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PEYJAR í Aftureldingu voru ánægðir með Shellmótið.

Velheppnað Shellmót þrátt fyrir leiðindaveður:

Víkingar urðu Shellmótsmeistarar
-Sigruðu íflokkiA-liða - Fylkir meistari íflokkiB-liða og Stjarnan íflokkiC-liða
Um helgina fylltu 1200 þátttakendur
og annað eins af áhangendum allt
gistirými sem^ fyrir fínnst í Vestmannaeyjum. Ástæðan var hið árlega
Shellmót sem nú var haldið í 21. sinn
og í fjórtánda sinn sem mótið fer fram
undir nafninu Shellmót en áður hét
mótið Tommamót.
Þrátt fyrir afleitt veður nánast alla
dagana hélt skipulag mótsins sem
segir talsvert um framkvæmdina. Og
þar var ótrúlegt að heyra í strákunum
sem létu ekki veður né mjög erfiðar
aðstæður fara f taugarnar á sér heldur
var aðeins pælt í næsta leik. Það segir
líka talsvert um það hversu vel
heppnað Shellmótið í raun og veru er
fyrir þessa drengi sem eru níu til tíu
ára gamlir.
Mótið hófst að morgni fimmtudags
en liðin voru að tínast til Eyja frá og
með þriðjudegi í síðustu viku. Fyrstu
leikirnir vora leiknir á fimmtudagsmorgni en byrjað var á hverjum degi
klukkan 8.40 og var leikið fram undir
kl. sex síðdegis. Auk þess var
fjölmargt annað skemmtilegt í boði
fyrir liðin, grillveisla, kvöldvaka,
bátsferð og rútuferð og svo auðvitað
knattspyrnan.
Setningin í ár var ágætlega heppnuð
þrátt fyrir leiðinda rok og á tímabili
rigningu.
Stjörnuleikurinn var
ógleymanlegur í ár, vel heppnaður og
Slökkvilið Vestmannaeyja á hrós
skilið fyrir sitt framlag en getuleysi í
fótbolta bættu þeir upp með ýmsum

uppákomum, vom t.d. með handslökkvitæki og við enda vallarins var
slökkvibíllinn sem sprautaði á
sóknarmenn Stjömuliðs Omars þegar
þeir nálguðust markið.
Það eina sem mætti setja út á
stjömuleikinn er hversu útþynnt
Stjömuliðið er orðið, lítið um nöfn og
andlit sem strákamir þekkja. Þetta
vom öllu heldur félagar Ómars
Ragnarssonar af fréttadeildum fjölmiðlanna. Þetta þarf að athuga fyrir
næsta mót.
En mótið hélt svo sínu striki en eftir
hádegi á föstudeginum brostu veðurguðimir við Eyjamönnum þegar sólin
fékk að skína einn eftirmiðdag. Tvo
daga mótsins, fimmtudag og föstudag
fóm svo fram innimót en mótin era
aðskilin og þar með fá fleiri tækifæri
til að vinna til verðlauna.
Grillveislan var með öðru sniði í ár
en áður, gleðin var færð inn í íþróttahús þar sem veðrið var afleitt en engu
að síður tókst veislan vel. Þá var
kvöldvakan einnig mjög eftirminnileg
einu sinni sem oftar.
Á sunnudeginum fóra svo fram
úrslitaleikirnir og úrslitaleikur A-liða
var mjög skemmtilegur. Þar mættust
Víkingar og HK. Víkingar komust
tvívegis yfir en HK jafnaði jafn
harðan. En á lokamínútunum tókst
strákunum úr Víkinni að tryggja sér
sigurinn og era Víkingar því
Shellmótsmeistarar 2004.

Allir sem einn lögðust á eitt
-segir Einar Friðþjófsson framkvæmdastjóri
Framkvæmdastjóri Shellmótsins eins
og undanfarin ár er Einar Friðþjófsson
sem sagði í samtali við Fréttir á
sunnudaginn að mótið hefði gengið
mjög vel fyrir sig þrátt fyrir leiðindaveður.
„Já, þetta var nánast vetrarveður
allan tímann en það beit ekkert á þessa
peyja, þeir vora alveg frábærir í að
gera þetta eins skemmtilegt og möguleiki var. Ef einhver kvartaði voru
það foreldrarnir en það var allt á léttu
nótunum enda ómógulegt að ráða við
veðrið. Sem dæmi um hörkuna í
strákunum þá færðum við landsleikinn inn í íþróttahús vegna veðurs
en þegar peyjamir komust að því þá
sögðu þeir að þeir væru alveg til í að
spila úti, það væri allt í lagi með

veðrið. Þetta var á laugardagskvöldið
þegar veðrið var sem verst."
Einar segir að þrátt fyrir
leiðindaveður þetta árið þá hafi
skipulagning mótsins gengið eftir.
„Við erum með varaplön fyrir alla
hugsanlega hluti en þurftum ekki að
grípa til þeirra núna. Þeir era nokkrir
sem hafa komið héma ár eftir ár og
vita af þessum varaplönum og langar
ofsalega mikið til að sjá þau. Það varð
hins vegar ekkert úr því í ár og vonandi þurfum við ekkert að grípa til
þeirra næstu árin.
En var eitthvað sem fór úrskeiðis
vegna veðursins?
„Nei, nei, ekki neitt. Þetta slapp
alveg ótrúlega vel. Þó það hafí verið
hvasst og rignt þá virtist aldrei vera

nein rigning á meðan leikimir fóra
fram. Það rigndi bara á nóttunni og í
hádeginu," sagði Einar.
Eins og komið hefur fram tókst
mótið í alla staði vel og vildi Einar
koma miklu þakklæti til allra þeirra
sem komu að mótinu. „Sjálfboðaliðar
og allir þeir sem vinna í kringum
mótið eiga miklar þakkir skildar fyrir
sitt framlag sem oft á tíðum er vanþakklátt starf en engu að síður mjög
mikilvægt. Svo má auðvitað ekki
gleyma mótsgestunum sem lögðust
allir á eitt að gera eins gott úr því sem
komið var og tókst að gera þetta
Shellmót mjög eftirminnilegt og
skemmtilegt," sagði Einar að lokum.
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Alvöru dómari
á alvöru móti

Viðurkenningar
A-lið, Shellmótsmeistarar urðu
Víkingar, HK fékk silfurverðlaun
og Breiðablik bronsverðlaun.
Innhússmeistarar urðu Breiðablik
og Fylkir, ÍA og Grótta fengu
silfurverðlaunin og bronsverðlaun
fengu V íkingur og KR

Kristínn Jakobsson, milliríkjadómari dæmdi
á mótínu ogfylgdistmeð syninum
Dómaramál Shellmótsins hafa ávallt
verið í góðum höndum enda virðist
vera nóg af dómurum í V estmannaeyjum þegar þörfin er mest. En
líklega hafa strákarnir aldrei fengið
jafn góða dómgæslu í ár þar sem tveir
úrvalsdeildardómarar dæmdu á
mótinu og annar þeirra er þar að auki
með alþjóðaréttindi.
Þetta voru þeir félagarnir Gísli
Jóhannsson, sem dæmdi úrslitaleik Aliða og svo Kristinn Jakobsson sem
undanfarin ár hefur verið kosinn besti
dómari landsins. V ið hittum á Kristin
þegar hann fylgdist með syni sínum í
Breiðablik í leik.
„Mér líst bara vel á þetta. Strákarnir standa sig vel, ég er með einn
gutta hérna í Breiðabliki og þó að
aðalatriðið sé kannski ekki að vinna þá
er alltaf skemmtilegra þegar vel
gengur. V ið erum með um fimmtíu

stráka og foreldrarnir eru tuttugu
þannig að þetta er stór hópur. Þetta
eru reyndar allt strákar á eldra ári hjá
okkur en yngra árið kemur á næsta ári.
Það er svo mikill fjöldi að æfa hjá
Breiðabliki að við bregðumst við
þessu með þessum hætti," sagði
Kristinn.
Hvernig finnst þér mótið hafa gengið?
„Mér finnst þetta hafa gengið alveg
frábærlega. Það virðast allir leggjast á
eitt að gera eins gott úr hlutunum og
mögulegt er og ef þú ert með heitt
hjarta þá ganga hlutirnir upp. Mér
sýnist að strákunum leiðist ekkert, þeir
tala allavega ekkert um veðrið, þetta
snýst bara um fótboltann."
Ertu á eigin vegum eða fylgirðu
Breiðablikshópnum?
„Nei ég er eiginlega á vegum Shellmótsins en nýt þess að geta horft á
strákinn þegar ég er ekki að dæma.

B-lið, Fylkir í fyrsta sæti, Þróttur
Neskaupstað í öðm sæti og Þór
Akureyri í þriðja.
Innanhússmeistarar urðu
Víkingur og KR, silfurverðlaun
fengu Breiðablik og Fjölnir og
bronsverðlaun Þór, Fram og
Keflavík.

KRISTINN og sonurinn sem leikur með Breiðabliki.
Ég var að dæma í allan morgun en fæ yngstu flokkunum og það er alltaf jafn
svo frí eftir hádegi."
gaman að fá að taka þátt í móti sem
En hvernig er að koma úr efstu deild þessu."
og fara að dæma hjá sjötta flokki?
„Það er frábært. Uppruninn er í

Eftírminnilegt að taka
á móti verðlaununum
segir Sindri Guðjónsson, fyrirliði ÍBV

Mótið alveg frábært

Þó að Eyjaliðunum hafí ekki gengið
sem allra best þá vantaði ekki að
strákarnir höfðu gaman af því að taka
þátt í mótinu. Þá þóttu þeir afar prúðir
innan vallar og fengu á lokahófinu
háttvísisverðlaunin auk Hauka.
Sindri Guðjónsson er fyrirliði Aliðsins og hann sagði í samtali við
Fréttir að hann væri ekki alveg nógu
sáttur við árangurinn í mótinu. „Eg er
smá ánægður en ekki nógu. Okkur
gekk ekkert rosalega vel og við
töpuðum oft. V eðrið var ekkert gott
og ég held að það hafi haft áhrif á
hvemig við spiluðum," sagði Sindri.
En hvað var eftirminnilegast á Shell-

mótinu?
„Það var rosalega gaman að keppa
,og svo líka þegar galdramaðurinn
kom á kvöldvökunni. Mér fannst
rosalega flott þegar hann breytti blómi
í staf. Svo fengum við líka verðlaun á
lokahófinu."
Þegar Sindri er spurður hvort hann
sé svona góður fyrirliði þar sem ÍB V
fékk háttvísisverðlaun innan vallar þá
verður fátt um svör. , Ja, kannski."
Sindri segist svo að sjálfsögðu stefna
á að verða atvinnumaður, fyrst ætlar
hann að spila með ÍBV en svo með
United.

C-lið, Stjaman varð í fyrsta sæti,
KA í öðm og Keflavík í þriðja.
Innanhússmeistarar urðu KA og
Fylkir, silfurverðlaun fengu
Stjarnan og Grótta og bronsverðlaun Þróttur og Haukar.
D-lið, HK í fyrsta sæti, FH í öðm
og Stjarnan í þriðja.
Innhússmeistarar urðu Grótta og
Stjarnan, Fylkir og FH í öðm og
Afturelding og Völsungur í þriðja.
Shellmótsliðið2004
Aron Elís Þrándarson, Víkingur
Elvar Ingi Vignisson, Afturelding
Kristinn Rúnar Sigurðsson, Grótta
Gunnar Örvar Stefánsson, KA
Aron Elvar Ágústsson, Keflavík
Ríkharður Guðfinnsson, Grindavík
Martin Hermannsson, KR
Arnar Snær Magnússon, Fylkir
Aron Jóhann Pétursson, FH
Orri Sigurður Ómarsson, HK
Prúðustu liðin urðu ÍA qg ÍR.
Háttvísiverðlaun fengu IBV og
Haukar.

sagði Eyjapeyinn Páll Magnússon
í hópi foreldra og forráðamanna
peyjanna má alltaf finna þekkt nöfn úr
þjóðlífinu og einn þeirra sem var að
fylgjast með mótinu var Eyjapeyinn
Páll Magnússon, fréttastjóri á Stöð 2.
„Þetta er fyrsta Shellmótið sem ég
kem á. Ég á strák sem er hérna að
spila með Stjörnunni og ég get fullyrt
það að þetta er stórglæsilegt. Strákamir hafa staðið sig mjög vel það sem
af er, eru núna í undanúrslitum og ef
allt gengur upp komast þeir í úrslit."
Páll var mjög hrifinn af allri
skipulagningu og hélt varla vatni yfír
mótshaldinu. „Mér finnst skipulagningin og mótið sjálft og öll aðstaðan
héma hreint alveg frábær. Ég hefði
aldrei trúað því að hægt væri að hafa
jafn gott skipulag í rúmlega þúsund
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peyja keppni. Hér standast allar
tímasetningar sem er í raun ótrúlegt á
jafnstóru móti. Auðvitað hefði veðrið
getað verið betra en þá reynir á
skipulagninguna og mér sýnist að hún
haldi alveg vatni héma."
Hvað með strákana, hvemig er hljóðið
í þeim?
„Þeir láta ekkert á sig fá, það er
kannski frekar að fullorðna fólkið sé
að pirra sig á þessu en strákarnir eru
ekkert að velta sér upp úr veðrinu."
Aðspurður sagðist Páll ekki hafa
lagt í það að vera í tjaldi eða fellihýsi
enda hefði komið á daginn að ekki
reyndist veður í það. „V ið leigðum
héma af vinafólki okkar og okkur
hefur liðið mjög vel þar."

IBV fékk háttvísiverðlaun Visa og KSÍ og það skemmdi ekki að taka við skildinum úr hendi Hermanns.
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Aron Elís Þrándarson V íkingi,
Elvar Ingi Vignisson Aftureldingu, Kristinn Rúnar
Sigurðsson Gróttu, Gunnar
Örvar Stefánsson KA, Aron
Elvar Agústsson Keflavík,
Ríkharður Guðfinnsson
Grindavík, Martin Hermannsson KR, Arnar Snær
Magnússon Fylki, Aron
Jóhann Pétursson FH og Orri
Sigurður Ómarsson HK.

Sendibílaakstur

FJÖLSYN
- ómissandi fyrir Eyjamenn!

Frétta- og auglýsingosími: 481-3310 / Fox 481-1293

Askriítarsíminn er 481-1300

- mmmiM

VEITINGAHUS
BÁRUSTÍG 11
SÍMI 481 3393

|

Þess virðL!

Vilhjáimur Bergsteinsson

|

» 481-2943 HMBHBMMU.
» 897-1178

Bessahraunsmálið:

Ennþá kraumar

ÞAÐ þýddi ekkert kæruleysi í klæðaburði á Shellmóitnu í ár eins og sést á þessum ÍBV-peyjum.

Sýnir í garðinum
Guðgeir Matthíasson, myndlistarmaður, fer ekki með veggjum í list
sinni eins og þeir vita sem annaðhvort hafa keypt af honum myndir
eða sótt sýningar hans. Hann er enn
við sama heygarðshornið í pólitíkinni og pælingum um lífið og
tilveruna. Það geta þeir séð sem
heimsækja listamanninn á heimili
hans um helgina en hann ætlar að
sýna í garðinum hjá sér.
Yfirskrift sýningarinnar er „Hef
gert þetta sjálfur" og vísar til þess
að hann hefur upplifað flest það
sem birtist í myndunum. „Þetta gæti
líka verið sýn mín á framtíðina,"
sagði Guðgeir í samtali við Fréttir.
„En það er ekki bara pólitík því

GARÐURINN að Vestmannabraut 46 hentar vel til sýninga.
þarna er að finna smásögur og
stemmningar héðan frá Eyjum og
víðar að," bætir Guðgeir við en
myndirnar eru málaðar á platta,
diska og striga.

„Ég er með nokkrar myndir í takinu en á þessari sýningu verð ég
með 24 verk. Það eru allir velkomnir en ég ætla að opna klukkan tvö á
morgun, föstudag."

TTT1
1. - 7. júlí
Coco Puffs 553 gr
Cheerios 567 gr
Meerild Kaffi 103
Mónu lakkrís bar 3 stk
Nóa Kókosbitar
Völu Gammeldags lakkrís
Dole ananas sneiðar 3x1/4ds

Verí Nú

Ááur

359,359,299,149,198,239,199,-

458,459,389,199,259,348,289,-

SSvörurá £V

Tilboði é
SS.
SS.
SS.
SS.
SS.

kryddl kótelettur
kryddl Lærissneiðar
grand orange læri
rauðvínslegin læri
kartöflusalad m/eplum

1099,1398,999,999,249,-

1468,-kr/kg
1768,- kr/kg
1398,- kr/kg
1398,-kr/kg
308,-

Eigendur Bessahrauns 15, þau Ingunn Ársælsdóttir og Jónas Þór Þorsteinsson, hafa fengið Húseigendafélagið til liðs við sig í deilu sinni
við bæjaryfirvöld.
Hrund Kristinsdóttir lögfræðingur sendi bæjarráði bréf þar sem
mótmælt er afgreiðslu skipulags- og
bygginganefndar 2. júní sl. en þar
var ákveðið að breyta deiliskipulagi
að kröfu Magnúsar Sigurðssonar og
Esterar Helgadóttur en þau stefna á
að byggja á lóð númer 13 á
Bessahrauni. Deilt er um einn
metra í norður en samkvæmt
upphaflega deiliskipulagi yrði lóð
númer þrettán afmörkuð þannig að
fjarlægð frá lóðarmörkum að
norðan og sunnan yrði fimm metrar.
Ester og Magnús sendu inn
athugasemd og var farið fram á að
lóðarmörk að sunnan yrðu sex
metrar en fjórir metrar að norðan.
Skipulags- og bygginganefnd lagði
til að gengið yrði að kröfum
Magnúsar og Esterar og eru Jónas
og Ingunn ekki sátt við það.
Mótmæla þau því sem fram
kemur í fundargerð skipulags- og
bygginganefndar að ákvörðun um
að heimila byggingu norðar en gert
var ráð fyrir í deiliskipulaginu sé
minni háttar breyting og sanngjörn
sáttatillaga. Telja þau alls ekki um
minni háttar breytingu að ræða.
Mótmæli þeirra lúta fyrst og fremst
að því að verði tillaga fagnefndarinnar samþykkt um breytingu á
deiliskipulagi mun einbýlishúsið
Bessahraun 13 skaga út fyrir byggingareit hússins norðan megin sem
er í andstöðu við forsendur þeirra
þegar þau hófu byggingu á húsi sfnu
að Bessahrauni 15. Segja þau einnig
að ef byggt verður eftir samþykkt

nefndarinnar muni það skerða það
útsýni frá Bessahrauni 15 sem gert
var ráð fyrir að yrði til staðar þegar
Jónas og Ingunn hófu bygginguna.
Húsið var sérstaklega hannað með
stofuna á móti útsýninu sem var
sérstakt
hagsmunamál
fyrir
húseigendurna.
Skerðing á útsýni hefur án efa
áhrif á verðmat fasteigna og er
viðbúið að verð Bessahrauns 15
muni lækka komi til þess að byggingareitur Bessahrauns 13 verði
færður. Áskilja þau sér rétt til að
koma með frekari upplýsingar síðar
ef tilefni gefst og jafnframt er
áskilinn réttur til að kæra ákvörðun
og vinnubrögð skipulags- og bygginganefndar og/eða ákvörðun
sveitarstjórnar til úrskurðarnefndar
skipulags- og byggingarmála. Þá
áskilja þau sér rétt til að krefja Vestmannaeyjabæ um bætur vegna fjártjóns sem þau kunna að verða fyrir
komi til þes að skipulagið verði
samþykkt með þeim hætti sem skipulags- og bygginganefnd hefur lagt
til.

57% greiddu
atkvæði
I Vestmannaeyjum voru 3.092 á
kjörskrá en 1762 greiddu atkvæði
eða 57% en kjörsókn var lakari hér
en víðast hvar á landinu.
Karl Gauti Hjaltason, formaður
yfirkjörstjórnar, sagði að talning
hafi gengið vel. Ekki var flugfært á
laugardag og þar af leiðandi var
haft samband við Landhelgisgæsluna sem flutti atkvæði héðan með
þyrlu á Selfoss.
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Víkingar og HK-ingar léku til úrslita í keppni A-liða og Víkingar
höfðu betur í hörkuspennandi leik, 3:2.

Morgunblaðið/Sigfús

Fylkir og Haukar áttust við í hörkuleik á vellinum.

Líf og fjör
í rokinu
í Eyjum
TUTTUGASTA og fyrsta knattspyrnumóti sjötta flokks
drengja, Shellmótinu, lauk í
Vestmannaeyjum um helgina.
Tuttugu og sjö félög tóku þátt,
mörg hver með fjögur lið. Veðrið
lék ekki við mótsgesti að þessu
sinni en drengirnir létu það ekki
á sig fá og spiluðu sinn bolta,
þrátt fyrir rok og rigningu.

Stjarnan sigraði KA í spennandi úrslitaleik í keppni C-liða.

Fylkir og Þróttur frá Neskaupstað léku til úrslita um gullverðlaunin hjá B-liðum og höfðu Fylkisstrákarnir betur í þeim slag.

íkingar úr Reykjavík sigruðu í
flokki A-liða en þeir lögðu HK í
úrslitaleik, 3:2. Fylkir sigraði Þrótt
frá
Neskaupstað,
2:0, í úrslitaleik BSigursveinn
liða, Stjarnan vann
Þórðarson
KA, 2:1, í úrslitaleik
skrifar
C-liða og HK sigraði
FH, 6:0, í úrslitaleik D-liða.
Á hverju Shellmóti er valið úrvalslið mótsins og í þetta sinn var það
skipað eftirtöldum drengjum: Aron
Elís Þrándarson, Víkingi R., Elvar
Ingi Vignisson, Aftureldingu, Kristinn Rúnar Sigurðsson, Gróttu,
Gunnar Örvar Stefánsson, KA, Aron
Elvar Ágústsson, Keflavík, Ríkharður Guðfinnsson, Grindavík, Martin
Hermannsson, KR, Arnar Snær
Magnússon, Fylki, Aron Jóhann
Pétursson, FH, og Orri Sigurður
Ómarsson, HK. Prúðustu liðin voru
ÍA og ÍR en háttvísisverðlaunin
fengu lið ÍBV og Hauka. Í innanhússmótinu sigruðu lið Breiðabliks
og Fylkis. Vegna veðursins þurfti að
leika „pressuleik“ mótsins innanhúss
og hefur það ekki áður verið gert.

V

Gestgjafarnir á Shellmótinu, Eyjapeyjar, reyna hér að þjarma
að leikmanni Þróttar úr Reykjavík.

Strákarnir í D-liði Keflavíkur voru ánægðir með félaga sinn
sem skoraði og fögnuðu honum innilega.

KNATTSPYRNUSKÓLI
BOBBY CHARLTON
SÁ EINI SANNI!
Yfir 1.000 ánægð íslensk ungmenni sl. 10 ár!
Örfá sæti laus vegna forfalla
yfir verslunarmannahelgina.
Stelpur og strákar 13-17 ára. Íslensk fararstjórn.

Færð þú MasterCard
ferðaávísun?
Nánari upplýsingar á www.itferdir.is
Valið var lið Shellmótsins árið 2004 og þeir tíu strákar sem komust í það eru hér með Hermanni
Hreiðarssyni, atvinnumanni frá Vestmannaeyjum. Hann var heiðursgestur á mótinu, heilsaði upp
á leikmenn fyrir úrslitaleikina og aðstoðaði við að veita verðlaunin.

ÍT ferðir, Laugardal, sími 588 9900
itferdir@itferdir.is - www.itferdir.is
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Shelhnótinu, sem var það 22. í
röðinni, lauk með sinni einstöku
lokahátíð á sunnudagskvöldið
þar sem veitt voru verðlaun fyrir
afrek á mótinu. Bestum árangri
náðu Fylkismenn sem urðu
Shellmótsineistarar í flokki Aliða og B-liða. Þeir urðu einnig
innanhúsmeistarar ásamt KA í
flokki A-liða og í flokki B-liða
ásamt Fjölni. Næstbestum
árangri náði Breiðablik sem varð
meistari í flokki D-liða en varð að
sætta sig við silfur í öðrum
flokkum. Gestgjafarnir, 115 V,
náðu ekki að landa titlum að
þessu sinni en Jón Ingason,
fyrirliði fB V í A-liðinu var valinn
í landslið Shellmótsins og lið
mótsins.
Shellmótið hefur unnið sér sess
sem best skipulagða knattspyrnumót hér á landi, allar
tímasetningar standast og öll
framkvæmd er eins og smurð vél.
Það er líka sama við hverja er
rætt, allir lofa mótið, umgjörð
þess og framgöngu þeirra Eyjamanna sem eru tilbúnir til að
leggja nótt við dag til að allt fari
sem best fram. Mótið setur líka
svip á bæjarlífið því það munar
um minna þegar um 1200 peyjar
á aldrinum níu og tíu ára gera
innrás í bæinn ásamt öðrum eins
fjölda af fararstjórum, aðstoðarfólki og aðstai idendi im. I stærsta
hlutverkinu eru þó peyjarnir sem
þramma um bæinn í félagsbúningum sínum, í skipulögðum
röðum sem sýnir að fararstjórar
og þjálfarar hafa góða stjórn á
mannskapnum.
Fótboltinn er að sjálfsögðu
númer eitt, peyjum gefst líka
tækifæri á að skoða Vestmannaeyjar á sjó og landi, boðið er upp
á kvöldvöku með skemmtiatriðum og grillveislu þar sem
farið er í hina ýmsu leiki. Þar er
líka valið landslið og pressulið og
þykir mikill heiður að komast í
þann hóp.
Þegar kemur að úrslitaleikjuiiiim á sunnudeginum er
hugurinn ekki minni en á stóru
mótunum hjá þeim eldri. Já,
strákarnir eru að upplifa sitt
fyrsta stórmót á ævinni og þó
þeir eigi eftir að ná langt í
knattspyrnu verður Shell-mótið
örugglega ofarlega í huga þeirra.
Stemmningin er frábær og það er
alvöru knattspyrna sem boðið er
upp á. Og svo þegar veðrið er
eins gott og það var á sunnudaginn, eru úrslitin ein veisla þar
sem strákarnir eru auðvitað í
aðalhlutverki. Og þegar úrslitin
liggja fyrir er gleði þeirra eldri
ekkert minni en hjá þeim ungu
sem eru að uppskera árangur af
fimm daga keppni.
Um kvöldið er svo lokahófið þar
sem sigurliðin og þeir peyjar sem
unnið höfðu til verðlauna á
mótinu voru kallaðir upp. Það
þarf ekki mikið hugmyndaflug til
að gera sér í hugarlund það stolt
og þá gleði sem fylgir því að vera
kallaður upp til að taka á móti
verðlaunum, hylltur af um 1100
jafnöldrum. Þarna rofna félagsmörkin og allir taka þátt með því
að samfagna hver öðrum. Og
kannski kemur andi Shellmótsins
hvergi betur fram en þarna sem
ævintýri sem skilur eftir sig góðar
minningar þegar fram í sækir.
Það er ekki bara hjá peyjunum
heldur öllum sem hingað koma til
að fylgjast með mótinu. Og
hverjir gera þetta betur en
Eyjamenn? Engir.

HEIMIR og íris með allan ÍBV-hópinn sem tók þátt í Shellmótinu í ár.

Einar Friðþjófsson framkvæmdastjóri Shellmóts:

Uppskeran er ánægðir peyjar
Einar Friðþjófsson fór fyrir vaskri
sveit stjórnar Shellmótsins sem
framkvæmdastjóri og hefur hann haft
í mörg hom að líta síðustu vikur og
mánuði og hámarki náði erillinn á
sjálfu mótinu.
En uppskeran er ánægðir keppendur
og aðstandendur og þeir voru eins og
alltaf í miklum meirihluta. „Auðvitað
er ekki hægt að gera alveg öllum til
hæfis en 99 prósent þeirra sem héðan
fara em ánægðir og flestir þeirra
mjög ánægðir. Það segir okkur að við
emm að gera rétt enda ekki að
ástæðulausu sem Shellmótið hefur
unnið sér sess sem besta
knattspyrnumót hér á landi. Og sú
reynsla sem hér hefur orðið til í að
halda mót af þessari stærðargráðu er
ómetanleg," sagði Einar.
Talandi um reynslu þá em leiknir í
allt 450 leikir frá því flautað er til
fyrsta leiks á fimmtudagsmorgni
þangað flautan gellur við í leikslok í
úrslitaleik A-liða og er þá innanhúsmótið meðtalið. Það segir sig því
sjálft að skipulag þarf að vera í lagi til
að allar tímasetningar standist.

„Þama eigum við marga góða að sem
kunna vel til verka og mikið er þetta
sama fólkið sem vinnur sem ein
heild. Og það sem stendur upp úr er
að þetta skuli yfirleitt vera hægt, að
halda svona glæsilegt mót en þama
eigum við að stórkostlegt starfsfólk
sem alltaf stendur sig frábærlega."
Veðrið var yfirleitt gott, þurrt var á
fimmtudag og föstudag, aðeins rigndi
á laugardeginum en sunnudagurinn
heilsaði með björtu og góðu veðri.
„Það var ekki hægt að kvarta yfír
veðrinu á mótinu í ár og rigningin á
laugardaginn hafði lítil áhrif nema að
strákarnir blotnuðu en þá upplifði
maður það fomkveðna, það er enginn
verri þó hann vökni."
Fjórir drengir slösuðust í mótinu en í
sárabætur fengu þeir KSI-treyju sem
Hermann Hreiðarsson í úrvalsdeildarliði Charlton í Ensku knattspyrnunni, landsliðsmaður og fyrrum
leikmaður IBV hafði áritað. „Þeir
vom mjög ánægðir með það og
félagarnir vom hálf súrir yfir því að
hafa ekki lent í smá meiðslum," sagði
Einar Friðþjófsson að lokum.

IB V-PEYJAR stappa stálinu hver í annan.

Heimir Hallgrímsson þjálfari IBV:

Sáttur við árangur sinna manna

Heimir Hallgrímsson og íris Sæmundsdóttir hafa séð um þjálfun
sjötta flokks ÍBV á tímabilinu og
stýrðu þau fjórum liðum heimamanna í Shell-mótinu, A, B, C og
D-liðum og í allt voru Eyjapeyjarnir 38.
B-liðið náði bestum árangri Eyjaliðanna, var í 7. til 8. sæti, A-liðið
endaði í 12. sæti, D-liðið í 13. sæti
og C-liðið var mun neðar. „Þetta
var mun betri árangur en ég þorði
að vona. Það er erfitt fyrir okkur
að keppa við félög sem mæta með
alla strákana á efra árinu sem eru
búnir að spila 50 til 60 leiki áður
en þeir koma hingað. En auðvitað
erum við líka í þessu til að hafa
gaman af og ég held að það hafi
tekist ágætlega," sagði Heimir.
Hann vill þakka foreldrum og

SHELLMÓTSLBDH) 2005. Þar áttu Eyjamenn fulltrúa, Jón Ingason sem er lengst til hægri á myndinni.
aðstandendum mótsins fyrir
frábæra vinnu. „Þetta var frábært

mót og skemmtilegt í alla staði.
Þar var þáttur foreldranna stór

sem sáu um liðin allan tímann."
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FYLKISMENN höfðu ástæðu til að fagna í mótslok því þeir urðu meistarar í flokki bæði A- og B-liða.

Einar Vilhjálmsson mætti með soninn:

Hefur farið fram í skipulagningu

AÐALSTEINN. Þetta mót er alveg meiriháttar ævintýri fyrir þessa polla
og öll umgjörð er alveg frábær.

Fylkismaðurinn Aðalsteinn Víglundsson:

Strákarnir upplifa
þetta sem mikið
ævintýri
Fylkismaðurinn, Aðalsteinn Víglundsson, mætti með son sinn á
mótið í ár en þetta var í fyrsta skiptið
sem honum tókst að koma til Eyja á
Shellmót. Var hann mjög ánægður
með allt sem mótinu viðkom.
„Arangurinn hjá okkur var mjög
góður, við unnum bæði í flokki Aliða og B-liða. Við erum þarna með
gríðarlegan efnivið og mér fannst
Fylkisliðið bera höfuð og herðar yfir
önnur lið á flestum sviðum eins og
sýndi sig kannski í úrslitaleikjunum."
Aðalsteinn sagðist hafa haft mjög
gaman af því að fylgjast með þessum
krökkum. „Þetta eru alveg frá því að
vera byrjendur í boltanum og yfir í

það að vera peyjar sem kunna
virkilega að spila. Þetta mót er alveg
meiriháttar ævintýri fyrir þessa polla
og öll umgjörð er alveg frábær. Það
sem mér finnst standa upp úr er að
þetta er ekki bara að koma og spila
fótbolta heldur setja sprönguferðin
og siglingin svip sinn á þetta og
strákarnir upplifa þetta sem mikið
ævintýrí að fara til Eyja."
Aðspurður um veðrið sagði
Aðalsteinn að honum skildist á
Fylkismönnum sem voru í fyrra að
þá hafí verið fjögurra daga slagviðri í
Eyjum þannig að menn voru mjög
sáttir við aðeins einn rigningardag í
ár.

Spjótkastarinn fyrrverandi, Einar
Vilhjálmsson, var mættur með ungan
son sinn á Shellmótið en þetta var í
annað skiptið sem hann mætir til
Eyja. Hann fylgdi vesturbæjarliðinu
KR að málum og sagði þetta hafa
verið alveg meiriháttar helgi í Eyjum.
„Það var ekki slæmt fyrir fjórum
árum í Eyjum og þeim hefur bara
farið fram ef eitthvað er í skipulagningu á mótinu og það er gaman
að sjá hversu vel Eyjamenn gera
þetta með samtakamætti íbúanna."
Einar var ánægður með gengi síns
liðs þó þeir hafi ekki keppt til úrslita.
„Okkur gekk ljómandi vel, það voru
framfarir í öllum liðum eftir því sem
leið á mótið og það er að mínu mati
mikilvægara en sigurinn að drengjunum fari fram. Þetta var jákvætt
tækifæri fyrir strákana og þeir
þroskast mikið á þátttöku í svona
móti."
Það gerði úrhellisrigningu á
laugardeginum en að öðru leyti var
veðrið í góðu lagi. „Ég tel það
einfaldlega dýrmætt fyrir unga
Islendinga í nútímasamfélagi að
kynnast sem flestum afbrigðum af
íslensku veðri. Menn lentu í rigningu
og vosbúð einn daginn en alla hina
dagana var veðrið mjög gott. Þetta
styrkir unga menn á uppleið en við
fengum samt rjómann af því besta
sem Island hefur upp á að bjóða úti í
Eyjum um helgina."

EINAR með soninn. Við fengum samt rjómann af því besta sem ísland
hefur upp á að bjóða úti í Eyjum um helgina.

