markahæstu leikmennirnir viðurkenningu og svo eru viður-
kenningar fyrir háttvísi innan vallar sem utan. Liðin sungu 
svo olei, olei í lokin og þökkuðu þannig fyrir frábært mót. 

-jgi 

FH og Víkingur léku til úrslita í flokki c-liða. DV-myndir ÓG 

Foreldrar og aostandendur knattspyrnukappanna lifðu sig inn í hlutina og það var jafnan mikil og góð stemning á áhorfendapöllunum. 

Shellmotið i knattspyrnu i Vestmannaeyjum 
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Stærsta Shellmótið til þessa 
- Þór Akureyri sisraði í flokki A-liða. ÍBV vann ekki til verðlauna aö þessu sinni 

Það hefur líklega ekki farið fram 
hjá neinum að um helgina fór 
fram hið árlega Shellmót, þar sem 
strákar í sjötta flokki kepptu sín á 
11 lilli frá fimmtudagsmorgni og 
fram á sunnudag. Mótið, sem er 
það átjánda í röðinni, var vel 
heppnað í alla staði. Veðríð reyndi 
þó að gera mönnum erfitt fyrir en 
reynslan er slík að fátt getur 
komið mönnum úr jafnvægi. 
Mótshaldið fór t.d. ekki mikið úr 
skorðum þrátt fyrir að ekki gaf til 
flugs miðvikudag og fimmtudag og 
síðustu liðin komu ekki fyrr en 
með Herjólfi á fimmtudeginum. 

Alls voru þáttakendur á mótinu 
um 1150 að meðtöldum þjálfurum 
og forráðamönnum liðanna en 
óhætt er að áætla að 2000 til 2500 
manns hafi heimsótt Eyjarnar um 
helgina í tengslum við mótið. 
Annars var ekki hægt að kvarta 
undan veðrinu og strákarnir fengu 
ekta knattspyrnuveður, þurrt, 
logn og hitastigið mátulegt en á 
sunnudeginum fór lognið þó 
heldur hratt yfir. 

Mótinu var svo slitið á lokahófi í 
íþróttahöllinni á sunnudags-
kvöldið þar sem hin ýmsu 
verðlaun voru afhent og ekki 
annað að sjá en að þreyttir en 
ánægðir strákar hafi yfirgefið 
mótsstað með bros á vör. 

Annað árið í röð varð að fresta 
setningu mótsins frá miðvikudegi 
fram á fimmtudagskvöld en 
setningin var glæsileg að vanda og 
flugeldasýningin gladdi bæði augu 
og eyru peyjanna. Skrúðgangan 
var lengri en nokkru sinni fyrr og 
gaman að sjá hversu prúðir 
strákarnir voru. Leikirnir hófust 
svo á réttum tíma á fimmtudaginn 
og mótið gekk eins og vel smurð 
vél. Ekki var að heyra annað en 
að vel hafi farið um mótsgesti í 
skólum bæjarins sem ekki nægðu 
og kom það í hlut Fylkismanna að 
gista í Félagsheimilinu. 

Þór Akureyri sigraði í 
úrslitaleik A-liða 1-0 en þar mætti 
liðið ÍA. Leikur liðanna var 
bráðfjörugur þrátt fyrir erfið 
skilyrði í austan strekkingi. Að 
vanda voru fjölmargir áhorfendur 
á leiknum. 

Eyjaiiðin stóðu sig þokkalega, 
A-liðið tapaði aðeins tveimur 
leikjum en endaði þrátt fyrir það í 
nítjánda sæti. B-liðið endaði í 
fjórtánda sæti en bestum árangri 
náði C-liðið sem spilaði um þriðja 
sætið en tapaði þar fyrir sterku liði 
Fylkismanna. D-Iiðið komst í átta 
liða úrslit en endaði mótið í 7. til 8. 
sæti og E-liðið endaði í 11. til 12. 
sæti en C-, D- og E-liðin eru að 
mestu skipuð strákum á yngra ári 
6. flokks. 

STEMMNINGIN á lokahófinu í íþróttamiðstöðinni var einstök og var gaman að sjá hvað strákarnir gátu samfagnað þeim sem kallaðir voru 
á verðlaunapall. 

Leiksleðin skín úr hverju andliti 
-sesir Guðni Berssson leikmaður Bolton 

Blaðamenn Frétta rákust á þekkt 
andlit þegar rölt var um 
keppnissvæði Shellmótsins, þar var 
mættur Guðni Bergsson, fyrrum 
landsliðsfyrirliði og núverandi 
leikmaður Bolton sem spilar í ensku 
úrvalsdeildinni næsta vetur. Guðni 
var á spjalli við þá Bjarnólf og Birki 
en hann var að sjálfsögðu fyrst og 
fremst að fylgjast með syni sínum, 
Berg sem var að spila með Víking. 

„Eg hef komið hingað tvívegis áður 
og þetta er alltaf jafn gaman. Mótið 
hefur verið undanfarin ár mjög glæsi-
legt. Það er mjög gaman að sjá til 
strákanna hvað þeir hafa gaman af 
þessu og leikgleðin skín úr hverju and-
liti. Það sem gerir þetta mót eins vel 
heppnað og raun ber vitni er að 
sjálfsögðu frábært skipulag. Tíma-
setningar standast og dagskráin fyrir 
strákana er glæsileg." 
Sérðu framtíðarlandsliðsmenn hérna á 
Shellmótinu? 

„Það kæmi mér ekki á óvart að 
einhverjir strákanna ættu eftir að 

klæðast íslensku landsliðstreyjunni í 
framtíðinni. Það er nú oft þannig að 
góð efni koma fyrst fram í Eyjum en 
mér finnst mikið til þess koma hversu 
góða knattspyrnu strákarnir eru að 
spila. Tæknin og skiiningur á leiknum 
er ótrúlega góður hjá mörgum en 
auðvitað spila þessi mót stórt hlutverk 
í hversu mikið strákarnir bæta sig. 
Strákarnir vita af Shellmótinu þegar 
þeir byrja og það er mjóg hvetjandi 
fyrir þá að stefna á það. Aðalatriðið er 
náttúrulega alltaf að taka þátt í þessu 
en það verður alltaf skemmtilegra 
þegar vel gengur." 

BIRKIR Kristinsson 
markvöður ÍBV og landsliðsins, 
Bjarnólfur Lárusson leikmaður 
IBV og Guðni Bergsson 
leikmaður Bolton. Allir hafa 
þeir leikið með landsliði Islands. 
Með þeim er Kristinn 
Birkisson. 

Jón Óli er sáttur við árangur ÍBV 
Jón Óli Daníelsson, þjálfari strák-
anna í 6. flokki ÍBV, er mjög sáttur 
með árangur heimamanna þó ekki 
næðu þeir að vinna til verðlauna í 
mótinu. Þó tókst A-liðinu að ná 3. 
sætinu í innanhússmótinu. 

„Gaman er að sjá hvað hvað öll 
skipulagning Shellmótsins er orðin 

pottþétt. Það er ekki bara að mótshald-
arar séu með sitt á hreinu heldur veit 
fólk sem komur hingað ár eftir ár á 
mótið hvernig á að standa að 
hlutunum. Það var ekki laust við að 
maður hugsaði tvö ár aftur í tímann í 
úrslitaleik A-liða þar sem Þór Akur-
eyri bar sigur af Skaganum í austan 

roki. Fyrir tveimur árum vorum við í 
sporum Þórsara en munurinn var 
veðrið, þá var 15 stiga hiti og sólskin, 
og 1000 áhorfendur sem mættu á 
völlinn." 

Hvað um árangur IBV? „Ég er 
mörgu leyti sáttur við árangur IBV. 
Við erum með þrjú lið á yngra ári. C-

liðið spilaði um bronsið, Dl komst í 8 
liða úrslit og D2 lenti í 3. sæti í sínum 
riðli og lék um 9. til 12. sæti. Verður 
það að teljast mjög góður árangur," 
sagði Jón Oli að lokum. 
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Þeir bestu styðja United 
-Besti markmaðurinn 03 besti leikmaóurinn teknir tali 
Hámarkið á lokahóilnu er þegar 
tilkynnt er hver hlýtur nafnbótina 
besti leikmaðurinn og besti mark-
maðurinn á Shellmótinu. 

í ár kom besti leikmaðurinn úr 
sigurliði Þórs frá Akureyri en hann 
heitir Atli Sigurjónsson og hann 
sagðist alls ekki hafa átt von á því að 
verða valinn sá besti. 

„Nei, ég átti sko ekki von á því að 
vera valinn og mér leið alveg frábær-
lega þegar ég heyrði nafnið mitt kallað 
upp." 
Hvað var eftinninnilegastfrá mótinu? 

„Urslitaleikurinn var skemmtilegur. 
Bátsferðin og rútuferðin voru Ifka 
skemmtileg." 
Hvað er uppáhaldsliðið þitt og leik-
maður? 

„Manchester United og David 
Beckham." 
Hverjir verða Islandsmeistarar? 

„ Fylkir." 
Besti markmaðurinn kom að þessu 
sinni úr Stjörnunni og hann heitir 
Amar Darri. Aðspurður sagðist Arnar 
hafa séð marga góða markmenn á 
mótinu. 

„Það var frábært að heyra nafnið sitt 
kallað í míkrófóninn. Ég var búinn að 
sjá nokkra aðra sem voru góðir í 

IB V vann ekki til margra verðlauna að þessu sinni en Eyjapeyjar skemmtu sér ekki síður en aðrir á Shellmótinu. 
markinu eins og t.d. í Þór." 
Ertu svona svakaiega góður milli 
stanganna? 

„Eg veit það ekki. Ég er búinn að 
æfa vel í sumar og mæta á flestar 

æfíngarnar þannig að það hefur 
örugglega eitthvað að segja." 
Hvert er uppáhalds liðið þitt og leik-
maður? 

„Manchester United og Fabian 

Barthez." 
Hverjir verða Islandsmeistarar íár? 

„Stjarnan fer pottþétt upp en ætli 
Fyikir verði ekki Isiandsmeistari." 

Leikmenn í A-liði ÍBV á Shellmótinu sem varð í 3. sæti í 
innanhússmótinu. Fremri röð f.v. Njáll, Sindri, Einar Gauti. Aftari LEIKMENNIBV í flokki D-liða. Fyrir framan liggur Grímur Orri. 
röð f.v. Hafsteinn liðsstjóri, Hjálmar, Jóhann, Brynjar Karl, Birkir Fremri röð f.v. Jón Jakob, Kjartan, Pálmar og Þorleifur. Aftari röð 
Már og Jón Oli þjálfari. f.v. Magnús, Anton, Einar Ottó og Þorgeir. 

Fyrirliðarnir Kristján 03 Birkir Már: 

Stórhættulesur töf ramaður 
Kristján Tómasson er fyrirliði í C-
liði IBV. Hann er níu ára og því á 
fyrra ári í 6. flokki. 

,,Þetta er fyrsta Shellmótið mitt og 
það var rosalega skemmtilegt. Við 
lentum ffjórða sæti eftir að hafa tapað 
fyrir Fylki í leik um 3. sætið." 
Varstu sáttur við árangurimi?, Já, það 
voru svo mörg lið. Skemmtilegast var 
að fá að keppa. Setningin var 
skemmtileg og kvöldvakan lfka. 
Skemmtilegast á kvöldvökunni var 
þegar eldri peyjarnir voru að fá verð-
laun. Töframaðurinn var stórhættu-
legur þegar hann var að henda vélsög 
upp í loftið og grípa hana." 
íhvaða sœti lenda strákamir íIBV? 
„í fyrsta sæti." 

Með hverjum heldurþú íensku? 
„Auðvitað United. Blaðamaður er 

asni af því að hann heldur með 
Liverpool. Besti leikmaðurinn er Ryan 
Giggs." 
Hvað stefnir þú á í fótboltanum? 
„Halda áfram að æfa og komast upp í 
meistaraflokk ÍBV og landsliðið. Ætli 
ég reyni ekki lfka að komast til 
United," sagði Kristján að lokum. 

Birkir Már Guðbjörnsson er fyrirliði 
í A-liði ÍBV. Hann er tíu ára og því á 
seinna ári í 6. flokki. 

„Þetta er mitt annað Shellmót og 
mér fannst mjög gaman núna. Við 
lentum í 19. sæti. Ég er alveg sáttur 
við það því það eru svo hrikalega 
mörg lið á mótinu. Leikurinn á móti 
Leikni var skemmtilegastur af því að 
við unnum þá 6 - 4." 

Birkir Már var hetja sinna manna í KRISTJAN og Birkir Már. 

innanhússmótinu þar sem hann náði 
að verja tvö víti og lenti A-liðið í 3. 
sæti. 

„Það var svo margt skemmtilegt en 
skemmtilegast var á kvöldvökunni þar 
sem tóframaðurinn skemmti með því 
að kasta hnífum og vélsög á meðan 
einn fararstjórinn lá á gólfinu undir 
honum." 
/ hvaða sœti lendir ÍBV? „í fyrsta 
sæti." 
Með hverjum heldur þú í ensku? 
„Með United, ekki spurning. Og þarer 
Beckham langbestur." 
Á hvað stefnir þú í fótboltanum? „Að 
komast í meistaraflokk ÍBV og 
landsliðið. Kannski að komast til 
útlanda og spila með United," sagði 
Birkir Már að lokum. 

EYJOLFURdómari. 

Þeir eldri 
mættu 
taka sér 
þá yngri 
til fyrir-
myndar 
-segir Eyjólfur 
Olafsson dómari í 
efstu deild en hann 
dæmdi á Shellmótinu 
Foreldrar taka á sig ýmis störf á 
meðan dvöl þeirra stendur í 
Eyjum, margir eru fararstjórar, 
aðrir liðsstjórar eða bara stuðn-
ingsmenn en færri taka það á sig 
að dæma. Eyjólfur Ólafsson, 
dómari í Símadeildinni, var 
mættur til Eyja sem foreldri að 
fylgjast með stráknum en tók að 
sér að dæma nokkra leiki, enda 
einn af betri dómurum landsins. 
Eyjólfur sagði að strákarnir væru 
einstaklega prúðir. 

„Það er mjög gaman að koma 
hingað og taka þátt í þessu. Þetta 
er reyndar í fyrsta skipti sem ég 
kem á Shellmót en mér sýnist að 
það gangi eins og vel smurð vél. 
Ég kom hingað til að fylgjast með 
stráknum mínum og að dæma 
leik ÍBV og Vals á sunnudaginn en 
það er góð tilbreytingað fá að 
dæma á þessu móti. Égvarað 
dæma leik í 1. deildinni á 
fimmtudaginn og þar var mikið 
röflað í dómaranum svo kemur 
maður hingað og ég verð að segja 
það að eldri leikmenn mættu taka 
strákana sér til fyrirmyndar en 
ekki öfugt. Hér hafa allir gaman 
af því að spila fótbolta og 
prúðmennskan er í fyrirrúmi. Það 
má eiginlega segja að maður sé að 
endurhlaða batteríin með því að 
dæma á Shellmótinu." 
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Fulltrúar þeirra liða sem urðu meistarar á Shellmótinu í ár.

Atli Eðvaldsson landsliðsþjálfari ásamt besta manni Shell-
mótsins, Atla Þór Sigurjónssyni, Þór, og besta markmanni

mótsins, Arnari Darra Péturssyni, Stjörnunni.

Þór frá Akureyri urðu Shellmótsmeistarar árið 2001 í flokki A-liða. Talið frá vinstri: Atli Rún-
arsson þjálfari, Ottó Hólm Reynisson, Valþór Atli Garðarsson, Markús Darri Jónasson, Bergvin
Gíslason, Jón Atli Jónsson og Sigurjón Magnússon þjálfari. Neðri röð: Sindri Snær Rúnarsson,

Sigmundur Freyr Sigmundsson, Þóroddur Ingvarsson og Atli Sigurjónsson.
Erik Örn Erlendsson, Tómas Daði Halldórsson og Daníel Freyr
Guðmundsson úr Fylki voru klipptir samkvæmt nýjustu tísku.

Ljósmynd/Sigfús Gunnar
Þróttarar fjölmenntu á Shellmótið.