Víðir Óskarsson læknir var yfirfararstjóri hjá Selfossi:

Frábært að koma sem gestur

Víðir Óskarsson læknir var yfirfararstjóri hjá Selfossi. Hann þekkir
vel til Vestmannaeyja enda bjó hann
hér þar til fyrir nokkrum árum að
hann fluttist til Selfoss og starfar þar
sem heilsugæslulæknir.
„Mótið tókst í alla staði mjög vel
og það má segja að það hafi ekkert
klikkað. Skipulagið gekk vel fyrir
sig, viðmótið sem gestir fundu var
mjög gott og framkvæmdin öll til
fyrirmyndar."
Aðspurður hvernig hafi verið að
koma til Eyja sem gestur sagði hann
það hafa verið hreint frábært. „Það
tóku mér allir svo vel. Fólkið er
alltaf jafn frábært út í Eyjum og þó
veðrið hafí aðeins verið að stríða
okkur þá gleymist það fljótt. Eigum
við ekki að segja að það hafi verið
mismunandi lítið rok og mismunandi lítil þoka."
Víðir var nokkuð sáttur við árangur

VIÐIR: mismunandi iítið rok og mismunandi lítil þoka.
Selfoss en alls komu þrjátíu peyjar
til Eyja frá nágrannasveitarfélaginu,
tveir þjálfarar og sex fararstjórar.

„Þeim gekk ágætlega og það unnu
allir eitthvað," sagði Víðir að lokum.

MORGUNBLAÐIÐ
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Ljósmynd/Sigfús Gunnar Guðmundsson

KR-ingar voru fjölmennir í Eyjum og þessi leikmaður gaf ekkert eftir er hann þrumaði að marki andstæðinganna.

Ekkert gefið
eftir í Eyjum
AÐ VENJU var mikið um dýrðir á hinu árlega Shellmóti í keppni 6. flokks drengja í knattspyrnu sem fór
fram í Vestmannaeyjum en um 1100 knattspyrnumenn
tóku þátt á mótinu sem þótti takast vel. Veðrið var
ágætt á meðan mótið stóð yfir, það rigndi á keppendur
af og til en veðrið var þó ekki í aðalhlutverki líkt og
fyrir ári síðan. En þá var veðrið afleitt meðan mótið
stóð yfir.
Keppni var hörð að venju en Fylkir og Breiðablik
voru sigursæl í keppni utanhúss og höfðu betur í úrslitaleikjunum.
Í keppni A-liða sigraði Fylkir lið Breiðabliks í úrslitaleik, 4:0. En Fylkir varð einnig meistari í keppni
B-liða með sigri gegn Stjörnunni, 2:0.
Breiðablik sigraði í keppni C-liða með því að leggja
Stjörnuna og það sama var uppi á teningnum í keppni
D-liða en þar hafði Breiðablik betur gegn Stjörnunni.
Allir úrslitaleikirnir fóru fram á Hásteinsvelli þar
sem margir áhorfendur fylgdust með snilldartöktum
drengjanna.
Á kvöldvöku á föstudagskvöldið fengu allir leikmenn mótsins afhentan bolta að gjöf frá mótshöldurum en kvöldvakan hófst með því að Shellmótslagið
var sungið og heiðarleg tilraun var gerð til þess að
bæta heimsmetið í Olé-Olé hávaða.
Fararstjórar og þjálfarar reyndu með sér í reiptogi
og keppt var í hamborgaraáti. En ekki var búið að
birta lista yfir sigurvegara í hinum ýmsu keppnisgreinum á heimasíðu mótsins í gærkvöld.
Keppt var í 7-manna liðum utanhúss en einnig var
keppt í innanhússbolta á fimmtudag og föstudag, en í
því móti voru 5 leikmenn inná hverju sinni frá hverju
liði. Öllum keppendum var boðið á leik ÍBV og Vals á
fimmtudagskvöldið þar sem heimamenn höfðu betur,
1:0, en keppendur gerðu sér margt annað til dundurs á
meðan mótinu stóð. Og má þar nefna siglingar, skoðunarferðir, safnaferðir, sprang og að sjálfsögðu var
sundlaugin mikið notuð.

Landsliðið var þannig skipað: Hörður Sævar Óskarsson markvörður, Andri Már Bjarnason, Janus
Daði Smárason, Ævar Ingi Jóhannesson, Sigurður Þráinn Geirsson, Kristján Flóki FInnbogason,
Hafþór Ingi Bergmann, Jón Ingason, Brynjar Guðnason, Indriði Áki Þorláksson, Elías Már Ómarsson og Sæmundur Ólafsson. Liðsstjórar Hans Sævarsson og Júlíus Júlíusson.

Það þarf líka að nota höfuðið í fótbolta og þessi Víkingur bar sig fagmannlega er hann skallaði knöttinn.

Pressuliðið var þannig skipað: Markverðir Ólafur Íshólm og Hörður Brynjar Halldórsson, Davíð
Örn Jenssen, Gunnar Francis Schram, Ingiberg Ólafur Jónsson, Stefán Þór Pálsson, Eyþór
Traustason, Konráð Sigurðsson, Gunnar Kristinn Þórsson, Daníel Leó Grétarsson, Aron Heiðdal
og Haraldur Þór Guðmundsson. Liðsstjórar Viðar Halldórsson og Hróar Jónsson.

Flott hárgreiðsla, flottur stíll og einbeitingin var í lagi hjá
þessum leikmanni ÍBV sem þrumar hér að marki.

Strákarnir frá Selfossi gáfu ekkert eftir í baráttunni gegn gestgjöfunum úr Eyjum þar sem hart var barist um knöttinn.
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Stendur af sér alla samkeppni

-segir mótsstjóri Shellmótsins, Einar Friðþjófsson en um 1000 strákar mæta í ár

í allt verða leiknir 300 leikir á Shellmótinu í ár.

Shellmótið hefst í dag,
fimmtudag, en um helgina
munu rúmlega eitt þúsund
strákar
í sjötta
flokki
drengja leika knattspyrnu
allan daginn. En það er
ekki bara knattspyrnan sem
er aðalsmerki mótsins, fjölmörg skemmtiatriði eru á
milli fótboltaleikja, grillveisla,
landsleikur
og
kvöldvaka auk þess sem
ferð til Vestmannaeyja er
sannkölluð ævintýraferð og
oft hafa strákarnir það á
orði að þeir séu á leiðinni til
útlanda. Og ekki skemmir
fyrir að í ór fer fram Heimsmeistaramótið í Þýskalandi
þannig að það má búast
við að strákarnir sýni sömu
takta og í Þýskalandi, hvort
sem það er á knattspyrnuvellinum eða að þeir api
eftir hárgreiðslu goðanna.

Allt að verða klárt
Einar Friðþjófsson hefur verið
mótsstjóri svo lengi sem elstu menn
muna og starfað enn lengur við
mótið. Hann segir að undirbúningur sé á lokastigi enda gengur
fólk óumbeðið í sín árlegu störf.
„Þetta er allt að verða klárt, svona
smálegt eftir sem þarf að gera en
fólkið er mætt þannig að það klárast
áður en mótið hefst. Við búum svo
vel að sama fólkið kemur og starfar
hér ár eftir ár. Ég get nefnt sem
dæmi Ásu Bjórk Hansdóttur, hún er
flutt til Keflavíkur en kemur samt til
að vera með okkur og starfa við
mótið. Þetta er auðvitað ekkert
einsdæmi og mun fleiri sem hafa

flutt héðan en flytja aldrei frá
Shellmótinu," segir Einar.
Alls eru 23 félög skráð til leiks í ár
sem er tveimur félögum færra en á
mótinu í fyrra. Liðin eru alls 84
talsins og leikirnir verða um 300 og
verður leikið frá morgni fimmtudags og fram yfir miðjan dag á
sunnudag. Auk þess verður innanhússmót með fjolda leikja og fjölmargt annað í boði fyrir strákana,
báts- og rútuferð, grillveisla, kvöldskemmtun, landsleikur, glæsileg

setningarhátíð og margt annað.
En þrátt fyrir þessa glæsilegu
dagskrá og gott orðspor sem mótið
hefur haft á sér undanfarin ár þá eru
félögin og þátttakendur færri í ár
sem er nýjung því yfirleitt hefur
verið slegist um laus sæti í mótinu.
„Tvö félög, sem voru með í fyrra,
mæta ekki í ár af einhverjum
ástæðum sem við vitum ekkert um.
Það virðist líka vera að það séu einhverjar þreifmgar hjá félögum um
að senda bara eldra árið í sjötta

flokki. Foreldrar setja oft ferðalagið fyrir sig og mótið er langt en þrátt
fyrir þessa fækkun félaga þá verður
fjöldi þátttakenda ekkert mikið
minni. Ég gæti trúað að þátttakendur verði svona 100 færri en í
fyrra."
Erþá minni aðsókn ímótið núna en
oft áður?
„Já, það virðist vera. Ég veit að það
er aragrúi af mótum allan ársins
hring þannig að framboðið er orðið
svo ofboðslega mikið af litlum

mótum, jafnvel allt árið. Ég held
reyndar að áhuginn á mótinu sé
alveg sá sami en það sé frekar þannig að foreldrar séu orðnir þreyttir á
þessu harki allt árið og það kannski
bitnar á okkur. Svo þegar þau ætla í
sumarfrí þá er enn aðalmótið eftir
og það er hjá okkur. Við erum með
stærsta og flottasta mótið og þess
vegna höldum við alltaf velli ár eftir
julius @ eyjafrettir. is

Mótsgjaldið er 12 þúsund krónur
-en ekki yfir 30 þúsund eins og sumir hafa haldið

Fyrirspurnir bárust á spjallsíðu
ÍBV um hvort mótsgjaldið væri
ekki orðið allt of hátt og einhver
fullyrti að hann þyrfti að borga
yfir 30 þúsund krónur fyrir eitt
barn á mótið.
Einar segir að mótsgjaldið sé 12
þúsund krónur en annað sé frá
félögunum sjálfum komið. „Eg
hef fengið fyrirspurnir þar sem
foreldrar eru að spyrja um raunverulegt mótsgjald. Þau segja mér
að þau séu að borga fyrir hvert
barn 20 til 30 þúsund krónur. I
framhaldi fór ég að velta því fyrir
mér, hvað ef einhver er með tvö
börn á mótinu. Þá er verðið komið
upp í 40 til 60 þúsund krónur fyrir
barnið og það sér hver heilvita
maður að það munar talsvert um
það. Hins vegar er mótsgjaldið 12
þúsund krónur þannig að ef félögin eru að rukka foreldra um
þetta verð, 20 til 30 þúsund, þá fer
restin til félaganna en við getum
ekki farið að skipta okkur af því.
En þetta er orðin býsna há upphæð
og það gæti verið ein ástæða þess
að foreldrar hugsi sig tvisvar um
áður en þau senda strákana hingað
til okkar."
En er þetta ekki að skaða Shell-

FORELDRAR setja mikinn svip á mótið.
mátið aðfélögin séu að smyrja
svona duglega ofan á mótsgjaldið
og haldi því jafnvel leyndu fyrir
foreldrum hvert raunverulegt tnótsgjald sé?
„Ég veit að það gæti orðið eitthvað meiri umræða um þetta, að
afloknu móti, en verið hefur því ég
hef fengið talsvert af hringingum
utan af landi þar sem spurt er hvað
mótsgjaldið sé virkilega. Þegar
við segjum fólki að það sé aðeins

12 þúsund krónur þá nánast
undantekningalaust eru foreldrar
mjög sáttir við þá upphæð og telja
það ekki mikið miðað við það sem
í boði er. Krakkarnir fá fría ferð
til Eyja, fría gistingu, tvær máltíðir
á dag og auk þess grillveislu og
fjölda skemmtiatriða fyrir utan
auðvitað fótboltann þannig að ég
tel okkur vel samkeppnisfæra með
þetta mótsgjald," sagði Einar.
Veðrið hefur ávallt mikið að

segja um hvernig mótið tekst til en
veðurspáin hljóðar upp á rigningu
fram á föstudag en sólin gæti
glennt sig á laugardag og sunnudag. „Við erum alltaf bjartsýnir
og ef það rignir þá bara látum við
vaða á það. Við höfum kynnst
öllum tegundum veðráttu þannig
að ég tel okkur við öllu búna,"
sagði Einar að lokum.
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Hafa margbrotið
samning
um sjúkraflugið

SUMARSTÚLKA Vestmannaeyja 2006:. F.v. Stefanía Þorsteinsdóttir Ijósmyndafyrirsæta og vinsælasta stúlkan, Tanja Björg.

Sigurjónsdóttir Sumarstúlkan 2006, Arna Hrund Baldursdóttir sportstúlka Hummel og Sigrún Rut Magnúsdóttir netstúlkan.

EYJAPEYJAR náðu frábærum árangri á Shellmótinu um síðustu helgi, meðal annars vann B-liðið sigur í mótinu. Þeir Gunnar
Heiðar Þorvaldsson og Hermann Hreiðarsson voru heiðursgestir mótsins sem þótti vel heppnað.

Það er glöggt gestsaugað

Óánægja hefur verið með
þjónustu Landsflugs vegna
sjúkraflugssamnings sem
gerður var um síðustu áramót.
Samningurinn var á milli
Landsflugs, Heilbrigðisráðuneytisins og TY yggingastofnunar ríkisins. Segir í
samningnum að flugvéi frá
Landsflugi skuli staðsett í
Vestmannaeyjum allt árið.
Engar undantekningar er að
finna í samningnum. Eins er
skilgreind fiugvélin sem notuð
skal og það er Dornier 228 og
Piper Chieftain til vara en sú
vél yrði þó aðalsjúkraflugvél til
1. maí 2006.
I gær miðvikudag var vél
Landsflugs enn ekki komin til
Eyja en svartaþoka var í
Eyjum og engin leið fyrir vélina að lenda. Búnaður sem
nauðsynlegur er til að flytja
sjúklinga er í vél Landsflugs á
Reykjavíkurflugvelli. I þau
skipti sem Fréttir hafa fjallað
um skort á vél Landsflugs
þegar um sjúkraflug er að
ræða hefur sú skýring verið
gefin að vél þeirra sé í
reglubundnu eftirliti. Hefur
verið sagt frá fimm tilvikum.
Kalla þurfti út þyrlu gæslunnar á föstudag til að flytja
sjúkling þar sem vél Landsflugs var ekki í Eyjum, þvert á
loforð þar um. Eins liggur
fyrir að áður hefur Landsflug
brotið gróflega samning um
viðbragðstíma þegar í neyðartilviki í febrúar þurfti að bíða í
90 mínútur eftir vél.
Spurningar, sem hljóta að
vakna, eru til að mynda,
hversu oft þarf vél að fara í
reglubundið eftirlit, hefur
Dornier vélin einhvern tíma
verið notuð í sjúkraflug og
hvaða varaleið hefur
Landsflug upp á að hlaupa á
meðan vél þeirra er í eftirliti
og hvernig á að sinna
sjúkraflugi meðan búnaður til
þess er veðurtepptur á
Reykjavíkurflugvelli eins og nú

Jan Stalfors og Bengf Öberg, Ijósmyndarar voru hér á ferð fyrir skömmu. Báðir
miklir nátfúruunnendur og mannlífsskoðarar sem sögðu að mánuður í Eyjum
væri ekki nóg til að fanga fegurðina og það fallega mannlíf sem hér þrífst.
iBLS.IOQqll
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Það fór ekki framhjá mörgum að
Shellmótið fór fram í Eyjum um
helgina. Var mikið líf og fjör á
knattspyrnuvöllum bæjarins og
reyndar úti um allan bæ. Það sem
hins vegar stendur upp úr í mótslok
er frábær árangur IBV í mótinu. en
B-liðið stóð uppi sem Shellmótsmeistarar 2006 og A- og C-lið
fengu silfurverðlaun og er mál
manna að þetta sé besti árangur
Eyjaliða frá upphafi mótsins.
Mótið sjálft var með hefðbundnu
sniði, hefur fyrir löngu sannað ágæti
sitt enda var þetta í 23. sinn sem
mótið er haldið en fyrsta mótið fór
fram 1984 en mótið hét Tommamótið fyrstu árin.
I ár sendu 23 félög lið til þátttöku
en alls voru liðin 84 talsins í A-, BC- og D-flokki. Samtals voru þátttakendur um eitt þúsund talsins og
fjöldi foreldra og forráðamanna
fylgdi strákunum þannig að líklega
hafa tæplega tvö þúsund manns
verið í Vestmannaeyjum í tengslum
við mótið.
Þó fannst blaðamanni hópur foreldra vera minni í ár en það er fyrst
og fremst byggt á tilfinningu og
kannski helst fjölda tjalda sem voru

færri í ár en oft áður. L íklega hefur
veðurspá ekki heillað marga en þótt
veður hafi verið hið þokkalegasta á
mótinu þá var spáin ekki góð fyrir
tjaldútilegu í Vestmannaeyjum.
En það var helst á föstudeginum
sem strákarnir fengu leiðinlegt
veður þegar rigndi eins og hellt væri
úr fötu fram eftir degi en hina þrjá
dagana var ekki hægt að kvarta yfir
veðrinu.
Eins og áður sagði var mótið með
hefðbundnu sniði, bátsferðir, rútuferðir, sprang, grillveisla og kvöldvaka er hluti af því sem boðið er
upp á fyrir strákana. L eikur milli
landsliðs og pressuliðs á laugardagskvöldinu er ávallt afar áhugaverður fyrir strákana en IBV átti
fulltrúa í báðum liðum, Kristinn
Skæringur Sigurjónsson var í landsliðinu og Guðmundur Tómas Sigfússon í pressuliðinu. Kristinn
Skæringur var svo í mótslok valinn
í Shellmótsliðið 2006, sannarlega
glæsilegur árangur hjá þessum efnilega Eyjapeyja.
Á sunnudaginn náði mótið svo
hápunkti þegar úrslitaleikirnir fóru
fram. Þrír af fjórum úrslitaleikjum
voru æsispennandi. I flokki D-liða

var aðeins eitt mark skorað þegar
Víkingur hafði betur gegn Gróttu
1:0.
Hjá C-liðum var um hörkuviðureign milli ÍBV og Fylkis að
ræða og lokatölur urðu 3:3 eftir í
það minnsta tvö sláarskot og eitt
stangarskot. Fylkismenn skoruðu
hins vegar á undan í leiknum og
urðu því Shellmótsmeistarar.
Hjá B-liðum var spennan ekkert
síðri en Kristleifur Kristleifsson
skoraði sigurmark ÍBV undir lok
leiksins í 3:2 sigri Eyjamanna á
Fjölni.
Úrslitaleikurinn hjá A-liðum var í
raun eini leikurinn sem ekki var
spennandi en þar áttust við HK og
ÍBV Reyndar var leikurinn hnífjafn
framan af, HK komst yfir úr
vítaspyrnu á 7. mínútu og Eyjamenn
voru tvívegis nærri búnir að skora.
En undir lok fyrri hálfleiks skoraði
HK tvö mörk með stuttu millibili og
var því 3:0 yfir í hálfleik. HK bætti
svo við þremur mörkum í síðari
hálfleik en strákarnir í IBV máttu
eiga það að þeir börðust til síðustu
mínútu en höfðu einfaldlega ekki
heppnina með sér.

Með bestu þjálfara í heimi
segir Daði Steinn Jónsson, fyrirliði IBV
Eins og komið hefur
fram annarsstaðar í
blaðinu náði B-lið ÍBV
þeim frábæra árangri að
standa uppi sem sigurvegari Shellmótsins árið
2006. Það er ekki lítið
afrek að standa uppi sem
sigurvegari því nánast
allt þarf að ganga upp og
stundum munar ekki
nema einu marki á því
að fá tækifæri að spila til
úrslita eða um 5. til 8.
sæti.
Daði Steinn Jónsson er
fyrirliði B-liðsins en
hann sagði í samtali við
Fréttir að hann hefði
ekki átt von á svona
góðum árangri. „Ég
vissi að við værum með
gott lið en í fyrra unnum
við bara tvo leiki en það

BIKARINN á loft.Hemmi Hreiðars fylgist með
þegar Daði Steinn lyftir bikarnum.
var allt í lagi því aðalShellmótinu?
atriðið er að vera með."
„Af því að við erum
Afhverju náið þið svona
búnir að æfa mjög vel og
góðum árangrí núna á
spiluðum allir mjög vel

saman á mótinu. Við
höfum lært margar,
góðar tækniæfmgar enda
eigum við strákarnir í
sjötta flokki ÍBV bestu
þjálfara í heimi. Þau
gera líka svo mikið fyrir
okkur strákana og þau
heita íris og Heimir,"
sagði Daði Steinn.
I mótslok tók Daði svo
við bikarnum úr hendi
Hermanns Hreiðarssonar,
atvinnumanns í knattspyrnu. „Eg var svolítið
stressaður þegar ég tók á
móti bikarnum en svo
var það bara gaman,"
sagði Daði en hann
sagðist stefna á atvinnumennsku í fótbolta eins
og Hermann Hreiðarsson
og Gunnar Heiðar
Þorvaldsson.

Heimir Hallgrímsson þjálfari:

Stoltur af strákunum
Hjónakomin íris Sæmundsdóttir og
Heimir Hallgrímsson eru þjálfarar
6. flokks karla sem náði svo
frábærum árangri á Shellmótinu
um helgina. Eins og greint var frá
hér á síðunni hefur IBV aldrei áður
náð jafn góðum árangri á Shellmótinu eftir því sem best er vitað
en Eyjamenn voru með lið í úrslitum í A-,B- og C-liðum.
■ „Ég ofboðslega stoltur af þessum
árangri og ekki síður árangri Dliðanna minna því tvö af fjórum Dliðum sem við stilltum upp enduðu
í 5. til 8. sæti sem er líka frábær
árangur," segir Heimir í samtali við
Fréttir.
Hann segir ennfremur að mikill
áhugi sé hjá strákunum í 6. flokki.
„Við erum með um 30 í hvorum
árgangi og samtals um 63 stráka í
flokknum. Það er, held ég um 90%
af strákum á þessum aldri í Vestmannaeyjum þannig að við íris
erum mjög ánægö með áhugann.
Strákamir eru líka duglegir að æfa,
bæði mæta á æfingar og svo æfa
þeir aukalega. Við vorum með
aukanámskeið í vetur og svo vil ég
líka þakka sparkvöllunum þennan
áhuga en bestu strákarnir hjá mér
eru allan daginn á sparkvöllunum í
fótbolta."
Það vakti líka athygli þeirra sem
fylgdust með liðum IBV hversu vel
spilandi strákarnir voru, létu
boltann ganga sín á milli og vissu
alveg hvað þeir áttu að gera. „Ég

■

held að þetta sé vegna þess að
þeim líður vel með boltann. Við
höfum verið með mikið af
tækniæfingum í vetur þannig að
þeir sem eru að spila, vilja fá
boltann og láta hann ganga. Það er
svo algengt að sjá unga stráka vera
hrædda við boltann og þegar þeir
fá hann, þruma þeir honum bara í
burtu en við reynum að koma í veg
fyrir það."
Attirðu von áþessum árangri fyrir
mótið?
„Ég bjóst við góðum árangri en
ég bjóst alls ekki við þessu. Ég er
búinn að taka þetta saman og Aliðið tapar aðeins einum leik í öllu
mótinu, bæði inni og úti, B-liðið
tapar engum en gerir eitt jafntefli
bæði inni og úti og C-liðið tapar
einum, gerir tvö jafntefli en vinnur
tíu leiki. Svo stóðu strákarnir í Dliðunum sig líka mjög vel og ég
held að D-lið ÍBV hafi aldrei náð
jafn langt og nú. Svo langar mig
að nota tækifærið og þakka foreldrum sem stóðu sig frábærlega á
meðan mótinu stóð. Við Iris
fengum líka mikla hjálp frá þeim
Smára Jökli og Þórarni Inga en oft
voru leikir á sama tíma. Þeir voru
okkar staðgenglar og eiga sinn þátt
í þessum árangri. En fyrst og
fremst voru það strákarnir sem
stóðu sig vel um helgina enda er ég
mjög stoltur af þeim," sagði
Heimir að lokum.
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Skemmtilegra en jólin

Verðlaun og
viðurkenningar

Mótið er vel skipulagt
Guðrún Guðmundsdóttir var fararstjóri með FH liðinu og var mjög
ánægð með mótið.
„Þetta er búið að vera frábært.
Við komum með Herjólfi á
þriðjudag og ég kveið því að þetta
yrði of langur tími en þetta er búið
að vera frábært alla dagana. Mótið
er vel skipulagt og þetta er
skemmtilegt. Fyrir mig persónulega stendur setningin upp úr, mér
fannst gaman að sjá allar stjörnurnar í Stjörnuliðinu en krökkunum
fannst það ekki eins spennandi.
Okkur fullorðna fólkinu fannst
þetta skemmtilegt enda þekkjum
við persónurnar sem keppa þarna.
Maturinn í Höllinni hefur verið
góður og allt gengið vel fyrir sig í
sambandi við hann.
Það eina sem ég get sett út á er
þjónustan sem við fengum á veitingastaðnum Pizza 67. Við pöntuðum pizzuveislu ásamt þremur
öðrum liðum en þetta voru hátt í
170 manns. Það var eitt lið á undan
okkur og þegar við komum var ein
stúlka í salnum og hún var ekki
öfundsverð. Það voru 4 pizzur
afgreiddar á þremur korterum og
þar af leiðandi gáfumst við upp á
því að bíða því liðið átti að vera
mætt á kvöldvöku í skólanum
klukkan átta. Við leituðum því til
Café Maríu og þeir björguðu okkur
og það leið ekki nema hálftími þar
til pizzur fyrir FH liðið voru komnar til okkar í skólann. Það voru
ekki bara við sem gáfumst upp á að
bíða því það voru þrjú lið af fjórum
sem urðu að leita annað."
Guðrún áréttaði að tíminn hér
hefði verið mjög skemmtilegur.
„Sem foreldri finnst mér frábært að
fylgjast með þessu. Eins og ég
sagði hefur þetta verið fljótt að líða
og þegar ég vaknaði í morgun
hugsaði ég með mér að það væri
bara einn dagur enn," sagði
Guðrún þegar spjallað var við hana
á laugardag en hún hafði í nógu að
snúast við að sinna FH strákunum.

Mótið of langt
Magnús Sigurðsson var að koma í
fyrsta skipti á Shellmót en hann á
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MAGNUS.

strák sem keppti með Stjörnunni á
mótinu. „Ég hef komið oft til Eyja
en aldrei áður á Shellmót. Þetta er
mjög skemmtilegt, Stjörnunni
hefur gengið vel á mótinu og þeir
eru komnir í undanúrslit, " sagði
Magnús þegar spjallað var við
hann á laugardag.
„Peyjarnir eru mjög sáttir og
skipulagning á mótinu er góð. Hins
vegar finnst mér galli hvað mótið
er langt. Ég held að það mætti
stytta mótið um einn dag því
maður sér að aðstæður eru fyrir
hendi og vellir ónýttir. Ég var uppi
á Skaga í hitteðfyrra og þar byrjaði
mótið á hádegi á föstudegi og lauk
á hádegi á sunnudag.
Þetta er það eina neikvæða sem
ég sé við mótið hérna. Stjörnuliðið
kom hingað á miðvikudag en sum
lið eru að koma á þriðjudegi og
fara heim á mánudegi. Eg sé að
allar aðstæður eru fyrir hendi og
hægt að stytta mótið um einn dag.
Eg veit að lið hafa verið að hætta
við þátttöku og senda bara eldra
árið vegna þess að það er verið að
teygja þetta of lengi."
Magnús sagðist telja að allflestir
strákarnir í Stjörnuliðinu, ef ekki
allir, væru með foreldri með sér á
mótinu. „Foreldrar eru áhugasamir
og taka virkan þátt í þessu. Það
mættu margir í fararstjórafjörið í
Týsheimilinu og þar skemmti fólk
sér vel og þannig er komið til móts
við alla sem sækja mótið," sagði
Magnús

Meiri keppni í þessu
móti
Hörður Bjamason var að vonum
stoltur af stákunum sínum en hann
á tvo peyja sem báðir leika með
A- liðinu hjá FH.

HORÐUR með tvíburana.

BJARNI og Ester.

Tvíburarnir eru tíu ára og heita
Henrik og Hlynur og hafa æft fótbolta í þrjú ár en þeir æfa líka
handbolta.
„Þetta er fínt mót," segir Hörður
en hann fylgir stákunum eftir í
leikjum og á mótum og var m.a. á
Laugarvatni í fyrra.
„Reyndar finnst mér heldur langt
á milli leikja og dautt á milli. Það
voru færri lið á Laugavatni og mér
fannst skemmtilegt að strákunum í
hverju liði var skipt niður og þeir
látnir mynda ný lið. Þetta voru lið
með nöfnum í ensku deildinni.
Þannig kynntust strákarnir
innbyrðis og spiluðu saman en
seinni daginn spiluðu þeir með
sínu félagsliði. Það er meiri keppni
í þessu móti. Mér finnst Shellmótið líka heldur langt þvf lið eru
að koma hingað á þriðjudegi og
fara á mánudegi."
Hörður er vel kunnugur hér í
Eyjum enda bjó hann hér með foreldrum sínum til átta ára aldurs.
„Pabbi var símstóðvarstjórí hér í
Eyjum en við komum ekki aftur
eftir gosið," segir Hörður en hann
hefur oft komið til Eyja síðan þá.
„Ég kom og spilaði leiki með
Stjörnunni í handbolta og ég kom
lfka hingað oft sem þjálfari. Mér
þykir alltaf vænt um Eyjarnar og
það er alltaf frábært að koma hingað. Ég kæmi aftur á svona mót ef
strákarnir ættu að keppa og ég á
örugglega eftir að koma oft aftur."

inum og greinilegt að foreldrar og
systkini láta ekki sitt eftir liggja
þegar fóboltinn er annars vegar.
„Þetta er æðislega fínt mót og
skemmtilegra en jólin hjá þessum
strákum. Þeir eru búnir að æfa vel
fyrir mótið og þetta er mikið
upplifelsi fyrir þá. Það má segja að
gömlu félógin séu að vfkja fyrir
nýju hverfunum og svo eru
Eyjamennirnir sterkir ásamt
nokkrum stöðum úti á landi," sagði
Bjarni Karl þegar hann var spurður
út í mótið.
„Umgjörðin og skipulagning er
góð á mótinu og það er til
fyrirmyndar. Hins vegar finnst mér
að leggja mætti meiri áherslu á
prúðmennsku í leikjum, því harkan
er heldur mikil. Það mætti kenna
strákunum strax að það má ekki
sparka í andstæðingana og mér
finnst leikmenn komast upp með of
mikinn fantaskap. Það á alls ekki
að verðlauna slíkt. Auðvitað er
ákveðin harka í leikjun en hún má
ekki ganga of langt," sagði Bjarni
Karl.
Ester sagði gaman að koma til
Eyja enda á hún ættir að rekja
hingað. Ester er dóttir Sveinborgar
Helgu Sveinsdóttur (Sveinu) sem
var fædd og uppalin í Eyjum en er
nú látin. „Foreldrar mínir bjuggu í
Eyjum um tíma og faðir minn,
Finnbogi Jónsson, kenndi við
Gagnfræðaskólann. Mér finnst
alltaf gaman að koma hingað og
mótið er skemmtilegt. Vfkingi
hefur gengið nokkuð vel og er um
miðja deild en við höfum auðvitað
verið að vinna leiki og tapa leikjum
eins og gengur, " sagði Ester og
var ánægð með mótið og veruna
hér.

Skemmtilegra en jólin
Bjarni Karl Guðlaugsson og Ester
Finnbogadóttir voru mætt á Shell
mótið og fylgdu Vfkingsliðinu eftir.
Meðan þau fylgdust með Finnboga
keppa á laugardag svaf fimm
mánaða dóttir þeirra vært í vagn-

A-lið
l.HK.
2. ÍBV
3. Grótta.
Innanhússmót:
l.ÍBVogValur.
2. ÍR og FH.
3.GróttaogKR.
B-Iið
LÍBV
2. Fjólnir.
3. Valur.
Innanhússmót:
1. ÍBV og Stjarnan.
2. ÍR og HK.
3. Grótta og Breiðablik.
C-lið
1. Fylkir.
2. ÍBV
3. FH.
Innanhússmót:
1. Þróttur og Fylkir.
2. FH og Valur.
3. ÍBV og Valur.
D-lið
1. Vfkingur.
2. Grótta.
3. Fylkir.
Innanhússmót:
1. Víkingur og Grótta.
2. Fjölnir og IBV
3. Þór og Stjarnan.
Shellmótsliðið 2006
Arnar Freyr Guðmundsson, HK.
Aron Snær Þorbergsson, HK.
Ágúst Logi Pétursson, Aftureldingu.
Henrik Bjarnason, FH.
Ivar Örn Árnason, KA.
Jón Kaldal, Þrótti.
Kristinn S. Sigurjónsson, ÍBV
Páll
Halldór
Jóhannesson,
Stjörnunni.
Tómas Ingi Urbancic, KR.
Viktor Leví Teitsson, Gróttu.
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Framundan á Fjölsýn:
Sunnudag kl. 20.00
Fréttaljós
Mánudag kl. 20.00
Fréttaþáttur Fjölsýnar
Mánudag kl. 20.20
Fréttaljós endursýnt

Það er óhætt að segja að dómarar leiksins hafí verið í E i n b e i t n i n skein úr andliti Kristjáns Kristjánssonar úr
aðalhlutverki og sá fáheyrði atburður atti ser stað að Kastljósi RÚV þegar hann tók vítaspymu. Skoraði hann af
línuvörðurinn rak dómarann af velli.
miklu öryggi

Þriðjudaq kl. 20.00
Fréttaþáttur Fjölsýnar
endursýndur

FJSLSYN

Ö n d á hausnum
Það er ólöglegt að
fara yfir landamæri
Minnesota fylkis í
Bandaríkjunum með
önd á hausnum. Þetta
er skemmtileg staðreynd, fínnst ykkur
ekki? Ameríska og
kanadíska lagakeríið er yfirfullt af
svona gullmolum og era til óteljandi
margir listar yfir asnaleg lög þarna
vestanhafs sem hægt er að fletta upp á
netinu. Minnesota fylki virðist t.d. vera
voðalega viðkvæmt fyrir fiðurfénaði á
höfðinu á fólki, því auk þess að mega
ekki ganga yfir landamæri fylkisins
með önd á hausnum, þá er líka bannað
að fara yfir landamæri Minnesota og
Wisconsin fylkis með hænu á
hausnum. Þau skjálfa sjálfsagt öll á
beinunum þama í Minnesota þessa
dagana út af fuglafiensunni.
Eflaust getur verið að margt þessara
laga séu brandari og þjóðsagan ein, en
það er engu að síður gaman að velta
sér upp úr þessu bulli. Skemmtilegast
er að liugsa út í það hvað hefur komið
upp á sem varð til þess að lögin vom
sett til að byrja með. í Kansas er t.d.
karlmönnum bannað að skjóta úr
byssu meðan þeir em að fá
fullnægingu. Þar hefur greinilega
eitthvað tilfelli komið upp á þar, þar
sem einhver skaut úr byssu í hita
leiksins og hefur hann þá eflaust
slasað eða drepið einhvem í leiðinni.
En hér er aftur á móti löggjöf sem ég
get engan vegin skilið: I bænum
Mesquite í Texas mega böm ekki vera
með „óvenjulegar" hárgreiðslur. Hvað
ætli hafi komið fyrir þar? Og hver
ætlar að dæma um það hvað sé
óeðlileg hárgreiðsla? Sitt sýnist
hverjum.
Svo skuluð þið muna það, að ef þið
fljúgið einhvem tímann yfír Kanada
og sjáið elg úr flugvél, þá er eins gott
fyrir ykkur að segja engum frá því.
Það er víst ólöglegt.

Askriftarsíminn er 481-1300

Bloggandi Eyjamenn

Þetta er ekki eðlilegt
Svo skilur fólk
upp á landi ekkert
Sj í okkur Eyjamönnum
að
heimta betri samgöngur!! það er
erfitt að vera 2.
eða3.flokksfólkí
þessu landi, alla
vega virðist ekki vera sem við séum
íslendingar heldur bara eitthvað pakk
sem heimtar og heimtar en fær aldrei
neitt!
Sturla fær sitt fram með pöntuðu
skýrslunni
jarðgöng 70-100
milljarða.. undarleg tala, má ég bara
benda á tvö furðuleg atriði varðandi
þessa skýrslu! Fyrirtækið sem gerði
skýrsluna mælti með og notaði bor
sem ÞEIR sjálfir em að hanna og er á
tilraunastigi.. einu sinni enn fyrir þá
sem skilja ekki hagsmunaárekstra?
fyrirtækið sem gerði þessa skýrslu
setti tilraunabor inn í dæmið sem þeir
sjálfir em að hanna!!!
OG ef þessi tala er rétt þá yrðu þetta
dýrustujarðgöng íheimi!! venjulega
alls staðar í heiminum kostar hver km
um það bil 700 milljónir en nær
stundum upp í milljarð ... ef þessi tala
er rétt myndi hver km kosta um 5
milljarða!!!
Svo era íslendingar að furða sig á að
við séum pirraðir á samgöngumálum!
boggi.vinirketils.com

Bloggandi Eyiamenn

Venjulegir markmannshanskar dugðu Áma Johnsen
markverði Stjórnuliðsins engan veginn og var háfurinn
notaður þess í stað, enda þaulvanur að sveifla honum.

andrihugo.com

Öllum brögðum var beitt.

Ólögleg og siðlaus
flugeídasýning

Fjölskylduskemmtun

í Höiiinni

I Tölvert magn af
tjaldvögnum í Herjólfsdal þessa dagana.
g Ólögleg og siðlaus
flugeldasýning
|(skrifaðkl.21:00)
Enn í kvöld fór fram
setning mótsins. Og
ætla þeir sem halda þetta mót aldrei að
fara eftir lögum. Og hætta að sprengja
flugelda og sprengjur þegar varptími
fugla stendur hæst. Mér er nokk sama
þó sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
gefi aftur og aftur leyfi fyrir þessu
ólöglegu og siðlausu athöfn. Þá eiga
fuglar í náttúm íslands rétt á að fá að
vera friði í náttúrunni.
Telst annars ekki þessi flugeldasýning
í kvöld brot á íslensum lögum??? Eða
þá dýraverndarlögum???
Svo er alveg ótrúlegt tilgangslaust að
spreða peningum í flugeldasýningu
þegar það er svona bjart.
Finnstykkurþaðekki???
Friður, Pálmi Freyr
123.is/DJ Storhofdi

Fjölskyldumar vom samankomnar á Sumarstúlkukeppninni á laugardaginn og hvöttu sínar stúlkur. Það var sama hvort
það var mamma og pabbi, afí og amma, systkini eða frændsystkini, allir vom mættir til að hvetja og taka þátt í vel
heppnaðri sýningu.

Um helgina
Goslokahátíðin er um helgina og að
vanda er margt um að vera.
Hápunkturinn er fjörið í Skvísusundi á
laugardagskvöldið en einnig verður

boðið upp á siglingu umhverfis
Surtsey svo eitthvað sé nefnt.
Vestmannaeyjamót GV byrjaði í gær,
miðvikudag og verður keppt í fjóra

daga. Síðasti keppnisdagur er á
laugardag en þá verður einnig opna
VÍS mótið.
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ÚRSLIT

KNATTSPYRNA
VISA bikar karla:
16 liða úrslit:
FH – Víkingur...........................................1:2
Ásgeir Gunnar Ásgeirsson 10. – Höskuldur
Eiríksson 27., 47.
Fram – ÍA ..................................................2:3
Helgi Sigurðsson 49. (vítasp.), 81. (vítasp.)
– Bjarni Guðjónsson 8.(vítasp.), Hafþór Vilhjálmsson 19., Þórður Guðjónsson 115.
Fjarðabyggð – Valur................................0:2
– Garðar B. Gunnlaugsson 2.
KA – Breiðablik ........................................3:2
Sveinn Elías Jónsson 2, Sigurður Skúli
Eyjólfsson – Marel Baldvinsson, Magnús
Páll Gunnarsson.
Njarðvík – KR ...........................................0:1
– Bjarnólfur Lárusson 45. (vítaps.)

VISA bikar kvenna:
16 liða úrslit:
Þór/KA – Keflavík ...................................0:4
– Björg Ásta Þórðardóttir, Nína Ósk Kristinsdóttir, Vesna Smiljkovic, Karen Penglase.
Haukar – Fjölnir.......................................0:2
– Amanda Louse Dotterline, Rúna Sif Stefánsdóttir.

2. deild karla:
ÍR – Völsungur..........................................1:4
Þorvaldur M. Guðmundsson – Andri V. Ívarsson 2, Guðmundur Ó. Steingrímsson,
Halldór Fannar Júlíusson.
KS/Leiftur – Huginn................................3:1
Agnar Þ. Sveinsson, Dusan Ivkovic, Sandor
Forizs – Sigurbjörn Hafþórsson (sjálfsmark).
Staðan:
Njarðvík
7 5 2 0 21:5
17
Reynir S.
7 4 3 0 15:5
15
Fjarðabyggð
7 4 1 2 12:7
13
Selfoss
7 3 3 1 11:4
12
KS/Leiftur
7 3 0 4 12:13
9
ÍR
7 2 2 3 15:13
8
Völsungur
7 2 2 3 11:13
8
Huginn
7 2 2 3 12:15
8
Sindri
7 1 1 5
9:30
4
Afturelding
7 0 2 5
6:19
2

3. deild C:
Tindastóll – Kári........................................1:2
Staðan:
Kári
8 6 0 2 35:12 18
Hvöt
7 6 0 1 25:7
18
Tindastóll
7 4 0 3 27:7
12
Skallagrímur
7 4 0 3 16:16 12
Snæfell
7 0 2 5 13:41
2
Neisti H.
8 0 2 6
6:39
2

3. deild D:
Vinir – Neisti D. ........................................2:3
Leiknir F. – Hamrarnir ............................2:0
Staðan:
Höttur
6 4 1 1 15:4
13
Magni
5 4 0 1 10:6
12
Leiknir F.
5 3 2 0 12:2
11
Dalvík/Reynir
5 3 1 1 10:8
10
Hamrarnir
5 1 0 4
7:13
3
Neisti D.
5 1 0 4
5:11
3
Vinir
5 0 0 5
4:19
0

1. deild kvenna A:
BÍ/Bolungarv. – GRV ...............................1:6
Staðan:
ÍR
6 5 1 0 23:7
16
Þróttur
6 4 2 0 14:4
14
Fjölnir
6 4 1 1 20:4
13
Haukar
6 3 2 1 21:8
11
HK/Víkingur
6 2 1 3 14:12
7
GRV
6 2 1 3 16:18
7
KFR/Ægir
6 0 0 6
5:23
0
BÍ/Bolungarvík
6 0 0 6
2:39
0

KNATTSPYRNA

ente, Alberto Ricardo Carvalho – Luis Figo
(Helder Postiga 86.) , Nuno Maniche, Armando Petit, Cardoso Tiago (Hugo Viana 74.)
– Pedro Pauleta (Sabrosa Simao 63.), Cristiano Ronaldo.
Gul spjöld: Armando Petit 44. (brot), Alberto Ricardo Carvalho 111. (brot).
Rauð spjöld: Engin.
Dómari: Horacio Elizondo frá Argentínu.
Áhorfendur: 52.000

Brasilía – Frakkland

0:1

Frankfurt:
Mark Frakklands: Thierry Henry 57.
Markskot: Brasilía 13 (5) – Frakkland 15
(5)
Horn: Brasilía 5 – Frakkland 7.
Lið Brasillíu: Dida – Cafu (Cicinho, 76.),
Lucio, Juan, Roberto Carlos – Gilberto
Silva, Ze Roberto, Kaka (Robinho, 79.) –
Ronaldinho, Juninho (Adriano, 63.), Ronaldo.
Gul spjöld: Cafu 25. (brot), Juan 45.( brot),
Ronaldo 45. (brot), Ferriera Lucio 75.
(brot).
Rauð spjöld: Engin.
Lið Frakklands: Fabien Barthez – Eric
Abidal, William Gallas, Lilian Thuram,
Willy Sagnol – Patrick Vieira, Claude
Makelele, Florent Malouda (Sylvain Wiltord, 81.), Zinedine Zidane – Franck Ribery (Sidney Govou, 77.), Thierry Henry
(Louis Saha, 86.).
Gul spjöld: Willy Sagnol 73. (brot), Louis
Saha 87. (brot), Lilian Thuram 88. (brot).
Rauð spjöld: Engin.
Dómari: Luis Medina Cantalejo frá Spáni.
Áhorfendur: 48.000

Noregur
Fredrikstad – Lyn.....................................1:2
HamKam – Brann .....................................4:0
Molde – Stabæk.........................................1:3
Viking – Rosenberg ..................................1:3
V?lerenga – Sandefjord ............................4:1
Staðan:
Brann
12 7 4 1 19:11 25
Lilleström
11 6 3 2 19:12 21
Rosenborg
12 4 6 2 17:13 18
Stabæk
12 3 7 2 18:14 16
V?lerenga
12 4 4 4 15:13 16
HamKam
12 4 3 5 18:14 15
Odd Grenland
11 3 6 2 14:11 15
Sandefjord
12 4 3 5 13:18 15
Lyn
12 4 3 5 12:17 15
Viking
12 3 5 4 10:12 14
Molde
12 4 2 6 13:17 14
Fredrikstad
12 3 4 5 16:22 13
Start
11 2 5 4
9:13 11
Tromsö
11 2 3 6 10:16
9

SUND
Bikarkeppnin
Laugardalslaugin - 1. deild:
800 m kvenna:
Sigrún Brá Sverrisdóttir, Fjölni.......9.32,57
Auður Sif Jónsdóttir, Ægi .................9.38,24
Olga Sigurðardóttir, Ægi ..................9.50,52
1.500 m karla:
Jón S. Gíslason, Ægi ........................17.33,49
Hilmar P. Sigurðsson, ÍRB .............17.41,64
Svavar S. Stefánsson, SH ................17.47,61
200 m fjórsund kvenna:
Ragnheiður Ragnarsdóttir, KR........2.26,70
Jóhanna G. Gústafsdóttir, Ægi .........2.28,62
Erla D. Haraldsdóttir, ÍRB...............2.29,40
200 m flugsund karla:
Jakob Jóhann Sveinsson, Ægi ..........2.17,74

Oddur Örnólfsson, Ægi......................2.20,56
Sindri Þ. Jakobsson, Óðni..................2.23,97
200 m flugsund kvenna:
Sigrún Brá Sverrisdóttir, Fjölni.......2.30,00
Ólöf L. Halldórsdóttir, Ægi...............2.33,24
Svandís Þ. Sæmundsdóttir, ÍRB ......2.33,39
100 m baksund karla:
Örn Arnarson, SH .................................58,49
Jón S, Gíslason, Ægi ..........................1.03,14
Patrick Sommer, KR .........................1.04,30
100 m baksund kvenna:
Anja Ríkey Jakobsdóttir, Ægi ..........1.07,96
Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir, ÍA ........1.08,84
Erla Arnardóttir, SH .........................1.14,06
200 m bringusund karla:
Jakob Jóhann Sveinsson, Ægi ..........2.20,41
Árni Már Árnason, Ægi.....................2.20,90
Mladen Tepavcevic, SH .....................2.25,00
200 m bringusund kvenna:
Erla Dögg Haraldsdóttir, ÍRB .........2.44,68
Helena Ósk Ívarsdóttir, ÍRB ............2.49,68
Andrea Ösp Karlsdóttir, Óðni ...........2.50,72
200 m skriðsund karla:
Birkir Már Jónsson, ÍRB...................1.57,01
Baldur Snær Jónsson, Ægi ...............1.57,69
Svavar S. Stefánsson, SH ..................2.05,41
200 m skriðsund kvenna:
Auður Sif Jónsdóttir, Ægi .................2.09,20
Eva Hannesdóttir, KR.......................2.13,99
Snæfíður Jóhannsdóttir, Ægi ...........2.14,38
4x100 m fjórsund karla:
Ægir A.................................................4.00,70
(Jón S. Gíslason, Jakob Jóhann Sveinsson,
Oddur Örnólfsson, Árni Már Árnason)
SH A ....................................................4.05,05
ÍRB A ..................................................4.14,34
쮿 Íslandsmet.
4x100 m fjórsund kvenna:
Ægir A.................................................4.35,42
(Anja Ríkey Jakobsdóttir, Ólöf Lára Halldórsdóttir, Ásbjörg Gústafsdóttir, Auður
Sif Jónsdóttir)
ÍRB A ..................................................4.47,73
KR A ....................................................4.55,13
100 m flugsund karla:
Örn Arnarson, SH .................................54,32
Garðar S. Sverrisson, SH1.02,50
Ágúst Júlíusson, ÍA1.03,02
100 m bringusund kvenna:
Erla D. Haraldsdóttir, ÍRB1.16,15
Ragnheiður Ragnarsdóttir, KR1.17,62
Helenda Ó. Ívarsdóttir, ÍRB1.18,06
100 m bringusund karla:
Jakob Jóhann Sveinsson, Ægi1.04,24
Mladen Tepavcevic, SH1.04,97
Árni Már Árnason, Ægi1.05,54
200 m baksund kvenna:
Anja Ríkey Jakobsdóttir, Ægi2.28,28
Jóhanna G. Gústafsdóttir, Ægi2.29,49
Kristín V. Þrastardóttir, SH2.38,65
200 m baksund karla:
Örn Arnarson, SH ..............................2.15,08
Patrick Sommer, KR .........................2.17,17
Oddur Örnólfsson, Ægi......................2.17,24
100 m skriðsund kvenna:
Ragnheiður Ragnarsdóttir, KR...........58,90
Auður Sif Jónsdóttir, Ægi ....................59,00
Eva Hannesdóttir, KR.......................1.00,93
100 m skirðsund karla:
Árni Már Árnason, Ægi........................53,06
Birkir Már Jónsson, ÍRB .....................53,33
Baldur Snær Jónsson, Ægi ..................53,86
4x100 m skriðsund kvenna:
Ægir A.................................................4.07,59
(Ásbjörg Gústafsdóttir, Jóhanna Gerða
Gústafsdóttir, Snæfríður Jóhannsdóttir,
Auður Sif Jónsdóttir)
ÍRB A ..................................................4.13,59
KR A ....................................................4.15,35
4x100 m skriðsund karla:
Ægir A.................................................3.34,64
(Jón Símon Gíslason, Jakob Jóhann Sveinsson, Baldur Snær Jónsson, Árni Már Árnason)
쮿 Íslandsmet.
SH A ....................................................3.41,24
ÍRB A ..................................................3.51,05

Líf og fjör í Vestmannaeyjum
ÞAÐ hefur verið líf og fjör í Vestmannaeyjum síðustu daga en þar
fór hið árlega Shellmót ungra
knattspyrnumanna fram. Að venju
var keppt í mörgum riðlum og
flokkum og þess á milli kepptu
menn í ýmsu öðru, til dæmis að
borða hamborgara á sem stystum
tíma. Í lok mótsins var síðan valið
í landsliðið og pressuliðið sem öttu
kappi. Henrik Bjarnason úr FH
var í marki landsliðsins og aðrir
leiknen þess voru Kristinn Skæringur Sigurjónsson, ÍBV, Jón Axel
Guðmundsson, Grindavík, Fannar
Daði Gíslason, Þór, Alexander
Helgi Sigurðarson, Breiðabliki,
Bjarki Reyr Jóhannsson, Víkingi,

Magnús Pétur Bjarnason, Fjölni,
Sæþór Pálmason, Selfossi, Ari Már
Andresson, Njarðvík, Ásgeir Sigurgeirsson, Völsungi, Jón Kaldal,
Þrótti og Tryggvi Þór Magnússon,
KR.
Pressuliðið skipuðu Jón Ivan Rivine, Gróttu, Auðunn Breki Auðunsson, Val, Guðmudnru Tómas
Sigfússon, ÍBV, Kári Pétursson,
Stjörnunni, Kristófer Þór Jónsson,
Aftureldingu, Ragnar Sigurgerisson, KA, Árni Elfar Magnússon,
Leikni, Daníel Þór Steinsson, ÍR,
Einar Þór Kjartansson, Keflvaík,
Ragnar Kjartansson, Fram, Kristján Harðarson, Fylki og Arnar
Freyr Guðmundsson, HK.

Intertoto-keppnin:
Lilleström – Keflavík ...............................4:1
Mark Keflavíkur: Stefán Örn Arnarson.

HM í Þýskalandi
8 liða úrslit:
England – Portúgal

Morgunblaðið/Sigfús

Eyþór Örn Þorvaldsson, leikmaður HK úr Kópavogi, snýr hér á
Ragnar Þór Bender, leikmann Fylkis, og er einbeittur á svip.

0:0

쮿 Portúgal vann 3:1 í vítakeppni.
Gelsenkirchen:
Markskot: England 13 (7) – Portúgal 26
(15)
Horn: England 6 – Portúgal 4
Lið Englands: Paul Robinsson – Ashley
Cole, Rio Ferdinand, Gary Neville, John
Terry – David Beckham (Aaron Lennon
51.) (Jamie Carragher 118.), Joe Cole (Peter Crouch 65.), Steven Gerrard, Owen Hargreaves, Frank Lampard – Wayne Rooney.
Gul spjöld: John Terry 30. (brot), Owen
Hargreaves 107. (brot).
Rauð spjöld: Wayne Rooney 62. (brot)
Lið Portúgals: Alexandre Ricardo – Fernando Meira, Luis Miguel, Jorge Nuna Val-

Í KVÖLD
KNATTSPYRNA
Bikarkeppni KSÍ, VISA-bikarkeppni
karla, 16-liða úrslit:
Fylkisvöllur: Fylkir - ÍBV ....................19.15
Valbjarnarv.: Þróttur R. - Grindavík...19.15

Páll Stjörnumaður og Ragnar Gabríel, KA, í léttum dansi!

Það er keppt í fleiru en fótbolta á Shellmóti í Vestmannaeyjum
eins og til dæmis hamborgarakappáti. Hér er það KA-maðurinn Ívar Sigurbjörnsson sem ætlar sér greinilega sigur.

MORGUNBLAÐIÐ

MÁNUDAGUR 3. JÚLÍ 2006

B

KNATTSPYRNA

Markvörður Grindavíkur, Aron Snær, grípur hér vel inní.

Hártískan í Eyjum. Kristleifur Kristleifsson og Guðmundur A. Þórisson með vígalega hanakamba.

Selfyssingarnir Eiríkur Ingi, Einar Jakob, Freyr, Unnar, Elvar, og Nökkvi voru í Eyjum.

Fylkismaðurinn Daníel Steinar Kjartansson einbeittur á svip.

Sturla Magnússon, markvörður Vals, reynir hér að ná til boltans í leik gegn Stjörnunni.

Magnús Magnússon togar í Örvar Sveinsson úr Fjölni.
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Shellmótið
hefst í dag
Hið árlega Shellmót hefst í dag en
þetta er í 24. sinn sem mótið er
haldið. Tæplega 900 strákar
koma til Vestmannaeyja en auk
þeirra má búast við fjölda aðstandenda og foreldra sem koma á
eigin vegum. Varlega áætlað má
því búast við að til Vestmannaeyja
komi á milli 1500 til 2000 manns.
Það eru drengir úr 6. flokki sem
leika knattspyrnu á mótinu en
strákarnir koma frá 20 félögum
víðs vegar af landinu. Strákarnir
gista víða í bænum, í grunnskólunum báðum, Framhaldsskólunum, Rauðagerði, Kiwanis, Tónlistarskólanum og Félagsheimilinu.
Fyrstu leikirnir hófust í morgun,
fimmtudag en formlega verður
mótið sett á setningarhátíð á
Týsvellinum í kvöld klukkan
20.00. Skrúðganga leggur af stað
frá Barnaskóla klukkan 19.15.
Auk þess verður boðið upp á
rútuferðir, bátsferðir, kvöldvöku,
landsleik, grillveislu og að sjálfsögðu fótbolta frá morgni fram á
kvöld.
JÓNSMESSUMÓTIÐ í golfi fór á laugardag en leikið var frá kvöldi laugardags og fram á aðfaranótt sunnudags, enda bjart allan sólarhringinn.
Hinn þrautreyndi kylfingur Þórður Hallgrímsson varð hlutskarpastur en mótið var 18 holu punktakeppni.

Strákarnir
tefla í
Búlgaríu

Bjargveiðimenn ætla að fara varlega:

Látum lundann njóta vafans

Þessa dagana fer fram Evrópumót
skólaskáksveita í Varna, sem er
við Svartahafsströndina í Búlgaríu. Ein sveit vaskra drengja úr
Grunnskóla
Vestmannaeyja
keppir í mótinu, sem nú er haldið
í annað sinn en í fyrra enduðu
Eyjamenn í fimmta sæti mótsins.
Sveitin keppir í flokki 14 ára og
yngri en ein önnur íslensk sveit
keppir í mótinu, sveit frá
Laugalækjarskóla teflir í flokki 16
ára og yngri.
Peyjarnir hafa teflt gegn fimm
öðrum skólum úr Evrópu. Þeir
töpuðu í fyrstu umferð fyrir
pólskum skóla 0:4, gerðu jafntefli
gegn rússneskum skóla 2:2 og
sömuleiðis gegn skóla frá HvítRússlandi. Aftur tefldu strákarnir
gegn pólskri sveit og töpuðu 1:3
og á þriðjudag gerðu strákarnir
jafntefli gegn kýpverskri sveit,
2:2.

-Vilja að menn nái sér aðeins í soðið

Félag bjargveiðimanna hélt fund á
mánudagskvöld þar sem rædd var sú
staða sem upp er komin hjá
sjófuglum
í Vestmannaeyjum.
Elliðaeyjafélagið fer með forustu í
bjargveiðifélaginu í ár og þvf lá
beinast við að spyrja Ivar Atlason
Elliðaeying um fundinn.
„Við vitum að það er ætisskortur
og sandsíli finnst ekki við Eyjar.
Við vitum líka að lundavarp er
lélegt. Lítið er um egg hjá svartfugli
og hann snýr ekki að berginu eins og
þegar hann liggur á eggjum heldur
frá þvf. Varpið er eitthvað að klikka,
sílið finnst ekki og bjargveiðimenn
vilja taka fyrsta skrefið og bregðast
við þessum aðstæðum. Við viljum
höfða til skynseminnar og eins og
við höfum orðað það, að láta

Virðist ekki æti við Vestmannaeyjar
Valur Bogason hjá Hafrannsóknastofnun hefur stýrt sílisrannsóknum við landið og næsti
leiðangur verður farinn 8. til 9.
júlí. Þá verða svæði á Faxaflóla,
Breiðafirði, Vestmannaeyjum og
við Ingólfshöfða rannsökuð.
„Við fórum einn dag í síðustu
viku og skoðuðum lunda, náðum
í þrjátíu fugla og það virtist ekki
vera æti við Eyjar. Þetta er gert
til að bera saman við niðurstöður
frá því í fyrra. Allt bendir til þess

að fuglinn hegði sér svipað og þá.
Fuglinn er að sækja fæðu langt
og við sáum hópa fljúga í vestur
og suðvestur. Sjómenn á humarbátum hafa fylgst með þessu og
hafa svipaða sögu að segja. Þetta
eru vísbendingar um hegðun
fuglsins þegar rannsóknin var
gerð en það getur auðvitað
breyst. Við eigum eftir að fara í
rannsóknarleiðangur á Gæfunni í
júlí og þá skýrist þetta frekar,
sagði Valur.

lundann njóta vafans."
Ivar sagði að menn hefðu rætt það á
fundinum að lundaveiði hefði mikið
menningarlegt gildi í Vestmanna-

eyjum. „Við getum ekki hugsað
okkur að lundinn hverfi héðan.
Þannig að við viljum að menn haldi
í þessa hefð og nái sér aðeins í

VIÐ LÁTUM BÍLINN GANGA...
...SVOÞÚÞURFIRÞESSEKKI
SMURSTÖÐ OG ALHLIÐA BI'LAVIÐGEÐIR / í ^
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481-1100

ne

amar
VÉLA- OG BÍLAVERKSTÆÐI

TILB0D - SÓTT
P£t>s/L

9

pizza m / 2 áleggst.

+ 1 2 I Pepsi (los

12

W§M@0Lm

£^>gJ

FLATIR21 / S.481-1216 / GSM.864-4616

I EYJUM

VÆNGIRÁBAKKA
ENGIN LÁGMARKSFJÖLDI FARÞEGA.

soðið. Að menn stundi veiðarnar
með tilliti til þessara aðstæðna.
Bjargveiðimenn eru ánægðir með að
Náttúrustofa Suðurlands hafi ráðið
dr. Erp Snæ Hansen til rannsókna á
lundastofninum, varpi, æti, afkomu
unganna o.s.frv."
Bjargveiðimannfélagið ákvað að
halda lundaball þrátt fyrir þær
aðstæður sem upp eru komnar.
„Ballið verður 29. september og það
eru Elliðaeyingar sem sjá um ballið
að þessu sinni. Skemmtinefnd er
þegar farin að undirbúa skemmtiatriði og meistarakokkar sjá um
matinn. Ef enginn verður lundinn
sjá þeir um að galdra fram eitthvað
spennandi handa gestunum," sagði
ívar og tók fram að bjargveiðimenn
hefðu verið samstíga á fundinum.

pizza m / 2 aleggst.

• I 2 1 I'cpsi dós

16" pizza m / 2 aleggst.

kr 7 9 0 , kr 1.190,400,-
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Nýtt
flugfélag

ÚRSLITALEIKUR Það var mikið fjör á Shellmótinu um síðustu helgi sem fór fram í mjög góðu veðri. ÍBV komst í úrslit í flokki Aliða þar sem Eyjapeyjar mættu Breiðabliki. Gestirnir höfðu betur, 2 -0 en leikurinn var skemmtilegur og báðum liðum til sóma.
Sjá bls. 16 og 17.

Seljum Hitaveitu Suðurnesja aðeins einu sinni
-segir Elliði Vignisson, bæjarstjóri, sem vill áfram gæta aðhalds í
rekstrinum en fara jafnframt í nauðsynlegar framkvæmdir
Vestmannaeyjabær hefur ákveðið að
selja hlut sinn í Hitaveitu Suðurnesja með miklum hagnaði. Margar
framkvæmdir bíða bæjarfélagsins
auk þess sem skuldastaða þess hefur
verið afar slæm undanfarin ár og því
ljóst að hagnaður af sölunni kemur
sér vel.
Elliði Vignisson, bæjarstjóri, segir
að þó búið sé að ganga frá því að
Vestmannaeyjabær selji hlut sinn í
HS sé enn ekki ljóst hver kaupandinn verði. „I reynd eru það
Geysir Green Energy eða Orkuveita

Reykjavíkur sem verða kaupendur
en á pappírunum verða það annað
hvort Reykjanesbær eða Grindavík/
Hafnarfjórður sem takast á. Við
vitum ekki enn hvar forkaupsrétturinn lendir en við höfum tekið
tilboði Geysis Green Energy og með
því höfum við gengið frá sölu hlutar
Vestmannaeyjabæjar í Hitaveitu
Suðurnesja en hver kaupandinn er,
ræðst síðar."
Hefur þú skoðun á því hver sé besti
kaupandinn fyrir Vestmannaeyjabæ?
,já, og auðvitað er okkur ekki

sama hver kaupir hlut okkar í
Hitaveitunni. Hitaveita Suðurnesja
er öflugt og gott fyrirtæki. Stjórnendur þess hafa borið gæfu til að
ráða til sín afburða starfsfólk á
öllum sviðum og verðmæti fyrirtækisins eru ekki hvað síst á sviði
þekkingar og mannauðs. Næstu
skref HS ættu að mínu mati að vera
útrás á sviði orkurannsókna og
virkjunar um leið og áfram verður
haldið á þeirri braut sem mörkuð
hefur verið hér á landi. Mín skoðun
er sú að það sé farsælast að Geysir

SMURSTÖÐ OG ALHLIÐA
VÉLA-OGBÍLAVIÐGERÐIR
<fr

ÞJÓNUSTUAÐILI I'OYOIA í EYJUM / VIÐ ERUM Á MÓTI STRAUMI.

VÆNGIRÁBAKKA
ENGIN LÁGMARKSFJÖLDI FARÞEGA.
BÓKUNARSÍMI:

Green Energy verði með virkan
eignarhlut í Hitaveitunni. Geysir
Green er öflugt fyrirtæki sem hefur
lagt sig fram um samstarf við sveitarfélögin. Þeir hafa komið inn í
stjórn Hitaveitunnar og kynnt sín
framtíðaráform. Þeir líta svo á að
þeirra vaxtarmöguleikar séu erlendis og þeir ætla að halda áfram að
fjárfesta þar, taka hagnaðinn í
slíkum fjárfestingum. Þannig að ég
tel að Hitaveitan sé vel sett með
slíka eigendur."
Sjá bls. 2 og 8

í síðasta tölublaði Frétta var
auglýsing frá nýju flugfélagi,
Vængjum, sem auglýsir flugferðir
milli Vestmannaeyja og Bakka.
Jón Arnar Ólafsson, einn af
forsvarsmönnum Vængja, sagði í
samtali við Fréttir að þetta væri
nýtt flugfélag sem ætlaði sér að
fljúga á þessari flugleið og stefndi
að því að bjóða upp á ódýr
fargjöld. Sem stendur er flogið
með einni Pastenavia vél, sex
manna, en ef vel gengur segir Jón
Arnar að ætlunin sé að bæta
annarri við. Þá hafi þeir aðgang
að 19 sæta Dornier vél sem unnt
sé að grípa til.
Jón Arnar sagði að þeir hefðu
byrjað fyrir tæpum tveimur vikum
og þetta hefði farið rólega af stað
en færi vonandi að glæðast. „Við
erum ekki með lágmarksfarþegafjölda til að fljúga, förum með
einn farþega ef svo ber undir og
hann greiðir bara sitt gjald," sagði
Jón Arnar og bætti því við að fargjaldið væri 2200 kr. fyrir fullorðna, 1800 fyrir elli- og örorkulífeyrisþega og 1100 fyrir börn frá
tveggja til tólf ára.

Fjölbreytt
goslok
Helgin, sem nú fer í hönd, er sérlega viðburðarík, enda haldið upp
á að 34 ár eru frá goslokum.
Fjöldi atriða er á dagskránni en
hæst ber fjörið væntanlega á laugardagskvöld í Skvísusundi. Kl.
20 mun Sigurgeir Jónsson lesa úr
bók sinni, Nýjum sögum og
sögnum úr Vestmannaeyjum, í
Pipphúsinu og væntanlega bæta
nokkrum sögum við. Erla í
Pennanum verður á staðnum með
bókina á sérstöku goslokatilboði
og Sigurgeir mun árita bókina
fyrir þá sem þess óska, sem og
bækur sem menn hafa þegar fest
kaup á. Dagskrá helgarinnar er
rækilega kynnt í blaðinu í dag.

netáhamar

VÉLAOG RÍI
BÍLAVERKSTÆÐI
\/ÉI A- nrM/FRk^TÆOI

FLATIR21 / S.481-1216 / GSM.864-4616

16

Einu glæsilegasta Shellmóti í
áraraðir lauk síðastaliðinn
sunnudag en mótið þótti afar vel
heppnað. Veðurfarið var mótshöldurum mjög hagstætt og
sjaldan, ef þá nokkurn tímann
hefur verið sól og blíða alla fjóra
mótsdagana. Það kom bersýnilega í ljóst um helgina hvað gott
veður hefur mikið að segja enda
ekki annað að sjá en að allir
mótsgestir hafi skemmt sér prýðilega vel.
Mótið var með hefðbundnu
sniði og gengur eins og vel smurð
vél enda áralöng reynsla að baki
hjá þeim sem vinna að mótinu.
Setning mótsins og fyrsti
dagurinn gaf fyrirheit um það
sem koma skyldi og áhorfendur
voru léttklæddir í brekkunum við
keppnisvellina. Strákarnir létu
líka l.jós sitt skína og allt var eins
og það átti að vera, keppnisskapið, tilþrifin og hárgreiðslan
en Eyjamenn voru sérstaklega
hárprúðir um síðustu helgi.
Þar sem veðrið er svona glæsilegt verður allt mótahald mun
auðveldara, grillveislan, bátssiglingin og landsleikurinn verður einhvern veginn skemmtilegri
viðburður í góðu veðri. Eina
áhyggjuefnið var að um tíma
voru vellirnir að skrælna undan
sólinni og hitanum en að morgni
síðasta mótsdags gerði smáskúr
þannig að vellirnir voru mjúkir
og góðir fyrir úrslitaleikina.
Gengi Eyjaliðanna var með
miklum ágætum en A-Iiðið komst
lengst, alla leið í úrslitaleikinn
gegn Breiðabliki sem tapaðist
eftir jafnan og skemmtilegan leik,
2:0. Sjötti flokkur ÍBV tefldi
fram sex liðum og komust fjögur
af þeim í átta liða úrslit sem er
árangur sem fá félög léku eftir.
Auk þess lék A-lið sjöunda flokks
sem gestalið í mótinu og komst í
jafningjaleiki, en þar leika liðin
sem enda í 9. til 18. sæti. Til
gamans má geta að D-lið IBV
voru þrjú talsins og komust þau
öll í átta liða úrslit.
Shellmótið er nú í harðri baráttu við að fá unga knattspyrnumenn á mótið en vandamál
Shellmótsins er tvíþætt, annars
vegar samgöngur og hins vegar
lengd mótsins, sem aftur helgast
að mörgu leyti af vandamálum í
samgöngum. Þannig þurfa lið
jafnvel að koma til Eyja á
miðvikudegi og vera hér fram á
sunnudagskvöld, fimm daga
ferðalag sem er í lengsta lagi
fyrir drengi 9 til 10 ára.
Shellmótsnefnd er nú að skoða
breytingu á mótinu þannig að
það byrji á miðvikudegi og endi á
laugardegi og bendir allt til þess
að Shellmótið 2008 verði með því
sniði.

Fréttir / Fimmtudagur 5. júlí 2007

* ^

Glæsilegt Shellmót í alla staði:

Breiðablik Shellmótsmeistari
-eftir 2 - 0 sigur á IBV sem átti fjögur lið í átta liða úrslitum

MARGIR vildu fá eiginhandaráritun. Eiður Smári hafði nóg að gera við árita fyrir krakkana og var hann ólatur við það.