Verðlaun
og viður-
kenningar 

Meistarar A-liða: Þór.
Meistarar B-liða: Breiða-
blik.
Meistarar C-liða: Vík-
ingur.
Meistarar D-liða: Breiða-
blik.
Markahæstir A-liða:
Óli Ben Ólafsson, Leikni,
17.
Markahæstir B-liða:
Kristinn Þór Rósbergs-
son, Þór, og Bjarki Freyr
Júlíusson, Breiðabliki, 14
hvor
Markahæstir C-liða:
Davíð Einarsson, Fylki,
13.
Hjörtur Þórisson, Víkingi,
13.
Hilmar Leonardsson, Þór,
13
Markahæstir D-liða:
Gunnar Smári Eggerts-
son, Valur 16.
Besti leikmaður mótsins:
Atli Þór Sigurjónsson,
Þór
Besti markmaður mótsins:
Arnar Darri Pétursson,
Stjörnunni.
Þeir sem vilja vita meira
um gang mála á mótinu er
bent á heimasíðuna: http://
shellmot.eyjar.is/2001
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-full búð af frábærum golfvörum!

Sérdeild með nýjustu línunni
300 Series Driverar • 300 Series járnasett
Supersteel Metalwoods tré • Pokar, boltar og aukahlutir.

    Mikið úrval af golfsettum og golfvörum.
Vandaðar golfkylfur seldar stakar.
Heil og hálf golfsett á frábæru verði.
Golfpokar, kerrur og aukahlutir.

Golffatnaður glæsilegt úrval

Golfkúlur 20% afsláttur á heilum kössum.

Golfskór

Rafmagnsgolfkerrur

Giant Driver Vantar þig lengd og nákvæmni.
Stærðin skiptir máli 400cc
John Daly notar Hippo Giant.

Unglingagolf Golfsett og stakar kylfur
á mjög góðu verði.

No 1 ball in golf.
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John Daly

Átj́ánda Shell-móti ÍBV íþrótta-
félags lauk á sunnudagskvöldið

með verðlaunaafhendingu. Mótið
gekk vel í alla staði og
geta þeir sem stóðu
að mótinu verðið
ánægðir með það
hvernig til tókst. Svo

fór að Shell-mótsmeistarar í flokki A-
liða urðu Þórsarar frá Akureyri, í
flokki B-liða urðu Breiðabliksstrákar
hlutskarpastir og hjá C-liðum unnu
Víkingar. Þá unnu Breiðabliksstrák-
ar einnig í flokki D-liða. Við verð-
launaafhendinguna var einnig besti
maður mótsins valinn og besti mark-
vörður. 

Arnar Darri Pétursson, Stjörn-
unni, var valinn besti markvörður
mótsins og Atli Þór Sigurjónsson,
Þór, var valinn maður mótsins. Mikið
var skorað á Shell-mótinu í ár, eða
alls 1601 mark í um 500 leikjum á
fimm dögum. Það voru því þreyttir og
ánægðir drengir sem héldu heim á
leið eftir vel heppnað mót.

Atli Þór frá Þór á Akureyri sagði í
spjalli við Morgunblaðið rétt eftir að
hann tók við viðurkenningunni.
„Þetta kom mér algjörlega á óvart og
ég átti ekki von á þessu. Ég byrjaði að
æfa fótbolta þegar ég var 5 ára og er
búinn að æfa mikið fyrir Shell-mótið.
Það er búið að vera gaman um
helgina og þetta kom mér mjög á
óvart,“ sagði besti leikmaður Shell-
mótsins í ár.

Björn Elíasson, mótsstjóri Shell-
mótsins, var að vonum ánægður þeg-
ar Morgunblaðið hafði tal af honum í
lok móts. Enda hafði verið vel staðið
að málum og allt gengið að óskum.
„Þegar á heildina er litið hefur þetta
gengið alveg rosalega vel. Veðrið var
svolítið að stríða okkur á fyrsta degi
mótsins þannig að við þurftum að
færa setninguna til um einn dag en
allt gekk upp að lokum. Keppendur á
mótinu í ár voru á milli ellefu og tólf
hundruð og alls 96 lið frá 26 félögum
sem komu víðs vegar að. Nýjungar á
mótinu í ár voru þær að hverju liði var
úthlutað símakorti og símanúmeri frá
Símanum og einnig þeim sem komu

að mótinu á einn eða annan hátt.
Þetta var gert til að auka samskipta-
flæði á milli manna og gafst alveg
virkilega vel,“ sagði Björn Elíasson.

Morgunblaðið/Sigfús Gunnar
Leikmenn Leiknis í 6. flokki B- og C-liða bregða á leik, efri röð: Eggert Djaffer Sisad, Anton Helgi Hermóðsson, Birkir Snær Sigfússon

og Daníel Þór Valdimarsson. Neðri röð: Birkir Örn Magnússon, Arnar Friðriksson, Aron Örn Ægisson og Ingvar Páll Valdimarsson.

Blikar
sigur-
sælir í
Eyjum

Blikar
sigur-
sælir í
Eyjum
Skapti Örn
Ólafsson
skrifar
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Sport :DV 

Bátsferðin var 
skemmtilegust i 

Einar Friöþjófsson, mótstjóri í Eyjum, en þetta var 14. mótið sem hann stýrir. 

Á laugardaginn rákust blaðamað-
ur og ljósmyndari DV á þessa tvo 
hressu eyjapeyja sem höfðu rétt ný-
lokið við að leika gegn KR. Strák-
arnir, sem taka þátt í Shellmótinu, 
hafa greinilega fylgst vel með hinu 
stóra knattspyrnumótinu síðustu 
daga, heimsmeistarakeppninni en 
eins og sjá má var Beckham-klipp-
ingin mjög vinsæl. Strákarnir heita 
Theodór Sigurbjörnsson og Kjartan 
Guðjónsson og leika báðir með A-
liði ÍBV. 

Hvernig hefur ykkur gengið á 
mótinu? 

„Bara mjög vel," svöruðu þeir 
báðir í kór. „Við enduðum í ann-
aðhvort fjórða eða fimmta sæti í 
riðlinum," bætir Kjartan svo við. 

Taka eyjapeyjar svo fullan þátt í 
Shellmótinu, farið þið til dæmis í 
bátsferðina? 

„Já, við gerum alveg það sama og 
hinir strákarnir nema við sofum 

1200 þátttakendur á Shell-mótinu í Eyjum: 

Sjálfboðaliðar 
vinna mikið afrek 

- segir Einar Friðþjófsson mótsstjóri síðustu 14 ár 
Eins og gefur að skilja liggur mik-

il vinna að baki skipulagningar á 
móti eins og Shellmótinu enda fara 
fram tæplega þúsund leikir á fjór-
um dögum auk þess sem innimótið 
er í gangi og einnig fjöldi dag-
skrárliða eins og kvöldvaka, grill-
veisla og margt fleira. Shellmóts-
nefnd hefur því mikið á sinni könnu 
en fyrir henni fer Einar Friðþjófs-
son en hann hefur verið mótstjóri 
síðustu fjórtán ár. Einar sagði í 
samtali við DV að mótið i ár hafi 
gengið eins og vel smurð vél og eng-
in vandamál komið upp. 

„Það fótbrotnaði að vísu einn 
strákur úr Val en það er það eina 
leiðinlega sem hefur komið upp. 

Vissulega er álltaf hættan á þvi í 
fótbolta að meiðast en það er örugg-
lega sárt að þurfa að fara af Shell-
mótinu áður en því lýkur. Annars 
hefur mótið gengið mjög vel fyrir 
sig, veðrið hefur auðvitað mikið að 
segja og það hefur leikið við okkur. 
Sjálfboðaliðarnir eru að vinna ótrú-
legt afrek fyrir ÍBV og það eru 
meira að segja margir sem hringja í 
okkur til að bjóða sig fram í vinnu. 
Viö höfum alltaf verið að tala um 
það að telja það hversu margir 
vinna fyrir okkur en það er nánast 
ómögulegt en ég mundi halda að 
það væru um 300 sjálfboðaliðar," 
sagði Einar 

En hver er þátttökufjöldinn á 

mótinu? 

Gott fyrir bæjarfélagiö 
„Það eru um 1200 manns sem eru 

að kaupa Shellmótspakkann af okk-
ur en það eru leikmenn, þjálfarar og 
fararsrjórar. Svo ef maður lítur bara 
í kringum sig þá sér maður tjald og 
fellihýsi nánast hvar sem er og þar 
eru foreldrarnir. Ég gæti best trúað 
að foreldrar og aðrir sem koma til 
að fylgjast með mótinu séu rúmlega 
eitt þúsund þannig að mótið dregur 
vissulega að sér mikið af ferða-
mönnum, sem er auðvitað gott fyrir 
bæjarfélagið," sagði Einar Friðþjófs-
son -jgj 

Alsælir 
- sagði Kjartan Steinbach 

Kjartan Steinbach er hér stoltur með syni sinum, Örvari, en hann leikur meö 
Leikni úr Reykjavík. 

Kjartan Steinbach er betur þekkt-
ur af afskiptum sínum í handboltan-
um enda er hann formaður dómara-
nefhdar alþjóða handknattleikssam-
bandsins. Hann var hins vegar 
staddur á Shellmótinu um helgina 
og var mjög ánægður með fram-
kvæmd mótsins. 

Skipulagningin til 
fyrirmyndar 

„Ég kem hér sem foreldri á eigin 
vegum til þess að fylgjast með gutt-
anum og hjálpa Leiknismönnum ef 
ég get. Ég er nú gamall fótboltamað-
ur þannig að ég veit út á hvað þessi 
íþrótt gengur en þetta mót hjá Eyja-
mönnum er auðvitað alveg frábært. 
Skipulagningin er alveg til fyrir-
myndar, ég hef ekki orðið var við 
neitt sem hefur farið úrskeiðis í 
framkvæmdinni og allar tímasetn-
ingar hafa staðist. Svo er auðvitað 
mikil stemning meðal foreldra og 
stór hluti af því að koma hingað er 
að kynnast öllu þessu fólki sem er 
hér statt." 

Hvernig skemmta Leiknisstrák-
arnir sér svo? 

„Strákarnir skemmta sér alveg 
konunglega, fararstjórnin hjá 
Leikni er mjög góð og góður agi á 
strákunum en auðvitað fá þeir 
frjálsan tíma og þeir eru alveg al-
sælir," sagði Kjartan. -jgj 

heima hjá okkur," sagði Theodór. 
Kjartan var svo alveg með það á 
hreinu hvað var skemmtilegast. 
„Það var skemmtilegast að fara 1 
bátsferöina og við reyndum að sjá 
Keikó en hann var örugglega bara 
sofandi." 

Carlos er langbestur 
Hver eru svo uppáhaldsliðin ykk-

ar? 
„Hjá mér er það Liverpool en mér 

finnst Beckham samt vera langbest-
ur," Svaraði Theódór. Kjartan var 
hins vegar meira fyrir spænska 
boltann. „Real Madrid er uppá-
haldsliðið mitt og Roberto Carlos er 
langbestur." Og við það voru strák-
arnir roknir í burtu. -jgi 

Theodór Sigurbjörnsson og Kjartan Guðjónsson úr A-!ioi ÍBV. 

Ekki síður ævintýri 
fyrir foreldrana 

Foreldrarnir setja alltaf sinn svip 
á ShelLmótið ár hvert og undanfarin 
ár hafa Þróttarar gert sig mjög 
heimakomna á tjaldsvæði Eyja-
manna í Herjólfsdal. Þar hafa þeir 
komið fyrir veglegu veislutjaldi og 
sagan segir að þar hafi verið mesta 
stuðið um helgina. Tíðindamenn 
DV röltu í dalinn og hittu þar írisi 
Ingvadóttur í hópi Þróttara fyrir 
framan tjaldið góða. 

Ákveöin aö koma hingaö 
næstu þrjú árin 

„Við komum hingað ásamt hópi 
stuðningsmanna Þróttara til að 
njóta samverunnar hérna í Eyjum 
og til að fylgjast með strákunum 
okkar. Þetta er reyndar i fyrsta 
skipti sem við komum hingað en 
mér skilst að Þróttarar hafi verið 

með þetta tjald undanfarin ár. 
Hérna er auðvitað mesta stuðið en 
fyrst og fremst erum við hérna til að 
hvetja peyjana og til að vera þeim 
til halds og trausts. Shellmótið er 
auðvitað orðið þekkt fyrir góða 
skipulagningu enda hefur maður 
ekki heyrt annað en að allir séu 
mjög ánægðir með dvölina hérna. 
Strákunum okkar hefur gengið 
ágætlega, misvel reyndar en árang-
urinn á vellinum er ekki það sem 
skiptir endilega mestu máli." 

Er óhætt að mæla með þessu til 
þeirra foreldra sem eiga jafhvel eft-
ir að eiga stráka á Shellmótinu? 

„Já, ekki spurning, þetta er alveg 
frábært. Við erum ákveðin í því að 
koma hingað næstu þrjú árin, í það 
minnsta til að fylgja eftir báðum 
strákunum. -jgj 

Iris Ingvadóttir ásamt nokkrum foreldrum fyrir framan tjaldið góða með 
Þróttarafánann í baksýn. 
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Verðlaun og 
viðurkenningar 

A-liö 
1. Njarðvlk, 2. FH, 3. Fylkir 
Innanhússmót 
1. KA og FH, 2. ÍA og HK, 3. 

ÍBV og Fjölnir 
B-hð 

1. FH, 2. Fjölnir, 3. Fylkir 
Innanhússmót 
1. Fylkir og Grótta, 2. Þór og 

Breiðablik, 3. KA og FH 

C-lið 
1. Fylkir, 2. ÍBV, 3. KA. 
Innanhússmót 1. ÍBV og Fjöln-

ir, 2. Víkingur og Grótta, 3. KA 
ogFH 

D-lið 
1. Njarðvik, 2. FH, 3. Breiða-

blik, Innanhússmót 
1. KA og FH, 2. ÍA og Breiða-

blik, 3. ÍBV og HK 

Markakóngar 
A-lið: Ari Magnússon HK, 15 

mörk. 
B-lið: Arnþór Hermannsson 

Völsungi, 16 mörk 
C-lið: Andri Már Hermanns-

son Fylki, Bjarki Steinn Aðal-
steinsson HK, Gunnar A. Sigur-
björnsson Fjölni og Magnús 
Pálmi Gunnarsson ÍR, allir með 
12 mörk 

D-lið: Eyþór Ingi Einarsson 
Njarðvík, 13 mörk. Alls voru 
skoruð 1415 mörk í mótinu. 

Ljósmyndasamkeppni 
FH, Fram og Grindavík 

Prúðasta liðið: 
HK, Grindavík 

Háttvísisverðlaun: 
Fjölnir, Breiðablik 

Shellmótsliðið 2002 
Andri Fannar Freysson Njarð-

vík 
Andri Magnússon FH 
Andri Rafn Yeoman Breiða-

blik 
Ari Magnússon HK 
Guðmundur Þórarinsson Sel-

foss 
Pétur Finnbogason Fylki 
Sigurbergur Elísson Kefiavík 
Sigurður E. Lárusson Víking-

ur 
Sindri Snær Magnússon ÍR 
Styrmir Árnason Fjölni 

Boðhlaup: 
Fjölnir 

Kappát: 
Pétur Andri, Fjölni 

Sterkasta liðið: Selfoss 
Pílukast: 

Árni Arngrimsson KA 
Þrautabraut: 

Kristófer Þorgrímsson Víking 
Limbó: 

Bjarki Sæþórsson KA 
Hringjakast: 

Valdimar Gislason Stjarnan 
Húla hopp: 

Tara Kr. Kjartansdóttir, 
Leikni 

Skothittni: 
Ásgeir Hallgrímsson Gróttu 

og Arnar Bj. Jónsson Fjölni 
Vítakeppni: 

Stefán Ö. Stefánsson Breiða-
blik, Þorsteinn Benediktsson 
Völsungi 

Knattrak: 
Andri Freysson Njarðvík og 

Gent Hoda ÍR 
Körfuhittni: 

Geir Jóh. Geirsson Aftureld-
ingu 

Skalla á miili: 
Sigurður E. Lárusson, Tómas 

Guðmundsson Víking og Eyþór 
I. Einarsson, Lukas Malesa 
Njarðvík 

Halda bolta á loft i: 
Sigurjón Guðmundsson ÍA og 

Bjarki Fannar Birkisson Þrótti 
Nes. 