Þetta var heimsmeistarakeppnin okkar
-sagði Eiður Smári sem nú var mættur til að fylgjast með syninum
Landsliðsfyrirliðið íslands í
knattspyrnu og einn besti leikmaður
sem þjóðin hefur alið af sér, Eiður
Smári Guðjohnsen, fylgdist með
Shellmótinu sem foreldri en sonur
hans lék með HK. Eins og gefur
að skilja hafði Eiður varla undan að
gefa eiginhandaráritanir en blaðamaður greip hann á meðan hann
fylgdist með leik HK og ÍBV en
Eyjapeyjar tryggðu sér sigurinn á

meðan viðtalinu stóð.
Eiður sagði mótið vera gríðarlega
mikilvægt fyrir unga knattspyrnumenn. „Þetta mót er auðvitað meiri
háttar eins og alltaf og ég held að
það sé bara eitt orð yfir þetta.
Strákunum í HK hefur gengið
svona upp og ofan, bæði búnir að
vinna og tapa þannig að það hafa
verið svona sveiflur í þessu hjá
þeim en í heildina séð bara meiri

háttar gaman hjá þeim. Veðrið er
líka eins og best getur orðið og ef
það rignir ekki á okkur á íslandi þá
erum við bara sátt en þetta er alveg
æðislegt."
Eiður lék á Shellmótinu fyrir
löngu en kom aftur fyrir nokkrum
árum þegar hann afhenti verðlaun á
mótinu en fylgdist lítið með mótinu
þá. Hann segist hins vegar muna
vel eftir því þegar hann var hér sem

leikmaður. „Mér finnst mótið vera
alveg jafn skemmtilegt og þá. Það
er helst að það sé komið betra
skipulag á mótið, áhorfendur, leikmenn og þjálfarar eru ekki á hliðarlínunni, öskrandi á leikmenn inni á
vellinum og það er góð breyting.
Ég man hins vegar vel eftir
mótunum sem ég tók þátt í, þetta
var Heimsmeistarakeppni okkar
strákanna
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Eg fagnaði svona temmilega
-sagði Eyjamaðurinn Smári Jökull sem nú mætti sem þjálfari Breiðabliks sem náði mjög góðum árangri á mótinu
Smári Jökull Jónsson, þjálfari hjá
Breiðabliki, var í öðru hlutverki en
oft áður á Shellmótinu en Smári,
sem er fæddur og uppalinn í Vestmannaeyjum, er nú þjálfari hjá
Breiðabliki. Hann sagði það að
koma með lið á Shellmótið ekki
vera svo frábrugðið þvf að vera
með IBV strákana á mótinu.
„Mótið auðvitað gekk alveg
frábærlega og veðrið var alveg eins
og það á að vera. Það var í raun
ótrúlegt að það hafi verið svona
gott veður alla dagana. Svo var
árangur okkar í Breiðabliki mjög
góður. Við vissum að við værum
með góðan hóp og hófðum vissar
væntingar áður en við fórum í
mótið en líklega er árangurinn
framar okkar væntingum," sagði
Smári en Breiðablik varð Shellmótsmeistari í A- og C-liðum og
auk þess D-liðið í þriðja sæti og Bliðið í fjórða sæti.
Reyndar stillti Breiðablik upp sex
liðum í mótinu, A- og B-liðum og
tveimur C- og D-liðum. Þannig var
Breiðablik með stærsta leikmannahópinn fyrir utan IBV en Smári
segir að það hafí ekki verið mikið
mál að vera með svona hóp í
Eyjum. „Við vorum þrír þjálfarar
með hópinn og svo voru tveir
liðsstjórar með hverju liði þannig
að þetta var lítið mál. Við erum
með mjög öflugt foreldraráð hjá
Breiðabliki sem gerir vinnu þjálfaranna mun auðveldari."
Eins og áður sagði er Smári Jökull
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Smari Jökull hafði ástæðu til að fagna.
fæddur og uppalinn í Vestmannaað veðrið yrði gott og ég stóð við
eyjum en hann viðurkennir að það
það. Það eina sem talað er um er
hafi verið eríitt að stýra sínu liði
að mótið sé of langt og mér skilst
gegn ÍBV í úrslitaleik mótsins.
að Shellmótsnefndin sé að skoða
„Ég fagnaði svona temmilega þegar
móguleikann á að breyta mótinu
mínir menn skoruðu en mér finnst
sem mér finnst bara hið besta mál.
bara frábært hversu Iangt ÍBV
Shellmótið er gríðarlega mikilvægt
komst, alla leið f úrslitaleikinn og
fyrir knattspyrnuna í landinu og
þeir áttu það fyllilega skilið."
fyrir ÍBV og það má alls ekki lognVoru ekki allir sáttir hjá Breiðabliki
ast út af. Eg kem til með að mæta
í mótslok?
með Breiðablik á næsta ári ef ég
verð þjálfari hér áfram," sagði
„Jú, enda ekki annað hægt. Eg var
Smári Jökull.
búinn að lofa þeim síðan í febrúar
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HÆTT er að velja besta mann mótsins, í stað þess eru þeir sem þykja skara fram úr valdir í Shellmótsliðið.
Hér eru strákarnir sem urðu fyrir valinu að þessu sinni ásamt Ivari Ingimarssyni sem afhenti verðlaun á
slúttinu.

Landsliðsmarkvörðurinn fyrrverandi er ánægður með mótið sem hann
segir að standist allan samanburð,

Eins og litlir Olympíuleikar
Þeir voru margir foreldrarnir
sem fylgdust með Shellmótinu
eins og undanfarin ár og mörg
kunnugleg andlitin í brekkunni.
Einn þeirra sem fylgdist með var
Guðmundur Hrafnkelsson, landsleikjahæsti leikmaður íslenska
karlalandsliðsins í handbolta og
hefur því talsverða reynslu af
mótahaldi víða um heiminn.
Guðmundur segir Shellmótið
standast samanburð við jafnvel
stærstu íþróttaviðburði heims. r
„Þetta er bara meiriháttar. Ég
er búinn að vera hérna með
Breiðabliki síðan á þriðjudagskvöld og þetta er bara
stórkostlegt. Eg held að þetta sé
líka stórkostleg upplifun fyrir
strákana, sérstaklega þegar
veðrið er svona frábært, það
hjálpar mikið til. Svo er
umgjörð og skipulagning mótsins
til mikillar fyrirmyndar."
Guðmundur var á eigin vegum í
Eyjum en var þó skipaður

liðsstjóri yfir einu liðanna hjá
Breiðabliki. Hann segir strákana
hafa gott af því að koma í nokkra
daga til Eyja. „Strákarnir læra
hér ákveðinn aga, eru í hóp og
þurfa að standa saman. Þetta er
auðvitað það sem koma skal hjá
þessum strákum, fara saman á
mót þannig að þeir fá gott uppeldi hér í því. Strákarnir hjá
okkur í Breiðabliki eru mjög
ánægðir enda hefur þeim gengið
mjög vel. Reyndar var
strákurinn minn að tapa leik um
þriðja sætið í B-liðinu og það var
smá svekkelsi eftir það en það
gengu samt allir brosandi af vellinum og það er fyrir öllu."
Nú hefur þú farið á mörg stórmótin, hvernig kemur Shellmótið
út í samanburðinum?
„Shellmótið er bara svipað og
litlir Ólympíuleikar og stenst
allan samanburð," sagði
Guðmundur.
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Stuðningur Þau styðja Gróttu í blíðu og stríðu og eru að eigin sögn bestu stuðningsmennirnir.

Hressastir Það er fleira í boði en fótbolti og Njarðvíkingunum þótti gaman í bátsferðinni.

„Ekki síður gaman
fyrir okkur foreldrana“
Á næsta ári verða 25 ár
frá því fyrsta peyjamótið í Eyjum var
haldið. ÍBV sér um
framkvæmdina en á
mótið mæta strákar í
sjötta aldursflokki í
knattspyrnu, níu og tíu
ára gamlir. Ómar
Garðarsson tók púlsinn
á Shell-mótinu sem
lauk í gær.
FRÁ miðvikudegi fram á sunnudag
er fótbolti lífið í Vestmannaeyjum og
peyjarnir og fylgdarlið setja
skemmtilegan svip á bæinn. Þeir eru
hátt í eitt þúsund og fylgdarfólk ekki
miklu færra. En lífið er ekki bara
fótbolti því boðið er upp fjölbreytta
dagskrá og skoðunarferðir.
Sigurpáll Snorrason, tíu ára, sem
leikur með D-liði Breiðabliks, var á
sínu fyrsta Shell-móti, en Breiðablik
var með 57 leikmenn á mótinu og sex
lið. Sigurpáll sagði mest gaman að
spila fótbolta, keppa og vera með félögunum. Fótbolta hefur hann æft í
fimm ár en hann stundar fleiri
íþróttir. „Ég er líka í borðtennis en
ég held að það sé meira gaman í fótboltanum,“ sagði Sigurpáll.
Hann var með pabba sínum,
Snorra Páli Einarssyni, sem sagði
þá foreldrana fylgja syninum á alla
leiki og mót.
„Þetta er ekki síður gaman fyrir
okkur foreldrana og það er ánægjulegt að fá að upplifa með þeim dvölina hér í Eyjum, ekki síst þegar
veðrið er svona gott,“ sagði Snorri
Páll sem storkaði örlögunum hvað
veður varðar. „Við vorum þau einu
sem komum með tjald, þannig að við
treystum á veðrið.“ Aðspurður um
gildi svona móta sagði Snorri Páll
þetta dásamlega skemmtun fyrir
strákana. „Þeir fá mikið út úr þessu,
að vera saman, hitta nýja félaga og
eru að uppskera árangur erfiðisins,
en þeir æfa fjórum sinnum í viku.“
Sigurpáll ætlar sér að ná langt í fótboltanum, en hve langt er hann ekki
með á hreinu.
Þóra Björg Stefánsdóttir er hin
dæmigerða fótboltamamma, var
mætt með soninn, Stefán Jónsson,
átta ára, sem leikur með HK.
Stefán var ánægður með árangurinn, þeir höfðu unnið alla sína leiki
nema einn sem endaði með jafntefli

Ánægður Sigurpáll Snorrason, tíu ára, leikur með Breiðabliki. Pabbi hans,
Snorri Páll Einarsson, fylgdist með sínum manni á mótinu ásamt dóttur
sinni. Sigurpáll var afskaplega ánægður með mótið.

Kunnugur Freyr Sverrisson, l.t.h., þjálfari Hauka, þekkir Shell-mótið vel,
enda var hann þar nú í ellefta sinn. Hér með bróður sínum og bróðursyni;
Sverri Þór Sverrissyni og Jóni Arnóri.
eldrar mjög oft með keppendum og
það er vel hugsað um strákana.“
Jónas segir mótið líka oft marka
ákveðin tímamót í lífi drengjanna.
„Þetta er oftast í fyrsta skipti sem
þeir eru að heiman í margar nætur
án foreldra og hérna læra þeir aga,
að vera saman og takast á við sigra
og ósigra.“ Hann segir hópasem
koma á mótið til að hafa gaman af
því að vera saman líklegri til að ná
árangri en þeir sem koma með það
að leiðarljósi að sigra.

og hafði hann skorað tvö mörk.
Hann ætlar að spila fótbolta í marga
áratugi, Liverpool er uppáhaldsliðið
og Gerard uppáhaldsleikmaðurinn.

Mjög gaman
Hafdís Guðjónsdóttir er með
þekktari handknattleikskonum
landsins. Hefur gert garðinn frægan
með systrunum Díönu og Guðríði og
þetta virðist í genunum því móðirin,
Sigríður Sigurðardóttir, var á sínum
tíma kjörin Íþróttamaður ársins fyrir afrek sín í handboltanum.
En á Shell-móti er lífið fótbolti þar
sem sonurinn Jón Dagur Þorsteinsson er í aðalhlutverki en hann
leikur með HK. Hafdís var nú á
Shell-móti í fyrsta skipti. Jón Dagur
vildi líka láta vita af því hann er líka í
handbolta þar sem mamman er við
stjórnvölinn sem þjálfari.

Bátsferðin skemmtileg
Jóhann Steinarsson þjálfar Njarðvíkinga. „Árangurinn er heldur dapur hjá okkur í útimótinu en okkur
gekk mjög vel í innanhússmótinu.
Reyndar skiptir árangurinn ekki
máli heldur að vera með og hafa
gaman af. Það er líka fleira í boði og
var mjög gaman í bátsferðinni,“
sagði Jóhann.

KR-ingur gerist ÍBV-ari
KR-ingurinn Jónas Sigurðsson
mætir á Shell-mót þar sem hann er
einn af máttarstólpunum og eina
helgi á ári gerist hann ÍBV-ari.
„Þetta byrjaði með því að Lárus
heitinn Jakobsson, sem átti hugmyndina að mótinu, hóaði saman
hópi manna sem hefur verið nánast
óbreyttur síðan,“ sagði Jónas sem
valdist í hópinn, sem haldið hefur
uppi merki Lárusar, í bráðum ald-

Stórkostleg skemmtun

Ljósmyndir/Sigfús Gunnar Guðmundsson

Fótboltamamma Þóra Björg Stefánsdóttir var mætt með syninum
Stefáni Jónssyni, átta ára HK-ingi.
Stefán var ánægður með sína menn.

Lífið er fótbolti á Shellmóti Móðirin, Hafdís Guðjónsdóttir, er þekkt
handboltakona, en sonurinn, Jón
Dagur Þorsteinsson, er fótboltakappi og leikur með HK.

arfjórðung. „Verkaskipting hefur
verið þannig að hver fer í það verk
sem hann kann best og Lárus hafði
sérstakt lag á að fá menn til að axla
ábyrgð um leið og þeir komu inn í
hópinn,“ sagði Jónas. Hans fyrsta
verk var að undirbúa viðurkenningarskjölin fyrir peyjana. „Síðar óx
þetta og í átján ár höfum við gefið út
dagblað með upplýsingum, úrslitum
og fréttum af mótinu og haldið úti
vef. Ég kem að dagblaðinu og vefnum ásamt því að raða niður mótinu
og dagskránni þannig að allir viti
hvar þeir eiga að vera hverju sinni.“
Enn vitnar Jónas í Lárus sem
hann segir að hafi lagt línurnar um
skipulag mótsins frá A til Ö strax í
byrjun. „Og við höfum fylgt þeim
hugmyndum og gildum sem Lárus
lagði upp með í upphafi, t.d. að allir
leikir byrji á réttum tíma. Ég held
að Lárus hafi verið langt á undan

sinni samtíð þegar hann ákvað að
skrá aldrei meira en þriggja marka
sigur eða tap. Það er eitthvað sem
mætti taka til fyrirmyndar í fleiri
flokkum, þar sem við sjáum oft fáránlega stórar tölur.“
Jónas flutti frá Eyjum til Reykjavíkur 1991 en hann hefur alltaf haldið tryggð við Shell-mótið þrátt fyrir
að vera KR-ingur yst sem innst. „Ég
verð ÍBV-ari eina viku á ári og klæðist þá Shell-mótsúlpunni.“
Hvaða gildi hefur Shell-mótið fyrir drengina? „Það sem lagt er upp
með er fullt af fótbolta, keppni og við
finnum sigurvegara í lokin. Þó þú
sigrir ekki er fullt annað til að gleðja
krakkana. Keppnin sjálf er lítið
breytt en síðari árin höfum við bætt
ýmsu við til að gera mótið að meiri
fjölskylduhátíð. Fyrstu árin voru
dæmi um að aðeins einn þjálfari
kæmi með tvö lið, en nú fylgja for-

Freyr Sverrisson, þjálfari Haukanna, þekkir Shell-mótið vel enda
var hann þar núna í 11. skiptið sem
þjálfari. Freyr þjálfar líka landslið
drengja undir 16 ára.
„Ég kom hingað fyrst með ÍBK
1985 og urðum við mótsmeistarar.
Ég kom svo aftur 1995 til 2002 með
Njarðvíkinga og núna er ég að þjálfa
Haukana,“ sagði Freyr.
„Það einstæða við Shell-mótið er
kannski að sama mótsnefndin skuli
hafa haldið út allan tímann og er nú
að sjá aðra kynslóðina mæta. Sem
dæmi þá þjálfaði ég bróður minn
1985 og núna er hann hér með son
sinn. Þeir geta því í framtíðinni
spjallað um sömu upplifunina eftir
þetta. Og núna fer að styttast í að
þriðja kynslóðin mæti,“ segir Freyr
og er ekki í vafa um að á Shell-móti
komi í ljós hverjir eru líklegir til afreka í fótboltanum. „Árið 2000 voru
valdir tíu bestu menn mótsins,
strákar fæddir 1992. Í úrtaki fyrir
landsleik gegn Norðmönnum voru
níu af þessum tíu í hópnum þannig
að þeir sem hér stjórna hafa auga
fyrir hvar hæfileikarnir liggja,“
sagði Freyr að lokum ákveðinn í
mæta oft á Shell-mót á næstu árum.

Shellmótið
2008
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Alex Jóhannsson kemur alla leið frá St. Louis á Shellmót:

Langar að spila á Hásteinsvelli eins og stóri bróðir
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Sólskinsdagar í Hamarsskóla
I lok skólaársins fóru fram Sólskinsdagar í Hamarsskóla. Sólskinsdagar eru tilbreytingardagar þarsem börnunum er skipt upp í hópa
sem fara á mismunandi stöðvar. A stöðvunum var meðal annars boðið
upp á Afró-dans, Hip-Hop dans, listsköpun, íþróttir o.m.fl. Það var
mikil gleði og spenna sem ríkti í skólanum og alltaf gaman að sjá
þegar börnin leggja sig fram í einhverju sem þeim finnst spennandi.

Á FULLLU Alex hefur æft og spilað knattspyrnu með liði sínu í St. Louis, Kolping Kicks, sem spilar í efstu
deild í U9 í St. Louis.
Nú styttist í Shellmótið en fréttir
hafa borist af því að enska liðið
Elloughton, sem kom á Shellmótið
fyrir sjö árum, muni koma aftur á
mótið í ár. Krakkarnir í Elloughton
koma þó ekki lengst að til að taka
þátt í skemmtilegasta íþróttaviðburði ársins á íslandi, þann heiður
fær Alex Jóhannsson, sem kemur
alla leið frá St. Louis í Bandaríkjunum til að taka þátt í mótinu.
Alex hefur æft og spilað knattspyrnu með liði sínu í St. Louis,
Kolping Kicks, sem spilar í efstu
deild í U9 í St. Louis. Við heyrðum í Jóhanni Inga Árnasyni, föður
Alex, sem sagði okkur gang mála í
knattspyrnunni úti. „Deildin hérna
er nokkuð sterk miðað við ísland
og ég myndi telja að lið hans sé
jafnvel sterkara en ÍBV liðið sem
hann lék með heima þó það hafi
verið mjög sterkt. Þetta virkar
töluvert öðruvísi hérna en heima.

Hér þurfa leikmenn að komast í lið,
lið geta bara haft 14 leikmenn á
skrá og svo eru „try-outs" einu
sinni á ári. Þá detta lélegustu leikmennirnir út og nýir sterkari koma
inn. Það var því frábært fyrir Alex
að komast í A-deildarlið því U9
deildin hefur 6 deildir og þúsundir
stráka að æfa. Heima virkar kerfið
auðvitað þannig að allir eru velkomnir eins og við þekkjum."
Og ekki nóg með að flokkakerfið
sé öðruvísi í Bandaríkjunum en á
íslandi, þá er völlurinn og liðsskipanin einnig öðruvísi. „Kaninn þarf
alltaf að vera dálítið öðruvísi en
aðrir og það er enginn undantekning með fótboltann. Hér leika þeir á
um það bil hálfum velli eins og
heima en 8 á móti 8 í stað 7 á móti
7. Flest lið hérna leika 3-2-2 en
heima er algengt að leika 3-2-1 eða
2-3-1. Hann hefur vanist þessu vel
og hér leikur hann frammi, en var

oftast á kantinum heima. Hann er
markahæstur í liðinu sínu sl. vetur
svo vonandi halda þeir honum
áfram."
Af hverju á Shellmót?
„Við nánast lofuðum honum
síðasta sumar að hann fengi að
koma heim á Shellmótið því enginn
Eyjapeyi vill missa af því. Aron
James, eldri bróðir hans, lék á
báðum mótunum og varð Shellmótsmeistari með sínu liði undir
stjórn Heimis Hallgrímssonar fyrir
tveimur árum. Alex er því mjög
spenntur að koma heim og hitta
vini sína og vonandi mun þeim
ganga vel á Shellmótinu. Hann
sagði við mig að hann vildi leika á
Hásteinsvelli eins og stóri bróðir
hans. Þetta er auðvitað dýrt og
langt ferðalag fyrir fáa daga en ég
held að í minningum hans verði
þetta eitthvað sem er þess virði,"
sagði Jóhann Ingi að lokum.

Listin að vera leiðtogi:

Flott framtak

Viska, fræðslu og símenntunarstöð,
bauð öllum konum í Vestmannaeyjum á leiðtoganámskeið í síðustu
viku. Námskeiðið var fjögur kvöld
og byggðist upp á fyrirlestrum tvö
kvöld, hópastarfi þriðja kvöldið og
sameiginlegum kvöldverði fjórða
kyöldið.
Ásdís Halla Bragadóttir var með
fyrsta námskeiðið á þriðjudagskvöld í Alþýðuhúsinu undir yfirskriftinni „Listin að vera leiðtogi."
Þar fór hún yfir helstu þætti leiðtoga og niðurstaðan er sú að allir
sem virkja aðra með sér til að bæta
umhverfið eru leiðtogar. Leiðtoginn
fæst fyrst og fremst við breytingar
og það er afar mikilvægt að einstaklingar hafi sýn og geti þannig
náð takmörkum sínum hvort sem er
í einkalífi, starfsvettvangi eða á
öðrum sviðum.
Allir geta orðið leiðtogar og í lok

fyrirlestrar vitnaði Asdís Halla í
Lao Tze, kínverskan heimspeking.
„Bestu leiðtogamir eru þannig að
fólkið tekur ekki eftir þeim.
Næstbestu leiðtogarnir eru þannig
að fólkið ber virðingu fyrir þeim.
Næstnæstbestu leiðtogarnir eru
þannig að fólkið óttast þá og næstnæstnæstbestu leiðtogarnir eru
þannig að fólkið hatar þá. Þegar
besti leiðtoginn hefur lokið
störfum, segir fólkið: „Við gerðum
þetta sjálf."
Á miðvikudagskvóld fluttu Eva
Hrund Einarsdóttir, Sigþrúður
Ármann og heimakonur fyrirlestra
í Alþýðuhúsinu og síðan var hópastarí" í Hamarskóla á fimmtudag.
Námskeiðinu lauk svo með
hátíðarkvöldverði og fjöri í
Alþýðuhúsinu á föstudagskvöld.
ÞAKKAÐ Valgerður Guðjónsdóttir, forstöðukona Visku, þakkar konum sem komu að undirbúningi og
fluttu ræður á leiðtoganámskeiðinu. Var það gert í hófinu sem fram fór í Alþýðuhúsinu.
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verðnúkr 1 7 8 , verð óður kr 498,-

Á kvennafrídaginn, 19. janúar, voru voru það eingöngu konur sem sátu bæjarstjórnarfund, bæði bæjarfulltrúar og starfsmenn. F.v. Rut Haraldsdóttir staðgengill bæjarstjóra, Aldís Gunnarsdóttir, Guðrún
Erlingsdóttir, Kristín Jóhannsdóttir, Margrét Rós Ingólfsdóttir, Guðríður Ásta Halldórsdóttir, Jóhanna
Kristín Reynisdóttir,, Fjóla Margrét Róbertsdóttir ritari og Páley Borgþórsdóttir.

Góð þátttaka á Shellmóti - Breytingar mælast vel fyrir:
• s

Bjóðum betra mót
segir Einar Friðþjófsson umsjónarmaður mótsins
Áttatíu lið hafa sk ráð sig á Shellmótið um helgina sem þýðir að um
1000 þátttakendur munu keppa í
fótbolta um helgina. Með liðunum
eru þjálfarar, fararstjórar og foreldrar þannig að reikna má með að hér
verði um 1500 manns í tengslum
við mótið. Mótið hefur verið stytt
um einn dag og virðist það ætla að
skila sér í fleiri þátttak endum.
Einar Friðþjófsson, sem lengi
hefur k omið að sk ipulagningu
mótsins, segir að nú sé komið nýtt
og betra mót. Mótslok verða á
laugardagskvóld í staðinn fyrir
sunnudagskvöld og þá verða allir
komnir heim degi fyrr en undanfarin ár. „Ég held að þessi breyting
hafi verið til góðs og þar af leiðandi mæta fleiri en í fyrra.
Innanhúsmótin eru lögð niður og
leikjafyrirkomulagið er gjörbreytt
frá því sem áður var. Breytingin
gengur út á sem mesta jafningjaleiki og að lið séu ek k i að tapa
stórt. Þetta er fyrsta mótið ok k ar
með þessu sniði og við vonumst til
að geta stýrt þessu þannig að jafnari lið spili í leikjunum," sagði
Einar þegar hann var spurður út í
mótið
Sú breyting hefur einnig verið
gerð að nú fá liðin tvær máltíðir í

SHELLMÓTSLIÐIÐ 2007 Reiknað er með um 1000 keppendum á
Shellmótið í ár og komu þeir fyrstu á mánudaginn.
stað einnar. Einar segir að með því
sé komið á móts við kröfur frá
félögunum sem þyki þetta fyrirkomulag þægilegra. „Tíminn er svo
mikilvægur í hraða nútímans og við
verðum að koma á móts við þessar
kröfur. Mótið verður sett á fimmtudagskvöld og stóra breytingin við
setninguna er að stjörnulið Ómars
Ragnarssonar verður ekki og sk rúðgangan frá Barnask ólanum hefst

klukkan 18.15 eða klukkutíma fyrr
en undanfarin ár. Annars verður
dagskráin svipuð og verið hefur,
kvöldvaka á föstudagskvöld og
lokahófíð á laugardagskvöld en
mótinu á að vera formlega lok ið
klukkan 21.00 á laugardagskvöld, "
sagði Einar, bjartsýnn á skemmtilegt og vel heppnað mót.

■

erðnúkr/kg 1 5 9 8 , verð áður kr/kg 1999,-

Kjarnaf
verð nú kr/kg 1 5 9 8 , verð áður kr/kg 2078,-

■1
SS Villihvitlaukslæri
verð nú kr/kg 1 6 9 8 , verð óður kr/kg 2098,-

JOHANN GUÐJONS S ON byrjaði á sjó þegar hann var þrettán
ára gamall og hafði aldrei séð
svona stóra keilu eins fékkst á
_ lúðulínu í Kantinum í vikunni.
„Ég hef verið á fiskilínu, lúðulínu
og á trolli í Kantinum og aldrei
séð svona stóra keilu," sagði Jói
en keilan vó tæp 12 kfló þegar
hún var komin í fiskverkunina
Hlíðardal.
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Þessi lið, ÍBV 6 til hægri og ÍBV 5 léku til úrslita í sínum styrkleikaflokkum. ÍBV 6 lék um Surtseyjarbikarinn á móti HK og varð að láta í minni pokann á móti HK. ÍBV lék
,
Heimaklettsbikarinn og varð líka að láta í mnni pokann fyrir HK. En strákarnir stóðu sig vel. Voru sér og félaginu til sóma .

Nýtt fyrirkomulag á Shellmóti mælist vel fyrir:

EM níu og tíu ára peyja
-Og þegar veðrið er eins gott og núna stendur mótið undir væntingum, m.a.s.
rigndi meira á EM þetta árið en á Shellmótinu í Eyjum

Það voru ánægðir drengir sem
héldu til síns heima á laugardagskvöld og sunnudag eftir að hafa
leikið knattspyrnu frá fimmtudegi
til laugardags auk þess að fara í
skoðunarferðir og siglingu. Veðrið
var gott allan tímann sem var eins
og punkturinn yfir i-ið á velheppnuðu móti.
Mótið var með nokkuð breyttu
sniði, var degi styttra en venjulega,
innanhúsmótið hefur verið aflagt og
sú breyting er orðin á mótinu sjálfu
að nii er reynt að raða liðum niður
eftir getu á fyrsta degi þannig að
þegar kom að úrslitunum á laugardeginum var ekki teljandi munur á
liðunum. Hugsunin er að koma í
veg fyrir mikinn markamun í úrslitaleikjunum og gekk það að
mestu leyti eftir. Fastir liðir eins og
setningin, þar sem vantaði reyndar
Stjörnulið Ómars Ragnarssonar,
kvöldvakan, val á landsliði og
pressuliði og lokahóf voru á sínum
stað. Og þeir sem hafa verið viðstaddir lokahóf á Shellmóti gleyma
því seint, svo einlæg er gleði
drengjanna sem eiga svo auðvelt
með að gleðjast með þeim sem
kallaðir eru upp til að taka á móti
verðlaunagripum. Reyndar fer
enginn tómhentur heim því strax á
eftir úrslitaleikinn gengu liðin
fylktu liði inn á Hásteinsvöll þar
sem allir drengirnir 1000 fengu
pening sem staðfestingu á því að
þeir hafi tekið þátt í Shellmótinu í
Vestmannaeyjum árið 2008.

Ollum sem komu að því til sóma
Jón Ólafur Daníelsson, þjálfari 6
flokks drengja ÍBV, hafði í nógu
að snúast á Shellmótinu sem
fram fór um síðustu helgi. Hann
var með sex lið á mótinu, sem
höfðu á að skipa 51 peyja, og
náði sjálfur að stýra 40 leikjum.
„Mótið gekk mjög vel. Við
vorum með tvö Iið á verðlaunapalli þar sem lið fimm og sex
lentu í öðru sæti á mótinu,
þannig að við getum vel við
unað," sagði Jón Óli þegar hann

var spurður út í mótið.
Hvað með nýja fyrirkomulagið?
„Mér finnst þetta fyrirkomulag
frábært. Fyrsta dag mótsins var
reyndar of mikið um ójafna leiki
en það ætti að vera auðvelt að
breyta því. Það var verið að láta
lið 6 hjá okkur spila við lið
númer 2 hjá mótherjanum og
það gengur ekki og því þarf að
breyta."
Hvað fannst þér á þeim sem
sóttu mótið?

„Mér fannst allir sem mættu
hingað vera ánægðir. Styttingin á
mótinu er góð og einu vankantarnir snúa að því að breyta fyrsta
deginum þannig að leikir verði
jafnari. Ég vil þakka öllum sem
komu að mótinu og studdu okkar
lið. Mótið er skipuleggjendum og
öllum sem komu að því til sóma,"
sagði Jón ÓIi sem má vera stoltur
af sínum strákum.

0 g 0 0 tCELAN
P a BJ&Q.

25 ára á næsta ári

Shellmótið, sem upphaflega hét
Tommamótið, var nú haldið í 25.
skiptið og fagnar aldarfjórðungs
afmæli á næsta ári. Shellmótið
hefur öðlast miklar vinsældir og er
það fyrirmyndin að mótum sem
haldin eru fyrir yngri flokka í
knattspyrnu um allt land.
Auðvitað eru Eyjamenh ekki hlutlausir þegar þeir segja að ekkert
þessara móta standist Shellmótinu
snúning. En þeir hafa eitthvað til
síns máls því umgjörð mótsins er
einstök. Og lífið er ekki bara
knattspyrna því svo margt annað er
í boði. Þegar rætt er við fólk sem
fylgir liðunum er helsta aðfinnsluefnið að kannski sé of mikið um að
vera fyrir strákana en þegar rætt er

FH SHELLMOTSMEISTARI Það var hart barist í úrslitaleiknum þar sem FH og HK börðust um
Shellmótstitilinn. FH-ingar unnu verðskuldað, 2:1 en leikurinn var skemmtilegur og gaman að sjá svona
unga drengi spila agaða og góða knattspyrnu þar sem leikið er með hjartanu.

við þá er tónninn allur annar. Þeim
finnst Shellmótið frábært og í
hugum margra er þetta HM og EM
stráka á aldrinum níu til tíu ára á
íslandi. Og þegar veðrið er eins
gott og núna stendur mótið undir
væntingum, m.a.s. rigndi meira á
EM þetta árið en á Shellmótinu í
Eyjum.

Við stöndum í þakkarskuld

Það er hægt að bregða mörgum
mælistikum á þann ávinning sem
Vestmannaeyjar hafa af
Shellmótinu. Það er vítamínsprauta
fyrir allt íþróttalíf í Eyjum því
þarna fá okkar strákar tækifæri til
að takast á við jafnaldra sína af öllu
landinu. Einhverju skilar mótið lfka
í kassann stóra hjá ÍBV og það að
hafa hér um 1000 stráka og um
1500 aðstandendur í fjóra til fimm
daga skiptir bæjarfélagið miklu. Og
þegar upp er staðið eru ekki stærri
viðburðir í ferðamennsku í Eyjum
en Shellmót og þjóðhátíð sem ÍBVíþróttaTélag stendur fyrir. Öll hótel
og gistiheimili eru full og margir
leigja íbúðir úti í bæ og nóg er að
gera í verslunum og á matsölustöðum.
Sá þáttur sem allt of sjaldan er
nefndur er það jákvæða viðhorf
sem drengirnir þúsund fara með
héðan á hverju ári. Þeir eiga
langflestir góðar minningar frá
skemmtilegu fótboltamóti og
umhverfi sem er flestum þeirra
framandi. Þeir sem komu á fyrstu
mótin eru komnir í hóp áhrifamanna í þjóðfélaginu og þar eiga
Vestmannaeyjar örugglega hauka í
horni. Á meðan Shellmótið lifir
bætast nýir menn í þann hóp.
Auðvitað á það sama við um
Pæjumótið sem með auknum
áhrifum kvenna skiptir ekki minna
máli þegar fram í sækir.
Það er því ekki ofsögum sagt að
samfélagið Vestmannaeyjar stendur
í mikilli þakkarskuld við íþróttahreyfinguna því flest félögin draga
til sín fólk á hin ýmsu mót. Stærsti
hlutinn er unninn í sjálfboðaliðsvinnu sem skilar okkur öllum svo
miklu.
Ómar Garðarsson, Guðbjörg
Sigurgeirsdóttir, Ellert Scheving og
Óskar Pétur.
\\\\\
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Erfiðara að dæma í
ensku úrvalsdeildinni
-segir hinn þekkti enski dómari, Mike Riley, sem
dæmdi alla dagana

Á undanförnum Shell-mótum hafa
margir góðir gestir látið sjá sig og
varð engin breyting að þessu sinni.
Enski dómarinn Mike Riley, sem
hefur dæmt í ensku úrvalsdeildinni
undanfarin, ár kom á mótið og
dæmdi alla dagana við mikla
hrifningu strákanna.
Mike Riley er mjög virtur í sínu
heimalandi og einnig hefur hann
dæmt marga landsleiki í gegnum
tíðina. Mike segir að hann hafi
komist á mótið í gegnum Gylfa
Orrason sem einnig dæmdi á
Shellmótinu í ár.
„Ég þekki dómarana Gylfa og
Egil Má Markússon mjög vel og
þeir sögðu mér frá þessu frábæra
móti og spurðu mig hvort ég væri
ekki til f að koma. Eg sló til og sé
svo sannarlega ekki eftir því."
Mike segir að sér fínnist mótið
alveg frábært og gaman að sjá að
hér snýst allt um fótbolta. „Þetta er
frábært mót, mikil spenna og gaman að sjá hversu vel strákarnir
skemmta sér. Andinn er æðislegur
og það eru allir komnir hér til að
spila fótbolta, Strákarnir brjóta ekki
af sér, spila bara fótbolta og hér
sést hvernig fótboltinn á í raun að
vera."
Það hefur lengi háð knattspyrnumótum eins og Shellmótinu hversu
mikið foreldrarnir hafa áhrif á leikina. Foreldrar eiga það til að standa
á hliðarlínunni og hrópa og kalla á
leikmenn og dómara. Mike segist
hTris vegar ekkert hafa orðið var við
þetta. „Ég hef ekkert tekið eftir
þessu. Hér virðast allir komnir til
að styðja sína menn og hafa
gaman."
Mike segir ekki vera mikið um
svona knattspyrnumót í Englandi.
Það sé synd, miðað við hversu
margir stunda íþróttina. „Það eru
allt of fá mót í Englandi sem er

ANÆGÐIR feðgar, Eyjólfur og Andri.