Skotfastasti: 
Jón R. Reynisson KR og Jó-

hann G. Aðalsteinsson ÍBV. 
-jgi 

FH vann í flokki B-liöa og Fjölnir úr Grafarvogi varö í ööru 
sæti. 

Fylkir urðu meistarar í flokki C-liöa og strákarnir í IBV urðu 
öoru sæti. DV-myndir Svenni 

Mjog vel heppnað 
Shell-mót í Eyjum 
Það er óhætt að segja að Eyja-

menn hafi orðið fyrir innrás um 
helgina því áætlað er að um þrjú 
þúsund manns hafi gert sig heima-
komin í Eyjum um helgina en þá fór 
fram alþjóðlega björgunaræfingin 
Samvörður og svo að sjálfsögðu hið 
árlega Shellmót. Mótið í ár tókst 
mjög vel upp, eins og reyndar hefur 
verið síðastliðin nitján ár en mótið 
í ár er það nírjánda i röðinni. Eyja-
menn eru orðnir mjög sjóaðir í 

mótshaldi sem þessu og líklega fátt 
sem getur komið þeim úr jafnvægi 
eða sett strik í reikninginn við 
mótshaldið. 

Veðrið hefur alltaf mikið að segja 
um það hvernig til tekst en veðrið 
yfir mótsdagana var frábært ef frá 
er skilinn síðasti dagurinn, þegar 
úrslitaleikirnir fóru fram en þá 
bætti aðeins í vind. Strákarnir létu 
það hins vegar ekki á sig fá og 
sýndu oft á tiðum frábær tilþrif á 

vellinum. AUs mættu 27 félög með 
96 lið og gróflega áætlað voru spilað-
ir rúmlega 500 leikir á fjórum dög-
um. Alls voru þátttakendur í mót-
inu um 1200 en fjöldi þeirra sem 
komu á eigin vegum til að fylgjast 
með mótinu hefur liklega verið um 
eitt þúsund manns og ekki var 
stemningin minni hjá þeim en hjá 
peyjunum. 

Mótið var með hefðbundnu sniði 
enda engin þörf á að breyta því sem 

Njarðvíkingar báru sigur úr býtum í flokki A-liða og FH-ingar urðu í öðru sæti. 

* K 

Gífurleg stemning var á mótinu og undu strákamir sér vel í alla staði. Hér sjást vígalegir 
strákar úr KR ganga af leikvelli meo mótspeninga um hálsinn. 

vel gengur. Reyndar var setningin á 
mótinu núna færð yfir á fimmtu-
dagskvöldið, eftir að hafa verið á 
miðvikudagskvöldi árin áður. Setn-
ingin var einstaklega vel heppnuð í 
ár, listflug Bjarnar Thoroddsen fær 
hárin til að rísa en hápunkturinn 
var leikur Stjörnuliðs Ómars gegn 
Slökkviliði Vestmannaeyja. 

Kvöldvakan glæsileg 
Kvöldvakan var einnig glæsileg 

og svo að sjálfsögðu grillveislan þar 
sem strákarnir kepptu í ýmsum 
knattþrautum. Hápunkturinn í 
grillveislunni er svo þegar lands-
leikur Shellmótsins fer fram en þar 
mættust landslið og pressulið móts-
ins. Auk þess fóru strákarnir í rútu-
ferð um eyjuna og sömuleiðis í báts-
ferð þar sem heilsað var upp á 
Keikó. 

Spennandi úrslitaleikur 
í undanúrslitum áttu Fylkir, FH 

og Breiðablik flest lið en keppt var í 
A-, B-, C-, og D-liðum í mótinu. 

í úrslitaleik A-liða mættust 
Njarðvík og FH. Njarðvíkingar 
fengu óskabyrjun í leiknum þegar 
að Arnar Freyr Valsson gerði sér 
lítið fyrir og skoraði beint úr auka-
spyrnu af fimmtán metra færi á 
annarri mínútu leiksins. FH-ingar 
voru ekki lengi að jafna sig og sóttu 
mjög stíft að marki Njarðvikinga en 
markvörður þeirra var vel með á 
nótunum. Njarðvíkingar komust 
svo í 2-0 þegar Andri Fannar Freys-
son lék á varnarmann og markvörð 
FH-inga og skoraði í tómt markið. 

Það var svo ekki mikið búið af 
seinni hálfleik þegar Hafnfirðingar 
minnkuðu muninn, þar var að verki 
Kristján Gauti Emilsson og með 
markinu hleyptu FH-ingar aftur 
spennu í leikinn. Það sem eftir lifði 
leiks sóttu FH-ingar mjög stíft að 
marki Njarðvikinga en á siðustu 
mínútunni fékk Andri Fannar bolt-
ann á miðjum vellinum og hann 
gerði sér lítið fyrir, geystist upp 
völlinn og tryggði Njarðvíkingum 
sigurinn. Lokatölur urðu því 3-1 fyr-
ir Njarðvík eftir frábæran úrslita-
leik. 

Mótinu var svo slitið í íþrótta-
höllinni í Vestmannaeyjum og voru 
viðstaddir ekki undir 1500 manns. 
Ýmis verðlaun voru veitt, m.a. fyrir 
árangur í þrautakeppninni. Þá 
fengu sigurliðin einnig sín verðlaun 
svo og markahæstu leikmenn móts-
ins. Hápunkturinn var svo þegar 
bestu menn mótsins voru valdir og 
í lokin var ekki annað að sjá en að 
allir voru sáttir í mótslok. -jgi 
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LANDAKIRKJA 

Föstudagurinn 28. til sunnudags 
30. júní 
Prestur Landakirkju séra Bára 
Friðriksdóttir tekur þátt í Sam-
varðaræfíngunni frá Eyjum. Séra 
Kristján Björnsson tekur þátt á 
vegum Björgunarfélagsins. Einnig 
er líklegt að prestar ofan af landi 
verði sýnilegir á æfingasvæðinu. 
Þeir þekkjast á kraganum eins og 
prófastarnir á nefinu. 
Sunnudagur 30. júní 
Kl. 11.00 Guðsþjónusta í Landa-
kirkju. 
Miðvikudagur 20. mars 
Kl. 11.00 Helgistund á Hraun-
búðum. 
Kl. 20.00 til 22.00 Opið hús í 
KFUM&K-húsinu fyrir unglinga 
bæjarins. 

HVÍTASUNNU-
KIRKJAN 
Fimmtudagur 
Kl. 20.00 Biblíufræðsla. 
Farið verður yfir hvað Biblían 
segir um DÓM, umræður 
á eftir. 
Föstudagur 
Kl. 20.30 Unglingakvöld, allir 
hittast hressir eftir frábært 
unglingamót um síðustu helgi, 
allt ungt fólk velkomið. 
Laugardagur 22. júní 
Kl. 20.00 Bænasamvera. 
Sunnudagur 23. júní 
Kl. 11.00 SAMKOMA. 
Allir hjartanlega velkomnir. 

Knattspyrna - Kraftmiklir stuðningsmenn 

Aðventkirkjan 
Laugardagurinn 29.júní 
Kl. 10.00 Biblíurannsókn 

BnMsm 

Im 

GÖTULEIKHÚSIÐ vakti athygli fyrir vasklega framgöngu á leik ÍBV og KR á laugardaginn. Hlynur Stefánsson sá ástæðu til að þakka 
góðan stuðning í leiknum og átti Götuleikhúsið sinn þátt í hvað vel tókst til 

Símadeild kvenna: KR2 - IBV4 

Höfðum viljann til að sigra 
-os seróum þaó. sasói 
Elísabet Gunnarsdóttir 
þjálfari eftir leikinn sem 

var f/rsta tap 
vesturbæjarliósins 

Á þriðjudagskvöld lék kvennalið ÍBV 
gegn KR en leikurinn fór fram á KR-
vellinum. Fyrir leikinn hafði vestur-
bæjarstórveldið ekki tapað leik og 
reyndar ekki fengið á sig mark í allt 

sumar en það átti heldur betur eftir að 
breytast. Lið ÍBV, sem fór svo illa af 
stað í sumar, hefur nú snúið við 
blaðinu og eftir þrjá tapleiki komu 
tveir sigurleikir í röð en fæstir áttu von 
á að liðinu tækist að sigra KR á þeirra 
heimavelli. 

Eftir að hafa verið tveimur mörkum 
undir í hálfleik snerist dæmið hins 
vegar við í hálfleik og Eyjastúlkur 
skoruðu fjögur mörk og innsigluðu 
þar með einn besta sigur kvennaknatt-
spyrnunnaríEyjumfráupphafi. IBV 
hefur aðeins einu sinni áður tekist að 
sigra KR, það var á Hásteinsvelli í 
fyrra. 

Elísabet Gunnarsdóttir sagði f 
samtali við Fréttir eftir leikinn að það 
hefði verið einstaklega ljúft að sigra 
KR. „Mér fannst alltaf eins og við 
værum inni í leiknum þó við værum 
tveimur mörkum undir í hálfleik. Ég 
sá það svo bara á stelpunum þegar við 
gengum inn í búningsherbergið í 
hálfleik að við myndum vinna leikinn. 
Við eyddum fyrri hálfleiknum í óþarfa 
stress og vorum lfka að átta okkur á 
leikkerfinu. Við höfðum viljann til 
þess að sigra og gerðum það. Við 
áttum lfka okkar færi í fyrri hálfleik 
þannig að þó við hefðum verið tveim-
ur mörkum undir vorum við ekkert á 

því að hætta. Þessi sigur sýnir best 
karakterinn í liðinu, það blés ekki 
byrlega í upphafi fslandsmótsins en 
við höfum náð að snúa blaðinu við og 
við sendum skýr skilaboð til annarra 
liða með þessum sigri. Það var líka 
nauðsynlegt fyrir deildina sjálfa að við 
næðum að sigra, KR-ingar voru bara 
að stinga af en núna er þetta allt komið 
í einn hnapp við toppinn og við erum 
ekki lan^t undan." 
Mörk IBV: Michell Barr, Margrét 
Lára Viðarsdóttir, Elena Einisdóttir og 
Laufey Ólafsdóttir. 

Knattspyrna: Shell-mótið með hefðbundnu sniði 

Alls koma um 2000 manns 
Ef það hefur farið framhjá nokkrum 
manni þá fer hið árlega Shellmót fram 
um helgina og hafa félögin verið að 
tínast til Eyja allt frá því á 
þriðjudaginn. 

Einar Friðþjófsson er mótsstjóri 
eins og undanfarin ár og hann sagði í 
samtali við Fréttir að mótsnefndin 
fyndi fyrir lakari samgöngum. 

„Þetta er mun erfiðara í ár en oftast 
áður en liðin hafa verið að tínast 
hingað síðan á þriðjudaginn. Það er 
orðið svo dýrt að fljúga að fáum dettur 
í hug að leggja út í það en tvö félóg 
koma hingað með Flugfélagi Vest-
mannaeyja. Við hefðum líka þurft að 
fá Herjólf bara fyrir okkur í tvær 
ferðir. Þá hefði þetta gengið upp. 

Annars verður mótið með hefð-
bundnu sniði nema núna höfum við 
ákveðið að setningin fari fram á 
fimmtudeginum. Við höfum áður 
reynt að hafa setninguna á miðviku-
dagskvöldið en lentum í vandræðum 
með það ef það var ófært þannig að 
héðan í frá verður setningin á 
fimmtudegi," sagði Einar. 

LIÐIN byrjuðu að tínast til Eyja á þriðjudaginn en setningin verður í kvöld. Þessir strákar úr Leikni voru 
mættir í slaginn og ætla sér stóra hluti. 

Liðstyrkur til hand-
knattleiksliðs ÍBV 
kvenna: 

Tvær austur-
rískar lands-
liðskonur 
Tvær austurrískar landsliðs-
konur í handknattleik hafa 
gengið til liðs við IBV fyrir 
næsta keppnistímabil. Um er að 
ræða 27 ára leikstjórnanda sem 
heitir Sylvia Strass en hún lék 
síðast með SG Hessen Hersfeld í 
Þýskalandi. Hin heitir Birgit 
Engl, er 23 ára skytta og lék 
síðast á Spáni. Ennfremur hafa 
Eyjastúlkur tryggt sér Iiðstyrk 
Öllu Gorgorian sem undanfarin 
ár hefur leikið með Gróttu/KR. 
Enn er allt óvíst með 
þjálfaramál hjá stelpunum, en 
Erlingur Richardsson sem 
þjálfaði liðið í fyrra hefur tekið 
við karlaliði ÍBV. 
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ÞESSIR hressu strákar 
úr Grindavík voru meðal 
1200 keppenda sem 
þátt tóku í Shellmótinu í 
síðustu viku. Njarðvík 
varð meistari í flokki A-
liða, FH sigraði í flokki 
B-liða, Fylkir sigraði C-
flokkinn en þar varð ÍBV 
í öðru sæti og í flokki B-
liða vann Njarðvík. 
Innanhússmeistarar í A 
voru KA og FH, B Fylkir 
og Grótta, C ÍBV og 
Fjölnir og í D KA og 
FH. Mótið gekk í alla 
staði vel og var fjöl-
menni í bænum í 
tengslum við það, alls 
rúmlega 2000 manns. 
Auk fótbolta var boðið 
upp á kvöldvökur, grill, 
skoðunarferðir á sjó og 
landi þannig að peyj-
arnir höfðu engan tíma 
til að láta sér leiðast. 

Árni fékk 15 mcmaða fangelsi 
í gær l'cll dómur írléraðsdómi 
Reykjavíkur í máli Árna Johnsen 
og var hann sakfelldur fyrir 
sautján ákæruatriði af tuttugu og 
sjö. Meðal þess sem hann var 
sakfelldur fyrir var mútuþægni 
qg fjárdráttur í opinberu starfi. 
Árni hafði fyrir dómi játað á sig 
brot í tólf ákæruatriðum og af 
þeim fimmtán sem eftir stóðu var 
hann sakfelldur í fimm en sýkn-
aður í tíu. 

Árni játaði brot í sjö liðum um 
fjárdrátt í opinberu starfi, meðal 
annars fyrir að hafa tekið út eldhús-

og baðinnréttingu hjá Samnorræna 
Reykjavfk í reikningi ístaks, ýmis 
hreinlætistæki og pípulagningaefni 
sem hann tók út hjá Tengi ehf. og lét 
greiða af fjárveitingum byggingar-
nefndar Þjóðleikhússins og óðals-
kantsteina sem hann tók út hjá BM 
Vallá og lét greiða af fjárveitingum 
bygginganefndarinnar. 

Arni neitaði aftur á móti sök um 
fjárdrátt er varðaði þjóðfána sem 
hann pantaði hjá íslensku fána-
saumastofunni og bar hann því við í 
Héraðsdómi að kassi með fánun-
unum hafi verið tekinn, líklega af 

sorphirðumönnum þar sem hann lá 
fyrir utan heima hjá honum en þeir 
höfðu verið ætlaðir Þjóðleikhúsinu. 

Héraðsdómi fannst frásögn Árna 
ótrúverðug og töldu sannað að hann 
hafi dregið að sér þau verðmæti sem 
ákært er fyrir. Ární var sýknaður af 
fjárdrætti er varðaði jólaseríu frá 
Dengsa ehf. sem hann sagði ætlaða 
til lýsingar í anddyri Þjóðleik-
hússins. 

Það mál sem kom rannsókninni af 
stað varðaði úttekt Árna á timbri, 
þéttiull og fleira hjá BYKO. Árni 
var sýknaður af þeirri ákæru þar 

Athyglisverðar tilraunaveiðar á síld 
Harpa VE landaði 150 tonnum af 
sfld í gærmorgun til vinnslu í 
frystihúsi Isfélagsins. Harpa hóf 
veiðarnar 1. júlí og er þrisvar 
búin að landa 150 tonnum á 
þremur dögum. Um klukkutími 
er á miðin en áríðandi er að vinna 
síldina stax þar sem hún er 
viðkvæm á þessum árstíma. 

Sjávarútvegráðuneytið gaf leyfi til 
tilraunaveiða á síld í júní og júlí-
mánuði að uppfylltum ákveðnum 
skilyrðum. Guðmundur VE var við 
veiðarnar í júnímánuði og náði í um 
850 tonn. 

Óskar Óskarsson, vinnslustjóri Is-
félagsins, segir að sfldin sé mjög 
stór, 300 til 350 gr, en hana þurfi að 
vinna strax m.a. vegna þess að 
sjórinn er heitari á þessum árstíma. 

„Ymis ytri skilyrði gera það að 
verkum að ekki er hægt að sigla 
með síldina og veiðarnar og 
vinnslan henta okkur vel í Eyjum 
þar sem um klukkutíma stím er á 
miðin. Þetta er tilraun qg erum við 
að þróa þetta áfram. Iskrapsvélar 
eru um borð og til dæmis er ekki 
sama hvernig sfldinni er landað og 
við erum að finna út hvaða aðferð-

um er best að beita." 
Síldin er flökuð, fryst og henni 

pakkað í 11 kílóa pakkningar og 
hún hefur verið seld á Þýskaland. 
Óskar segir veiðarnar og vinnsluna 
mjög góða viðbót fyrir vinnsluna 
hér ef vel tekst til. „Við erum að 
læra á hverjum einasta degi því sfld 
er ekki bara síld. Þetta er allt öðru-
vísi ferli heldur en á haustin en 
getur orðið til að efla atvinnulífið á 
sumrin ef menn standa rétt að 
þessu," sagði Óskar. 

sem aðeins var framburður Árna 
gegn framburði starfsmanns BYKO 
og taldist ekki fullsannað brot í 
málinu. Árni var aftur á móti sak-
felldur fyrir að hafa dregið sér timb-
ur, saum og fleira frá BYKO að 
fjárhæð 400 þúsund krónur. 

Árni var sýknaður af fjárdrát-
tarákæru er varðar þéttidúkinn sem 
var fluttur frá Vestmannaeyjum eftir 
að mál Árna kom upp. Hann var 
aftur á móti sakfelldur fyrir að hafa 
tekið út þéttidúk hjá Fagtúni sem 
var stílaður á Þjóðleikhúsið. Arni 
kvaðst fyrir dómi hafa pantað 
dúkinn fyrir sjálfan sig en jafnvel 
láðst að geta þess við starfsmenn 
Fagtúns. 

Dómurinn telur brotið sannað með 
vitnisburði starfsmanna Fagtúns. 
Árni var sýknaður af ákæru um 
meintan fjárdrátt í opinberu starfí 
sem formaður bygginganefndar 
Vestnorræna ráðsins og Bratta-
hlíðanefndar. Þó er tekið fram í 
dómnum að „atburðarás í þessum 
ákærulið sé með nokkrum ólík-
indum." 

Hann kvað lýsingu í ákæruliðum, 
er varðaði meintar rangar skýrslur 
til yfirvalda réttar, en neitaði að um 
saknæmt athæfi væri að ræða. 
Héraðsdómur var ósammála honum 
og sakfelldi hann. 

Árni var sýknaður vegna innflutn-
ings á timbri í stafkirkju fyrir sjálf-
an sig sem hann pantaði á sama 
tíma og þegar pantað var fyrir 
Stafkirkjuna sem nú stendur út á 
Skansi. 

Þyngst af öllum ákæruatriðunum 
vegur þó líklega ákæra um mútu-
þægni en Árni var ákærður um að 
hafa tekið við peningum að upphæð 
650 þúsund úr hendi eins af sak-
borningum í málinu, Gísla Hafliða 
Guðmundssyni. Árni var sakfelldur 
fyrir mútuþægni. 

I dómsniðurstöðu segir að saka-
ferill Árna hafi ekki áhrif á 
ákvörðun refsingar í málinu og að 
Árni hafi brugðist því trausti sem 
honum var sýnt er hann var 
skipaður í þau opinberu störf sem 
lýst er í ákærunni. Brotin voru 
framin í opinberu starfi og er það 
virt til refsiþyngdar. Árni Johnsen 
fékk fimmtán mánaða fangelsisdóm 
óskilorðsbundið. 

Af 800 hundruð J)úsund króna 
sakarkostnaði er Arna gert að 
greiða tvo þriðju hluta. 

I samtali við Fréttir sagðist Arni 
lítið geta sagt, ekkert væri ákveðið 
með áfríun en honum fannst dóm-
urinn þungur. 

TM-ÖRYGGI 
fyrir fjölskylduna 

samglnar öll trygglngamálin 
á tlnfaldan og hagkvæman hatt 

BRAGGINN S.F. 
FLÖTUM 20 

Viðgerdir og smurstöd 
R&ttingar og sprautun 

MLiÉUm 
EIMSKIP ŒfflmúS 
sími:481 3500 sími:48l 3500 
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Ég á gott með að vinna með öðru fólki en er viss um að einhverjir hvái nú við, 

Það mæðirmikið á starfsmönnum Shellmótsins ár 
*. i hvert enda mikið mál aö undirbúa knattspyrnumót 

%*Cj L . fyriryfirþúsunddrengi. Einn þeirra sem staðið hefur 
v~l hvað lengst íeldlínunni er Einar Friðþjófsson 

framkvæmdastjóri Shellmótsins og erhann 
Eyjamaður vikunnar að þessu sinni. 
Fullt nafn? Einar Friðþjófsson 
Fæðingardagur og ár? 13.09.1950. í þeim ágæta 
árgangi. 
Fæðingarstaöur? Vestmannaeyjar 
Fjölskylda? Eiginkona: Katrín Freysdóttir. Þrjú börn, 
Jórunn, Hjalti og Rúnar, tvö tengdarböm, Ágúst 

S Óskar og Erna Ósk og loks eitt barnabarn, Eyþór 
Ágústsson. 

Q Hvað ætlaðirr þú að verða þegar þú yrðir stór? 
Sjómaður og knattspymumaður. Sjómannsdagarnir 
urðu fimm. 
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Citroén. Hann er 
flottur þessi nýi. 
Hver er þinn helsti kostur? Ég held að það sé 

hressleiki og jákvæðni og ég á gott með að vinna með öðru 
fólki, en er samt viss um að einhverjir hvái nú við. 
Hvaða eiginleika vildir þú helst vera án? Ég segi í lítillæti, 
einskis. 
Uppáhaldsmatur? Gamaldags lambahryggur og innbökuð ýsa 
að hætti Kötu. 
Versti matur? Skata og siginn fiskur þó ekki væri nema vegna 
lyktarinnar. 
Úppáhaldsvefsíða? Teamtalk.com og Shellmot.eyjar.is 
Með hvaða aðila vildir þú helst eyða helgi? Konunni í 

> * 

Einar Friðþjófsson er Eyjamaður vikunnar 

sumarbústað. 
Aðaláhugamál? Knattspyma og lestur ýmiss konar fræðslu-
efnis og að spila. 
Stundar þú einhverja íþrótt? Ég geng mikið (kannski bara af 
illri nauðsyn) 
Uppáhaldsíþróttamaður eða íþróttafélag? Óskar Valtýsson, 
ÍBV og Tottenham Hotspur. 

Ertu hjátrúarf ullur? Það voru nú notaðar ýmsar serimoniur í 
kringum fótboltann í gamla daga. 
Uppáhalds sjónvarpsefni? Knattspyma og allt fræðsluefni. 
Besta bíómynd sem þú hefur séð? Gaukshreiðrið, en bókin 
var þó enn betri. 
Hvað finnst þér gera fólk aðlaðandi? Hressleiki og jákvæðni 
Hvað finnst þér gera fólk fráhrindandi? Fúllyndi og hroki 
Hvernig gekk Shellmótið í ár? Mjög vel, eða eins og við 
nefndarmenn álítum, eitt það besta. 
Hvað koma margir sjálfboðaliðar að mótinu? Það hefur 
aldrei verið talið en ég held um 300. 
Hvað hefur þú komið iengi að undirbúningi Shellmótsins? 
Síðan1988. 
Einhver skemmtileg saga úr mótinu? Eins og menn vita fá 
drengirnir viðurkenningarpening í lok Shellmóts. Þeir ganga 
hring á Hásteinsvelli og fá hann afhentan rétt áður en þeir 
yfirgefa leikvanginn. Er gangan var hálfnuð, þ.e. um 600 peyjar 
höfðu fengið pening, var kassinn með peningunum nánast 
búinn. Bjössi, sem stjórnar aðgerðum niðri á velli, fékk nánast 
hjartastopp því í fyrsta skipti stóð hann frammi fyrir vandamáli 
sem nefndin gat ekki leyst. Hann stökk upp í loftið og 
öskraði Hörður, Hörður (gjaldkeri), hvar er afgangurinn? Hörður 
stökk líka upp í loft og starði á tóman kassann. Ef sendandinn 
hefur ekki fengið hiksta er ég illa svikinn. Þeir óneitanlega 
minntu á Bakkabræður. Hörður hljóp að lokum upp í Týsheimili 
og fann peningana. Þannig fór þetta allt vel að lokum. 
Eitthvað að lokum? Ég vil þakka öllu því fólki sem lagði hönd á 
plóginn við að gera þetta mót jafn glæsilegt og raun bar vitni. 
Sjáumst öll að ári. 

Matgæðingar vikunnar eru Ástþór Jónsson og Ágústa Hafsteinsdóttir 

Fiskréttur 
/ síðasta tölublaði Frétta láðist að geta þeirra sem skorað varáog biðjumst við velvirðingar á því. En 
hjónin Ástþór og Ágústa brugðust skjótt við þegar leitað var tilþeirra og komu með dýrindis fiskrétt. 

Fiskréttur 

800grýsuflöh skorín íbita 
300 gr rœkjur 
200 gr sveppir 

1 stk. laukur, saxaður 
smjör til steikingar 

1 stk. grœn paprika söxuð 
2 stk. gulrœtur ísneiðum 
'A dós ananaskurl og safl 
150 gr rjómaostur hreinn 

1 'Æ dl rjómi eða kajflrjómi 
'h -1 tsk. pipar eða sítrónupipar 

'h tsk. paprikuduft 
1 tsk karrý 

1 'Æ tsk. súpukraftur 

Steikið laukinn ísmjöri með karrý, bœtið paprikunni, 
gulrótunum og sveppunum út íásamt ananaskurli og 

safa. Látið þetta krauma smástund. Setjið síðan ostinn 
og rjómann út íog látiðjafnast út. Þá erflskurínn settur 
út í, látið krauma (8-10 mínútur. Bœtið rœkjum út íog 

sjóðið í 1-2 mínútur. Berið réttinnfram með 
hrísgrjónum, salati og ristuðu brauði. 

Við viljum skora á tvo snilldarkokka, hjónin 
Helgu Jónsdóttur og Arnór Hermannsson en 
við þekkjum það af eigin raun hversu góðir 

kokkar þar eru á ferð. 

Ástþðr Jónsson ogÁgústa Hqfstelnsdðttir eru matgceðingar vikunnar 

ocT 
Vestmannaeyingar 

Á Þjóðhátíðardaginn 17. júní sl. eignuðust Herdís Rós Njálsdóttir og 
Hafsteinn Gunnarsson son sem nefndur hefur verið Sigurlás Máni. 
Hann var 18,5 merkur og 57 sm. A myndinni með honum eru bræður 
hans, þeir Njáll Aron, Gunnar Freyr og Erlingur Orri. Fjölskyldan býr 
í Vestmannaeyjum. 

Ádöfmni— 4* 

Föstudagskvöld kl. 20 .00 . 
Endursýnt sunnudag kl. 18.00 

3. CocaColabikarinn: ÍBV - Ptómr Rvk. kl. 19.15 

5-6. Vokano Opea golfmóiii. 

6. Útivistardagur Sparisjóisins í Skvísusundi kl. 14.00. 

6. Hátíi í hæ, goslokahátiiin í Skvísusundi kl. 21.00. 

10. ÍBV-FHíSímadeildkarlakl. 19.15. 

11. ÍBV-Hr/U/KS í Símadeild kvenna kl. 20.00 

13. ÍBV-KAkl. 14.00 iSímadeildkarla. 

13. Suniarstúlka Vestmunnaeyja í Höllinni, hljómsveilin I svörtum fötum spilar. 

15. ÍBV-Breiiablik í Símadeild kvenna kl. 20.00. 

15-21. tJleistaramót GVígolfi 

20. Galaxy fitness mót. 

31.ÍBV-framSímadeildkarlakl.l9.1S 

Pú getur fylgst nónor meá M er ó úofinni á wm.eyjahetkis 

http://Teamtalk.com
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Shell-mótið heppnaðist vel að vanda: 

Eyjapeyjarnir í C-f lokki náðu öðru sætinu 
Allsherjar knattspyrnuveisla var 
um helgina á árlegu Shellmóti 
sem nú fór fram í 19. sinn. Þarna 
voru komnir saman strákar í 
sjötta flokki frá öllum 
landshlutum til að etja kappi á 
vellinum, skemmta sér og kynnast 
hver öðrum. Það var ekki annað 
að sjá á lokahófinu á sunnudaginn 
en 11 lótshöldu rum hafi tekist vel 
upp í ár, eins og reyndar 
undanfarin nítján ár. Veðrið 
hefur alltaf mikið að segja um það 
hvernig tekst til og veðurguðirnir 
voru hliðhollir mótshöldurum 
nema á sunnudaginn þegar hann 
blés af austri en strákarnir létu 
það ekki á sig fá. 

Þátttakendur í mótinu voru um 
1200, leikmenn, þjálfarar og far-
arstjórar. Þá fylgdi fjöldinn allur 
af foreldrum með og er ekki 
ólíklegt að í heildina hafi verið hér 
rúmlega tvö þúsund manns. 

í ár var tekin ákvörðun um það 
að setningin færi framvegis fram 
á fimmtudagskvöldinu en fyrstu 
leikirnir fóru fram á fimmtudags-
morgninum. Setningin hitti beint 
í mark eins og alltaf, listflugið og 
flugeldasýningin eru alltaf vinsæl 
meðal krakkanna og 
knattspy rnuleikurinn þar sem 
Stjörnulið Ómars og Slökkviliðið 
áttust við var mjög vel heppnaður 
þetta árið. 

Njarðvík sigraði í úrslitaleik A-
liða eftir stórskemmtilegan leik 
3-1 gegn FH þar sem FH-ingar 
sóttu mun meira en höfðu ekki 
erindi sem erfiði. Hjá B-liðum 
sigruðu hins vegar FH-ingar, í C-
liðum voru það Fylkismenn sem 
sigruðu f B V í úrslitaleik og í D-
liðum voru það Njarðvíkingar 
sem stóðu uppi sem sigurvegarar. 

Eyjaliðunum gekk ágætlega í 
mótinu. C-liðið náði frábærum 
árangri og spilaði til úrslita gegn 
Fylki. Leikurinn einkenndist af 
mikill baráttu og fáum færum. 
Staðan í hálfleik var 0-0 og allt leit 
út fyrir að framlengja yrði leikinn 
þegar Fylkismenn tryggðu sér 
sigurinn skömmu fyrir leikslok. 
Annað sætið er hins vegar með 
því besta sem Eyjaliðin hafa náð 
frá upphafi og engin skömm að 
því en C-liðið vann svo innimótið. 

A-lið ÍBV endaði í þriðja sæti í 
innimótinu en í fjórða sæti í sínum 
riðli. B-Iiðið endaði í þriðja sæti í 
sínum riðli en í keppni D-liða 
sendi IBV tvö lið þar sem annað 
liðið var sem gestalið en hitt liðið 
lenti í fjórða sæti. I ár var aðeins 
spilað um átta efstu sætin en þau 
lið sem enduðu þar fyrir neðan 
spiluðu svokallaða jafningjaleiki 
en þar töpuðu A-Iiðið og annað D-
liðið sínum leikjum en B-liðið og 
hitt D-liðið unnu sína leiki. 

-Njarðvíkinsar sisruöu í flokki A-liða 

SILFURLH)IBV í C-flokki ásamt strákunum í Fylki sem unnu gullið. 

Sáttur við áransur okkar á mótinu 
-sesir Halldór Örn Þorsteinsson nýr yfirþjálfari ÍBV í knattspyrnunni 

Hjá ÍBV er nýr yfirþjálfari í knatt-
spyrnu, en hann heitir Halldór Örn 
Þorsteinsson. Auk þess að hafa yfir-
umsjón með starfi yngri flokkanna 
þjálfar hann sjötta, fimmta og fjórða 
flokk karla. Halldór sagði í samtali við 
Fréttir að í heild væri hann mjög 
ánægður með árangur Eyjaliðanna. 
Halldór hefur nokkra reynslu af 
Shellmótum en þetta var ekki fyrsta 
mótið hans. 