Eyjólfur Sverrisson, atvinnumaður í
knattspyrnu og fyrrum landsliðsþjálfari:

Umgjörð til fyrirmyndar

MJÖG VIRTUR Mike Riley er mjög virtur í sínu heimalandi og einnig hefur hann dæmt marga landsleiki í gegnum tíðina. Með honum á
myndinni er Asgeir Elíasson, ÍBV, sem var valinn í landsliðið.
ótrúlegt þar sem við vorum jú
þjóðin sem byrjaði á þessari íþrótt.
Það þarf að gera róttækar breytingar í barna- og unglingastarfinu í
Englandi og ég mun miðla reynslu
minni héðan ef þess þarf."

Að lokum lék okkur forvitni á að
vita hvort sé erfiðara að dæma á
Shellmóti eða í ensku úrvalsdeildinni. „Það er örlítið erfíðara í
úrvalsdeildinni," sagði Mike léttur í
bragði.

Eyjólfur Sverrisson, fyrrverandi
atvinnumaður í knattspyrnu og
landsliðsþjálfari, kom til Eyja til að
fylgjast með syni sínum sem spilar
með HK. Eyjólfur var að koma á
sitt þriðja Shellmót og hann segist
aldrei verða fyrir vonbrigðum.
„Mótið hefur heppnast alveg
frábærlega og það er alltaf gaman
að koma til Eyja á Shellmótið sem
er alltaf til fyrirmyndar í alla staði,"
sagði Eyjólfur.
Hann breytingarnar á leikjafyrirkomulaginu gera mótið mun
skemmtilegra. „Ég kom hingað
fyrir nokkuð mörgum árum með
eldri peyjanum og þá var mótið
alveg frábært. Nú er komið nýtt
leikjafyrirkomulag sem ég verð að
segja að sé mun skemmtilegara.
Þetta fyrirkomulag jafnar mótið og
það eiga allir tækifæri á að keppa
við jafningja. Umgjörðin hér er

einnig alltaf til fyrirmyndar og það
fara allir héðan með bros á vör."
Eyjfólfur sagðist einnig hafa séð
margar framtíðarstjörnur koma
fram á mótinu. „Allir sem taka þátt
í mótinu eru stjörnur og það er bara
æðislegt að sjá hversu mikið allir
leggja sig fram, það er enginn á
hálfum hraða."
Að lokum spurðum við Eyjólf
hvort hann verði ekkert æstur á
hliðarlínunni. „Auðvitað finnur
maður fyrir spennunni en maður
verður að halda sér rólegum og
styðja bara sína menn. Mér finnst
einnig allir foreldrar hafa hegðað
sér vel. Eg hef ekki orðið vitni að
neinum leiðindum hér í Eyjum sem
er frábært. Stjómendur Shellmótsins eíga mikið hrós skilið fyrir frábært mót ár eftir ár."

Einar Friðþjófsson, mótsstjóri, var ánægður
með breytingar á leikjafyrirkomulaginu:

Spenna allt til enda
Einar Friðþjófsson, mótstjóri
Shellmótsins, var ánægður með
hvernig til tókst með skipulag og
framgang Shellmótsins.
„Ég er mjög ánægður með
mótið og breytingarnar á mótshaldinu tókust vel. Veðrið var
heldur ekki til að spilla fyrir,"
sagði Einar en um þúsund manns
tóku beinan þátt í mótinu. Auk
þess fylgdu foreldrar og forráðamenn drengjanna liðunum.
„Foreldrar drengjanna komu til
að fylgjast með og við urðum að
útbúa sérstakt tjaldstæði fyrir
ofan Þórsheimilið. Það var kjaftfullt á stæðinu við Þórsheimilið
og hellingur inni í Dal en þó
færri en venjulega því þar er
unnið við jarðvegsframkvæmdir.
Peyjarnir spiluðu tíu leiki á
þremur dögum og á laugardegiiuiui kepptu menn í úrslitum
þannig að spennan hélst allan
tímann."

Einar segir að vissulega sé leiðinlegt að skemmdir voru unnar á
ÍBV tjaldinu en ekki er enn vitað
hver var þar að verki. Allt annað
hafi verið jákvætt og skemmtilegt. „Maturinn á mótinu var
mjög góður og allt vel lukkað..
Við vorum pínulítið hræddir við
plokkfiskinn en strákarnir
borðuðu hann með bestu lyst.
Einsi kaldi og Grímur kokkur
standa sig aldeilis vel í matargerðinni. Dómarnir á mótinu
voru í fyrsta klassa. Mike Riley
er heimsfrægur dómari og svo
voru Gylfi Orrason, Egill Már
Markússon og Pétur Sigurðsson.
Þeir dæmdu allan föstudaginn og
hluta af laugardeginum og voru
einstaklega hrifnir af mótinu.
Mike Riley notaði tækifærið og
fór í golf og hafði varla séð betra
golfsvæði og það er auðvitað
skemmtilegt," sagði Einar sáttur
við mótið og gestina sem komu.

Ágætur
árangur
ÍBV
ÍBV náði ágætum árangri á mótinii og fóru meðal annars tvo lið,
ÍBV5 og IBV6, í úrslit í sínum
styrkleikaflokkum. Liðin tvo
töpuðu reyndar bæði sínum úrslitaleikjum en geta vel við unað.
Asgeir Elíasson leikmaður ÍBVl
var valinn í bæði landslið
Shellmótsins og í Shellmótsliðið
en það lið stendur saman af ellefu
leikmönnum sem þóttu bera af á
mótinu. Asgeir er miðjumaður
sem gaman verður að fylgjast
með í náinni framtíð. A lokahófi
mótsins hlotnaðist ÍBV sá mikli
heiður að vera valið prúðasta lið
mótsins. Liðið lilaut þessi
verðlaun fyrir íþróttamannslega
hegðun og prúðmennsku inann
sem utanvallar. ÍBV getur verið
mjög sátt við sinn árangur þrátt
fyrir að engir titlar hafi unnist.
Strákarnir okkar stóðu sig mjög
vel á mótinu og ljóst er að gott
starf er eunnið með flokkinn.
Úr úrslitaleik ÍBV 5 gegn HK um
Heimaklettsbikarinn.
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MORGUNBLAÐIÐ

úrslit

íþróttir
Staðan:
Skallagr.
Ýmir
Augnablik
KB
Snæfell
Afríka

KNATTSPYRNA

Þróttur R. – Valur ............................... 0:3
– Helgi Sigurðsson 11., Pálmi Rafn
Pálmason 19., Albert Brynjar Ingason
90.
Grindavík – HK .................................... 2:2
Andri Steinn Birgisson 5., 13. – Mitja
Brulc 11., Þorlákur Hilmarsson 79.
FH – Fram ............................................ 2:1
Arnar Gunnlaugsson 68., Atli Viðar
Björnsson 82. – Auðun Helgason 75.
Staðan:
FH
9 7 1 1 21:9
22
Keflavík
8 6 0 2 20:13 18
Fram
9 5 0 4 10:7
15
Fjölnir
9 5 0 4 11:9
15
Valur
9 4 1 4 14:13 13
KR
8 4 0 4 15:11 12
Þróttur R.
9 3 3 3 13:17 12
Breiðablik
8 3 2 3 13:13 11
Grindavík
9 3 1 5 11:16 10
Fylkir
9 3 0 6 10:16
9
ÍA
8 1 4 3
7:11
7
HK
9 1 2 6 10:20
5
Markahæstir:
Björgólfur Takefusa, KR ........................ 7
Guðmundur Steinarsson, Keflavík ......... 7
Atli Viðar Björnsson, FH........................ 6
Guðjón Baldvinsson, KR ......................... 5
Pálmi Rafn Pálmason, Val ...................... 5
Prince Rajcomar, Breiðabliki ................. 5
Andri Steinn Birgisson, Grindavík......... 4
Gunnar Már Guðmundsson, Fjölni ........ 4
Hjörtur Hjartarson, Þrótti ..................... 4
Iddi Alkhag, HK ...................................... 4
Mitja Brulc, HK....................................... 4
Tryggvi Guðmundsson, FH .................... 4

1. deild karla
Víkingur Ó. – Fjarðabyggð ................ 0:0
KS/Leiftur – Selfoss............................ 1:1
Agnar Þór Sveinsson – Henning Eyþór
Jónasson.
Staðan:
ÍBV
9 8 0 1 18:4
24
Selfoss
9 5 4 0 25:13 19
Stjarnan
9 5 2 2 14:8
17
Haukar
9 4 3 2 19:14 15
KA
9 4 2 3 16:11 14
Víkingur R.
9 4 1 4 15:15 13
Fjarðabyggð
9 2 4 3 14:14 10
Víkingur Ó
9 2 4 3
4:11 10
Þór
9 3 0 6 11:19
9
KS/Leiftur
9 1 3 5 11:17
6
Njarðvík
9 1 3 5
9:18
6
Leiknir R.
9 1 2 6 10:22
5
Markahæstir:
Denis Curic, Haukum.............................. 8
Sævar Þór Gíslason, Selfossi .................. 8
Henning Jónasson, Selfossi .................... 7
Atli Heimisson, ÍBV ................................ 6
Jakob Spangsberg, Leikni R .................. 5

2. deild karla
Völsungur – Reynir S.......................... 1:1
Bjarki Baldvinsson 16. (víti) – Jóhann
Magni Jóhannsson 20.
Grótta – Höttur .................................... 2:2
Guðmundur M. Hannesson 69., Garðar
Guðnason 71. – Jeppe Opstrup 33., Jón
Karlsson 46.
Hvöt – Afturelding .............................. 0:1
– Gestur Ingi Harðarson 68.
Hamar – Magni..................................... 1:2
Milan Nikolic – Hreggviður H. Gunnarsson, Ingvar Már Gíslason.
Staðan:
ÍR
8 7 1 0 21:7
22
Afturelding
8 7 1 0 20:6
22
Víðir
8 5 3 0 21:10 18
Höttur
8 3 3 2 15:11 12
Tindastóll
8 3 2 3 13:12 11
Grótta
8 3 2 3 14:15 11
Reynir S.
8 2 3 3 15:18
9
ÍH
8 1 3 4 11:20
6
Magni
8 2 0 6
9:20
6
Hamar
7 1 2 4 12:16
5
Völsungur
8 1 2 5 11:20
5
Hvöt
7 1 0 6
8:15
3
Markahæstir:
Paul Clapson, Aftureldingu .................. 10
Árni Freyr Guðnason, ÍR ....................... 7
Elías Ingi Árnason, ÍR............................ 7
Slavisa Mitic, Víði .................................... 7
Rannver Sigurjónsson, Aftureldingu ..... 6

3. deild karla A
0:0
14
12
10
8
7
0

3. deild karla B
Hvíti riddarinn – BÍ/Bolungarv ..........
Álftanes – KFG.....................................
Staðan:
BÍ/Bolungarvík 6 5 0 1 19:10
Hamrarnir/Vinir 6 4 1 1 15:9
Þróttur V.
6 2 2 2 15:14
Álftanes
6 2 1 3 14:15
KFG
6 2 0 4 11:20
Hvíti riddarinn 6 1 0 5 16:22

15
15
12
7
2
1

3. deild karla D

Landsbankadeild karla

KFS – KV..............................................
Staðan:
Berserkir
6 4 2 0 18:6
Ægir
6 4 0 2 19:11
KV
6 3 1 2
8:12
Árborg
6 2 2 2 13:11
KFS
6 2 1 3 10:11
KFR
6 0 0 6
4:21

6 5 0 1 23:8
6 5 0 1 23:8
6 4 0 2 18:12
6 2 1 3 18:14
6 0 2 4
5:19
6 0 1 5
4:30

3:4
1:4
15
13
8
7
6
3

3. deild karla C
Ýmir – Snæfell ...................................... 2:0
Afríka – KB ........................................... 1:5

Leiknir F. – Dalvík/Reynir .................. 2:0
Staðan:
Sindri
4 3 1 0 13:9
10
Huginn
5 2 1 2 18:9
7
Dalvík/Reynir
5 2 1 2
8:8
7
Spyrnir
5 2 0 3
6:12
6
Leiknir F.
5 1 1 3
8:15
4

Flottir úr Firðinum FH-strákar voru skemmtilega samstilltir í Vestmannaeyjum með félagsmerkið á kinninni.

1. deild kvenna B
Völsungur – Fjarðab./Leiknir ............. 7:1
Staðan:
Völsungur
5 4 0 1 23:4
12
Höttur
5 4 0 1 11:4
12
Sindri
5 3 0 2 11:7
9
Tindastóll
4 1 0 3
4:14
3
Fjarðab./Leiknir 5 0 0 5
2:22
0

VISA-bikar kvenna
Stjarnan – Afturelding........................ 1:0
Inga Birna Friðjónsdóttir 20.
Þór/KA – Sindri................................... 4:0
Rakel Hönnudóttir 27., 52., 58., Alexandra Tómasdóttir 48.
FH – ÍA.................................................. 2:4
Halla Magnúsdóttir, Bryndís Sighvatsdóttir – Olaitan Yusuf 2, Málfríður
Sandra Guðmundsdóttir, Guðrún Þórbjörg Sturlaugsdóttir.

Intertoto-keppnin
1. umferð, síðari leikir:
Fylkir – FK Riga.................................. 0:2
쮿 FK Riga áfram, 3:2 samanlagt.
Tiraspol – MIKA .................................. 0:0
쮿 Tirapol áfram á mörkum á útivelli, 2:2
samanlagt.
Lokomotivi Tbilisi – Etzella ................ 2:2
쮿 Etzella áfram á mörkum á útivelli, 2:2
samanlagt.
Nitra – Neftchi ..................................... 1:3
쮿 Neftchi áfram á mörkum á útivelli, 3:3
samanlagt.
Gorica – Hibernians, Möltu ................. 0:0
쮿 Gorica áfram, 3:0 samanlagt.
Renova – Rijeka.................................... 2:0
쮿 Renova áfram, 2:0 samanlagt.
Grbalj – Celik Zenica ........................... 2:1
쮿 Grbalj áfram á mörkum á útivelli, 4:4
samanlagt.
Rhyl – Bohemians................................. 2:4
쮿 Bohemians áfram, 9:3 samanlagt.
Ethnikos Achnas – Besa ..................... 1:1
쮿 Besa áfram á marki á útivelli, 1:1 samanlagt.
TPS Turku – Lisburn........................... 3:1
쮿 TPS Turku áfram, 6:3 samanlagt.
Shakhtyor Soligorsk – Cracovia.......... 3:0
쮿 Soligorsk áfram, 5:1 samanlagt.
Honvéd Búdapest – Zhetysu ............... 4:2
쮿 Honvéd áfram, 6:3 samanlagt.
Elfsborg – HB Þórshöfn ...................... 0:0
쮿 Elfsborg áfram, 4:1 samanlagt.
Trans Narva – Ekranas ....................... 0:3
쮿 Ekrans áfram, 4:0 samanlagt.
Þessi lið mætast í 2. umferð:
Búlgarskt lið – Gorica
Grbalj – Sivasspor
Grasshoppers – Besa
Renova – Bnei Sakhnin
OFK Belgrad – Panionios
Germinal BA – Neftchi
Saturn Moskovskaja – Etzella
Tiraspol – Tavriya Simferopol
Sturm Graz – Soligorsk
Teplice – Honvéd
TPS Turku – OB
Hibernian – Elfsborg
Ekranas – Rosenborg
FK Riga – Bohemians

Noregur

Spenna Þróttari tekur vítaspyrnu og samherjinn og andstæðingarnir í Fram bíða útkomunnar af eftirvæntingu.

FH fékk aðalverðlaunin á Shellmótinu
HINU árlega Shellmóti 6. flokks
drengja í fótbolta lauk í Vestmannaeyjum í fyrrakvöld. FH vann
aðalverðlaun mótsins, Shellmótsbikarinn, með því að leggja HK í úrslitaleik, 2:1. Annars var mótið með
nýju sniði og keppt um hina ýmsu

bikara sem kenndir voru við staði í
Vestmannaeyjum. Þannig unnu
Haukar Surtseyjarbikarinn og
Bjarnareyjarbikarinn, Fjölnir fékk
Helgarfellsbikarinn og Elliðaeyjarbikarinn, Valur fékk Suðureyjarbikarinn, Þór Stórhöfðabikarinn,

HK Heimaklettsbikarinn, FH
Heimaeyjarbikarinn og Fram fékk
Álseyjarbikarinn.
Prúðustu lið mótsins voru Reynir
úr Sandgerði og Fram. Meðfylgjandi myndir af fótboltaköppum
framtíðarinnar segja svo sína sögu.

Aalesund – Molde ..................................1:1
Ham-Kam – Brann ................................0:0
Lyn – Viking ..........................................1:1
Stabæk – Tromsö...................................2:4
Strömsgodset – Lilleström ...................2:1
Bodö/Glimt – Rosenborg.......................1:1
Staðan:
Stabæk
11 7 3 1 20:8
24
Fredrikstad
10 6 1 3 16:11 19
Bodö/Glimt
11 5 3 3 12:11 18
Lyn
11 5 2 4 15:11 17
Strömsgodset
11 4 4 3 12:12 16
Brann
11 4 4 3 16:17 16
Viking
11 5 1 5 15:16 16
Rosenborg
11 4 3 4 16:12 15
Tromsö
10 4 3 3 10:7
15
Vålerenga
10 4 2 4 12:10 14
Molde
11 2 5 4 12:14 11
Aalesund
11 3 1 7 16:23 10
Lilleström
11 2 3 6 11:18
9
Ham-Kam
10 1 3 6
6:19
6

Svíþjóð
Bikarkeppnin, 16-liða úrslit:
Malmö – Hammarby..............................2:3
Kalmar – Degerfors...............................6:1
IFK Göteborg – Ljungskile ..................1:0
Enköping – Sirius ..................................4:1
Karlslund – Norrköping........................0:3

í kvöld
KNATTSPYRNA
Landsbankadeild karla:
Kópavogsv.: Breiðablik – Keflavík .. 19.15
KR-völlur: KR – ÍA ............................... 20

Ljósmyndir/Sigfús Gunnar Guðmundsson
Eyjapeyi Heimamaður úr ÍBV sýnir lipra takta með boltJafnvægi Ungur Víkingur með flotta tilburði.
ann og Valsstrákur fylgist með honum.
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Shellmótið
farið af
stað
Von er á allt að 2500 manns til
Eyja í tengslum við Shellmótið
en þátttakendur í mótinu eru
1150talsins.
Mótið hófst í morgun, fímmtudag og endar með úrslitaleikjum
síðdegis á laugardag. Veðurspáin
fyrir helgina lofar góðu en þó
gæti rignt eitthvað í dag. „Þetta
eru 1150 þátttakendur frá 26
félögum og alls 100 lið. Það er
20 liðum fleira en í fyrra sem er
jákvæð þróun. Skipulagið er
eins, það verður keppt um bikara
sem heita eftir örnefnum í
Vestmannaeyjum eins og t.d.
Surtseyjarbikarinn, Heimaklettsbikarinn og þar fram eftir
götunum. Bestu liðin keppa svo
um sjálfan Shellmótsbikarinn en
lið geta færst á milli í styrkleikariðlum mótsins á meðan því
stendur. Fólk var þegar byrjað að
streyma hingað í byrjun vikunnar, tjaldstæðið við Þórsheimilið er að fyllast. En þessi
tjaldstæði eru bænum til skammar. Við í Shellmótsnefnd
höfum hófum lengi bent á hversu
léleg aðstaðan er fyrir tjaldgesti
og hún er það ennþá þrátt fyrir
tjaldstæðið við Þórsheimilið,"
sagði Einar Friðþjófsson,
framkvæmdastjóri mótsins..
En má ekki búast við skemmtilegu móti?

SUMARSTÚLKUR Aníta Jóhannsdóttir, fyrir miðju, var kjörin Sumarstúlkan 2009, með öðrum stúlkum sem hlutu titla í keppninni á föstudagskvöldið. Nánar á bls. 8, 9 og 12.

Aukabónus að verða fyrir valinu
-segir Sumarstúlka Vestmannaeyja 2009, Aníta Jóhannsdóttir
Aníta Jóhannsdóttir var kosin
Sumarstúlka Vestmannaeyja 2009
við hátíðlega athöfn í Höllinni á
laugardag.
„Þetta var gaman. Allur undirbúningur fyrir keppnina var
skemmtilegur og lokakvöldið
frábært og auka bónus að verða
fyrir valinu sem sumarstúlka."
Komu úrsliún á óvart?
„Bæði og - mér fannst við allar
flottar og ekkert endilega að ég ætti
að verða fyrir valinu frekar en ein-

hver önnur, " sagði Aníta sem var
því næst spurð út í undirbúninginn
og hvaða þýðingu hann hefði. „Já,
það voru miklar æfingar og þetta er
góður undirbúningur ef þú ætlar
áfram í keppni eins og Ungfrú
Suðurland. Þessi reynsla eflir líka
sjálfstraustið hjá okkur sem tökum
þátt í þessu."
Aníta er í FÍV og lauk öðru ári á
náttúrufræðibraut sl. vor. Hún
stefnir á að ljúka stúdentsprófí og
vinnur í Isjakanum með skólanum

og ætlar að vera þar í sumar.
Andrea tvíburasystir hennar tók
líka þátt í Sumarstúlkukeppninni.
Þær voru nánast eins og tveir vatnsdropar svo líkar eru þær. „Já, okkur
er mikið ruglað saman en við erum
ótrúlega líkar. Það er alltaf verið að
spyrja okkur hvor okkar hafí unnið
og búið að óska okkur báðum til
hamingju. En þetta er í lagi því við
erum rosalega góðar vinkonur,"
segir Aníta og hefur áhuga á að
læra snyrtifræði við FB eftir að hún
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hefur lokið stúdentsprófi. „Ég hef
mikinn áhuga á öllu sem tengist
tísku og útliti og get alveg hugsað
mér að starfa við mótelstörf ef það
býðst. Við systur höfum báðar
áhuga á öllu sem viðkemur tísku,"
segir Aníta. Að lokum var hún
spurð hvort efnahagsástandið hafi
áhrif á Iíf ungs fólks í dag. „Við
erum ekkert mikið að spá í þetta og
horfum björtum augum til
framtíðar."

„Þetta verður án efa eitt skemmtilegasta Shellmótið frá upphafi
enda er veðurspáin hagstæð og
við bíðum spenntir eftir að mótið
hefjist," sagði Einar að lokum.

Þekkingarsetrið

Rannsóknir í
Miðstöðinni
Nú er ljóst að ekkert verður af
nýbyggingu fyrir Þekkingarsetur
Vestmannaeyja.
Vegna kreppunnar hefur verið
fallið frá þeim hugmyndum en
stefnan var að sameina rannsóknar- og skrifstofuaðstöðu
setursins og Fiska- og Náttúrugripasafnið á einum stað. Skortur
á rannsóknarrými verður leystur
með aðstöðu á annarri hæð
verslunarinnar Miðstöðvarinnar
við Strandveg.

Eimskip-Flytjandi er með um
80 afgreiðslustaði um land allt.
Hvað getum við flutt fyrir þig?

Hafðu samband og fáðu tilboð.
Fax 481 3501
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SNILLDARTAKTAR á SHELL-móti Tvö lið IBV náðu að komas t í úrs lit. Hér s ýna tveir Eyjamanna s nilli s ína á knatts pyrnuvellinum. Sjá nánar inni í blaðinu.

2 Afli fyrir 225 m á rúmri viku
H
■

-M
a kríll unninn í fyrsta skipti í frystihúsi í Eyjum - Makrílveiðarnar eru
keppni og kapphlaup um að veiða sem mest - Mikið að gera í bolfiski
Sfldar- og ma krílveiða r ha fa gengið
vel og vinnsluskipið Guðmundur
landaði a fla tvisva r í Eyjum á rúmri
viku. Skipið la nda ði 550 tonnum a f
frystum a furðum mánuda ginn 22.
júní. Þa r a f voru 200 tonn ma kríll
og hinn hlutinn norsk-íslensk sfld.
Samkvæmt upplýsingum frá Eyþóri
Harðarsyni, útgerða rstjóra ísféla gsins, va r a fla verðmæti túrsins tæpa r
100 milljónir og þá er meðta lið þa ð
sem fór í bræðslu u.þ.b. 500 tonn.
„Það er verið a ð la nda í da g,
[miðvikudag] um 440 tonnum a f
frystum a furðum. Þetta er mest
hausskorinn ma kríll og eru verðmætin með um 1300 tonnum a f a fla
til bræðslu u.þ.b. 125 milljónir
króna. Guðmundur hefur þá la nda ð

í Eyjum á rúmri viku a fla a ð verðmæti 225 milljónir króna ."
Eyþór sa gði a ð Þorsteinn færi til
veiða í norsk-íslensku sfldinni en
hann hefur verið á útha fska rfa veiðum frá því seinnipa rtinn í ma í
og fiska ð rúm 400 tonn. Suðurey
landaði 211 körum af bolfiski í gær,
þriðjudag, fyrir frystihús féla gsins.
„Álsey la nda ði 650 tonnum a f
blandaðri norsk-íslenskri síld og
makríl til bræðslu á mánuda g í
Eyjum. Einnig voru unnin um 100
tonn a f ma krfl til ma nneldis og er
það í fyrsta sinn sem þa ð er gert í
frystihúsinu hér í Eyjum. A sa ma
tíma la nda ði Júpíter um 1400
tonnum a f svipuðum a fla hjá Isfélaginu á Þórshöfn, en þeir ha fa

verið saman a ð partrolla á miðunum
suðaustur af la ndinu." sagði Eyþór.
Það va r lfka í nógu a ð snúa st hjá
Vinnslustöðinni. Ka p II landaði 800
tonnum a f ma kríl og sfld á sunnudag, Sighva tur Bja rna son 1300
tonnum og Ka p 1200 tonnum á
þriðjudag. „Ka p er a ð la nda 1000
tonnum," sa gði Stefán Friðriksson,
aðstoðarforstjóri Vinnslustóðv
a rinnar, þegar rætt var við hann í gær,
miðvikudag. „Við unnum a ðeins í
frystingu sl. nótt en þa ð eru byrjunarerfiðleikar með þetta og verið
að þreifa sig áfra m. Þa ð er ágætis
gangur í þessu en vildum að veiðum
væri stjórnað með skipulegum hætti.
Þá gætu menn einbeitt sér a ð verðmætum en ekki ma gni. „Þetta er

Við flytjum allt...
... og ekkert er of stórt!
Friðarhöfn

900 Vestmannaeyjar

Sími 481 3500
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keppni og ka pphla up um a ð veiða
sem mest, og vísar til þess a ð sóknarmark er í makrílveiðum. "
Stefán sa gði ágætis fiskirí í bolfiski
og á humarveiðum. Jón Vídalín kom
inn með nær fullfermi á þriðjuda g,
Drangavík á miðvikuda g og Gullberg er vænta nlegt í da g, fimmtudag. Heilda ra fli þessa skipa er um
220 tonn a f bolfiski, þorski, ufsa og
karfa.
Huginn og Isleifur eru báðir á
makríl og norsk-íslensku síklinni og
hafa la nda ð þremur túrum, Isleifur í
Eyjum og Huginn á Eskifirði. Páll
Guðmundsson, útgerða rstjóri, sa gði
allt í góðum gír og síðustu þrjá til
fjóra da ga hefur nána st verið hrein
makrílveiði.

Eimskip-Flytjandi er með um
80 afgreiðslustaði um land allt.
Hvað getum við flutt fyrir þig?
Hafðu samband og fáðu tilboð.
Fax 481 3501

Fyrir bæjarstjórn í síðustu viku lá
tillaga um endurskoðun á verkferlum vegna ma nna ráðninga .
Segir í funda rgerð a ð verkferla r
þeir sem sa mþykktir ha fa verið af
bæjarstjórn séu óskýrir og a ð
bæjarmálasamþykkt og sta rfsmannastefna sta ngist á og va ldi
þar með óvissu hjá þeim er annast
ráðningar.
„Slfkt veldur öllum óþægindum
og eykur hættu á misklíð sem
skýrir verkferla r kunna a ð koma í
veg fyrir," segir í funda rgerð.
Samþykkt va r a ð fela Elliða
Vignissyni, bæja rstjóra og Páli
Scheving Ingva rssyni, oddvita
minnihlutans, a ð vinna a ð sa mræmingu sem verði lögð til sa mþykktar í bæja rráði og bæja rstjórn.
Páll Scheving vísa ði til la ga um
stjórn sveita rféla ga í sa mta li við
Fréttir en þar segir:
„Sveitarstjórn ræður í helstu
stjórnunarstöður hjá sveita rféla gi
og stofnunum þess og veitir þeim
lausn frá sta rfí."
Páll segir að sveitarfélög setji sér
síðan reglur um stjórn og rekstur
sem styðja st við sveita rstjórna rlög. „Þa nnig pla gg er til hjá Vestmannaeyjabæ og er ka lla ð Sa mþykkt um stjórn Vestma nna eyja bæjar og funda rsköp bæj
a rstjórnar. Þa r segir a ð bæja rstjórn
ráði í helstu stjórnuna rstöður s.s.
framkvæmdastjóra fa gsviða og
yfirmenn stofna na og veiti þeim
lausn frá störfum, nema á a nna n
veg sé mælt í lögum."
Páll segir a ð því miður komi
fram a lva rlegt misræmi í sta rfsmannastefnu bæja rins, bæja rmálasamþykktar og ákvæða í
sveitarstjórnarlögum. „í ka fla um
ráðningar segir: „Bæj
a rstjórn
ræður bæja rstjóra og a ðra sta rfsmenn í helstu stjóruna rstöður svo
sem fra mkvæmda stjóra fa gsviða .
Framkvæmdastjórar ráða a ðra
starfsmenn með vitund bæja rstjóra. Þa ð er deginum ljósa ra a ð
starfsmannastefnan gengur gegn
sveitarstjórnarlögum og sa mþykktum
Vestm
a nn
a eyj
a bæj
a r
sem er með öllu ólöglegt."
Til hvaða ráða á að grípa ?
„Það er einfa lt. Færa verkla g við
ráðningar hjá Vestma nna eyja bæ
að lögum. I mínum huga gengur
það heldur ekki að færa þessi völd
frá kjörnum fulltrúum til embættismanna."
Ekki náðist í Elliða Vignisson,
bæjarstjóra, vegna þessa máls.
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Viljinn til að spila fótbolta
er það sem stendur upp úr
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-segir knattspyrnudómarinn Mike Riley sem lauk farsælum ferli á
Shellmótinu á laugardaginn - Fyrir mig sem dómara er frábært að upplifa svona hreina hugsun í fótboltanum - Útilokar ekki að mæta að ári
Enski knattspyrnudómarinn Mike
Riley lauk farsælum ferli sínum á
Hásteinsvellinum á laugardaginn
þegar hann dæmdi úrslitaleik Shellmótsins. Riley var staddur á
Shellmótinu í annað sinn en það er
mikil viðurkenning fyrir mótið að
þessi snjalli knattspyrnudómari
skuli dæma sinn síðasta leik á
Shellmótinu. Blaðamaður Frétta
settist niður með Riley í mótslok og
fór stuttlega yfir ferilinn hjá honum
og upplifun hans af Shellmótinu.

þannig að það er mjög eftirminnileg lífsreynsla að taka þátt í honum.
Að ganga inn á völlinn, þar sem 80
þúsund manns syngja og skemmta
sér í sannkallaðri fjölskyldustemmningu er ógleymanlegt.
Þetta var lfka skemmtileg stund
fyrir fjölskyldu mína sem tók þátt í
deginum með mér."
Spilaðirþú sjálfurfótbolta?
„Já, og ég var bara drullulélegur.
Þess vegna fór ég að dæma," segir
Riley og hlær. „Ég elska fótbolta
og ef ég hefði getað eitthvað sem
leikmaður, þá hefði ég haldið áfram
að spila. Eg sá hins vegar strax að
ef ég ætlaði að halda áfram að
sinna ástríðu minni þá lægju möguleikar mínir frekar í dómgæslunni.
Þótt ég elskaði að spila fótbolta þá
var dómgæslan næstbest. Hún gaf
mér hins vegar tækifæri til að vera
meðal þeirra allra bestu, eitthvað
sem ég hefði aldrei upplifað sem
leikmaður. Ég myndi því hiklaust
mæla með því við krakka í dag að
prófa dómgæsluna," segir Riley og
bætir því við að hann hefði aldrei
komist á Shellmótið ef hann væri
ekki dómari. „Eg kynntist Agli Má
Markússyni, íslenskum dómara,
árið 1999 og með okkur tókst góð
vinátta. Það er það sem stendur
upp úr eftir ferilinn, það er vináttan
sem hefur myndast meðal félaga
minna."

Eins og að koma í paradís

„Ég kom hingað fyrst í fyrra og það
fyrsta sem sló mig var þessi ótrúlega náttúrufegurð sem hér er,"
sagði Riley þegar hann var beðinn
um að lýsa fyrstu heimsókn sinni á
Shellmótið. „Maður stoppar bara
og horfir í kringum sig, fjöllin og
umhverfið. Ekki nóg með það, þá
kemur maður hingað á Shellmótið,
sér alla þessa krakka að leik og
manni líður eins og maður sé
kominn í paradís. Leikurinn er svo
eðlislægur hjá þeim, sóknarbolti og
gleði umfram allt og ákafinn ótrúlegur. Það var virkilega góð
reynsla fyrir mig að koma hingað
þannig að þegar hugmyndin um að
endurtaka leikinn í ár skaut upp
kollinum, þá var ég ekki lengi að
samþykkja það," sagði þessi geðugi
Breti.

Eftirminnileg kveðjustund

Hápunkturinn bikarúrslit
2002

Og er upplifunin eins í árl
„I raun og veru bara betri enda
veðrið betra en í fyrra," sagði Riley
og hló. „Það sem mér finnst standa
upp úr á Shellmótinu er viljinn til
að spila fótbolta hjá krökkunum.
Það er alveg sama þótt þau tapi
stórt, þau mæta í næsta leik
ákveðin í að vinna og gera það
jafnvel. Fyrir mig sem dómara er
frábært að upplifa svona hreina
hugsun í fótboltanum."
Riley byrjaði að dæma í ensku
úrvalsdeildinni 1996 og hefur því
verið í 13 ár sem dómari í bestu

LOKAFLAUTIÐ Það var endir á farsælum ferli Mike Riley, þegar
hann beitti flautunni í síðasta skiptið í úrslitaleik Shellmótsins í flokki
A-liða þar sem Fylkir hafði betur í leik gegn KR.
deild knattspyrnunnar. Auk þess
var hann meðal dómara á lokakeppni EM 2004 og hefur sinnt
alþjóðlegum verkefnum víða.
Er eitthvað sem stendur upp úr eftir
farsœlan feril sem dómari?
„Fyrir utan að dæma á Shellmót-

inu, meinar þú," spyr Riley og slær
blaðamann út af laginu. „Ef ég ætti
að nefna eitthvað, þá er það bikarúrslitaleikur sem ég dæmdi í
Cardiff milli Arsenal og Chelsea
árið 2002. Dómarar í Englandi
dæma bara einn bikarúrslitaleik

Eins og áður sagði leysti Shellmótsnefnd Riley út með gjöfum og
viðstaddir klöppuðu dómaranum
lof í lófa og Riley viðurkennir að
það hafi verið sérstök stund fyrir
sig. „Þegar ég horfði í kringum
mig á verðlaunahátíðinni þá sá ég
að það fögnuðu allir öllum, alveg
sama í hvaða liði þeir voru. Þegar
ég fór upp á svið og tók við gjöfunum þá fékk ég þetta beint í æð
og það var mjög eftirminnilegt."
Geturðu mœtt aftur á nœsta ári, nú
þegar búið er að kveðja þigformlega?
„Ef tækifærið býðst, þá mæti ég á
næsta ári," sagði Riley að lokum.