„Ég held að þetta sé fjórða mótið 
mitt en ég kom hingað með Fylki 
1994 til 1996. Það er auðvitað dálítið 
öðruvísi að vera með Eyjastrákana í 
mótinu heldur en að koma með lið 
ofanaflandi. Það er allt önnur vinna 
að halda utan um hópinn, við gistum 
auðvitað ekki í skólunum og við 
treystum meira á foreldrana við það að 
koma strákunum tímanlega í þá 
viðburði sem þeir eiga að mæta í." 
Ertu sáttur við gengiþinna liða? 

„ Já, ég held að ég geti sagt að ég sé 
þokkalega sáttur við okkar gengi í 
mótinu. Keppnin í A-liðum var t.d. 
mjög jöfh í ár, fyrir utan átta efstu liðin 
voru líklega ein sex lið sem hefðu 
getað unnið mótið, einn tapleikur og 
þá eru menn komnir í vond mál. Við 
áttum t.d. slæman tíu mínútna kafla á 
móti Gróttu, vorum yfir 4-1 yfir þegar 
tíu mínútur voru eftir en töpuðum 5-4. 
Þar með var von um að komast í úrslit 

nánast úr sögunni. B-liðið var mjög 
nálægt því að komast í átta liða úrslit 
sem var markmið okkar með öll liðin. 
C-liðið stendur auðvitað svolítið upp 
úr þegar maður skoðar árangurinn. 
Þeir unnu innimótið og lenda svo í 
öðru sæti í aðalmótinu en í C- og D-
liðunum voru aðallega strákar á yngra 
ári. Þannig að þetta lítur ágætlega út 
en auðvitað megum við ekki setja of 
mikla pressu á strákana þannig að við 
skulum bara bíða og sjá til." 

Vantar leikæfinsu 
Halldór sagði líka að þau lið sem væra 
uppi á fastalandinu byggju við allt 
aðrar aðstæður en yngri flokkarnir hér 
í Eyjum. 

„Munurinn liggur helst í því að þeir 
sem koma hingað, sérstaklega strák-
arnir af höfuðborgarsvæðinu, eru að 
spila miklu fleiri leiki yfir árið. Þar 
eru liðin jafnvel að spila upp í 25 leiki 
á meðan við fórum kannski bara í tvær 
ferðir upp á land. Það væri auðvitað 
hægt að fjölga ferðunum en það krefst 
meiri skipulagningar og allt kostar 
þetta peninga. Við eigum erfitt með 
að fá lið hingað, þau hugsa bara um að 
koma á Shellmótið og láta það duga. 
Svo erum við með svolítið stóran hóp, 
um fimmtíu stráka og það hefði verið 
ákjósanlegt að vera með sex lið í 

mótinu en því miður komust bara 
fímm að hjá okkur þannig að við 
vorum með töluvert fleiri skiptimenn 
en önnur lið. En við tókum þá 

ákvörðun að skipta þétt inn á, nánast 
eftir klukkunni og leyfa öllum að fá 
einhvern tíma inn á vellinum." 

Urslitaleikurinn var erfiður 
-sesir Hannes Jóhannsson fyrirliði C-liðsins 
C-lið ÍBV náði bestum 
árangrí ÍBV liðanna á 
mótinu en fyrirliði liðsins í ár 
var Hannes Jóhannsson. 
Fréttir tóku hann í stutta 
yfirheyrslu eftir að mótinu 
íauk. 
Fulltnafn: 
Hannes Jóhannsson 

Uppáhalds lið: 
Manchester United, ÍBV 
Uppáhaldsleikmaður: 
David Beckham (auðvltað!) 
Hvað var eftirminnilegast á 
Shellmótinu? 

„Úrslitaleikurinn var mjög 
eftirminnilegur. Það var líka 
gaman að fara í bátsferðina 

og rútuferðina." 
Var erfitt að spila til úrslita í 
Shellmótinu? 

,,.|á, leikurinn var rosalega 
erfiður. Þetta varbarajafn 
leikur en svo klikkuðum við 
aðeins í vörninni í lokin og 
þeir skoruðu." HALLDÓR Örn Þorsteinsson, nýr yfirþjálfari yngri flokka ÍBV 

ásamt Hannesi, fyrirliða C-liðanna. 
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Komnir til að skemmta okkur 
-sasði Luca Kostic þjálfari 
í brekkunni rákumst við á Luca 
Kostic, þjálfara Víkings, sem gerði 
garðinn frægan með Skagamönnum 
hér á árum áður. Kostic var að 
fylgjast með leik ÍBV og KR þegar 
blaðamaður hitti hann en sonur hans 
er í KR. Hann heitir Alexander en 
þess má til gamans geta að leikurin 
endaði 0-0. Luca sagðist ekki vera 
mjög vinsæll meðal ungu KR-inganna 
enda var hann merktur Víking í bak 
og fyrir en Kostic þjálfar meistara-
flokk Víkings í 1. deildinni. 

„Strákamir hafa verið að biðja mig 
um að skipta um föt og gera óspart 
grín að mér fyrir að vera í Víkings-
úlpunni. En ég þekki þessa stráka 
mjög vel, margir þeirra koma reglu-
lega heim með Alexander og við 
fömm þá oft í fótbolta," sagði Kostic. 
En hvernig líst þér svo á mótið? 

„Ég var reyndar bara að koma í 
morgun þannig að ég hef kannski ekki 
mikla reynslu af Shellmótinu en það 
sem ég hef séð þá verð ég að segja að 
maður hefði verið til í að spila á svona 
móti þegar maður var yngri. Tíma-
setningar era líka mjög góðar, dóm-
arar em líka mjög góðir og það hefur 
mikið að segja fyrir strákana. Ég kom 
hingað sérstaklega til að fylgjast með 
stráknum mínum og fylgjast með KR-
ingum en auðvitað fylgist ég líka með 
Víkingum. Héma hef ég líka hitt svo 
marga kunningja og vini og ég er 
búinn að spjalla út í eitt. Þetta snýst 
ekki bara um fótbolta heldur líka að 
eignast nýja vini og hafa gaman." 

Nú hafa KR-ingar tekið upp þá 

LUCA Kostic, þjálfarí, var hress í bragði á mótinu 

stefnu að verðlauna ekki lið og ein-
staklinga í yngri flokkunum hjá sér en 
er ekki erfitt fyrir strákana að koma á 
svona mót þar sem mikil keppni er í 
gangi? 

„ Það var mikil umræða um þetta á 
milli foreldra í KR og það voru ekki 

allir sammála en málið snýst fyrst og 
fremst um það að við komum hingað 
til þess að taka þátt í þessu móti og 
reynum auðvitað að fylgja þeim 
reglum sem settar eru. En við emm 
komnir hingað til að keppa og 
skemmta okkur og ekkert annað." 

Jón Óli kallar áfram GrindEyjar! 
Einn sigursælasti þjálfari Eyjamanna í 
á Shellmótum er án efa Jón Ólafur 
Daníelsson sem undanfarin ár hefur 
þjálfað yngri flokkana í Vestmanna-
eyjum. Hann brá undir sig betri fæt-
inum síðasta haust og flutti til Grinda-
víkur þar sem hann er nú yfirþjálfari 
yngri flokkanna. Jón Óli var að sjálf-
sögðu mættur með sína menn en hann 
sagði dálítið skrýtið að vera ekki að 
hvetja strákana í hvítu búningunum. 

„Þetta er átrunda Shellmótið mitt og 
í fyrsta sinn sem ég kem með annað 
lið en ÍBV. Það er auðvitað dálítið 
annar bragur á þessu fyrir mann og ný 
reynsla. Mér finnst samt sem áður 
skrýtnast að mega jafnvel ekki hvetja 
IBV í sumum leikjum, allavega ekki á 
meðan strákamir mínir sjá til en auð-
vitað getur maður ekki alveg sleppt 
takinu af þessum strákum héma. Eg 

JÓN Óli var mættur á Shell-mót 
og nú með Grindvíkinga. 

hef t.d. reynt að sjá sem flesta leiki hjá 
ÍBV," sagði Jón Óli. 
En hvemig gekk Grindvíkingum? 

„Okkur gekk ágætlega. Eg kom 
hingað með B- og D-lið og þau 
enduðu bæði í þriðja sæti í sínum 
riðlum. Það voru nokkrir sem vildu 
ekki koma og okkur vantaði nokkra 
sterka leikmenn þannig að í heildina 
get ég ekki verið annað en ánægður. 
Shellmótið hefur líka tekist mjög vel í 
ár eins og alltaf. Það sem mér finnst 
hafa batnað síðustu ár er hversu mikil 
ró er komin í brekkurnar. Foreldrar 
áttu það til að sleppa sér algjörlega 
þegar þeir voru að hvetja sín lið. 
Strákamir urðu hreinlega fyrir andlegu 
áfalli. En það var tekið á þessu og mér 
sýnist það hafa tekist vel." 
Eitthvað að lokum? 
„Áfram GrindEyjar!" 

Morgunmatur fyrir 1200 peyja 
sesir Hrönn Harðardóttir í kvennadeild ÍBV 

Þau em mörg handtökin sem þarf til 
að koma Shell- og Vöruvalsmótunum 
á koppinn og mikil vinna sem sjálf-
boðaliðar leggja á sig. 

Kvennadeild ÍBV hefur ávallt séð 
um að manna skólana þar sem liðin 
gista og um morgunmatinn. Blaða-
maður hitti á Hrönn Harðardóttur, eina 
úr framvarðasveit kvennadeildarinnar. 
Hrönn sagði að mikil vinna færi í að fá 
fólk til að leggja mótinu lið. 

„Okkar vinna felst fyrst og fremst í 
að manna vaktirnar í skólunum og að 
sjá um morgunmatinn fyrir krakkana. 
Við sáum um sjoppuna í Týsheimilinu 
en tókum þá ákvörðun núna að hætta 
með hana og láta frekar yngri flokk-
ana njóta góðs af innkomunni." 
En hvemig gekk að manna stöðurnar? 

„Það er að verða erfiðara og erf-
iðara með ámnum enda vill enginn 
hreyfa sig í dag nema fá borgað fyrir 
en sem betur fer er ennþá til fólk sem 

er til í að taka að sér sjálfboðavinnu. 
Þetta er auðvitað hellings vinna. Þeir 
sem sjá um morgunmatinn þurfa helst 
að vakna fimm á morgnana og vera 
mættir klukkan sex til að útbúa matinn 
enda er mikil vinna að gefa 1200 
manns að borða. Vaktimar í skól-
unum em allan sólarhringinn, erfíðast 
er auðvitað að manna næturvaktirnar í 
skólunum en þetta gengur alltaf upp 
að lokum." 
Er þetta nokkuð síðasta mótið sem þú 
tekur þátt í? 

„Maður segir eftir hvert mót, jæja 
núna er ég hætt þessu, en svo þegar 
maður er búinn að hvíla sig þá erum 
við alltaf mættar aftur. Þetta er bara 
svo gaman og þessi vinna gefur svo 
mikið." 

HRÖNN: -Þetta er bara svo 
gaman og þessi vinna gefur 
svo mikið. 

A-Iið ÍBV ásamt Halldóri Erni Þorsteinssyni, þjálfara sínum. 

B-lið IBV sem Sigurlás Þorleifsson þjálfar. 

D-lið ÍBV nr. 1 sem Smári Jökull Jónsson þjálfar. 

T)-lið IBV nr. 2 sem Smári Jökull Jónsson þjálfar. 
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Guðjón
ekki á leið
til Viking

NÚ er það ljóst að Guðjón
Þórðarson verður ekki
þjálfari norska úrvals-
deildarliðsins Viking frá
Stavanger. Stjórn félags-
ins ákvað í gær að fara
þá leið að ráða ekki
„þekkt nafn“ eins og þeir
komust að orði er þeir til-
kynntu um ákvörðun
sína. Flestir knattspyrnu-
áhugamenn í Noregi
ráku upp stór augu er
þeir sáu nafnið Kjell Inge
Olsen sem verður næsti
þjálfari liðsins en fáir
vissu hver hann er áður
en hann var nefndur til
sögunnar. Olsen er fer-
tugur og hefur afrekað
að þjálfa neðri deildar-
liðið Vidar – en hefur að
undanförnu séð um hæfi-
leikamótun hjá Viking.
Nokkrir af reyndari leik-
mönnum liðsins létu hafa
eftir sér að ákvörðun
stjórnarinnar hefði kom-
ið þeim á óvart og að
Benny Lennartsson nú-
verandi þjálfari liðsins
ætti frekar að þjálfa liðið
áfram í stað þess að ráða
„nýliða“ á borð við Olsen. 

Heldur lá á gestunum í byrjun og
Dragoslav Stojanovic skoraði

af stuttu færi á 22. mínútu eftir
aukaspyrnu Vil-
hjálms R. Vilhjálms-
sonar. Eftir hlé kom-
ust norðanmenn
meira inn í leikinn og

fengu ágæt færi til að jafna. Það
besta með vítaspyrnu á 73. mínútu
þegar Magnús Karl Pétursson
markvörður Stjörnunnar brá Pétri
Kristjánssyni inni í vítateig en
markvörðurinn varði spyrnu fyrir-
liðans Jóns Örvars Eiríkssonar.
Undir lokin sóttu Stjörnumenn í sig
veðrið og uppskáru mark Valgarðs
Más Valgarðssonar á síðustu sek-
úndu leiksins.

„Það var annaðhvort að duga eða
drepast í þessum leik, hvort við ætl-
uðum að hanga í botni deildarinnar
eða komast upp í efri hlutann til að
eiga möguleika á að berjast um efstu
sætin,“ sagði Valdimar Kristófers-
son þjálfari Stjörnunnar, sem var á
leikskýrslu sem varamaður. „Við
byrjuðum vel en í síðari hálfleik ætl-
uðum við leyfa mótherjunum að
koma framar og sækja síðan hratt
fram en við fórum of aftarlega.
Menn lögðu sig þó fram og það
skiptir mestu máli.“

Jón Örvar fyrirliði var ósáttur við
frammistöðu leikmanna. „Við vorum
alveg á hælunum og alls ekki tilbúnir
í leikinn og það vantaði kraft og sig-
urvilja eins og verið hefur í síðustu
leikjum. Við ætluðum okkar alltaf að
vera í kringum miðja deild þó aðrir
hafi spáð okkur botnsætum svo að
við erum sæmilega sáttir við stöðuna
þó við hefðum viljað fá meira út úr
þessum leik,“ sagði Jón Örvar.

Maður leiksins: Ragnar Árnason,
Stjörnunni.

Stjörnu-
sigur í

Garðabæ
LEIKUR Stjörnunnar og Leift-
urs/Dalvíkur í Garðabænum á
laugardaginn verður tæplega
lengi í minnum hafður því flestir
leikmenn beggja liða virtust
ekki gefa allt sitt í leikinn.
Garðbæingar geta þó fagnað
2:0 sigri, sem skilar þeim upp í
fjórða sæti deildarinnar.

Stefán
Stefánsson
skrifar

Á sama tíma og Brasilía og Þýska-
land léku til úrslita í HM fóru

úrslitaleikir mótsins fram í Eyjum.
Svo fór að Njarðvík
varð meistari í flokki
A-liða eftir harða
rimmu við FH þegar
þeir sigruðu, 3:1.

Fylkir hafnaði í þriðja sæti. Í flokki
B-liða öttu Fjölnir og FH kappi en
Hafnfirðingarnir voru seigari og
unnu leikinn, 1:0. Eins og hjá A-lið-
unum hafnaði Fylkir í þriðja sæti.
Hjá C-liðum urðu Fylkismenn hins
vegar meistarar eftir að hafa unnið
ÍBV, 1:0, og KA menn höfnuðu í
þriðja sæti. Njarðvíkingar urðu síðan
meistarar hjá D-liðum eftir að hafa
unnið FH í miklum markaleik, 4:1.
Breiðablik hafnaði síðan í þriðja sæti.

Mikið var skoraði í mótinu – 1.415
mörk voru skoruð að þessu sinni.
Markahæstur hjá A-liðum varð Ari
Magnússon, HK, með 15 mörk. Hjá
B-liðum skoraði Arnþór Her-
mannsson, Völsungi, manna mest eða
alls 16 mörk. Andri Már Her-
mannsson, Fylki, Bjarki Steinn Að-
alsteinsson, HK, Gunnar A. Sigur-
björnsson, Fjölni, og Magnús Pálmi
Gunnarsson, ÍR, skoruðu 12 mörk
hver í mótinu og urðu markahæstir
hjá C-liðum. Það var síðan Eyþór
Ingi Eiríksson, Njarðvík, sem skoraði
mest hjá D-liðum, eða 13 mörk.

Jón Óli Ómarsson er fyrirliði A-liðs
Njarðvíkur, sem stóð uppi sem sig-
urvegari í sínum flokki í ár. Jón Óli
var kampakátur þegar Morgunblaðið
hafði tal af honum í mótslok og ekki
stóð á svörunum þegar hann var
spurður að því hvernig það væri að
vera fyrirliði meistara. „Það er alveg
frábært enda erum við með ágætis
lið.“

Njarðvík keppti gegn FH í úrslita-

leiknum í flokki A-liða og var leikur-
inn nokkuð erfiður að sögn Jóns Óla.
„Úrslitaleikurinn gegn FH var nokk-
uð erfiður til að byrja með, en eftir að
við skoruðum fyrsta markið var
pressunni af okkur létt og við sigr-
uðum þá örugglega, 3:1. Það er búið
að vera alveg rosalega gaman hér í
Eyjum og síðan var ekkert verra að
vinna bikar,“ sagði Jón Óli, sem var
að taka þátt í sínu öðru móti í Eyjum.

Besta mótið til þessa

Það er mikið verk að skipulegga
knattspyrnumót eins og Shell-mótið.
Einar Friðþjófsson var mótsstjóri og
fór hann fyrir vöskum peyjum og
pæjum í skipulagningu mótsins. En

allt í allt koma hátt í 200 manns að
mótinu á einn eða annan hátt. Einar
sagði mótið í ár hafa farið vel fram og
menn væru almennt sáttir að afloknu
móti. „Þetta gekk það vel að vil teljum
að mótið í ár sé eitt albesta mót sem
við höfum haldið. Við erum orðin það
skipulögð í mótahaldi sem þessu hér í
Eyjum að það má segja að þetta
gangi eins og í sögu. Við erum ofsa-
lega metnaðarfull að mótshaldið
gangi vel og það ásamt þeim mikla og
góða mannskap sem kemur að þessu
hjá okkur má segja að sé lykilinn að
velgengninni,“ sagði Einar og sagði
menn vera strax byrjaða að hugsa um
næsta mót að ári, en það mót verður
það tuttugasta frá upphafi. „Við erum
strax farnir að hugsa fyrir næsta móti
og væntanlega verður það veglegt
þar sem um tuttugasta mótið er að
ræða. En ég er umfram allt ánægður
með hvernig til tókst um helgina og
hlakka til að taka á móti hressum
peyjum til Eyja að ári,“ sagði Einar.

Morgunblaðið/Sigfús G. Guðmundsson

Njarðvíkinga voru sigursælir í keppni A-liða: Ármann Halldórsson, Ólafur Helgi Jónsson, Styrmir Gauti Fjelsted, Ari Freyr Færseth,
Jón Óli Ómarsson, Pálmar Sigurpálsson, Arnar Freyr Valsson, Andri Fannar Freysson og Freyr Sverrisson þjálfari.

Fótbolta-
fár í Eyjum

SEGJA má að sannkallað fótboltafár hafi ríkt í Eyjum um nýliðna
helgi þegar Shellmótið fór fram í nítjánda skiptið. Um 1.200 peyjar
tóku þátt í mótinu að þessu sinni og þeir sem til þekkja segja að
annað eins af foreldrum og aðstandendum hafi fylgt peyjunum til
Eyja. 27 félög tóku þátt í mótinu og var keppt í flokki A-, B-, C- og D-
liða í sjötta aldursflokki.

Jón Óli Ómarsson, fyrirliði
Njarðvíkinga, með bikarinn.

Margir leikir voru leiknir á peyjamótinu í Eyjum. Hér eigast við peyjar úr ÍBV og KA.

Skapti Örn
Ólafsson
skrifar
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Lucio fer ekki til Roma 
KNATTSPYRNA: Brasilíski varn-
armaðurinn Lucio hefur ákveð-
ið að vera um kyrrt hjá liði sínu 
Bayer Leverkusen á næstu leik-
tíð en talið var að hann væri á 
leið til Roma á ítalíu.Viðræður 
við Roma-liðið voru komnar 
langt en upp úr þeim slitnaði 
um helgina vegna svimandi 
hárra launakrafna frá þeim 
brasilíska. 

„Éghef tek iðþá 
ákvörðun að 
leika annað 
tímabil með 
Leverkusen.Við 
erum með 

sterkt lið og mér og minni fjöl-
skyldu líður vel í Þýskalandi. Ég 
mun leggja mig allan fram við 
að koma liðinu í Evrópukeppn-
ina á ný," sagði Lucio. 

Jeffs meiddur 
KNATTSPYRNA:Hinn breski 
miðvallarleikmaður fBV, lan Jeffs, 
verður frá knattspyrnuiðkun 
næstu þrjár vikurnar vegna 
meiðsla sem hann hlaut í leikn-
um gegn Þrótti í síðustu viku. 
Þetta er nokkurt áfall fyrir 
Eyjaliðið þar sem Steingrímur 
Jóhannesson er enn frá vegna 
höfuðmeiðsla og leikmanna-
hópurinn er ekki ýkja stór. 

Mallorca vann bikarinn 
KNATTSPYRNA: Real Mallorca 
tryggði sérá laugardagskvöldið 
spænska bikarmeistaratitilinn í 
knattspyrnu þegar liðið sigraði 
Recretavio örugglega í úrslita-
leiknum,3-0.Walter Pandiani 
skoraði fyrsta markið en Samu-
el Eto'o hin tvö. Aðeins sólar-
hring síðar var Eto'o mættur til 
Frakklands ti l að spila annan úr-
slitaleik - með landsliði Kamer-

ún í úrslitum álfukeppninnar. 
Eto'o tileinkaði samherja sínum 
frá Kamerún, Mark-Vivien Foe, 
sigurinn og mörkin tvö en 
hann lést sem kunnugt er á 
f immtudag í leik gegn Kolomb-
íu. Þetta er í fyrsta skipi í sög-
unni sem Mallorca vinnur 
spænsku bikarkeppnina. 

SHELLMÓTSMEISTARAR 

A-liö 
Utanhússmeistarar 
l.sæti 
2.sæti 
3. sæti 
4. sæti 

Úrslitaleikur: 
Njarðvík-FH 
Sindri Jóhannsson -
Emilsson. 

Njarðvík 
FH 

Stjarnan 
Þróttur R 

1-1 
Kristján Gauti 

Njarðvlk vann á þv( að skora á undan 
íleiknum. 

Innanhússmeistarar 
l.sæti StjarnanogfR 
2.sæti Völsungur og lA 
3. sæti Haukar og Breiðablik 

B-liö 
Utanhússmeistarar 
l.sæti 
2.sæti 
3. sæti 
4. sæti 

Úrslitaleikur: 
ÍA-Breiðablik 
Ragnar Þór Gunnarsson 
Rafnsson. 

(A 
Breiðablik 

Fjölnir 
Fylkir 

2-0 
Sigurður Búi 

\r. 

03 
JbjM 

Innanhússmeistarar 
Lsæti Fjölnir og Breiðablik 
2.sæti GróttaogFH 
3. sæti Grindavfk og (R 

C-lið 
Utanhússmeistarar 
l.sæti 
2. sæti 
3. sæti 
4. sæti 

Víkingur 
HK 

Breiðablik 
Grindavfk 

Úrslitaieikur: 
Vfkingur-HK 2-1 
Óli Pétur Friðþjófsson, Patrik Snær 
Atlason - Sjálfsmark. 

Innanhússmeistarar 
Lsæti Haukar og Afturelding 
2. sæti Fjölnir og ÍBV 
3. sæti Breiðablik og Fylkir 2 

D-lið 
Utanhússmeistarar 
Lsæti 
2. sæti 
3. sæti 
4. sæti 

Úrslitaleikur: 
Leiknir-Fjölnir 
Eyþór Úlfar Þórðarson. 

Leiknir 
Fjölnir 

(A 
KR 

1-0 

Innanhússmeistarar 
1. sæti (A og Völsungur 
2. sæti Breiðablik og Grindavfk 
3. sæti Haukar og Vfkingur 2 

MARKAKÓNGAR MÓTSINS 

A-liö 
Arnþór Hermannsson, Völsungi 
B-lið 
Tómas Hrafn Jóhannesson.Fylki 
C-lið 
Aron Jóhann Péturssón,FH 
Snorri Davfðsson Aftureldingu 
D-lið 
Elfas Már Ómarsson, Keflavfk 

17 

18 

13 
13 

16 

Alls voru mörk in í Shel lmótinu 
1740tals ins. 

SHELLMÓTSL IÐ IÐ2003 

Markvörður: 
Kristján Orri Jóhannsson,Þrótti R. 
Aðrir leikmenn: 
Kristján Gauti Emilsson, FH 
Alexander Freyr Sindrason, Haukum 
Anton Oddsson, Fylki 
Arnór Ingvi Traustason, Njarðvlk 
Arnþór Hermannsson,Völsungi 
Guðni Freyr Sigurðsson, ÍBV 
Haukur Atli Hjálmarsson, lA 
Hörður B. Magnússon, Fram 
JóhannLeifsson.Þór 

BESTI LEIKMAÐUR MOTSINS 

Kristján Gauti Emilsson FH 

BESTIMARKVORÐURINN 

Kristján Orri Jóhannsson Þrótti R. 

BESTU LIÐIN: Hér að ofan eru samankomin lið Njarðvíkur og FH sem spiluðu annað árið (röð til úrslita á Shellmótinu í Vestmannaeyjum. Líkt og í fyrra voru það Njarðvfkingar sem fi 
1-1 jafntefli. Njarðvfkingar voru á undan að skora í úrslitaleiknum og teljast því sigurvegarar. 

Njarðvík varði tit 
Glæsilegu Shellmótí lauk íEyjunum ígærkvöld - Njarðvík, ÍA, Víkingur og Leiknir urðu me 
Shellmótinu lauk í gærkvöld 
eftir fjögurra daga stanslausa 
knattspyrnuveislu í Eyjum. 
Mótið tókst mjög vel, eins og 
reyndar gerist nánast undan-
tekningarlaust, enda fagnaði 
mótshaldið tuttugu ára af-
mæli og mikil reynsla er í her-
búðum Eyjamanna. Njarðvík-
ingar vörðu Shellmótsmeist-
aratitilinn og eru því áfram 
ríkjandi meistarar. 

Þegar hefur verið sagt frá fyrstu 
tveimur dögum mótsins en á laug-
ardaginn byrjuðu liðin að leika um 
það hver kæmust áfram. Þannig 
komust tvö lið upp úr hverjum riðli 
en hin fjögur léku öll áfram um 
sæti. 

Þau lið sem unnu svo leikina eft-
ir riðlakeppnina komust í undanúr-
slit og svo var leikið um fyrsta sætið 
og þriðja sætið. Þau lið sem töpuðu 
hins vegar í leikjunum eftir riðla-
keppnina léku um 5.-8. sæti en þau 
lið sem komust ekki upp úr riðlun-
um léku svokallaða jafningjaleiki 
þar sem lið, svipuð að styrkleika, 
mættust án þess þó að vera að leika 
um eitthvert sérstakt sæti. 

Þetta skipulag gerir það að verk-
um að sigurvegurum er hampað en 
í raun lenda engin lið í neðsta sæti 
og ekki er gefin út opinber röð liða 
nema í efstu fjórum sætunum. Um 
kvöldið var svo grillveisla og 
þrautakeppni en hápunkturinn þar 
var svo landsleikur Shellmótsins 

þar sem landsliðið mætti pressulið-
inu. Lokatölur íþeimleikurðu3-l 
fyrir landsliðið eftir að staðan hafði 
veriðl-Oíhálfleik. 

Sunnudagurinn rann svo upp og 
var veðrið með miklum ágætum 
eftir mikla rigningu á laugardaginn. 
Hápunktur hvers móts er svo að 
sjálfsögðu úrslitaleikur A-liðanna, 
og þar mættust Njarðvík og FH, en 
þessi lið mættust einmitt lfka í úr-
slitum 2002. Þá sigruðu Njarðvík-
ingar 1-3 og voru Hafnfirðingar 
ákveðnir í að láta það ekki endur-

taka sig. 
Leikurinn var jafh og spennandi 

en Njarðvfkingar voru með undir-
tökin í fyrri hálfleik. Hvorugu liðinu 
tókst hins vegar að skora í fyrri hálf-

Það er mál manna að 
Shellmótið íár hafi tek-

ist fullkomlega 
leik en í þeim síðari komust Njarð-
víkingar yfir strax á upphafsmínút-
unum með þrumuskoti. Þar með 
var ljóst að ef FH-ingar ætluðu að 

vinna mótið þyrftu þeir að skora 
tvö mörk en Njarðvíkingum dugði 
jafntefli þar sem fyrsta mark leiks-
ins ræður úrslitum ef jafnt er í leiks-
lok. Liðin skiptust á að sækja og 
fengu bæði ágæt færi á að skora. 

FH-ingum tókst loks að brjóta ís-
inn undir lok leiksins, þegar þeir 
skoruðu með góðu skallamarki, en 
tíminn reyndist þeim of naumur og 
fljótlega eftir það var flautað tíl 
leiksloka. Leikurinn var prúð-
mannlega leikinn og gaman að sjá 
að í leikslok fögnuðu bæði liðin 

SKAGAMENN MEISTARAR: Skagamenn urðu meistarar hjá B-liðum eftir 2-0 sigur á Breiðabliki f úrslitaleik. Hér hafa bæði liðin 
stillt sér upp en það má sjá greinilega á nokkrum Skagamönnum hvort liðið hafði nýlokið við að tryggja sér titi l. DV-mynd Ómar 

-\ 
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Mín besta leiktíð á ferlinum" 
KNATTSPYRNA:Thierry Henry, 
sem í gær tryggði sér marka-
kóngstit i l inn íál fukeppninni í 
knattspyrnu, segir að síðasti 
vetur hafi verið sá besti það 
sem af sé sínum ferli. Gull-
markið í úrslitaleiknum var 
ekki bara það 42. í röðinni á 
tímabil inu heldur einnig það 
22.fyrir franska landsliðið, það 
mesta sem núverandi leikmað-

ur liðsins hefur skorað. 
„Ég hef vissulega skorað mikið 
af mörkum en það sem ég er 
stoltastur af er að eiga 23 
sendingar sem gáfu mörk í 
ensku úrvalsdeildinni ívetur," 
segir Henry sem kom því að 65 
mörkum íö l lum keppnum á 
nýafstaðinni leiktíð.Alls ekki 
slæmur árángur það. 

Pires til Inter? 
KNATTSPYRNA: Forráðamenn 
Inter Milan á ítalíu vilja ólmir 
tryggja sér þjónustu miðju-
mannsins Roberts Pires eða fé-
laga hans hjá Arsenal, Freddie 
Ljungberg,fyrir næstu leiktíð. 
Sagt er að ítalska stórveldið 
ætli sér að bjóða leikmann að 
nánast eigin vali ísk iptum fyrir 
annan hvorn sókndjarfa miðju-
manninn. 

Kaupverðið aðeins eftir 
KNATTSPYRNA: Fátt virðist 
geta komið í veg fyrir að 
brasilíski töframaðurinn 
Ronaldinho gangi t i l liðs við 
Manchester United á allra 
næstu dögum. Franska liðið 
PSG,sem Ronaldinho er hjá 
eins og er, segist reiðubúið að 
selja leikmanninn ti l að 
grynnka á uppsófnuðum 
skuldum félagsins. 

„Fjárhagsleg 
staða okkar er 
alls ekki góð og 
Ronaldinho vill 
sjálfurfara. Ef 
við fáum got t 

t i lboð þá munum við íhuga 
það vel en ef fjárhagurinn væri 
í lagi myndi hann aldrei fá að 
fara," sagði Valid Halihodzic, 
þjálfari PSG. 

n fögnuðu sigri í ár, þrátt fyrir að leiknum lyki með 
DV-mynd Ómar 

ilinn 
eistarar þetta árið 

saman. 
í lokahófinu um kvöldið voru svo 

afhent hin ýmsu verðlaun, auk þess 
sem sigurliðin fengu sín verðlaun, 
en verðlaunahafa má sjá annars 
staðar á sfðunni. 