Hafursey VE 122 bætist í flota Eyjamanna
Nýtt skip hefur nú bæst í
Eyjaflotann því Hafursey VE
122 kom til Vestmannaeyja á
laugardag. Hafursey, sem áður
hét Steinunn, er 350 tonn og
nýkomin úr slipp þar sem skipið
var botnmálað.
„Við erum að gera klárt á
veiðar og reiknum með að það
taki viku til tíu daga. Það stendur
til að fara á ufsa og að aflinn fari
í vinnslu í Eyjum. Við komum til
með að leigja kvóta en ég er
bjartsýnn á að það gangi upp, "
sagði Sigmar Sveinsson, skipstjóri, en hann er jafnframt
eigandi skipsins ásamt þeim
Steinari Sigurgeirssyni, vélstjóra,
Ágústi Sigurmundssyni, stýrimanni og Hallgrími Rögnvaldssyni hjá Pétursey.
tHgefandi Eyjasýn éhf. 480378-0549 - Vestmannaeyjum. Ritetjóri: Ómar Garðarssoa
Ithidfi.n n: Gucíbjörg Sigurgeiisdótiir og Jíilíits tngasoa Iþióttir: Ellcrt Scheving
Ábyrgðarmenn: Óiiiar Garðarsson & Gísli Valtýsson.
Prentvinna: Eyjasýn/ Byjaprent. Vestinannaeyjiun. Aðsetnr ritetjórnar: Strandvegi 47.
Símar: 481 1300 &481 3310. Myndriti: 481-1293. NetfangAafpóstnr fretui@eyjafrettir.is.
Veffang: littp/Avvvw.eyjaf'rettir.is

Skildi
búning og
flautu eftir
í Eyjum
Mike Riley afhenti Jónasi Sigurðssyni dómarabúninginn og
flautuna eftir lokahóf Shellmótsins.
Enski knattspyrnudómarinn
Mike Riley kom í annað sinn á
Shellmótið í ár en hann kom fyrst
í fyrra. Riley hefur nú ákveðið að
leggja flautuna á hilluna og var
úrslitaleikur Shellmótsins síðasti
leikurinn sem hann dæmir. Eyjamenn kvöddu dómarann geðuga
með gjöfum á lokahófinu og Riley
gat ekki verið minni maður, skildi
eftir áritaða dómaratreyju og
flautuna góðu.

Kosið í
nefndir
og ráð
A fundi bæjarstjórnar á þriðjudaginn var kosið í ráð og nefndir á
vegum bæjarins. Ekki er að sjá að
miklar breytingar hafi orðið á
nefndarskipan en í þessi ráð og
nefndir er kosið til eins árs í senni.
Fundur var haldinn í bæjarstjórn
Vestmannaeyja þriðjudaginn 30.
júní 2009 kl. 12.00 í fundarsal
Ráðhússins.
Byrjað var á kosningu forseta
bæjarstjórnar, varaforseta og
skrifara. Gunnlaugur Grettisson
var kosinn forseti bæjarstjórnar
með sjö samhljóða akvæðum.
Elliði Vignisson var kosinn varaforseti bæjarstjórnar með sjö
samhljóða atkvæðum.
Skrifarar bæjarstjórnar voru
kosnir Kristín Jóhannsdóttir og
Páley Borgþórsdóttir með 7 samhljóða atkvæðum.
I bæjarráð voru kosin sem aðalmenn Páley Borgþórsdóttir, formaður, Páll Scheving Ingvarsson,
Páll Marvin Jónsson og til vara
Gunnlaugur Grettisson, Stefán
Jónasson og Arnar Sigurmundsson.
I fjölskyldu- og tómstundaráð
voru kosin Páll Marvin Jónsson,
formaður, Aldís Gunnarsdóttir,
varaformaður, Sigurhanna Friðþórsdóttir, Jarl Sigurgeirsson og
Hafdís Sigurðardóttir. Til vara
Helga Björk Ólafsdóttir, Guðrún
Erlingsdóttir, Rúnar Þór Karlsson,
Margrét Bjarnadóttir og Kristín
Valtýsdóttir.

ET^ÍITrR koma út alla fiinintudaga. lilaðið er selt í áskrift og einnig i lausasölu á Kletti,
Tvistinuin, Toppnum, \'önival, Herjólfi, I'iiigliafnarvei'sluniiini, Krónunni, ísjakanuni,
veislun 11-11 og Skýliim í FridaiJiól'n.. ERÉJrJlK eru prentaðar i 2000 eintökum.
FRÉTTER eru aðilar ad Saintökiun lnejar- og héradsf'réttablaða. Ef'tirprentun, hljódi'itun,
notkiin ljósmynda og annad er óheimilt nema lieimilda sé getíd.
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Fjölmennasta She llmóti frá upphafi lauk á laugardaginn

Höldum ekki mótið nema gera það vel
- segir mótsstjórinn, Einar Friðþjófsson, se m vill ekki fjölmennara She llmót
Shellmótinu lauk með glæsilegri
verðlaunaafhendingu á laugardag
en þá höfðu um 1150 drengir leikið mörghundruð leiki þar sem
mörkin skiptu þúsundum. Leikgleðin skein úr hverju andliti og
þótt mótið hafi byrjað í rigningu
og frekar köldu sumarveðri, þá
endaði það í sól og blíðu þannig að
allir fóru frá Eyjum með góðar
minningar í farateskinu.
Einar Friðþjófsson,
mótsstjóri
Shellmótsins, sagði í samtali við
Fréttir að mótið hefði ge ngið eins og
í sögu. „Það e r fyrst og fremst að
þakka samstilltu átaki allra se m
koma að mótinu, þátttake nda, starfsmanna, sjálfboðaliða og aðstandenda. Hér koma allir saman til að
skemmta sér og þegar hugarfarið e r
svoleiðis, þá ganga hlutirnir yfirle itt
betur. Ég he ld við höfum e kki
fengið e ina e inustu kvórtun se m er
mjög sérstakt."
Fyrir mótið í fyrra voru ge rðar róttækar bre ytingar á She llmótinu,
mótið var stytt um einn dag, innanhúsmóti var hætt og le ikjafyrirkomulaginu var breytt. Þannig e r í dag
leikið um tólf bikara. Elle fu þe irra
bera nöfn örne fna í Eyjum e n aðalbikarinn e r svo She llmótsbikarinn.
Lið raðast upp eftir styrkle ika þe gar
líður á mótið e n ekki e ftir fyrirfram
áætluðum styrkle ika hve rs félags
fyrir sig. „Þe tta fyrirkomulag he fur
reynst okkur mjög ve l og alme nn
ánægja me ð það. Þátttake ndur eru
ánægðir með að hafa sunnudaginn til
að ferðast he im og margir nota tækifærið og taka næturfe rð He rjólfs

PRÚÐIR PEYJAR. ÍBV fékk háttvísiverðlaun KSÍ í mótslok. Strákarnir stigu allir á verðlaunapallinn og fögnuðu eins og sannir sigurvegarar.
aðfaranótt sunnudags. Þá fáum við
fleiri úrslitale iki og fleiri sigurve gara
í mótið me ð fleiri bikurum, se m er
bara jákvætt," sagði Einar.
Shellmótið í ár er það fjólme nnasta
frá upphafi e n fyrsta mótið var
haldið 1984 og hét áður Tommamót.
Einar se gir aðila innanbæjar ge ra

það mögule gt að halda svona stórt
mót. „Mótið ge tur í raun e kki orðið
stærra þar sem við höfum hre inle ga
ekki húsnæði fyrir fle iri þátttakendur. Við viljum e kki halda mótið
nema ge ra það vel og að stækka það
þannig að þröngt yrði um þátttakendur e r e kki inni í myndinni.

Annars e ru félagasamtök og bæjaryfirvöld sérstakle ga liðle g þe gar
kemur að því að lána okkur húsnæði
undir þátttake ndur og við e rum
þakklát fyrir það. Ég vil líka
sérstaklega hrósa bæjaryfirvöldum
fyrir þe irra framlag til mótsins. Svo
vil ég lfka nota tækifærið til að

þakka öllum sjálfboðaliðum se m
unnu við mótið og kannski sérstaklega vallarvörðunum okkar, Kára
Þorleifs og strákunum hans, se m
stóðu sína vakt á báðum mótunum
með sóma," sagði Einar að lokum.
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FYLKISMENN FOGNUÐU SIGRI. Fylkir vann Shellmótsbikarinn en
hér fagna leikmenn liðsins sigurmarkinu í úrslitaleiknum gegn KR.

SHELLMÓTSLIÐIÐ 2009. Bestu leikmenn mótsins voru valdir í úrvalslið mótsins og fengu allir
viðurkenningu og verðlaun.

Á þriðja þúsund á lokahófinu
Ekki hafa Fréttir nákvæma tölu á
þeim fjölda sem saman var
kominn í Iþróttamiðstöðinni á
lokahófi Shellmótsins en varlega
áætlað hefur hann verið vel á
þriðja þúsund manns. Og það að
fá að vera viðstaddur þessa stund
með níu og tíu ára peyjum, sem
þarna voru upplifa sína stærstu
stund á ferlinum til þessa, eru forréttindi. Og kannski eiga sumir
þeirra ekki eftir að eiga stærri
augnablik í íþróttum. Gleði
strákanna, að fá að koma saman
eftir erfitt mót, taka á móti verðlaunum eða samgleðjast þeim sem
þau hlutu var svo fölskvalaus að
ekki var hægt annað en hrífast
með.
Það var lfka gaman að fylgjast me ð
konum og körlum se m haft höfðu
veg og vanda af undirbúningi og
framkvæmd mótsins. e
Þ tta fólk
hafði lagt fram ómælda vinnu sem
seint ve rður me tin til fjár e n það
leyndi sér e kki að launin fe last í
gleðinni að fylgjast me ð gle ðinni
sem e inke nnir She llmótið og nær

hámarki á lokahófmu.
Þetta fólk á þakkir skilið fyrir
frábært starf, skipulagningu se m
vekur aðdáun og síðast e n ekki síst
að hafa náð að aðlaga mótið bre yttum áhe rslum í fþróttum barna og
unglinga þar sem lögð e r áhe rsla á
að vera með en ekki að búa til hetjur
úr þeim se m skara fram úr. Re yndar
fá þe ir að njóta sín í landsliði og
pressuliði mótsins og She llmótsliðinu e n val þe ss e r tilkynnt á
lokahófinu. Þar eru þeir be stu, þe ir
sem þangað ná eru hluti af hópi sem
er fremstur me ðal jafningja. Þe ttae r
fyrst og fre mst ástæðan fyrir vinsældum She llmótsins se m he fur
sennilega sjaldan e ða aldre i notið
meiri vinsælda.
Annað se m vekur athygli e r hvað
mörg lið fá ve rðlaun og viðurkenningar þar se m ke ppt e r um 11
svokallaða Eyjabikara e n bestu liðin
keppa um She llmótsbikarinn e n
honum hampar liðið se m ste ndur
uppi se m sigurvegari í úrslitaleik Aliða. Auk þess eru veittar viðurkenningar fyrir prúðme nnsku utan vallar
sem innan og háttvísiverðlaun KSI.

Hann var því stór hópurinn se m
steig á ve rðlaunapall og tók við
verðlaunum úr höndum e nska
dómarans Mike Rile ys, Ásge irs
Sigurvinssonar, Eyjape yjans se m á
árinu var útne fndur be sti knattspyrnumaður íslands og Eiríks
Þorsteinssonar, fulltrúa Ske ljungs.
Stærsta stundin hjá ÍBV var þegar
tilkynnt yar að félagið he fði hlotið,
ásamt Álftane si, háttvísive rðlaun
KSI. Prúðustu liðin innan vallar sem
utan voru HK og Stjarnan.
Allir voru strákarnir hetjur í augum
félaga sinna og vandamanna se m
þarna voru mættir og í huga í þeirra
sjálfra var plantað minningu se m
aldrei fyrnist. Er hægt að fara fram á
meira. Og ekki má gleyma að þe ir
eru margir Eyjavinirnir se m við
eignuðumst um helgina. Vinir sem
geta re ynst okkur ve l þe gar þe ir
komast til áhrifa í þjóðfélaginu.
Þarna hjálpaðist allt að, gott ve ður,
frábær skipulagning og síðast e n
ekki síst gle ði dre ngja se m upplifa
stóra drauminn í fótboltanum, að
komast á She llmótið í Ve stmannaeyjum.

EYJAMAÐURINN I PRESSULIÐINU. Felix Friðriksson var fulltrúi
Vestmannaeyja í landsleik Shellmótsins og stóð sig vel.
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MÁLINU REDDAp. Eyjapeyjarnir Sæþór Páll Jónsson, Andri Steinn
Sigurjónsson og Oliver Daðasonjéku með Þrótti sem lánsmenn þegar
Þróttara vantaði leikmenn. A myndinni eru þeir Sæþór og Andri.
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Úrslit Shellmótsins 2009
Shellmótsbikar
Fylkirl
EUiðaeyjarbikar
KAl
Bjarnareyjarbikar
Grindavíkl
Stórhöfðabikar
Stjarnan3

Heimaeyjarbikar
FH2
Helgafellsbikar
Haukar2
Surtseyjarbikar
IA2
Suðureyjarbikar
Valur3

Álseyjarbikar
FH5
Heimaklettsbikar
HK2
Eldfellsbikar
Valur4
Helliseyjarbikar
Fylkir4

A FULLRI FERÐ I URSLITALEIK. Daníel Scheving Pálsson, leikmaður IBV 3 sést hér á fullri ferð í
úrslitaleiknum gegn HK 2 sem endaði með 1:1 jafntefli eftir framlengingu en HK skoraði á undan
og var því sigurvegari.

Shellmótið:

Æsispennandi úrslitaleikir
Tvö lið ÍBV náðu að komast í
úrslit á Shellmótinu, ÍBV 2 sem
keppti um Stórhöfðabikarinn og
atti þar kappi við Stjörnuna 3, og
ÍBV 3 sem lék við HK 2.
Leikurinn gegn Stjörnunni endaði
2:0 en leikið var á Týsvellinum við
góðar aðstæður. Þó að okkar menn
næðu ekki að skora í leiknum sýndu
þeir góða baráttu og áttu sín marktækifæri. En það verður að viðurkennast að Stjörnumenn voru betri,
tefldu fram sterkum og snöggum
leikmönnum og þarna átti ÍBV við
ofurefli að etja. En IBV náði þarna
góðum og óvæntum árangri og allt
var gleymt þegar okkar menn stigu á
pall á lokahófinu.
IBV 3 var kannski það lið Eyjamanna sem kom mest á óvart. Þvert
á spár náðu þeir í úrslitaleikinn um

Heimaklettsbikarinn.
Liðið er skipað strákum á yngra
árinu og voru þeir í flestum leikjum
að leika við stráka á eldra árinu. Á
meðan hin liðin höfðu fjóra og fímm
til að skipta inn á var IBV með einn
skiptimann.
Það var ótrúlega seigla og vilji sem
kom þeim í úrslitaleikinn þar sem
þeir mættu HK 2. Þarna mættust tvö
mjög jöfn lið og var markalaust að
loknum venjulegum leiktíma. Jafnt
var líka í framlengingu, 1:1 en HK
var fyrr til að skora sem skilaði þeim
sigri.
Ekki voru okkar menn sáttir við
þetta en reglurnar eru svona og 2.
sætið er ekkert til að skammast sín
fyrir.
Það er nokkuð öruggt að á
Shellmótið mæta margir af framtíðarleikmönnum okkar í knatt-

spyrnunni. Það sást best í úrslitaleiknum um Shellmótsbikarinn þar
sem mættust KR 1 og Fylkir 1.
Leikurinn var vel leikinn, í vörn,
miðju og sókn og í mörkunum voru
engir aukvisar. Strákarnir pössuðu
sín svæði og sýndu á köflum ótrúlega þroskaðan leikskilning auk þess
að vera snöggir og sterkir. Lengst af
var jafnræði með liðunum en
Fylkismenn unnu samt nokkuð
verðskuldað með einu marki. En
KR-ingar geta ekki síður verið stoltir
af sínum strákum og saman náðu
liðin að sýna stórskemmtilegan fótbolta.
Ekki má heldur hjá líða að minnast
á örugga stjórn Mike Riley sem
dæmdi leikinn óaðfínnanlega og af
mikilli virðingu fyrir leikmönnum
þó þeir væru ekki háir í loftinu.

Sérstakur Shellmótsþáttur á Stöð 2

ÍBV 1 ásamt aðstoðarþjálfaranum Magnúsi Sigurðssyni. ÍBV 1 endaði
í fimmta sæti aðalkeppninnar um Shellmótsbikarinn sem er
frábær árangur.

Strákarnir í ÍBV 2 voru sáttir í leikslok enda náðu strákarnir
frábærum árangri og urðu í öðru sæti í Stórhöfðabikarnum.

Guðjón Guðmundsson eða Gaupi,
eins og hann er jafnan kallaður,
var mættur með tökumanninn
Steingrím Þórðarson sér við hlið
en þeir félagar voru að taka upp
efni l'yrir sérstakan Shellmótsþátt
sem sýndur verður á Stöð 2 Sport
í kvöld, fimmtudag. Gaupi hefur
þó nokkra reynslu af Shellmótinu
en er alltaf jafn ánægður þegar
hann kemur.
„Þetta er þriðja árið sem við á Stöð 2
Sport komum á Shellmótið og það
eru í raun forréttindi fyrir okkur að
fá að gera þetta. Við vorum svolítið
efins fyrsta árið hvort þetta væri gott
sjónvarpsefni en eftir að hafa farið af
stað, þá erum við ekki í neinum vafa
um hversu gott efni þetta er. Svo er
þetta líka svo skemmtilegt fyrir
okkur sem förum f þetta, það er svo
gefandi að koma á Shellmótið. Ég er
búinn að vera í þessum bransa f 17 ár
og Shellmótið er eitt skemmtilegasta
verkefni sem ég hef unnið við."
Er þetta ekki einmitt þannig að þú
verður að koma á staðinn til að
upplifa mótið?
„Jú, og ég hafði auðvitað gert það

Steingrímur Þórðarson, myndatökumaður, Gaupi og Sigurður Öli
Þorleifsson, dómari stilltu sér upp fyrir Ijósmyndara Frétta.
með syni mínum Snorra á sínum Lalla Kobba sem á auðvitað þetta
tíma. Hann var hérna meistari og mót og ég þekkti persónulega.
markakóngur á sínum tíma og þá Margir héldu að hann væri orðinn
áttaði maður sig á því hversu stórt og snarvitlaus þegar hann fór af stað en
mikið þetta mót virkilega er. Þetta er hann vissi nákvæmlega hvað hann
eins og heimsmeistarakeppni fyrir var að gera."
þessa stráka og vonandi tekst okkur
Gaupi segir að þáttur um
að koma því til skila til áhorfenda Shellmótið verði á dagskrá á Stöð2
okkar. Síðan fínnst mér skipulagið Sport í kvöld, fimmtudag. „Það eru
hjá Einari Fidda og hans fólki sem forréttindi við svona þáttagerð að
sér um Shellmótið, vera alveg til Ienda í vandræðum með hvaða efni
fyrirmyndar og f raun alveg einstakt. kemst í þáttinn. Við erum með svo
Það má auðvitað ekki gleyma hlut mikið af góðu efni."

Heiðar Helguson, landsliðsmaður:

Ótrúlega flott mót
Heiðar Helguson, landsliðsmaður í knattspyrnu, fylgdist
vel með Shellmótinu í ár en
hann átti tvo drengi sem tóku
þátt í mótinu, þá Óliver og
Aron sem leika með Þrótti.
Heiðar segir mótið mikilvægt í
íþróttauppeldi ungra knattspyrnumanna á íslandi.
„Þetta er í raun mun stærra og
flottara en maður átti von á en
ég fékk aldrei tækifæri til að
spila sjálfur á mótinu. En það
er augljóst að strákarnir
skemmta sér mjög vel og þetta
er þeirra heimsmeistarakeppni. Þetta gefur þeim líka
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svo mikið félagslega, eflir
liðsandann og allir em saman
á einum stað.
Strákarnir
þroskast mikið á því að taka
þátt í Shellmótinu."
Heiðar segir engin svona
mót í Englandi, þar sem fjölskyldan býr. „Þeir eru að æfa
úti og spila bara einn leik í
viku og æfa þess á milli. Þeir
fá ekki að upplifa svona stór
mót úti. En eins og ég segi,
þetta er alveg ótrúlega flott
mót, skemmtilegt fyrir strákana og Eyjamenn geta verið
stoltir af Shellmótinu," sagði
landsliðsframherjinn.

ÍBV 3 komu líklega mest á óvart af Eyjaliðunum en strákarnir enduðu
í öðru sæti í Heimaklettbikarnum eftir jafntefli gegn HK 2 í úrslitum.

Lið ÍBV 4 áttu góða spretti í mótinu og enduðu í sjöunda sæti í
Suðureyjabikarnum.

Heiðar ásamt syni sínum, Óliver.

Það vantaði ekkert upp á gleðina hjá IliV 5 sem er hér ásamt þjálfara
flokksins, Jóni Ólafi Daníelssyni. ÍBV 5 endað í sjöunda sæti í
Helliseyjarbikarnum.
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ENSKI knattspyr nudómar inn Mike Riley kom í annað sinn á Shellmótið í ár en hann kom fyr st í
fyrra. Riley hefur nú ákveðið að leggja flautuna á hilluna og var úr slitaleikur Shellmótsins síðasti
leikurinn sem hann dæmir . Eyjamenn kvöddu dómar ann geðuga með gjöfum á lokahófinu og Riiey
gat ekki ver ið minni maður , skildi eftir ár itaða dómar atr eyju og flautuna góðu. BIs. 2.

Bærinn, Náttúrustofa og bjargveiðimenn ná samkomulagi:

Leyfa á fimm daga lundaveiði
-Formaður umhverfis- og skipulagsráðs ánægður me ð niðurstöðuna
í háde ginu í gær, miðvikudag, samþykkti umhve rfis- og skipulagsráð
að leyfa ve iðar á lunda í fimm daga
í surnar, frá 25. júlí til og me ð 29.
júlí. I fyrra var leyft að veiða lunda
í tíu daga se m var umtalsve rð
fækkun ve iðidaga og var ástæðan
léleg viðkoma lundans þrjú ár á
undan. Ekki ge kk lundanum be tur
að koma upp pysju í fyrra og höfðu
vísindamenn lagt til algjört ve iðibann í ár.
Gunnlaugur Gre ttisson, formaður
ráðsins, e r ánægður me ð að samkomulag hafi náðst e n samkvæmt
hefðinni he fðu lundave iðar átt að
byrja í gær, 1. júlí og standa fram í
miðjan ágúst eða í 45 daga.
A fundinum í gær ge rðu Ve stmannaeyjabær, Náttúrustofa Suðurlands og Félag bjargve iðimanna
með sér samkomulag ve gna nytja og
rannsókna á lunda í Ve stmannae yjum fyrir ve iðitímabilið 2009.
Það fe lst í því að Ve stmannaeyjabær samþykkir að he imila
lundaveiðar á tímabilinu frá og með
25. júlí til og með 29. júlí 2009 og er
ákvörðunin te kin í Ijósi vále grar
stöðu lundastofnsins að því e r
kemur fram í samkomulaginu.
Náttúrustofa Suðurlands, sem hafði
lagt til ve iðistopp, samþykkir að
veita lundarannsóknum forgang í
sumar og nýta sér takmarkaða ve iði
til rannsókna. Sérstakle ga ve rður
horft til rannsókna á varpi og afkomu pysja. „Auk þess verður horft

til fæðuöflunar og annarra þátta e r
lúta að viðkomu lundastofnsins.
Niðurstöður ve rða ge rðar aðge ngilegar á vef stofnunarinnar og kynntar sérstakle ga fyrir bjargve iðimönnum og öðrum áhugasömum me ð
ráðstefnu í haust," segir í samkomulaginu.
Félag bjargve iðimanna he itir
ábyrgum og takmörkuðum ve iðum
þannig að lundinn njóti ætíð vafans.
Óllum ve iðimönnum og ve iðifélögum e r skylt að skila ve iðitölum
til Náttúrustofu Suðurlands í lok
veiðitímabilsins, e igi síðar e n 1.
september 2008. Allur afli skal
einnig aðge ngile gur vísindamönnum hjá Náttúrustofu Suðurlands til
aldursgreiningar og rannsókna.
Líkt og í fyrra ve rður ve iði á
heimalandinu bönnuð ne ma í ge gnum ve iðafélög se m hafa umsjón og
eftirliti me ð ve iðunum og gre iði
gjald fyrir nytjarétt lfkt og önnur
úteyjarfélög.
I alme nningi, Sæfjalli, ge ta allir
veitt se m hafa ve iðikort. Ve iðimönnum, se m ve iða í alme nningi,
ber að skila aflatölum til Náttúrustofu Suðurlands í lok ve iðitímabilsins. Ekki þarf að vera me ðlimur
í sérstöku ve iðifélagi til að me ga
stunda ve iðar í alme nningi. Þau
félög se m e kki fylgja þe ssum
reglum missa ve iðiréttinn og ve rður
sagt upp le igu á nytjarétti á viðkomandi svæði e ða e yju.
Aðilar að samkomulaginu et lja

einsýnt að ve iðar hafi lítil áhrif á
viðkomu lundastofnsins og ljóst að
skýringa á viðkomubre sti þurfi að
leita annars staðar. „Mat undirritaðra e r því að mikilvægt sé að
fylgja þe irri ábyrgu afstöðu, se m
kemur fram í samkomulagi þe ssu,
eftir me ð stórauknum rannsóknum á
sjófuglum og lífrfki Ve stmannae yjasvæðisins. Me ð samkomulagi þe ssu
samþykkja undirritaðir aðilar því að
sameinast um áskorun á Umhverfisráðuneytið og Náttúrufræðistofnun Islands um að styðja Þe kkingarsetur og Náttúrustofu Suðurlands í aukinni áhe rslu á rannsóknir
á sjófuglum og lífríki Ve stmannaeyja," se gir í lokaorðum samkomulagsins se m fulltrúar Ve stmannaeyjabæjar, Félags Bjargve iðimanna
og Náttúrustofu skrifa undir.
„I ráðinu gre iddu þrír atkvæði me ð
samkomulaginu e n einn var á móti,"
sagði Gunnlaugur formaður umhverfis- og skipulagsráðs se m e r
ánægður me ð að samkomulag hafi
náðst. „Það e r ánægjule gt að þarna
eru vísindame nn, bjargve iðime nn
og Vestmannaeyjabær að komast að
skynsamlegri niðurstöðu að mér
finnst. Allir e ru sammála um að
veiðar hafi lítil áhrif á stofninn e n að
taka ve rði tillit til sjónarmiða vísindamanna. Það ánægjule ga e r að
varp virðist hafa farið ágætle ga af
stað í sumar en hvort það heppnast á
eftir að koma í ljós," sagði Gunnlaugur að endingu.

Sorpeyðingarstöðin or ðin umhver fisvænni
Nú e r að ljúka framkvæmdum í
Sorpu se m miða að því að ge ra
útblástur Sorpe yðingarstöðvarinnar
umhverfisvænni. e
R istur he fur
verið svokallaður fe lliturn e n bre ytingarnar hafa e kki áhrif á re kstur
stöðvarinnar.
Ólafur Snorrason, framkvæmdastjóri umhve rfis- og framkvæmdasviðs Ve stmannae yjabæjar, se gir
verkefnið unnið í samstarfi við Umhverfisstofnun. „Re ykurinn ge ngur
inn í fe lliturninn e n þar e ru um 50
vatnsstútar se m sprauta hárfínum
vatnsúða. Úðinn fe llir rykagnir og
önnur e fni úr re yknum se m síðan
safnast í safnkar og e r að lokum

urðað. Þannig að út í andrúmsloftið
fer bara gufa.
Svipað ke rfi he fur ve rið notað í
bræðslunum hér í bæ me ð góðum
árangri og við ákváðum að fara
sömu le ið. Við byrjuðum á því að
smíða lítinn fe llistokk í tilraunaskyni og í samstarfi við Umhverfisstofnun se m ge fur út starfsleyfi og sér um mælingar á þe ssu.
Þær tilraunir komu ve l út og við
fengum því Skipalyftuna til að
smíða fullvaxta fe lliturn fyrir Sorpu.
Þessi hvíti re ykur se m nú kemur frá
brennslunni e r bara gufa. Gufan e r
meira áberandi í sól og blíðu e n sést
varla í rigningu. Við ge tum auð-

vitað e nnþá orðið fyrir óhappi
þannig að re ykurinn ve rður e ins og
hann var e n við e rum e innig að
vinna að því að fækka þe im," sagði
Ólafur.
Hann bætir því við að Sorpa hafi
ennþá ve rið innan viðmiða Umhverfisstofnunar e n Ve stmannaeyjabær hafi viljað hafa vaðið fyrir
neðan sig. „Sorpa var rétt innan
viðmiðana e n þau hafa ve rið að
breytast síðustu ár þannig að það var
bara tímaspursmál hvenær við þyrftum að bre gðast við. Nú e r stöðin
hins ve gar komin ve l undir þe ssi
viðmið."
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Knorr lasagne 27o9r

Hnetu & óvaxtastöng

verð nú kr 4 8 8 / verð áður kr 598,-

verá nú kr 1 3 8 , verð áður kr 238,-

Kelloggs kornflögur i k9
verð nú kr 7 9 8 , verð áður kr 998,-
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SS Caj p's lærissneiðar
verð nú kr/kg 2 1 5 8 , verð áður kr/kg 2698,-
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SS Caj p 's lærissneiðar

WtHfj

verð nú kr/kg 2 1 5 8 , verð áður kr/kg 2698,-

0PNUNARTIMI:
Mán. - Föst.
kl. 7.30 -19.00
Laugardaga
kl.10.00 -19.00
Sunnudaga
kl.11.00-19.00
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Mótaröðin Kylfingar voru í miklum ham í blíðunni á Urriðavelli um helgina. Signý vann sinn
annan sigur í röð og vallarstjórinn á Bakkakotsvelli kom, sá og sigraði hjá körlunum 4-5

Brasilía
meistari
BRASILÍUMENN urðu í gærkvöldi
Álfumeistarar í knattspyrnu þegar
liðið lagði Bandaríkjamann 3:2 í úrslitaleik þar sem Bandaríkin komust
í 2:0 í fyrri hálfleik. Brasilíumenn
gáfust þó ekki upp, Luis Fabiano
skoraði tvívegis og Lucio gerði sigurmarkið rétt fyrir leikslok.
Bandaríkjamenn létu Brasilíumenn svo sannarlega hafa fyrir hlutunum í gær og eins og svo oft áður
sóttu Brasilíumenn mikið og
gleymdu sér fyrir vikið stundum í
vörninni. En eftir að þeir náðu að
jafna leikinn í síðari hálfleik réðu
þeir lögum og lofum á vellinum og
sigur þeirra var sanngjarn.

Dramatík í bronsleiknum

Reuters

Meistarar Leikmenn Brasilíu höfðu ríka ástæðu til að fagna sigrinum á Bandaríkjamönnum í úrslitaleik Álfubikarsins, 3:2, eftir að hafa lent 0:2 undir.

Tvö met eru í
sigti Jóhönnu

Fram spilar
á gervigrasi
í Englandi

쎲 Sigraði í langstökki og þrístökki
쎲 Bætti sig öðru sinni á einni viku
JÓHANNA Ingadóttir úr ÍR hjó nærri
Íslandsmeti Sunnu Gestsdóttur í
langstökki kvenna á Gautaborgarleikunum á laugardaginn. Jóhanna stökk
6,16 metra og sigraði í langstökkskeppninni. Í gær gerði hún sér lítið
fyrir og sigraði líka í þrístökkskeppni
mótsins og stökk þar 12,84 metra.
Eftir Kristján Jónsson
og Víði Sigurðsson
sport@mbl.is
Jóhanna bætti sinn besta árangur í
langstökkinu um 7 sentímetra en
hún stökk 6,09 í Sarajevo um fyrri
helgi og vann langstökkskeppnina í
Evrópukeppni landsliða í 3. deild.
Árangur Jóhönnu er 14 sentímetrum frá Íslandsmeti Sunnu
Gestsdóttur sem hún setti á Möltu
árið 2003. Miðað við árangur Jóhönnu að undanförnu þá virðist met
Sunnu vera í stórhættu. Bryndís
Hólm á næst lengsta langstökk íslenskrar konu en hún stökk 6,17 í
Edinborg árið 1983.
Keppendur í langstökkinu voru
32 en Gautaborgarleikarnir eru fjölmennasta frjálsíþróttamót sem

haldið er á Norðurlöndum ár
hvert með samtals 3.500 keppendum frá 20
löndum.
Í þrístökkinu
jafnaði Jóhanna
sinn besta árangur, sem hún náði
Jóhanna
í Sarajevo um
Ingadóttir
fyrri helgi. Hún
er 34 sentímetrum frá 12 ára gömlu
Íslandsmeti sem Sigríður Anna
Guðjónsdóttir setti í Óðinsvéum og
stökk þá 13,18 metra. Jóhanna
stökk 10 sentímetrum lengra en
Kajsa Levin frá Svíþjóð sem varð í
öðru sæti.

Íris Anna með Íslandsmet
Íris Anna Skúladóttir úr Fjölni
setti Íslandsmet í 2.000 metra
hindrunarhlaupi á 7:03,11 mínútum
og bætti met Herdísar Helgu Arnalds úr Breiðabliki um tæplega 29
sek., en það var 7:32,40 mín. Íris
Anna varð í 3. sæti í hlaupinu en
hún er einnig Íslandsmethafi í 3.000
metra hindrunarhlaupi.

Spánverjar hrepptu þriðja sætið í
keppninni með því að vinna SuðurAfríku 3:2 í framlengdum leik sem
var svo sannarlega dramatískur.
Ekkert var skorað fyrr en á 73. mínútu að Mphele kom Suður-Afríku yfir. Guiza jafnaði á 88. mínútu og kom
Spáni yfir mínútu síðar. Mphele jafnaði með síðustu spyrnunni í uppbótartíma og Xabi Alonso tryggði sigurinn í framlengingu. skuli@mbl.is

Ljósmynd/Sigfús Gunnar

Mike Riley kvaddi í Eyjum
MIKE Riley, einn kunnasti knattspyrnudómari Englendinga, mætti
annað árið í röð á Shell-mót 6.
flokks drengja í Vestmannaeyjum
og dæmdi úrslitaleikinn á laugardaginn. Nú var um mjög sérstakan
viðburð að ræða því þetta var síð-

asti leikur Rileys á ferlinum en
hann er hættur að dæma og tekur
við sem yfirmaður dómaranna í
ensku úrvalsdeildinni. Riley skildi
flautuna eftir í umsjón Eyjamanna
en hér er hann með fyrirliðum
Fylkis og KR fyrir úrslitaleikinn.