Það er mál manna að Shellmótið 
í ár hafi tekist fullkomlega og þó að 
rigning hafi verið að stríða móts-
höldurum á laugardeginum þá 
endaði mótið í góðu veðri og allir 
héldu sáttir heim. -jgi 

Eins og að koma 11 útlanda 
segirJúlíusJónasson handboltaþjálfari um veruna á mótinu íEyjum 

í brekkunni við Týsvöllinn rák-
umst við á Júlíus Jónasson, hand-
knattleiksþjálfara ÍR, en hann var 
þarna staddur á sínu fyrsta Shell-
móti. En hvað rekur handknatt-
leiksþjálfara á knattspymumót í 
sjötta flokki? 

„Ég er að fylgjast með Val en 
þar á ég strák á fyrsta ári þannig 
að við erum að koma á okkar 
fyrsta Shellmót." 

Hvemig Gnast þér mótiö hafa 
veriö? 

„Mér finnst þetta bara vera frá-
bært framtak hjá Eyjamönnum. 
Auðvitað hafði maður heyrt af 
þessu móti í mörg ár og kannski 
sérstaklega undanfarin misseri 
þar sem strákurinn hefur varla 
talað um annað en að koma á 
Shellmótið. Ég verð að segja það 
að ég hef ekki orðið fyrir von-
brigðum með dvölina hérna held-

ur er þetta þvert á móti glæsilegra 
en ég átti von á," sagði Júlíus. 

„Það sem skiptir svo miklu í 
þessu móti eru auðvitað allir 
þessir leikir en það er ekki síður 
mikilvægt fyrir strákana að koma 
allir á einn stað og dvelja hérna í 
þessu frábæra umhverfi. Þetta er 
kannski svolítið eins og að koma 

Það þarf ekki að 
gerast mikið tilþess að 
tapleikirnir gleymist. 

til útlanda fyrir strákana, mikið 
ferðalag og Eyjarnar eru sérstak-
ar." 

En hvernig hefur Valsmönnvm 
annars gengiö ímótinu? 

„Bara svona upp og ofan. B-lið-
ið er núna að spila um 5.-8. sæti 
en þó að allir stefni auðyitað á úr-
slitaleikinn þá þarf ekki mikið til 

þess að tapleikirnir gleymist. Það 
gekk t.d. illa hjá einu liðinu fram-
an af en svo vann það tvo leiki og 
þar með er allt annað gleymt. Úr-
slitin skipta kannski ekki svo 
miklu máh' heldur samveran og 
þátttakan. Þeir hafa lfka gott af 
því að tapa og læra að taka því." 

Nú haía sum félög verið meöþá 
stemu að hafa eagan sigurvegara 
ogþetta erm.a. stema ÍSÍÍmál-
efnum yngri flokkanna. Finnst 
þérþetta rétt stema? 

„Það er vissulega erfitt fyrir 
þessa gutta að tapa kannski 
mörgum leikjum stórt en svo 
kemur kannski einn sigur og þar 
með eru töpin : gleymd. Það er 
hins vegar lærdómur f því að tapa 
eins og að vinna en það eru ef-
laust skiptar skoðanir um þetta." 

-jgi 

ONNUR VERÐLAUN MÓTSINS 

Ljósmyndasamkeppni 
HK,Haukar,Leiknir 

Prúðustu liðin 
lA og HK 

Háttvísisverölaun 
Fram og Selfoss 

Boðhlaup 
Víkingur 

Kappát 
Davlð 

Sterkasta liðið 
Þór 

Pílukast 
Björn Orri Sæmundsson 

Þrautabraut 
Kristinn P.Sigurbjömsson 

Limbó 
Fannar Freyr Jónsson 

Stjörnunni 

Gróttu 

HK 

HK 

Hringjakast 
Ólafur Frímann Kristjánsson Þrótti R. 

Selfossi 
Húlahopp 
Ármann Oli Ólafsson 

Skothittni 
Snorri Jökull Egilsson 
Ólafur Örn Eyjólfsson 

Vítakeppni 
Bjarki Garðarsson 
Stefnir Stefánsson 

Knattrak 
Ingólfur Sigurðsson 
Snorri Davíðsson 

Körfuhittni 
Arnar Freyr Ólafsson 

Skalla á milli 
Arnór Ingvi Traustason og Eyþór Ingi 
Einarsson, Njarðvík, og Vilhjálmur 
Gelr Hauksson og Gunnar Blrgisson, 
Gróttu 

Breiðabliki 
HK 

Víkingi 
HK 

Val 
Aftureldingu 

Halda bolta á lofti 
Kristján Gauti Emilsson 
Óli Pétur Friðþjófsson 

Skotfastasti leikmaðurinn 
Hörður B. Magnússon 
Orri SigurðurÓmarsson 
Jóhann Þorkelsson 
Aron Elvar Ágústson 
Sindri Ingólfsson 

FH 
Víking 

Fram, 
HK, 
lA, 

Keflavík 
Völsungi 

HÁTTVÍSIN AÐ LEIÐARUÓSI: 
Leikmenn Njarðvlkur og FH, sem léku 
úrslitaleikinn hjá A-liðum, höfðu 
háttvlsina að leiðarljósi innan sem utan 
vallar. Liðin þökkuðu stuðninginn ( 
leikslok eins og sjá má hér á myndinni 
fyrir neðan. Leiknum lauk 1-1 en 
Njarðvík varði titil sinn frá því ífyrra þar 
sem liðið varfyrra til að skora ( 
úrslitaleiknum. DV-mynd Ómar 

+ 
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íslendingarnir höfðu hljótt um sig í Noregi um helgina 

Tryggvi Guðmundsson. 

KNATTSPYRNA: (slendingarnir í 
norsku úrvalsdeildinni í 
knattspyrnu létu lítið að sér 
kveða um helgina og tókst eng-
um þeirra að þenja netmöskva 
andstæðinga sinna. 
Tryggvi Guðmundsson lék allan 
leikinn með Stabæk gegn 
Álesund en lokatölur leiksins 
urðu 1-1.Tryggvi nældi sér í 
gult spjald í leiknum. 

Gylfi Einarsson og Indriði Sig-
urðsson léku í bakvarðastöðun-
um hjá Lilleström sem beið af-
hroð á útivelli gegn Odd Gren-
land. Þegar flautað var til 
leiksloka var staðan 5-0, 
heimaliðinu í vil. Ríkharður 
Daðason og Davíð Þór Viðars-
son sátu á varamannabekk Lille-
ström og fékk sá síðarnefndi að 
spreyta sig síðasta stundarfjórð-

unginn. 
Árni Gautur Arason sat að venju 
á varamannabekk Rosenborgar 
sem gjörsigraði Bryne, 4-1. Ros-
enborg er nú með 11 stiga for-
ystu á toppi deildarinnar og það 
má telja nokkuð víst að mikið 
þurfi að gerast til að önnur lið 
komist í nánd við Rosenborg áð-
ur en tímabilið er á enda. 
Leik Viking og Molde var frestað 

vegna mikillar bleytu á vellin-
um. Hann fer fram á morgun 
ásamt viðureign Lyn og Váler-
enga. 
Þess má að lokum geta að Har-
aldur Ingólfsson skoraði átt-
unda mark sitt á leiktíðinni fyrir 
Raufoss þegar liðið bar sigurorð 
á Sandefjord á útivelli, 0-4, og 
er í hópi markahæstu manna 1. 
deildarinnar. Árni Gautur Arason. 

Bestí leikmaður og bestí markmaður Shellmótsins 2003 íspjalli: 

Var mjög hissa 
sagði Kristján Gauti Emilsson úr FH sem var valinn besti leikmaðurinn 
í gærkvöld fór fram lokahóf 
Shellmótsins. Þar komu sam-
an allir þátttakendur mótsins, 
leikmenn, þjálfarar, fararstjór-
ar, starfsmenn mótsins og aðr-
ir mótsgestir. Alls voru tæp-
lega 1400 manns í íþróttahöll-
inni þetta kvöld og ef hávað-
inn á kvöldvökunni var mikill 
þegar oíei, olei var tekið var 
hann enn meiri þetta kvöld. 
Fjöldamörg verðlaun voru af-
hent en hápunkturinn var án 
efa þegar tilkynnt var um lið 
mótsins og þegar besti mark-
vörðurinn og besti leik-
maðurinn voru kynntir. 

Besti leikmaðurinn að þessu 
sinni var Kristján Gauti Emilsson 
en hann er úr FH. Kristján þótti 
leika vel með liði sínu sem gerði 
jafntefli í úrslitaleiknum en laut í 
lægra haldi vegna þess að FH skor-
aði sitt mark síðar í leiknum. 

Kristján Gauti skoraði mark FH í 
leiknum en vakti auk þess athygli í 
landsleik mótsins. Þegar nafn 
Kristjáns var kallað upp var eins og 
hann hefði ekki áttað sig á því og 
þegar blaðamaður DV náði í hann 
var hann enn svolítið utangátta. 

„Ég fattaði þetta bara ekki og var 

mjög hissa þegar ég heyrði nafhið 
mitt kallað upp. Það var samt góð 
tilfinning að heyra nafnið en ég er 
enn þá svolftið hissa," sagði Kristján. 

En ertu ekki bara ánægður með 
Shellmótið? 

„Jú, við í FH urðum í öðru sæti og 
svo spilaði ég með landsliðinu og ég 
stefni að því að spila fleiri lands-
leiki." 

En stefhirðu á atvinnumennsku í 
framtíðinni? 

„Já ég ætla að spila með Liver-
pool." 

„Ég ætla að spila með 
Liverpool." 

Er það uppáhaldsliðið þitt? 
„Já, það er langbest." 
Hver er svo uppáhaldsleikmað-

urinn þinn? 
„Michael Owen." 

Að vinna þessa bikara 
Besti markmaður mótsins kemur 

einnig úr röðum landsliðs Shell-
mótsins. Sá heitir Kristján Orri Jó-
hannsson og er úr Þrótti í Reykja-
vfk. Kristján og félagar léku um 
þriðja sætið í mótinu en töpuðu 
þar naumlega fyrir Stjörnunni. 

„Þetta mót heppnaðist bara mjög 
vel og er glæsilegasta mót sem ég 
hef tekið þátt í,"sagði Kristján þeg-
ar blaðamaður DV spurði hann 

hvernig honum hefði fundist á 
Shellmótinu. 

En hvað stendur upp úr eftir 
mótið? 

„Að vinna þessa bikara," sagði 
markmaðurinn ungi og stórt bros 
færðist yfir andlit hans. „Það var 
reyndar lfka gaman að spila alla 
þessa leiki og sérstaklega landsleik-
inn." 

Er stefhan að bæta við landsleikj-
um í framtfðinni? 

„Já, ekki spurning." 
Ertu ánægður með gengi Þrótt-

ara í mótinu? 
„Já, við lentum í fjórða sæti og 

það var mikil barátta í liðinu hjá 
okkur. Við gerðum okkar besta og 
það var það eina sem við gátum 
gert." 

„Það var reyndar líka 
gaman að spila alla 

þessa leiki og sérstak-
lega landsleikinn." 
En hvert er uppáhaldsliðið þitt í 

enska boltanum og hver er uppá-
haldsleikmaðurinn? 

„Manchester United og ef Ron-
aldinho kemur þá er hann uppá-
haldsleikmaðurinn, annar Barth-
ez." -jgi 

TVEIR GÓÐIR: Fjöldamörg verðlaun voru afhent á lokahófinu en hápunkturinn var án efa þegar tilkynnt var um lið mótsins og 
svo þegar besti markvörðurinn og besti leikmaðurinn voru kynntir. Þeir félagar sjást hér að ofan og til vinstri. Til vinstri er besti 
leikmaðurinn sem að þessu sinni var Kristján Gauti Emilsson en hann er úr FH. Hér fyrir ofan er besti markmaður mótsins sem 
kemur einnig úr röðum landsliðs Shellmótsins. Sá heitir Kristján Orri Jóhannsson og er úr Þrótti (Reykjavík. DV-myndir Ómar 

J-
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Stórglæsilegt Shellmót 
-sem var haldið í tuttugasta sinn 
Það hefur varla f'arið framhjá 
nokkrum manni í 
Vestmannaeyjum að Shellmótið 
fór fram um helgina. Þetta var 
tuttugasta mótið og voru 
þátttakendur tæplega 1200, 
þjálfarar, leikmenn og 
fararstjórar en óhætt er að 
fullyrða að um tvö þúsund manns 
hafi verið í Eyjum í tengslum við 
Shellmótið. 

Mótið var sett á fimmtudags-
kvöldinu í blíðviðri en fyrstu tvo 
dagana var sól og blíða. A þriðja 
degi fór að rigna þegar leið á 
daginn en það kom ekki niður á 
mótshaldinu og strákarnir létu 
engan bilbug á sér finna þótt 
aðstæður væru blautar. 

Dagskrá mótsins var með hefð-
bundnu sniði, setning á 
fimmtudegi, kvöldvaka á 
tostudegi, grillveisla á laugardegi 
og lokahóf á sunnudegi en alla 
dagana var leikið frá níu á morgn-
ana og fram eftir degi. Þess á milli 
fóru liðin í bátsferðir og rútuferðir 
og einhverjir reyndu fyrir sér í 
Spröngunni. AIII gekk sinn 
vanagang í mótinu enda er 
Shellmótsnefndin vakin og sofin 
yfir IIKIIimi þá daga sem það 
stendur. 

Njarðvík, A-lið, varði titil sinn í 
Shellmótinu en þeir urðu 
meistarar árið 2002. 
Úrslitaleikurinn var jafn og 
spennandi, Njarðvíkingar voru 
með léttleikandi lið en 
Hafnflrðingar höfðu í sínum 
röðum sterka stráka. 

Ekkert mark var skoraði í fyrri 
hálfleik en í þeim síðari komust 
Njarðvíkingar yfir. FH-ingar 
reyndu hvað þeir gátu að jafna, 
þeir þurftu að skora tvö mörk til 
þess að tryggja sér titilinn en 
Njarðvíkingum dugði jafntefli þar 
sem þeir voru fyrri til að skora. 

FH-ingar jöfnuðu einmitt 
leikinn á lokamínútunni en 
komust ekki lengra og því var það 
Njarðvík sem fagnaði titlinum. 
Það var hins vegar aðdáunarvert 
að sjá liðin fagna í sameiningu í 
Ieikslok og Ijóst að enginn gekk sár 
afyelli. 

I B-liðum var það svo ÍA sem 
sigraði, í C-liðum Víkingur og í D-
liðum voru það Leiknismenn sem 
báru sigur úr býtum. 
Eyjaliðunum gekk þokkalega í 
mótinu í þetta sinn þó að liðin hafí 
ekki komist á verðlaunapall. 
Bestum árangri náði C-liðið sem 
endaði í 5. til 6. sæti en önnur lið 
IB V léku svokallaða jafningjaleiki 
en einungis er raðað í efstu átta 
sæti mótsins, önnur lið spila 
jafningjaleiki. 

Mótinu var svo slitið við 
hátíðlega athöfn í Iþróttahöllinni 
og þar var þröngt á þingi enda um 
1400 manns í salnum. 
Verðlaunahafar tóku við sínum 
verðlaunum, sem voru fjölmörg 
enda er það keppikefli 
mótshaldara að verðlauna sem 
flesta. Ekki var annað að sjá í 
mótslok en að þreyttir en ánægðir 
ungir knattspyrnukappar hafi 
haldið heim á leið og Ijóst að 
Shellmótið er linn allra 
glæsilegasti íþróttaviðburður 
landsins. 

ÞAÐ er ógleymanlegt að fylgjast með lokaathöfninni þar sem samankomnir eru rúmlega 1000 strákar á aldrinum 9 og 10 ára. Að komast á 
verðlaunapall er líka eitthvað sem drengirnir gleyma seint eða aldrei. 

Tók þátt í fyrsta Tommamótinu 
-Landsliðsmaðurinn Hermann Hreiðarsson í léttu spjalli um Shellmótið 
Hermann Hreiðarsson, landsliðs-
maður og Eyjapeyi, fylgdist með 
Shellmólinu í ár auk þcss sem hann 
afhenti verðlaun á lokahófinu. 