FRAMARAR spila á gervigrasi í
fyrstu umferð Evrópudeildar
UEFA þegar þeir sækja velska liðið The New Saints heim hinn 9.
júlí. Splunkunýr
leikvangur
velska liðsins,
Park Hall, er
lagður gervigrasi. Hann er
reyndar ekki í
Wales, heldur í
enska bænum
Sam
Oswestry, sem
Tillen
er skammt frá
landamærum Englands og Wales.
Lið staðarins var sameinað liði í
velska bænum Llantsaffraid þegar
The New Saints var stofnað á sínum tíma.
Sam Tillen, enski bakvörðurinn
sem leikur með Fram, segir í viðtali á heimasíðu The New Saints að
það verði ekki erfitt fyrir sitt lið
að spila á gervigrasinu í Oswestry.
„Á Íslandi er undirbúningstímabilið mjög langt og fer allt
fram á gervigrasi því náttúrulegt
gras er ekki tilbúið fyrr en í lok
apríl,“ segir Tillen m.a. í viðtalinu.
Þar segir hann líka að ein átta lið í
íslensku úrvalsdeildinni myndu
spjara sig fyllilega í ensku 3. deildinni og tvö til þrjú bestu liðin á Íslandi myndu standa fyrir sínu í 2.
deild. vs@mbl.is

Shellmótið
2010

FRETTIR
Frétta- og auglýsingasími: 481-1300 / Fa x 481-1293

Haf ðu Lund inni í
myndinni í sumar...
iimtiKn
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LUNDUR er fjölskylduvænn sumarleyfisstaður í Öxarfirði,
skammtfrá Asbyrgi, fyrirhópaogeinstaklinga. íboði er
m.a. fjölbreytt gisting, góður matur á góðu verði, tjaldstæði, frítt í sundlaug og pott fyrir alla næturgesti.
I
| | K i r ^ | | D F E R Ð A Þ J ° N U S T A
www.lundurtravel.com
L . V j I N U \ J i \ N ánari upplýsingar i simum 822 6632 (Sibba) eða 696 3667 (Eyvi)

VIKUTILB0Ð
24.-30. júní

ELDBAKAN í ofninum Hj alti, Björgvin og Gunnar Friðberg tilbúnir í slaginn.

Volcano Eldbakan - Nýr pizzustaður
I gær var opnaður nýr pizzustaður í
Vestmannaeyjum, að Strandvegi 66,
þar sem Volcano Café er til húsa,
og heitir Volcano Eldbakan.
Eigendur eru hjónin Björgvin Þór
Rúnarsson og Margrét Hildur
Ríkharðsdóttir.
Björgvin segir að þau verði með

eldbakaðar pizzur, sams konar og
Eldsmiðjan og Rizzo í Reykjavík
bjóða upp á, með sérstakan eldofn
og eldsneytið er birki úr Hallormsstaðaskógi. „Við erum búin að vera
að vinna að þessu í eina þrjá eða
fjóra mánuði. Við erum í samvinnu
við Volcano Café, hægt er að setjast

þar inn og panta pizzu og snæða
hana þar. Áð sjálfsögðu verður
einnig hægt að sækja pizzurnar.
Við erum ekki enn komin með
heimsendingarþjónustu, hún kemur
síðar," sagði Björgvin.

Landeyjahöfn - Bílar og fólk sjá um fólksflutninga:

Tvær ferðir alla daga vikunnar
Bílar og fólk ehf. munu sjá um
fólksflutninga til og frá Landeyjahöfn samkvæmt samningi Vegagerðar við fyrirtækið. Að sögn
Óskars Stefánssonar, framkvæmdastjóra, liggur áætlun um ferðir
milli Reykjavíkur og Landeyjahafnar, á tímabilinu 21. júlí til 1.
september, fyrir. Tvær rútuferðir
verða á dag alla daga vikunnar.
Ferðir frá Landeyjahöfn frá
mánudegi til föstudags eru kl.
08.30 og 18.00 en laugardaga og

sunnudaga kl. 10.15 og 16.00.
Ferðir frá Reykjavík verða kl. 9.30
og 15.30 og laugardaga og sunnudaga kl. 8.30 og 17.00. Áfangastaðir á leiðinni milli Reykjavíkur
og Landeyjahafnar eru Hvolsvöllur,
Hella og Selfoss og þaðan er ekið
samkvæmt áætlun.
Farið milli Reykjavfkur og Landeyjahafnar kostar 3.100 krónur fyrir
fullorðna, 2.200 fyrir lífeyrisþega,
böm 4 til 12 ára greiða 1500 krónur
og böm undir 4 ára aldri greiða

ekkert gjald. Öskar sagði að fyrirtækið ynni nú að því að setja upp
ferðir fyrir túrista og farþegum sem
ferðast með rútum fyrirtækisins
gæfist kostur á að kaupa ferðir með
afsláttarkjörum. Ef keyptar eru 10
til 20 ferðir þá er veittur 15 til 25%
afsláttur á fargjaldi. Nánari upplýsingar um ferðatíðni og gjaldskrá
til og frá Landeyjahöfn má fínna á
slóðinni:http://www.sterna.is/en/fer
dir/hopurview/900-900a-landeyjahofn-reykjavik-landeyjahofn
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verð nú kr 2 5 9 , verð áður kr 328,-

verð nú kr 1 0 9 8 verðáðurkr 1698,-

Þrjú þúsund væntanleg á Shellmóti
Shellmótið fer fram um helgina og
von er á þrjú þúsund manns í
tengslum við mótið sem er það
stærsta frá upphafi. Mótið hefst í
dag, fimmtudag, með leikjum og
setningarathöfn sem verður með
hefðbundnu sniði, úrslitakeppnin
fer fram á laugardag og mótinu
lýkur með glæsilegu lokahófi í
Iþróttamiðstöðinni.
„Þetta eru rétt um 1200 peyjar og
um 3000 manns með foreldrum og
aðstoðarfólki sem er það mesta sem
verið hefur. Tuttugu og fjögur félög
senda 104 lið á mótið," sagði Einar

Friðþjófsí. , framkvæmdastjóri
Shellmótsins, þegar rætt var við
hann á þriðjudag. „Við komum
liðunum fyrir í skólunum sem eru
fullir og uppbókaðir.
Liðin koma á miðvikudag og fótboltinn byrjar á fimmtudag og
mótið verður sett um kvöldið með
skrúðgöngu sem hefst kl. 18.45 og
dagskrá með hefðbundnu sniði.
Fótbolti verður spilaður allan föstudaginn og síðan er leikur milli
landsliðs og pressuliðs en þau eru
skipuð einum frá hverju félagi.
Eftir það verður kvöldvaka. A laug-

ardag eru úrslitaleikir og eftir það
er gengið í kringum Hásteinsvöll
og þar fá allir verðlaunapening. Að
því loknu er grill við Týsheimilið
og síðan endum við með lokahófi í
íþróttamiðstöðinni. Einhverjir fara
heim með flugi um kvöldið en
stærsti hlutinn fer með ferðum
Herjólfs á sunnudeginum," sagði
Einar sem hefur komið að Shellmótinu sl. tuttugu ár. „Jú, þetta er
alltaf jafn gaman, annars væri
maður ekki í þessu," sagði hann og
allt að verða klárt fyrir mótið.

ELLEFU nemendur luku nýlega vélavarðanámskeiði sem veitir réttindi á báta sem eru að lengd 24 metrar
og minni. Námskeiðið var 85 tímar og sá Gísli Eiríksson, t.v. um kennsluna sem fór fram um helgar.
Vélavarðanámskeiðið er samstarfsverkefni Visku og FÍV og kemur í kjölfarið á samstarfi um smábátanám.

SS mexico grisakótelettur

MS AB drykkur

verð nú kr/kg 1 2 9 8 / verð áður kr/kg 1788,-

verð nú kr 9 8 / verðóðurkr 122,-
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SS Rifsberja helgarsteik

SS Bratwurstpylsur

verð nú kr/kg 1 7 9 8 , verð áður kr/kg 2468,-

verð nú kr 1 8 8 / verð óður kr 250,-
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Greiddu
18% arð
í evrum

SIGRI f agnað á Shellmóti þar sem Þór Akureyri stóð uppi sem mótsmeistari. Bls. 16 og 17.

Fasteignamat: Upp um 10,4% í Eyjum - Lækkar um 8,6% á landinu:

Afar ánægjuleg þróun
-Sýnir að Vestmannaeyjar eru í sókn, segir Páley, formaður bæjarráðs
„Fasteignamat
ríkisins, FMR,
ákvarðar fasteignamat allra
eigna í landinu
en matið á að
vera sem næst
markaðsvirði
eigna. I Vestmannaeyjum
var fasteignaverð afskaplega lágt um
PALEY
margra
ára
skeið, síðustu árin hefur það farið
hækkandi og nálgast nú byggingaverð þrátt fyrir að hafa ekki náð því
enn," sagði Páley Borgþórsdóttir,

É JM

formaður bæjarráðs þegar hún var
beðin um viðbrögð vegna hækkunar
á heildarmati fasteigna í Vestmannaeyjum sem hækkar um 10.4% en
lækkar um 8,6% á landinu öllu.
„Þessi þróun er afar ánægjuleg og
sýnir að Vestmannaeyjar eru í sókn.
FMR tekur mið af markaðsvirði
eigna og byggir mat sitt á söluverði
fasteigna nokkur ár aftur í tímann.
Fasteignagjöld eru lögð á fasteignir
á grundvelli þessa fasteignamats og
er álagningarprósentan nú 0,42% af
íbúðarhúsnæði og 1,55% af öðru
húsnæði hér í Vestmannaeyjum. Það
er einnig ástæða til að halda því til
haga að Vestmannaeyjabær hefur
fetað svipaðan veg í álagningu og

flest samanburðarsveitarfélög og í
sumum tilvikum er hún lægri. Til
samanburðar má nefna að á
Hornafirði er greitt 0,5% af
íbúðarhúsnæði, á Isafirði 0,41%, í
Skagafirði 0,5 og áfram má telja.
Þegar fasteignamatið tekur breytingum, eins og nú, kemur það fram í
fasteignagjöldunum vegna þessarar
tengingar. Fasteignagjöldin hækka
því þegar matsverð eignanna
hækkar. Matið hér hefur verið alltof
lágt en enn á það langt í land með að
endurspegla gangverð eigna og er
þessi hækkun nú fyrst og fremst
leiðrétting á alltof lágu fasteignamati. Ég tel eðlilegt að matið hækki
hér og þar með fasteignagjöldin

VIÐ LÁTUM BÍLINN GANGA...
...SVOÞÚÞURFIRÞESSEKKI
SMURSTÖÐOGALHLIÐABÍLAVIÐGEÐIR

S g ÞJÓNUSTUAÐILI

líka. Fasteignagjöldin hafa verið
óverulegur hluti af tekjum bæjarins
en í mörgum sveitarfélögum eru
gjöldin mun hærra hlutfall af tekjum
sveitarfélaga. Alagning bæjarins
vegna fasteignagjalda var árið 2009
um 166 milljónir en þar af var
veittur afsláttur upp á 30 milljónir til
eldri borgara og öryrkja og er sá afsláttur hærri en víðast hvar. Tekjur
bæjarins voru því um 130 milljónir
fyrir árið 2009. í raun er því um
leiðréttingu að ræða sem löngu var
tímabær," sagði Páley.
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Aðalfundur Vinnslustöðvarinnar samþykkti á aðalfundi að
skrá hlutafé félagsins í evrum
og að í kjölfarið yrði greiddur
út 18% arður í evrum.
Á árinu 2008 nýtti félagið sér
heimild í lögum til að breyta
reikningsskilum sínum úr íslenskum krónum í evrur.
Stjórn og stjórnendur segja að
reynslan sýni að sú ákvörðun
liali verið hárrétt, því að
öðrum kosti hefði f élagið
hvorki haldið eigin fé sínu né
getu til áð greiða eigendum
síiiuin arð.
Eigið fé Vinnslustöðvarinnar
er tæplega 30 milljónir evra og
eiginfjárhlutfallið tæp 33%
samkvæmt nýsamþykktum
reikningum 2009. Ef sömu
reikningar félagsins hef ðu verið
gerðir upp í íslenskum krónum
væri eigið fé hins vegar neikvætt um 872 milljónir króna
og eiginfjárhlutfallið væri neikvættum8,7%.
Sigurgeir B. Kristgeirsson,
framkvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar, tók á aðalf undinum einfalt dæmi til að sýna
fram á hve litla þýðingu það
hefði að tala um skuldir íslenskra sjávarútvegsf yrirtækja
í íslenskum krónum, sem
reyndar væri sígilt og vinsælt
umræðuefni álitsgjaf a og
skoðanahönnuða í f jölmiðlum.
Vinnslustöðin skuldar 61
mill jón evra og hefur ekki
skuldað minna í evrum frá því
árið 2003 en í íslenskum
krónum eru skuldir f élagsins
nú tvöfalt hærri en þær voru
2003. Tekjur félagsins í evrum
á síðastliðnu ári voru hins
vegar 20 milljónum evra meiri
en árið 2003. Síðan spurði
Sigurgeir B. f undarmenn:
„Nær allar tekjur félagsins eru
í erlendum myntum og hvaða
þýðingu hefur þá í raun að
velta vöngum yfir því að
skuldir þess í íslenskum
krónum haf i tvöf aldast við
hrun krónunnar árið 2008?"

FLATIR 21

S.481-1216

GSM. 864-4616
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ShellmótlBV2010:

BESTU LIÐIN A SHELLMOTINU 2010. I aftari röð eru Þórsarar frá Akureyri sem höfðu betur gegn Stjörnunni í úrslitaleik um Shellmótsbikarinn.

Shellmótið 2 0 1 0 eitt stærsta mótið frá upphafi með um 1 2 0 0 þátttakendur

Ekki minni dramatík en í Suður Afríku
Það er a llta f a nna ð yfirbra gð á
Shellmótinu þega r stóru kna ttspyrnumótin úti í heimi eru í
gangi. Þá eru fyrirmyndirna r í
boltanum svo nálæga r í gegnum
beinar útsendinga r í sjónva rpi
upp á hvern eina sta da g að þær
hafa óhjákvæmilega áhrif á hugi
hinna níu og tíu ára drengja í
sjötta flokki sem eltast við knöttinn frá morgni til kvölds í þrjá
daga á Shellmóti í Vestma nna eyjum.
Nú e r það Heimsmeistarakeppnin í
Suður Afríku se m he ldur he imsbyggðinni fanginni. Þar fara he tjur
drengjanna og fyrirmyndir mismikinn á vellinum og í þann brunn
sækja dre ngirnir. Og þegar grannt er
skoðað ke mur f ljós að taktarnir eru
þeir sömu og dramatíkin ekki minni.
Á HM er hver leikur úrslitaleikur og
það sama á við urn She llmótið þó
ýmislegt sé gert til að milda hlutina
þegar tapið er stórt. Og það falla tár
á HM sem gerist líka á Shellmóti. í
Suður Afríku sjást le ikme nn e kki
alltaf fyrir í aðgerðum sínum og það
sama ge rist í Ve stmannae yjum. A
báðum stöðum gera dómarar mistök
og alltaf e ru til áhange ndur se m
sjást e kki fyrir.

Samstaöa lykill að árangri
Þetta e r ne ikvæða hliðin se m þó
gerir fótboltann svo ske mmtile gan
og hún he fur svo lítið vægi og
gleymist þe gar horft e r á le iki þar
sem leikmenn leggja sig 100 prósent
fram. Líka þe gar það fer saman við
hæfileika le ikmanna og dugnað og
getu þjálfarans til að stilla stre ngina
rétt verður útkoman frábær ske mmtun. Regluverkið er það sama hve rjar
sem aðstæðurnar e ru, le ikurinn einfaldur í sjálfu sér en hefur svo mörg
tilbrigði að e ndalaust e r hægt að
ræða og skrifa um einstaka le iki og
sum atvik, mark e ða e kki mark,
komast á spjöld sögunnar.
Og af því að minnst var á fyrirmyndir í upphafí gre inarinnar e r
kannski hæpið að segja að allt sem
gerist á vellinum á HM sé til e ftirbreytni fyrir unga drengi en það sem
stendur upp úr er að vegvísirinn að
árangri e r að standa saman og hafa
gaman af leiknum. Auðvitað kom-

ast e kki allir í úrslitale ikinn e n
málið er að geta sagt: -Ég gerði mitt
besta og lagði mig allan fram. Þe tta
á bæði við á HM og Shellmóti.

A-lið ÍBV náði bestum árangri
ÍBV te fldi fram liðum í A, B, C, D
og E flokki e n ekkert þeirra komst á
verðlaunapall. A-liðið náði be stum
árangri, átti möguleika á að komast í
úrslit e n e ftir le ikina á laugardagsmorguninn var niðurstaðan
leikur um fimmta sætið þar sem ÍB V
hafði be tur á móti Njarðvík, 3:1.
Auðvitað e ru okkar me nn á
Shellmóti e kki sáttir e n e ftir lifír
minningin um ske mmtile gt og vel
heppnað She llmót 2010. Ve ðrið
hefði mátt ve ra be tra, austan kaldi
og stundum gott be tur e n aldre i
úrkoma til vandræða. Þe tta létu
drengirnir e kki á sig fá, var me ira
um að foreldrarnir væru me ð hor í
nös meðan fylgst var með le ikjunum
en í hita leiksins gle ymdist það.

Hápunktar mótsins
Það þarf e nginn að láta sér leiðast á
Shellmóti, í boði eru skoðunarfe rðir
á sjó og landi, se tning þar sem liðin
eru í stærsta hlutve rkinu í mörg
hundruð me tra skrúðgöngu, kvöldvaka þar sem einn hápunkturinn e r
leikur landsliðs og pressuliðs. Þykir
mikill he iður að komast í annað
hvort liðið. Ekki gle ymast forráðamenn og þjálfarar se m líka fá sína
skemmtun.
Hápunktar mótsins e ru tve ir,
úrslitaleikurinn um She llmótsbikarinn þar sem Þór Akureyri hafði
betur í leik gegn Stjörnunni. Frábær
leikur þar se m mátti sjá ótrúle ga
góðan fótbolta, le ikskilning, ste rka
stráka me ð mikla yfírfe rð og svo
aðra se m ekki höfðu náð eins miklum þroska líkamle ga e n bættu það
upp me ð frábærri el ikni me ð
boltann og óbilandi baráttu.
Norðanmenn e ru ve l að sigrinum
komnir e n Stjörnume nn ge ta ve rið
stoltir af leiknum, gáfust aldre i upp.
Hinn hápunkturinn e r ve rðlaunaafhendingin í íþróttamiðstöðinni þar
sem koma saman allir 1200 keppendurnir og aðstande ndur. Þar e r
mótið ge rt upp og það se m ge rir
þessa athöfn svo e ftirminnile ga e r
hvað allir gle ðjast me ð öllum.

Hávaðinn ge tur ve rið í efri mörkum
þegar mest gengur á en gleðin er svo
fölskvalaus að e kki e r hægt annað
en að hrífast me ð.
Það má kannski bæta við þriðja
atriðinu se m e r ve rðlaunaafhe ndingin e ftir úrslitale ikinn þe gar öll
liðin e ru kölluð inn á Háste insvöll
þar sem allir þátttakendurnir 1200 fá
verðlaunapening. Gott framtak, því
byggir ekki ólympíuhugsjónin á þvf
að me stu skiptir að ve ra me ð, sigurinn skipti ekki öllu máli?

M* ísM.MSmwmeBLám

Shellmótið ber hróður
Eyjanna víða
Það koma margir að undirbúningi
Shellmóts og þær e ru margar
hendurnar se m sjá um að allt gangi
upp á meðan á mótinu ste ndur. Allt
er þe tta undir öruggri stjórn manna
sem sumir hafa starfað við mótið frá
upphafi þe ss. Of langt mál yrði að
telja upp alla se m með einum e ða
öðrum hætti vinna við She llmótið
en Eyjame nn standa í mikilli
þakkarskuld við þá alla. She llmótið
ber hróður Eyjanna víða og á hverju
móti fara héðan um og yfir 1000
drengir se m í framtíðinni minnast
Shellmótsins í Eyjum se m einnar af
stóru stundunum í lífí sínu, sama
hvort þeir halda áfram í knattspyrnu
eða ekki. Margir þeirra hafa komist
til áhrifa í þjóðlífmu og þar eigum
við hauka í horni.
Og hvað e r be tra ve gane sti inn í
framtíðina fyrir ungt fólk e n góðar
endurminningar? Þær ve rða til á
Shellmóti í Eyjum þar sem spilað er
á allan tilfinningaskalann og knattspyrnan nær sömu hæðum og á HM.
Svo má ekki gleyma að þessi 3000
sem hingað koma í te ngslum við
mótið og stoppa hér fjóra, fímm og
jafnvel se x daga þurfa sitt e ins og
sást í ve rslunum og á ve itingastöðum me ðan á mótinu stóð.
Ómar Garðarsson.

REYNISMENN voru vel skreyttir og glaðir á lokahófínu.
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HERMANN HREIÐARSSON kíkti við á mótinu og áritaði myndir hjá
þessum hressu Eyja peyjum.

ALLIR FENGU PENING. Hilma r Björnsson og Hörður Oska rsson
bera 1200 verðlaunapeninga sem þátttakendur fengu í mótslok.
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Fjölskylduferð á Shellmótið hjá Júlíusi og Guðrúnu

Með annan fótinn í Eyjum
Hjónin Júlíus Gunnarsson og
Guðrún Júlíusdóttir voru á
Shellmótinu í annað sinn en þau
fylgdu syni síntim sem lék með
Fram í mótinu. Um fjölskylduferð var að ræða því yngri sonur
þeirra, Kjartan Þór, var líka með
um helgina en Kjartan ætlar að
sjálfsögðu að spila á Shellmótinu
eftir þrjú ár, þegar hann hefur
náð aldri til þess. Fjölskyldan var
ánægð með mótið og dvölina í
Eyjum.
„Þetta er búið að vera mjög
skemmtilegt, nóg af völlum hérna
og allt til alls. Hér er gott skipulag
og tímasetningar standast. Framarar
hafa undanfarin ár verið í
Kiwanishúsinu og líkar það mjög
vel, þannig að í heildina er hópurinn
mjög ánægður," sagði Júlíus.
„Við erum með annan fótinn í
Eyjum því við komum reglulega
hingað á handboltamót, m.a. í vetur
þannig að við könnumst vel við
okkur hérna," bætti Guðrún við.
Það var þó ekki allt sem Frömurum féll vel við því þeir voru ósáttir við riðlaskiptingu í milliriðlum.
„Okkar lið vann sinn riðil en þegar
við skoðuðum milliriðilinn, þá sáum
við að þar voru allt lið sem höfðu
unnið sína riðla. I mótsreglum segir
að í milliriðlum eigi að vera tvö sigurlið og tvö lið sem enduðu í öðru
sæti eftir riðlakeppnina en þar sem
einhver liðanna höfðu spilað áður,
þá ákvað mótsstjórn að raða þessu
svona niður. Fyrir vikið fengu
strákarnir erfiðari mótherja," sagði
Júlíus

A-LIÐ ÍBV náði góðum árangri og endaði í 5. sæti í
Bjarnareyjarbikarnum.

FJÖLSKYLDA A SHELLMOTI. Hjónin Guðrún Júlíusdóttir og
Júlíus Gunnarsson ásamt yngri syni sínum, Kjartani Þór.
„Við vorum líka búin að skýra
stöðuna út fyrir strákunum en svo
var því snúið á hvolf, sem var ekki
gott fyrir okkur gagnvart strákunum.
Strákarnir hefðu þess vegna getað
tapað einum leik, endað í öðru sæti
og lent þannig f auðveldari milliriðli. Þetta er það eina sem við
getum sett út á og slæmt að reglur
mótsins skuli ekki vera skýrari en
þetta því samkvæmt mótsblaðinu
eru reglurnar ekki svona."
Hvernig líkaði ykkur annars dvölin í
Eyjum?
„Mér finnst áberandi hvað Eyjamenn allir taka þátt í mótshaldinu.
Það eru allir mjög hjálpfúsir og
tilbúnir að aðstoða mann ef eftir því

er leitað. Við erum ákveðin í að
koma aftur eftir þrjú ár með Kjartan
Þór. Þá verður líka mikill munur að
sigla enda er þessi þriggja tíma
sigling ekki mjög spennandi þegar
maður er að ferðast með hóp af
börnum. Maður lætur sig hafa það
enda vill maður styðja við barnið
sitt. Við höfum alltaf lagt áherslu á
að fara bæði enda vorum við bæði
mikið í íþróttum og þekkjum þetta
því mjög vel. En ef það er eitthvað
sem mér finnst vanta hérna, þá er
það góður veitingastaður sem býður
upp á fiskrétti. Okkur fínnst skrítið
að það skuli ekki vera til staðar í
svona stórum útgerðarbæ," sagði
Guðrún að lokum.

B-LIÐ ÍBV geislaði af góðu skapi og keppnisanda á mótinu.

Eyjamaðurinn Nökkvi Sveinsson kom með strákinn á Shellmótið

Gaman að fylgjast með
Shellmótsvélinni hrökkva í gang
Eyjamaðurinn Nökkvi Sveinsson
kom í annað sinn á Shellmótið í ár
en sonur hans, Nökkvi Már, lék
með Stjörnunni, sem einmitt lék
til úrslita gegn Þór frá Akureyri.
Eiginkona Nökkva, Aslaug Auður
Guðmundsdóttir og yngri sonur
þeirra, Guðmundur Baldvin, voru
einnig með í för en hann inætir á
Shellmótið eftir þrjú ár. Óhætt er
að segja að Nökkvi hafi upplifað
jákvæðan anda, bæði á mótinu og
í Eyjum yfir höfuð.

i

„Það sem ég tók fyrst eftir var hvað
það var allt hreint og fínt í Eyjum.
Það er orðið mikið úrval af veitingastöðum, kaffíhús á öðru hverju
götuhorni og það virkaði virkilega
bjart yfir bænum. Það er svo sem
stíll okkar Eyjamanna að vera ekkert
að væla en maður sá þarna iðnaðarmenn á fullu, byggingar að rísa og
fólk að laga húsin sín. Mér líst vel á
Vestmannaeyjar og framtíðin er
virkilega björt ef Landeyjahöfn
virkar eins og hún á að gera. Ég sé
fyrir mér að Vestmannaeyjar geti
orðið Akureyri Suðurlands og ef
Vestmannaeyjabær spilar rétt úr
þessari stöðu markaðslega, þá á
bærinn eftir að blómstra."
Nökkvi er flugmaður hjá Flugfélagi íslands og hann er meðvitaður
um þær breytingar sem eru að verða
á flugsamgöngum. „Það er auðvitað
virkilega slæmt að Flugfélag fslands
sé að hætta að fljúga til Eyja. Verst
er það markaðslega séð því það er
búið að byggja upp ferðaþjónustu í
gegnum flugið til Eyja og nú verður
það allt unnið fyrir gýg. Flug til
Eyja heldur kannski áfram í einhverri mynd en það er þessi markaðshluti sem menn eiga eftir að
sakna."
En snúum okkur að máli málanna.
Hvernig fannst þér Shellmótið
ganga fyrir sig?
„Eg kom á Shellmótið í fyrra en
var þá bara í sólarhring. Núna kom

STRAKARNIR I C-LIÐIIBV létu til sín taka á vellinum.

URVALSLIÐ Shellmótsins 2010. Framtíðar landsliðsmenn?
Áslaug Auður og Nökkvi Sveinsson ásamt sonum þeirra Guðmundi
Baldvin og Nökkva Má en dóttirin, Hekla Sól var eftir í þetta sinn.
ég á miðvikudagskvöldið og fylgdist með frá upphafi. Það var virkilega gaman að sjá þessa vél,
Shellmótsvél, hrökkva f gang á
fimmtudegi og ganga eins og
klukkuverk. í þessu móti eru óteljandi tannhjól og öll vinna þau
saman þannig að úr verður besta
íþróttamót landsins. Ég hef farið á
fjölmörg önnur mót þar sem menn
reyna að apa upp eftir Shellmótinu
en engum tekst það. Skipulagið er
svo flott á Shellmótinu, allar
tímasetningar standast og það er
frekar að leikirnir séu að byrja á
undan áætlun en á eftir."
Stjörnuhópurinn var gríðarstór,
líklega stærsti hópurinn á mótinu í
ár en Stjarnan tefldi fram átta liðum
með alls 86 þátttakendum. „Svo
fylgdi í það minnsta einn forráða-

maður með hverju barni þannig að
þetta var gríðarlega stór hópur. Eg
hef aðeins verið að hlera hvernig
fólki fannst og það er allt á einn veg,
það eru allir himinlifandi með
mótið. Það var því gaman að vera
Eyjamaður í þessum hópi. Svo gat
maður komið með nokkrar lygasögur um Hemma sem strákarnir
gleyptu auðvitað. En árangurinn var
líka ekkert til að skemma fyrir því af
þessum átta liðum hjá Stjörnunni,
kepptu sex um bikar. En mótshaldið
er þvílíkt afrek og sem dæmi að taka
á móti 1500 manns í mat upp í Höll
án þess að allt fari í vaskinn er bara
eitt af mörgum afrekum sem
Eyjamenn vinna við mótshaldið. Eg
var mjög stoltur af mínu fólki í
Eyjum þessa helgi," sagði Nökkvi
að lokum.

EKKI BARA FOTBOLTI.
Strákarnir reyndu m.a. fyrir sér í
spröngunni og þessi Mosfellingur
var ekki í vandræðum með það.

ENSKI DOMARINN Mike Riley,
dæmdi sinn síðasta leik á Shellmótinu í fyrra. Hann gaf búninginn sinn innrammaðan og tók
Jóhann Pétursson við honum.
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Íþróttir

Leiknir
aftur á
toppnum

KNATTSPYRNA
Pepsi-deild karla
Úrvalsdeildin, 9. umferð:
Valur – Keflavík ...................................... 0:2
Guðjón Árni Antoníusson 51., Brynjar Örn
Guðmundsson 83.
Fram – Haukar ........................................ 0:0
FH – Stjarnan........................................... 1:3
Ólafur Páll Snorrason 20. – Halldór Orri
Björnsson 68.(víti), Ellert Hreinsson 75.,
Baldvin Sturluson 90. Rautt spjald: Gunnleifur Gunnleifsson (FH) 66.
Breiðablik – KR ....................................... 2:1
Olgeir Sigurgeirsson 3., Guðmundur Pétursson 74. – Viktor Bjarki Arnarsson 33.
Grindavík – Fylkir................................... 1:2
Grétar Ólafur Hjartarson 59. – Jóhann
Þórhallsson 3., 85.
Staðan:
Keflavík
9 5 3 1 10:8
18
Breiðablik
9 5 2 2 19:12 17
ÍBV
9 5 2 2 14:8
17
Fram
9 4 4 1 15:10 16
Valur
9 4 3 2 15:13 15
FH
9 4 2 3 15:15 14
Stjarnan
9 3 4 2 20:13 13
Fylkir
9 3 2 4 17:19 11
KR
9 2 3 4 13:15
9
Selfoss
9 2 1 6 11:17
7
Grindavík
9 2 0 7 10:19
6
Haukar
9 0 4 5 9:19
4
Markahæstir:
Albert B. Ingason, Fylki............................. 6
Halldór Orri Björnsson, Stjörnunni .......... 6
Alfreð Finnbogason, Breiðabliki ............... 5
Gilles Mbang Ondo, Grindavík................... 5
Ívar Björnsson, Fram ................................. 5
Atli Viðar Björnsson, FH ........................... 4
Björgólfur Takefusa, KR............................ 4
Danni König, Val ......................................... 4
Jóhann Þórhallsson, Fylki.......................... 4
Kristinn Steindórsson, Breiðabliki............ 4
Tryggvi Guðmundsson, ÍBV ...................... 4

Leiknir úr Reykjavík hélt áfram sigurgöngu sinni í 1. deild karla í gær
með því að leggja KA örugglega, 3:0,
á Leiknisvellinum. Breiðholtsliðið
hefur nú unnið sex af fyrstu átta leikjum sínum og er á ný komið á topp
deildarinnar.
Fyrri hálfleikur var markalaus en
Kristján Páll Jónsson gerði út um
leikinn með tveimur mörkum í þeim
síðari. Brynjar Benediktsson innsiglaði sigurinn rétt fyrir leikslok og
Leiknir skaust á ný upp fyrir ÍR og
Víking sem eru í öðru og þriðja sætinu.

ÍR missti niður forskotið
ÍR missti tveggja marka forskot
niður í jafntefli í heimsókn sinni til
Þórs á Akureyri, lokatölur 2:2.
Árni Freyr Guðnason kom ÍR yfir
með marki á 12. mínútu og Kristján
Ari Halldórsson tvöfaldaði forystuna
þrettán mínútum síðar. Aleksandar
Linta jafnaði metin fyrir Þór úr vítaspyrnu þrettán mínútum fyrir leikslok. Aðeins þremur mínútum síðari
jafnaði Jóhann Helgi Hannesson
metin og þar við sat.

Rafn jafnaði á síðustu stundu

1. deild karla
Fjölnir – HK ............................................. 0:2
Hörður Magnússon 77., 85.
Víkingur R. – Grótta ............................... 1:0
Helgi Sigurðsson 21. (víti)
ÍA – Þróttur R. ......................................... 2:4
Andri Júlíusson 28., Arnar Már Guðjónsson 41. – Halldór Hilmisson 17., 49.(víti),
Muamer Sadikovic 37., 57.(víti) Rautt
spjald: Páll Gísli Jónsson (ÍA) 54., Þórður
Þórðarson (ÍA/þjálfari) 55., Stefán Örn
Arnarson (ÍA) 65.
Þór – ÍR..................................................... 2:2
Aleksandar Linta 77. (víti), Jóhann Helgi
Hannesson 80. – Árni Freyr Guðnason 12.,
Kristján Ari Halldórsson 25. Rautt spjald:
Haukur Ólafsson (ÍR) 909.
Njarðvík – Fjarðabyggð ......................... 1:1
Rafn Markús Vilbergsson 90. (víti) – Jóhann R. Benediktsson 84. Rautt spjald:
Daniel Sakaluk (Fjarðabyggð) 77.
Leiknir R. – KA........................................ 3:0
Kristján Páll Jónsson 62., 81., Brynjar
Benediktsson 87.
Staðan:
Leiknir R.
8 6 0 2 13:5
18
ÍR
8 5 2 1 14:11 17
Víkingur R.
8 5 1 2 12:9
16
Þór
8 4 3 1 16:9
15
Fjölnir
8 3 3 2 16:11 12
HK
8 3 2 3 9:10 11
Fjarðabyggð
8 3 1 4 12:16 10
KA
8 2 3 3 11:14
9
Þróttur R.
8 3 0 5 10:14
9
ÍA
8 2 2 4 10:13
8
Njarðvík
8 1 2 5
5:12
5
Grótta
8 1 1 6 9:13
4
Markahæstir:
Aron Már Smárason, Fjarðabyggð ........... 7
Árni Freyr Guðnason, ÍR ........................... 5
Viðar Guðjónsson, Fjölni ............................ 5
Aron Jóhannsson, Fjölni ............................ 4
Halldór A. Hilmisson, Þrótti R .................. 4
Helgi P. Jóhannsson, Leikni R .................. 4
Jóhann Helgi Hannesson, Þór ................... 4

2. deild karla
Víkingur Ó. – Hvöt .................................. 3:2
Eldar Masic 4., Brynjar Gauti Guðjónsson
57., Brynjar Kristmundsson 87.(víti) – Jón
Kári Ívarsson 68., 83.(víti) Rautt spjald:
Albin Biloglavic (Hvöt) 58.
Höttur – BÍ/Bolungarvík ....................... 0:1
Andri Rúnar Bjarnason 79.
KS/Leiftur – Reynir S............................. 3:2
Þórður Birgisson 82., 89., Eiríkur Ingi
Magnússon 65. – Jóhann Magni Jóhannsson 56., Sinisa Valdimar Kekic 90. Rautt
spjald: Hjörtur Fjeldsted (Reyni) 29.
Staðan:
Víkingur Ó
7 5 2 0 20:10 17
BÍ/Bolungarvík
7 5 1 1 16:3
16
Höttur
7 4 1 2 11:7
13
Hvöt
7 3 2 2 9:7 11
Reynir S.
7 3 1 3 20:17 10
Afturelding
7 3 1 3 13:14 10
KS/Leiftur
7 3 1 3 13:15 10
Víðir
7 3 0 4 16:14
9
Völsungur
7 1 4 2
9:10
7
Hamar
7 2 1 4
6:17
7
ÍH
7 2 0 5 5:13
6
KV
7 0 2 5 7:18
2
Markahæstir:
Þorsteinn Ragnarsson, Víkingi Ó .............. 7
Andri R. Bjarnason, BÍ/Bolungarvík ........ 6
Björn B. Vilhjálmsson, Víði ........................ 6
Stefán Þór Eysteinsson, Hetti ................... 6
Arnór Þrastarson, Aftureldingu ................ 5
Jóhann Magni Jóhannsson, Reyni............. 4
Milan Lazarevic, KS/Leiftri ....................... 4

Njarðvík og Fjarðabyggð skildu
einnig jöfn, 1:1, í Njarðvík. Með stiginu náði Njarðvíkurliðið að mjaka sér
upp úr botnsæti deildarinnar.
Jóhann Benediktsson kom Fjarðabyggð yfir með marki úr vítaspyrnu
sex mínútum fyrir leikslok. Rafn
Markús Vilbergsson jafnaði metin
fyrir Njarðvík úr vítaspyrnu á síðustu
mínútu leiksins. Austfirðingar voru
manni færri síðasta korterið eftir að
Daniel Sakaluk fékk rauða spjaldið.