Hemmi þekkirað sjálfsögðu vel til 
mótsins, spilaði sjálfur á Tomma-
mótinu og tók þátt í framkvæmdinni 
hér á árum áður. Hann fékk reyndar 
ekki mikinn tíma til að fylgjast með 
leikjunum því Hermann var í því að 
skrifa eiginhandaráritanir á allt það 
sem strákunum datt í hug að láta 
landsliðshctjuna skrifa á, skó, boli, 
húl'ur, buxur og myndatökurnar voru 
ófáar. Hemmi sagði í samtali við 
Fréttir að honum hefði fundist gaman 
að koma aftur á Shellmótið. 

„Ég var svo heppinn að fá að taka 
einu sinni þátt í þessu inóti, það var 
1983 þegar fyrsta Tommamótið var 
haldið. Ég man eftir því að það var 
mikil tilhlökkun og nánast rætt um 
mótið allt árið áður en af því varð. 
Við strákarnir urðum líka ekki fyrir 
vonbrigðum því þetta mót var frábært 
og er eitt af því sem maður man best 
eftir úr yngri flokkunum. Það var 
reyndar smá ástand á manni því 
daginn áðuren mótið hófst veiktist ég 
og það var mikil sorg enda sá ég fram 
á að missa af mótinu. En ég jafnaði 
mig og mætti galvaskur á völlinn á 
laugardeginum og náði þar með 
tveimur dögum í mótinu. En þar sem 
ég var á eldra ári í sjötta flokki var 
þetta í eina skiptið sem ég tók þátt í 
mótinu scm leikmaður." 
En þít hefur nú eitthvað kotnið nálœgt 
mótinu eflir þetta? 

.Jú, það er rétt, eins og reyndar allir 
Eyjapeyjar sem æfðu fótbolta. Við 
vorum notaðir í ýmislegt í mótinu og 
svo þegar við urðum eldri þá fórum 
við að dæma leikina. Það var auð-
vitað mjög skemmtilegt að taka þátt í 
því enda er þetta glæsilegasta knatt-
spymumót landsins." 
Hvernigfannstþérmótið gcmga íár? 

„Þarf nokkuð að spyrja að því. 
Þetta gengur alltaf vel, sama hvernig 
veðrið er eða hvað kemur upp á. 

HEMMI hélt að hann hefði gefið 
a.m.k. 1000 eiginhandaráritanir 
um helgina. 

Þessir menn sem stýra mótinu eru 
snillingar í þessu og mótið verður 
alltaf skcmmtilegt á meðan þeir eru 
að." 
Og þtí ert húinn að skrifa nafnið þitt 
nokkruin sinnuin uin helgina? 

, Jú, strákarnir eru duglegir að biðja 
um eiginhandaráritanir og auðvitað 
verður maður við því. Ætli ég sé ekki 
búinn að skrifa nafnið mitt rúmlega 
þúsund sinnum um helgina en ég man 
þegar ég var sjálfur á þeirra aldri og 
menn eins og Arnór Guðjohnsen 
komu. Þá var maður hálfgerður 
bakpoki á honum og elti hann út um 
allt." STRAKARNIR í C-liðinu náðu bestum árangri Eyjapeyja. 
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Olafur Már Sigurðsson, stoltur Eyjamaður: 

Eitt skemmtilegasta mótið 
Brottfluttir Eyjamenn nýta oftar en 
ekki tækifærið sem gefst til þess að 
koma til Eyja þegar ungviðið fer á 
Shellmót. Arið í ár var engin 
undantekning og hittum við Ólaf 
Sigurðsson sem var með tvo syni sína 
á mótinu en þeir leika með Gróttu. 
Hvemigfinnstþér svo Shellmótið hafa 
verið? 

„Það hefur auðvitað fyrir löngu 
sannað sig sem eitt skemmtilegasta 
mót sinnar tegundar á landinu. Það 
hefur allt staðist héma, allar tíma-
setningar og í raun er maður bara 
stoltur af því að vera Eyjamaður þegar 
svona vel tekst til. Okkur Gróttu-
mönnum hefur gengið ágætlega, við 
emm með efnilega flokka en reynslan 
frá svona móti vegur þungt í knatt-
spyrnuppeldinu því hér læra strákarnir 
bæði að vinna og tapa." 
Ertu ífararstjóm eða komstu á eigin 
vegum? 

„Ég er hér á eigin vegum en fylgi 
liðinu um allt. Ég ætlaði reyndar að 
koma með fellihýsi og vera í Dalnum 
en svo var okkur boðið húsaskjól og 
við höfum verið þar í góðu yfirlæti. 
Það var kannski ágætt því það rigndi 
svo mikið á laugardag þannig að það 
hefur ekki verið mjög spennandi að 
vera í tjaldi þá." 
Hvað heldurðu að standi upp úr hjá 
strákunum eftir svona mót? 

„Ég held að það sé gleðin sem 
fylgir því að taka þátt í svona móti í 

ÓLAFUR Már með drengina, 

fjóra daga. Tilhlökkunin spannar heilt 
ár og væntingarnar eru auðvitað 
miklar þegar komið er á mótsstað. 
Þannig að það verður kannski spennu-
fall hjá strákunum en dagskráin er svo 
vel útfærð að hvert augnablik er nýtt 

til skemmtunar. Ég á eftir að koma 
hingað næstu tvö ár, því yngri 
strákurinn minn verður héma næstu 
tvö árin og það er ekki bara tilhlökkun 
hjá strákunum að koma aftur." Betra að spila á 

Úrslit og lokatölur skipta ekki máli WautU grasi 
-segir Jóhann Framari og vallarstjóri Laugardalsvallar 
Jóhann G. Kristinsson, vallarstjóri 
Laugardalsvallar, var á Shellmótinu í 
ár en hann var að fylgja sínu félagi, 
Fram. Við hittum Jóhann þegar hann 
var að fylgjast með sínum mönnum á 
sunnudeginum og var ekki annað að 
heyra en að hann væri mjög ánægður 
með vem sína í Eyjum. 

„Þetta er í þriðja sinn sem ég kem á 
mótið. Eg var héma fyrir um tólf 
árara með gutta sem nú er 22 ára 
þannig að ég hef ágæta reynslu af 
mótinu. Þetta er búið að vera mjög 
fínt héma. Úrslitin og lokatólur em 
ekki það sem skiptir máli í svona móti, 
heldur það að allir séu samstilltir og að 
allir hafi gaman af." 
Hvernig finnst þér mótið hafa gengið 
fyrir sig? „Þetta er eins og eftir bók-
inni. Tímasetningar hafa staðist og 
áætlanir. Það er í raun ekkert hægt að 
hafa þetta betra því reynslan er svo 
mikil í herbúðum Eyjamanna að ef 
eitthvað fer úrskeiðis er bmgðist við." 

segir Pressuliðsmaðurinn og IBV-arinn Guðni 
Freyr Sigurðsson 

JÓHANN er ánægður með mótið. 

Hvað með strákana, hvernig hafa þeir 
látið afdvölinni? „Þeir em bara alveg 
í skýjunum. Þetta er auðvitað alltaf 
þannig að þeir sem em eldri og hafa 
komið áður, segja þeim yngri frá því 

og smita áhuganum út frá sér. Það er 
hins vegar mín reynsla af mótinu að 
þátttakan er yfirleitt mun betri en allt 
annað." 

Á hverju Shellmóti em valin Landslið 
og Pressulið mótsins og þykir það að 
sjálfsögðu mikil upphefð að vera 
valinn í annað hvort liðið. 

Leikur milli þessara liða fer svo 
fram ígrillveislunni og þykirekki lítið 
merkilegt að spila landsleik fyrir fram-
an tvö þúsund manns og í leikslok er 
strákunum fagnað sem hetjum meðal 
félaga sinna. 

I ár var ungur og efnilegur Eyjapeyi 
í Pressuliðinu, hann var einnig í liði 
mótsins. Þetta var Guðni Freyr Sig-
urðsson og við tókum hann tali eftir 
mótið. 
Hvaða stöðu spilarðu? „Ég spila 
frammi." 
Hvað er uppáhaldsliðið þitt í enska 
holtanum? „Manchester United, ekki 
spuming." 

En hverjir eru ttppáhaldsleikmenn-
imir þínir? 

„Fyrir utan Einar bróður? Það em 
Beckham og Zidane, þeir em góðir." 
Hvemig gekk IBV í Shellmótinu? 
„Ekki alveg nógu vel. I fyrra náði ég 
öðm sæti með C-liðinu en núna var ég 
í A-liðinu og okkur gekk ekki eins vel. 
Það er bara miklu erfiðara að spila í A 
en í C." 
Hvað stendur upp úr eftir mótið? „Það 
er að sjálfsögðu að hafa spilað lands-
leikinn, það var rosalega gaman." 
Hvað með veðrið, var ekkert erfitt að 
spila í rigningu á laugardaginn? „Nei, 
kannski ekkert erfitt, bara ekki eins 
gaman. Mér finnst betra að spila á 
blautu grasi en það er betra ef það er 
ekki rigning." 

Strákarnir ánægðir 
-segir Auður Valsari sem var að koma á sitt fyrsta mót 
Ein mamman var að huga að sínum 
leikmanni, var að reima skóna á hann. 
Þama voru á ferð Valsmenn og áttu 
þeir að spila gegn FH. 

Auður Friðriksdóttir var að koma á 
sitt fyrsta mót enda var sonur hennar á 
fyrsta ári í sjötta flokki. 
Ertu á eigin vegum eða kemurðu sem 
fararstjóri? „Eg er með liðinu, kem 
hingað sem fararstjóri." 
Hvemig er svo reynslan af þínu af 
fyrsta Shellmóti? „Þetta er bara mjög 
skemmtilegt, dagskráin er mjög þétt 
fyrir strákana en fyrir vikið er mikið 
álag á þeim sem sjá um liðin. En það 
er kannski bara eins gott að dagskráin 
sé þétt því ef strákarnir hefðu mikinn 
frítíma þá væm þeir að flækjast út um 
alla Eyju og við hlaupandi á eftir 
þeim. Skipulagið er líka mjög gott og 
allt hefur gengið eftir og þjónustan 

AUÐUR með strákana sína. 

verið til fyrirmyndar." 
Hvernig hefur Valsmönnum gengið? 
„Þeim hefur gengið ágætlega, þeir em 

um miðjan hópinn og em sjálfir 
ánægðir og það er auðvitað það sem 
skiptir mestu í þessu." 

Mótið degi of langt 
-segir Unnar frá Keflavík 
í brekkunni rákumst við Iíka á 
nokkra Keflvfkinga sem vom að 
fylgjast með sínu liði leika gegn Þór 
frá Akureyri. Einn þeirra, Unnar 
Stefánsson, sagði að Keflvíkingum 
hefði ekki gengið eins vel og vænt-
ingarstóðu til. 

„C-liðinu gekk reyndar vel framan 
af og öðm D-liðinu okkar líka en 
önnur lið fannst mér vera að spila 
undir getu." 
Ertu að koma áþittfyrsta mót? ,Já, 
þetta er fyrsta mótið hjá mér og það 
er ekki annað hægt en að dást að allri 
skipulagningunni. Mérfinnst reynd-
ar mótið vera degi of langt en það er 
kannski bara vegna þess að það 
rigndi á laugardaginn og þegar svo er 
em dagarnir alltaf lengri. Þá vill 
maður bara koma sér heim. En við 
erum með um áttatíu manna hóp 
samtals, um fjörutíu leikmenn og ég 
held að allir séu mjög sáttir." 

Býrðu í tjaldbúðunum eða ertu á 
gistiheimili? „Við emm nokkur 
saman sem leigðum hús á meðan við 
emm héma. Og ég vil bara endilega 
benda fólki á að auglýsa húsin sín 
héma ef þau em tóm. Eg veit að það 
er mikill áhugi fyrir slíku hjá þeim 
sem koma hingað þessa helgi og ég 
veit að ég hyggst endurtaka leikinn á 
næsta árí." 
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Pollamótinu í knattspyrnu, Shell-
mótinu svokallaða, lauk í Vest-

mannaeyjum í gær en mótið, sem er
fyrir drengi í 6. aldursflokki, hefur
verið árlegt allar götur frá árinu
1984. Alls kepptu 98 lið á mótinu og
voru keppendur á annað þúsund
talsins. Eins og jafnan áður
skemmtu peyjarnir sér konunglega
en auk þess að spila fótbolta frá
morgni til kvölds var ýmislegt í boði
svo sem sigling um eyjarnar,
sprang, grillveisla, kvöldvökur og
fleira.

Í flokki A-liða varð Njarðvík
Shellmótsmeistari annað árið í röð.
Liðið gerði 1:1-jafntefli við FH í úr-
slitaleik en þar sem Njarðvíkingar
skoruðu sitt mark á undan voru þeir
krýndir meistarar. Sindri Jóhanns-
son skoraði mark Njarðvíkinga en
Kristján Gauti Emilsson fyrir FH. Í
leik um þriðja sæti sigraði Stjarnan
lið Þróttar, 3:0.

Í B-liðum varð ÍA meistari eftir
2:0-sigur á Breiðabliki í úrslitaleik.
Fjölnir sigraði Fylki, 7:2, í leik um
þriðja sætið.

Víkingur varð meistari C-liða eft-
ir 2:1-sigur á HK í úrslitaleik.
Breiðablik hafði betur á móti
Grindavík í leiknum um þriðja sæt-
ið, 2:0.

Hjá D-liðunum fagnaði Leiknir
sigri á Fjölni, 1:0, í úrslitaleik. ÍA
hafnaði í þriðja sæti eftir 1:0-sigur á
KR.

Kristján Gauti Emilsson 
besti leikmaður mótsins

Á lokahófinu í íþróttahöllinni í
gærkvöldi voru veittar viðurkenn-
ingar til handa þeim sem þóttu
skara fram úr. 

Kristján Gauti Emilsson úr FH
var valinn besti leikmaður mótsins. 

ÍA og HK voru útnefnd prúðustu
liðin.

Fram og Selfoss fengu háttvísi-
verðlaun.

Markakóngur A-liða varð Arnþór
Hermannsson, Völsungi, með 17
mörk.

Markakóngur B-liða varð Tómas
Hrafn Jóhannesson, Fylki, með 18
mörk.

Markakóngar C-liða voru Aron
Jóhann Pétursson, FH, og Snorri
Davíðsson, Aftureldingu, með 13
mörk.

Markakóngur D-liða varð Elías
Már Ómarsson, Keflavík, með 16
mörk.

Einn af hápunktum mótsins er þegar landslið mótsins og
pressuliðið mætast. Hér gætir Ásbjörn Björnsson úr pressuliði

og Haukum, Hólmberts Friðjónssonar, landsliði og HK.

Hermann Hreiðarsson, leikmaður Charlton á Englandi, heilsaði
upp á leikmenn fyrir úrslitaleikina. Hér heilsar hann uppá Eyþór

Inga Einarsson fyrir úrslitaleik A-liða.

Morgunblaðið/Sigfús Gunnar Guðmundsson

A-lið Njarðvíkinga náði þeim frábæra árangri að vinna til gullverðlauna annað árið í röð. Frá
vinstri: Freyr Sverrisson þjálfari, Eyþór Ingi Einarsson, Sindri Jóhannsson, Einar Freyr 
Andrésson, Lukas Malesa, Óskar Örn Óskarsson, Óttar Norðfjörð Agnarsson, Arnór Yngvi

Traustason, Helgi Már Vilbergsson, Trausti Már Hafsteinsson liðsstjóri.

Hártískan er ávallt lífleg á
Shellmótinu. Hér er mark-
vörður Þróttar Neskaups-
stað, Einar Hjaltason, sem
skartar líflegri hárgreiðslu.

Hér eigast þeir við, Þór Jensson, KR, og Páll Pálmason, Fylki,
en Óttar Pétur Kristinsson KR-ingur fylgist vel með.

Sigvaldi Björnsson, HK, Róbert Rúnar Jack, Víkingi, Kristófer Eggertsson, HK, Konráð Logi Bjart-
marsson, Víkingi, og markvörður Víkings, Halldór Atlason, við öllu búnir í hornspyrnu.

Njarðvík
meistari
annað 

árið í röð