Hörður með tvö í Grafarvogi

Ljósmyndir/Sigfús Gunnar

Fótboltafjörinu lokið í Eyjum
Hinu árlega peyjamóti 6. flokks drengja, Shellmótinu,
lauk í Vestmannaeyjum á laugardaginn. Það voru
strákarnir úr Þór á Akureyri sem voru sigursælastir og

lögðu Stjörnuna úr Garðabæ í úrslitaleik mótsins. Liðin
tvö má sjá hér að ofan, ásamt mynd úr leik þeirra, en
fleiri myndir frá mótinu birtast í blaðinu á morgun.

HK lyfti sér upp í sjötta sæti deildarinnar með 2:0 sigri á Fjölni á Grafarvogsvelli. Hörður Magnússon skoraði bæði mörk HK seint í leiknum.
Hann fékk tækifæri til að bæta við
þriðja markinu tveimur mínútum fyrir leikslok. Hrafn Davíðsson, markvörður Fjölnis, kom í veg fyrir þrennuna þegar hann varði vítaspyrnu
Harðar.

Sigurmark frá Helga
3. deild karla A

Svíþjóð

Björninn – Markaregn............................. 3:1
Hvíti riddarinn – Sindri ........................... 2:7
Staðan:
Árborg
6 5 1 0 19:3
16
KFG
6 4 2 0 17:7
14
Sindri
6 4 1 1 19:9
13
Álftanes
6 4 0 2 11:11 12
Björninn
6 2 0 4
9:10
6
Markaregn
6 2 0 4
8:12
6
Hvíti riddarinn
6 1 0 5
8:27
3
KFR
6 0 0 6 7:19
0

1. deild:
Trollhättan – Sundsvall .......................... 2:3
쎲 Hannes Þ. Sigurðsson og, Ari Freyr
Skúlason léku allan leikinn með Sundsvall
og Hannes skoraði sigurmarkið.
Úrvalsdeild kvenna:
Kristianstad – Kopparb./Göteborg ...... 1:1
쎲 Katrín Ómarsdóttir skoraði mark Kristianstad en var skipt af velli á 53. mínútu.
Guðný B. Óðinsdóttir og Erla S. Arnardóttir léku allan leikinn en Margrét Lára Viðarsdóttir sat á bekknum allan tímann.
Djurgården – Umeå ................................ 2:0
쎲 Guðbjörg Gunnarsdóttir varði mark
Djurgården. Guðrún Sóley Gunnarsdóttir
er frá vegna meiðsla.
Jitex – Malmö ........................................... 1:2
쎲 Þóra B. Helgadóttir varði mark Malmö
en Dóra Stefánsdóttir er enn frá vegna
meiðsla.
Hammarby – Sunnanå ............................. 2:0
Staðan:
Malmö
13 12 1 0 38:8
37
Kopp/Göteborg 13 8 3 2 37:12 27
Linköping
12 6 4 2 18:7
22
Kristianstad
13 5 4 4 23:20 19

3. deild karla B
Afríka – KFS ............................................ 1:6
Staðan:
Berserkir
5 4 1 0 13:2
13
KFK
5 2 2 1 14:9
8
Ægir
5 2 2 1 13:12
8
Þróttur V.
4 2 1 1 13:6
7
KFS
5 2 1 2 17:15
7
Vængir Júpíters 5 1 1 3 8:16
4
Afríka
5 0 0 5
6:24
0

3. deild karla D
Leiknir F. – Dalvík/Reynir...................... 2:2
Samherjar – Einherji............................... 1:3
Huginn – Draupnir................................... 4:0
Staðan:
Dalvík/Reynir
6 5 1 0 21:3
16
Einherji
5 3 0 2 11:8
9
Leiknir F.
5 2 2 1 10:7
8
Magni
5 2 1 2
7:11
7
Huginn
5 2 0 3
9:7
6
Draupnir
5 1 1 3
7:18
4
Samherjar
5 0 1 4
3:14
1

VISA-bikarinn
Bikarkeppni kvenna, 16-liða úrslit:
Breiðablik – Valur................................... 1:2
Berglind Björg Þorvaldsdóttir – Björk
Gunnarsdóttir, Dagný Brynjarsdóttir.
Haukar – Afturelding ............................. 2:0
Rebecca Wise, Dagbjört Agnarsdóttir.
FH – Selfoss.............................................. 4:0
Silja Þórðardóttir 6., 76., Liliana Martins
30., Jóhanna S. Gústavsdóttir 72.
Völsungur – Fylkir................................ 1:10
Stjarnan – KR........................................... 6:0
Tindastóll/Neisti – Grindavík................ 1:6

Örebro
12 5 4 3 16:14 19
Jitex
13 6 1 6 15:24 19
Tyresö
12 4 3 5 15:18 15
Umeå
13 4 2 7 13:21 14
Djurgården
13 4 1 8 13:19 13
Sunnanå
13 2 5 6 12:27 11
Hammarby
13 2 3 8 11:21 9
AIK
12 1 3 8
5:25 6
쮿 Örebro, lið Eddu Garðarsdóttur og Ólínu
G. Viðarsdóttur, mætir Tyresö í dag.

í kvöld
KNATTSPYRNA
3. deild karla:
Vogar: Þróttur V. – Berserkir.................. 20

HM í dag
16-liða úrslit:
Holland – Slóvakía..................................... 14
Brasilía – Chile ..................................... 18.30

Víkingar halda áfram í toppbaráttu
1. deildar. Þeir unnu eins marks sigur
á neðsta liði deildarinnar, Gróttu, á
heimavelli. Helgi Sigurðsson skoraði
eina markið úr vítaspyrnu á 21. mínútu.

Þrjú rauð og sex mörk
Mikið fjör var á Akranesi þar sem
sex mörk voru skoruð þegar Þróttur
sótti ÍA heima. Gestirnir unnu, 4:2, og
höfðu Þróttarar þar með sætaskipti
við Skagamenn. Halldór Hilmisson
og Muamer Sadikovic gerðu tvö mörk
hvor fyrir Þrótt og afgreiddu sína
vítaspyrnuna hvor. Skagamennirnir
Páll Gísli Jónsson, markvörður, og
Stefán Örn Arnarson voru reknir af
velli snemma í síðari hálfleik, auk
þess sem Þórður Þórðarson þjálfari
ÍA var rekinn af bekknum. Níu
Skagamenn héldu þó í horfinu til
leiksloka.
iben@mbl.is/vs@mbl.is

Dagný afgreiddi Breiðablik
Dagný Brynjarsdóttir tryggði Val
sæti í 8-liða úrslitum VISAbikarkeppninnar í knattspyrnu á
laugardaginn þegar hún skoraði sigurmark liðsins gegn Breiðabliki á
Kópavogsvelli, 2:1. Þessi sömu lið
mættust í úrslitum bikarkeppninnar
á síðasta ári og þá vann Valur í framlengdum leik.
Breiðablik byrjaði leikinn betur
og Berglind Björg Þorvaldsdóttir
kom Breiðabliki yfir í fyrri hálfleik.
Björk Gunnarsdóttir jafnaði metin
fyrir Val í byrjun síðari hálfleiks, áð-

ur en Dagný skoraði sigurmarkið
þegar lengra var liðið á leikinn.
FH vann öruggan sigur á liði Selfoss, 4:0, á Kaplakrikavelli. Silja
Þórðardóttir skoraði tvö af mörkum
FH, það fyrsta á 6. mínútu og síðasta markið á 76. mínútu. Liliana
Maria Pereira Martins skoraði annað mark FH á 30. mínútu og Jóhann
Steinþóra Gústavsdóttir það þriðja á
72. mínútu.
Haukar skelltu Aftureldingu á Ásvöllum, 2:0, og hefndu þar með fyrir
tap í deildinni fyrir skömmu.

Úrvalsdeildarlið Fylkis vann stórsigur á Völsungi, 10:1, á Húsvíkurvelli.
Stjarnan vann stórsigur á KR, 6:0,
í uppgjöri tveggja úrvalsdeildarliða í
gærkvöld og kemur sá markamunur
á óvart miðað við gengi liðanna undanfarið.
Grindavík varð síðasta liðið í átta
liða úrslit með því að vinna Tindastól/Neista, 6:1, á Sauðárkróki í gærkvöld.
Dregið verður til átta liða úrslitanna í hádeginu í dag.
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Íþróttir

Brattir Þessir ungu Selfyssingar voru ánægðir með lífið í Vestmannaeyjum um helgina.

Upp Lagleg tilþrif hjá Fylkispeyja í leik gegn ÍR-ingum.

Fjögurra daga
fótboltaveisla
Á að giska 700 drengir tóku þátt í
hinu árlega Shell-móti í knattspyrnu
í Vestmannaeyjum frá síðasta
fimmtudegi til laugardags. Alls
sendu 24 félög 104 lið til keppni. Að
vanda ríkti góð stemning á mótinu
sem er fyrir drengi í 6. aldursflokki.
Auk fótboltaleikja fara drengirnir
í skoðunarferðir í rútum og bátum,
haldnar eru kvöldskemmtanir þar
sem einn hápunktanna er ævinlega
leikur landsliðs og pressuliðs mótsins.
Í keppni A-liða vann lið frá Þór á
Akureyri eftir úrslitaleik við Stjörnuna, 2:1, á Hásteinsvelli.
HK og Selfoss fengu háttvísiverðlaun KSÍ að þessu sinni.

Viðurkenningin er veitt fyrir háttvísi í leik og það eru dómarar Shellmótsins sem standa að valinu.
Breiðablik og Valur voru valin
prúðustu liðin á Shell-mótinu í ár.
Að vanda var úrvalslið valið í
mótslok. Það skipa: Stefán Árni
Geirsson, Fram, Ólafur Bjarni Hákonarson, Stjörnunni,
Haraldur Einar Ásgrímsson,
Álftanesi, Eyþór Ólafsson, Fylki,
Ágúst Eðvald Hlynsson, Þór, Axel
Ingi Auðunsson, Reyni, Logi Tómasson, HK, Aðalgeir Friðriksson,
Fjölni, Birkir Heimisson, Þór, Kristófer Dan Þórðarson, FH, Brynjar
Atli Bragason, Njarðvík, Tryggvi
Snær Geirsson, Fram. iben@mbl.is

Myndataka Það er ekki oft sem strákarnir sitja svona kyrrir og foreldrarnir nýta tækifærið og smella af myndum.

Matartími Næringin er nauðsynleg til að hafa orku í hverjum leik, hvað þá í
heilu móti, og hér fá Fjölnispeyjar sér snæðing á milli leikja.

Fagn Eyjamenn hafa löngum verið
þekktir fyrir að kunna að fagna.

Ljósmynd/Sigfús Gunnar

Skoruðu Haukastrákar ánægðir eftir að hafa sent boltann í markið hjá mótherjum sínum.

Landsleikurinn Einn af föstu liðum Shellmótsins er leikur „landsliðsins“ og
„pressuliðsins“ frammi fyrir fjölda áhorfenda og þar er ekkert gefið eftir.
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SIGURBJÖRG KRISTÍN Óskarsdóttir hélt um helgina sýningu á vörum sem hún hannar o g útbýr úr kjúklingaskinni. Þar var margt athyglisvert að sjá og hér er Sigurbjörg, t.h. að spjalla við Fanneyju Asgeirsdóttur, skólastjóra, sem var meðal fjölmargra sem litu við.

Sorporkustöðin - UST stendur á sínu - Dagsektir frá 1. júlí:

H

nk.," segir í funda rgerðinni.
Þá er kva rta ð yfir því a ð Vestmannaeyjabær ha fi sent erindi til
Umhverfisstofnunar þa nn 20. a príl
með ósk um frest en sva r barst ekki
fyrr en 30. maí, eða 40 dögum síða r.
Þá hafi verið gefinn frestur til 1. júlí
sem eru einungis 20 vinnuda ga r frá
því svar berst þar dagsektum verður
beitt.
Nú óska r ráðið þess a ð frestur
verði í sa mræmi við ma t UST á
verktíma, þrír til sex mánuðir,
sérstaklega þa r sem síða sta mæling
á ryki í útblæstri sýni umta lsverða n
árangur í að draga úr mengun og a ð
innleiðing er hafin á frekari flokkun
á sorpi í Vestma nna eyjum.
Mannvit hefur unnið minnisbla ð
um endurbætur á sorpbrennslu fyrir
Vestmannaeyjabæ. Þa r kemur fra m
að núvera ndi reykhreinsun sé ófullnægjandi miða ð við kröfur í sta rfsleyfi og að búnaður til vothreinsuna r
hafi ekki skila ð nægilegum ára ngri.
Lagt er til a ð bætt verði við

Veiðibann

Aldrei fleiri á Shellmóti

Umhverfis- og skipula gsráð hefur
samþykkt a ð heimila ekki lunda veiði í Vestmannaeyjum í sumar.
Ákvörðunin er tekin með hliðsjón
af mjög bágu ásta ndi stofnsins og
lélegrar viðkomu í ár eins og undanfarin ár. Ráðið áréttar að lunda veiði
í Eyjum er á forræði bæja ryfirva lda
og mun ákvörðun um veiði eða
áframhaldandi lokun verða tekin
árlega m.t.t. a ðstæðna á hverjum
tíma.
„Lundinn og lunda veiði í Vestmannaeyjum er gríða rlega stór og
mikilvægur hluti í menningu Eyjanna og verður hér eftir sem hinga ð
til gengið um fugla og sögu með
tilhlýðilegri virðingu," segir í bókun
ráðsins.

Shellmótið fer fra m um helgina og liðin streymdu til Eyja í gær,
miðvikudag. Á mótinu verða 104 lið frá 25 félögum, þa r af eitt frá
Bandaríkjunum sem kemur sérstaklega á mótið. Heildarfjöldi þáttta kenda
hefur a ldrei verið meiri og reiknað með að um fjögur þúsund ma nns komi í
tengslum við mótið þegar allt er talið, þátttakendur og aðstandendur þeirra .
„Þátttakendur og fararstjórar eru 1200 og við getum búist við að á milli
2500 til 3000 manns fylgi liðunum. Liðin byrja a ð spila klukkan 08.20 á
fimmtudagsmorgun og spila fram a ð setningu sem hefst klukka n 18.30 með
skrúðgöngu frá Ba rna skóla num," sa gði Einar Friðþjófsson, mótstjóri
Shellmótsins.
„Mótið heldur svo áfram föstuda g og laugardag og lokahófið fer fra m kl.
18.30 á laugardagskvöld. Við notum Hásteins-, Þórs-, Týs og Helga fellsvöll
og það verður líka spilað aðeins í Eimskipshöllinni," sa gði Einar en öll
gisting sem fyrirfinnst í bænum er upppöntuð og fjöldi ma nns vinnur við
mótið. „Skipulag hefur gengið vel og kvennadeild ÍBV er burðarás í þessu
starfi og vinnur mikið verk. Þær eru á vöktum í skólanum og við matinn
og fleira og þeim ber að þakka sem og öllum þeim sem koma að mótinu,"
sagði Einar þegar rætt var við hann í gærmorgun.

verð nú kr 9 9 , "
verðáður kr 145,-

"iW'

Bærinn biður um lengri frest
Á síða sta fundi fra mkvæmda - og
hafnarráðs lá fyrir sva r Umhverfisstofnunar frá 30. ma í 2011 vegna
óska Vestma nna eyja bæja r frá 20.
apríl sl. um frestun á þvinguna rúrræðum. Fra m kemur í bréfi
Umhverfisstofnunar a ð frestur til
úrbóta er til 1. júlí nk., a ð öðrum
kosti komi til da gsekta og a nna rra
þvingandi úrræða .
í funda rgerð segir a ð í bréfi Umhverfisstofnunar frá 9. ma í sl. komi
fram a ð áætla ður verktími vegna
þeirra úrbóta sem þa rf a ð gera á
Sorporkustöðinni sé þrír til sex
mánuðir a ð ma ti stofnuna rinna r en
fresturinn til úrbóta sé a ftur á móti
innan við þrjár vikur.
„Það er ljóst a ð tíma ra mminn er
ófullnægjandi og ekki hægt a ð gera
viðeigandi ráðsta fa nir á þeim tíma .
Einnig liggur fyrir a ð ekki er unnt
að uppfylla skilyrði um mælingu
vegna anna hjá Nýsköpuna rmiðstöð
en UST hefur óska ð eftir niðurstöðum nýrra mælinga fyrir 25. júní

Maryland kex

búnaðinn til þess a ð ha nn uppfylli
kröfur núgilda ndi sta rfsleyfis. Að
auki þa rf a ð skilgreina leiðir til a ð
frárennsli frá vothreinsun sé undir
þeim mörkum sem sett eru brennslu
úrgangs. Semja þa rf við a ðila sem
hefur leyfi til a ð brenna spilliefni
um að taka við kolunum og brenna .
Komi í ljós að endurbótum loknum
að ekki hefur tekist a ð ná þeim
markmiðum a ð ryk í útblæstri sorpbrennslunnar sé vel inna n ma rka
starfsleyfis þurfi a ð grípa til freka ri
aðgerða. „Éf vel tekst til og ryk
verður umta lsvert lægra og ja fnvel
neðar en 100 mg/Nm3 kemur til
álita hvort fra mlengja eigi líftíma
brennslunnar og stefna a ð því a ð
uppfylla mörk fyrir nýja r brennslur.
Mannvit getur aðstoðað við hönnun,
útboð, eftirlit með smíði og uppsetningu eftir þörfum og óskum Vestmannaeyjabæjar," segir í skýrslunni.
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SHELLMÓTIÐ, knattspyrnumót 6. flokks drengja, var haldið með miklum glæsibrag í frábæru veðri. Alls voru keppendur rúmlega 1000,104 lið
frá 25 félögum sem léku 520 leiki á þremur dögum, frá fimmtudegi til laugardags. Hér er ÍBV í leik gegn Stjörnunni.
Mynd: Bjarni Þór.

íbúi nr. 4200 fæddist í vikunni - Eyjamenn ekki verið fleiri síðan 2004:

Fyrirheit um bætt lífsskilyrði
-Fyrirtæki standa vel - Vestmannaeyjabær stendur fjárhagslega betur
en önnur sveitarfélög á íslandi, segir Elliði Vignisson, bæjarstjóri

Að afloknum erfiðum kafla í þróun
byggðar í Vestmanneyjum virðist
samfélagið nú vera að ná nokkuð
stöðugum vexti. Á árunum 1991 til
2007 fækkaði íbúum nánast stöðugt.
Þegar upp var staðið var niðurstaðan
næstum 20% íbúafækkun. Ur tæplega 5000 niður í rúmlega 4000. Nú
virðist hins vegar varanlegri viðspyrnu vera náð og hefur nú fjölgað
þrjú ár í röð. Allt útlit er fyrir að
fjölgunin í ár verði meiri en jafnvel
bjartsýnustu menn þorðu að vona.
Fáum dylst að í Eyjum er velsæld.
Atvinnuleysi er hér lítið, íbúum
fjölgar, stórstígar samgöngubætur
gefa fyrirheit um bætt lífsskilyrði,
fyrirtækin standa vel og Vestmanna-

eyjabær stendur fjárhagslega betur
en nokkurt annað sveitarfélag á
Islandi.
Elliði Vignisson, sem verið hefur
bæjarstjóri í á sjötta ár, segir að sannarlega finni hann fyrir muninum.
„Þegar ég hóf störf var mitt fyrsta
verk að skrifa undir lánabeiðni til að
við gætum greitt laun. Samfélagið
logaði í deilum og fátt virtist benda
til þess að innan skamms yrði hér
blómlegasta bæjarfélag á landinu
öllu."
Aðspurður um hvað það hafi verið
sem mestu skipti í þessum mikla
viðsnúningi svarar hann að þar ráði
ekkert eitt. „Að stjórna bæjarfélagi
er bara rétt eins og að vera hluti af

fjölskyldu, það er ekki hægt að ná
árangri nema allir standi saman.
Stundum eru átök en þegar upp er
staðið standa allir saman um
sameiginleg markmið."
Elliði segir að vissulega hafi margt
í ytri skilyrðum hjálpað til. „Þrátt
fyrir ýmis jákvæð ytri skilyrði svo
sem sterkari stöðu útflutningsgreina
og fleira þá datt ástandið í Vestmannaeyjum ekki af himnum ofan.
Það voru Eyjamenn sjálfir sem bjuggu það til með þúsundum lítilla og
stórra
ákvarðana.
Ákvarðanir
útgerðarmanna um að kaupa kvóta
þegar aðrir seldu, ákvarðanir sjómanna um að sækja nýjar tegundir,
ákvarðanir ferðaþjónustuaðila um

að þreyja þorrann í von um betri tíð,
ákvarðanir bæjaryfirvalda um að
snúa verðmætum eignum í peninga
og nota þá til að greiða niður
skuldir, ákvarðanir fólks um að
standa með samfélaginu á erfiðum
tímum og þannig má lengi telja.
Elliði segir að þannig sé núna og
þannig muni það alltaf verða. „Það
erum við Eyjamenn sjálfir sem
sköpum okkar eigin gæfu."
Páll Þorvaldur Hjarðar og Anna
Rós Hallgrímsdóttir eignuðust sitt
þriðja barn, myndarlegan son um
helgina og er hann íbúi númer 4200
í Vestmannaeyjum.
Sjá bls. 2.

Um helgina verður þess minnst
að á sunnudaginn, 3. júlí, eru 38
ár frá því Heimaeyjargosinu lauk
en það hófst 23. janúar 1973.
Goslokahátíðin hefst í dag,
fimmtudag, og stendur fram á
sunnudag. Eins og áður er boðið
upp á fjölbreytta dagskrá, listasýningar, tónlist, handverksmarkaði og upplestur.
Meðal atriða má nefna sýningu
á verkum Sigmunds Jóhannssonar, tónleika Bjartmars og
Bergrisanna, tónleika og upplestur á Vinaminni og tónleika
þar sem þess er minnst að Oddgeir Kristjánsson, tónskáld, hefði
orðið 100 ára í ár.
Sýning Sigmunds, Sigmund the
only one í 50 ár, verður opnuð í
Akóges í dag klukkan 17.30.
Klukkan hálf níu er uppákoma í
Vinaminni sem ber ^nafnið Morð
og músík. Þar lesa Árni Þórarinsson og Yrsa Sigurðardóttir rithöfundar og Arnór og Helga og
Hippabandið verða með tónlistaratriði. í Höllinni klukkan tíu
skemmta Bjartmar og Bergrisarnir, sem alltof margir misstu af
í vetur.
Á morgun, föstudag, verða
opnaðir handverksmarkaðir í
Athena gallerýi, Eyjabúð
og Svölukoti. Hjá Golfklúbbi
Vestmannaeyja er Volcano Open
og á útisvæði sundlaugarinnar
leikur Tríó Þóris Ólafssonar.
Klukkan 16.00 opnar Sigríður
Högnadóttir, Sísí, ljósmyndasýningu og Jakob Erlingsson
málverkasýningu í anddyri
Safnahúss.
Á laugardag verður gengið á
Eldfell og Heimaklett. Kvöldverður og tónleikarnir „Óður til
Oddgeirs" verða í Höllinni.
Markaður kaupmanna verður í
miðbænum og í Safnahúsi verða
Sagnaheimar opnaðir eftir gagngerar endurbætur í Byggðasafni
Vestmannaeyja.
í Skvísusundi verður barna- og
unglingadagskrá og klukkan hálf
tólf fá þeir eldri tækifæri til að
sletta úr klaufunum. Þar verða
margir til að skemmta fólki í
krónum.
Á sunnudaginn býður Landakirkja upp á göngumessu og á
Skansinum verður saga Vatnsveitunnar sögð.
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Shellmótið 2011 -1 flokk með þeim bestu - Endaði á besta degi sumarsins:

Knattspyrna í hæstu hæðum
- Stjarnan Shellmótsmeistari eftir frábæran leik gegn Selfossi - ÍBV vann
Helliseyjarbikarinn - Aldrei fleiri leikmenn - 3000 til 4000 í tengslum við mótið

Það voru þreyttir en ánægðir drengir sem héldu heim af Shellmótinu þar sem Stjarnan stóð uppi sem Shellmótsmeistari
eftir frábæran úrslitaleik gegn Selfossi. Eyjadrengir áttu misjöfnu gengi að fagna en IBV 3 komst lengst, vann
Helliseyjarbikarinn .Þátttakendur voru um 1200 en aðstandendur mótsins áætla að milli 3000 og 4000 manns hafi komið til
Eyja í tengslum við mótið. Veður var gott alla dagana og ekki síst á laugardaginn þegar úrslitin fóru fram. Hápunkturinn
var svo lokahátíðin þar sem verðlaun og viðurkenningar voru afhent. Þar hrifust allir með, drengirnir sem hafa náð þeim
þroska að gleðjast með öðrum, fylgdarmenn, foreldrar og aðstandendur og aðrir viðstaddir.

LIÐIN sem léku til úrslita, Stjarnan og Selfoss. Leikurinn var jafn allan tímann, Stjarnan skoraði fyrst en Selfoss náði að jafna en á síðustu metrunum tryggðu Garðbæingar sér sigur
með sínu öðru marki. Allir voru drengirnir sér og félögum sínum til sóma og léku ótrúlega góða knattspyrnu.

Amman á bak við hús og mamman í hæfilegri fjarlægð
Shellmótið í Vestmannaeyjum, þar
sem strákar í 6. flokki drengja í
knattspyrnu, leiða saman hesta sína,
ber uppeldisstarfi í íslenskri knattspyrnu gott vitni sem og að enginn
stenst Eyjamönnum snúning þegar
kemur að því að skipuleggja og
halda íþróttamót. Og hvar rís knattspyrnan hærra en hjá þessum níu
og tíu ára strákum sem sumir hverjir búa yfir ótrúlegri kunnáttu og
skilningi á leiknum? Hjá þeim
ræður hjartað för ásamt virðingu
fyrir leiknum og andstæðingunum.
Og þegar kemur að því að verðlauna þá sem skara fram úr gleðst
allur hópurinn, vitandi að það geta
ekki allir unnið.
Það er búið að skrifa margt um
Shellmótið sem byrjaði sem
Tommamót. Það voru Týrarar sem
fóru af stað með mótið en hugmyndina átti Lárus Jakobsson sem
fallinn er frá. Frá upphafi hefur
mikill metnaður verið aðall
Shellmótsins og það hefur ekki
breyst þó ÍBV hafi tekið við kyndlinum enda flestir þeir sömu í starfi
ennþá. Allt gengur þetta eins og vel
smurð vél, allar tímaáætlanir standast sem er ekki lítið mál þegar rúmlega 1000 strákar eru mættir til að
spila samtals 520 leiki á þremur
dögum. Og kerfíð sem leikið er
eftir, þar sem fyrstu tveir dagarnir
fara í að hrista liðin saman, sannaði
sig í úrslitaleiknum í Shellmótsbikarnum, þar sem Stjarnan sigraði
Selfoss 2:1 í jöfnum og skemmtilegum leik.

Strákarnir í aðalhlutverki

Auðvitað eru strákarnir 1200 í
aðalhlutverki en mömmur og
pabbar og stundum afar og ömmur,
sem fjölmenntu sem aldrei fyrr á
mótið í ár, láta líka til sín taka í
leikjunum. Það er þó á lágstemmd-

Leikkerfi mótsins gengur upp

Það er ekki lítið mál að láta hlutina ganga upp þegar mæta 104 lið
frá 25 félögum til að leika samtals
520 leiki á þremur dögum eins og
er á Shellmótinu. Mótið hefur
þróast með árunum en hugsunin
hefur alltaf verið sú sama, að
knattspyrnan sé í öndvegi og að
allir keppendur fái að njóta sín,
óháð getu og frammistöðu.
Jónas Sigurðsson hefur frá
upphafi verið einn af aðalskipuleggjendum mótsins og er hann
höfundur kerfis sem nú er spilað
eftir. Það byggist á því að hver
dagur, fimmtudagur, föstudagur og
laugardagur, er í rauninni sérstakt
mót. „Fyrsta daginn eru það þjálfarar sem raða liðunum í flokka
eftir getu að þeirra mati. A föstudeginum er liðuðum raðað í flokka
eftir frammistöðunni daginn áður
og það sama á við um laugardaginn en þá er spilað í 13 flokkum
og í hverjum þeirra eru átta lið
sem öll spila um bikar í sínum
flokki," sagði Jónas.
Þetta fyrirkomulag á sér ekki
hliðstæðu á öðrum mótum en
segja má að mótin á fimmtudegi
og föstudegi fari í að hrista liðin
saman fyrir úrslitin á laugardeginum. „Fyrsta daginn erum við
að sjá 10 til 15 marka mun í
leikjum, 3 til 8 marka mun á
ari og penni nótum en áður þegar
sumir foreldrar kunnu sér ekki hóf í
að hvetja sína menn. Núna eru þeir
í hæfdegri fjarlægð en ennþá spila
strákarnir á allan tilfinningaskalann
hjá sínu fólki og í einum leiknum
hjá ÍBV sem fram fór á Týsvellinum var mamman á svölum

þólskerfiSioVliV

Kvöldvakan skipar stóran sess á
mótinu og þeir sem ná því að
komast í landslið eða pressulið
Shellmótsins fá aðdáun félaganna.
Aðstandendur og fararstjórar
gleymast ekki og er fulltrúum allra
félaga boðið í kvöldsiglingu. og á
dansiball. Það fá því allir eitthvað
fyrir sinn snúð sem mæta á
Shellmót.
Úrslitaleikirnir eru á laugardeginum þar sem keppt er um 13
bikara sem bera nöfn ýmissa eyja
og kennileita í Eyjum. ÍBV 3
sigraði í sínum flokki og fékk að
launum Helliseyjarbikarinn.

Stóra stundin

JÓNAS við mótatöfluna. -Þetta fyrirkomulag á sér ekki hliðstæðu á
öðrum mótum en segja má að mótin á fimmtudegi og föstudegi farí í
að hrista liðin saman fyrir úrslitin á laugardeginum, segir hann.
föstudeginum en munurinn er
kominn niður í 1 til 2 mörk í úrslitunum á laugardeginum þegar
keppt er um Heimaeyjarbikarinn

og tólf aðra bikara," sagði Jónas
og var ekki annað að heyra á þeim
sem rætt var við en að fólk væri
sátt við þetta fyrirkomulag.

Týsheimilisins og amman bak við
hús. Báðar áttu þær það sameiginlegt að vera að fara á límingunum
yfir leiknum þar sem sonurinn og
dóttursonurinn var meðal leikmanna.
Lífið er ekki bara fótbolti á
Shellmóti og geta strákarnir farið í

sprang, sund, fjöruferð og kassabflarall inni í Herjólfsdal, í rútu- og
bátsferðir. Skrúðgangan og setning
mótsins á fimmtudeginum er einn
af hápunktum mótsins og upplifunin hjá strákunum ekki ósvipuð
því sem gerist á Olympíuleikunum
að ganga undir fána síns félags.

í stóra úrslitaleiknum, þangað sem
allir vilja ná, er tekist á um Shellmótsbikarinn. Þar buðu Stjarnan og
Selfoss upp á frábæra knattspyrnu
og ótrúlegt sjá hvað strákar, ekki
eldri en þetta, eru góðir knattspyrnumenn. Flestir af þeim sem
nú skipa landslið íslands í öllum
aldursflokkum hafa leikið á Shellmóti og miðað við frammistöðu
strákanna hjá Stjörnunni og
Selfossi þurfum við ekki að kvíða
framtíðinni í íslenskri knattspyrnu.
Hápunkturinn er svo lokahófið þar
sem 2000 til 3000 manns voru
samankomin í sal Iþróttamiðstöðvarinnar. Bjarni Ólafur Guðmundsson stjórnaði eins og herforingi og
var frábært að sjá hvað allt gekk
snurðulaust fyrir sig. Og alltaf er
jafn gaman að upplifa gleðina og
samhuginn hjá strákunum sem bera
starfi félaga vítt og breitt um landið
fagurt vitni. Vestmannaeyingar geta
borið höfuðið hátt og eiga allir sem
koma að framkvæmdinni hrós skilið. Sigurvegari mótsins er svo
knattspyrnan sem á Shellmóti í
Eyjum fer í hæstu hæðir.
Ómar Garðarsson.
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Bikarmeistarar
Á laugardegi er mótinu skipt upp
í 13 bikarmót og taka 8 lið þátt í
hverju móti. Leikir fimmtudags
og föstudags eru notaðir til að
raða liðum í sem jafhasta styrkleikaflokka fyrir bikarmótin á
laugardegi. í hverju móti er
hðum skipt í 2 x 4 liða riðla.
Sigurvegarar riðla leika til úrslita
á hverju móti. Lið sem sigrar fær
bikar og gullpeninga, lið í 2. sæti
fær silfurpeninga. Úrslit mótanna voru sem hér segir :
Heimaeyjarbikarinn Fram.
Eldfellsbikarinn Þór-4.
Alseyjarbikarinn Afturelding.
Elliðaeyjarbikarinn ÍR.
Stórhöfðabikarinn KA-3.
Heimaklettsbikarinn Valur-3.
Bjarnareyjarbikarinn 1.
Njarðvík-1.
Helliseyjarbikarinn ÍBV-3.
Suðureyjarbikarinn Valur-2.
Ystaklettsbikarinn Breiðab.-9.
Helgafellsbikarinn
HK-2.
Shellmótsbikarinn Stjarnan-1.

Shellmótsliðiö 2011
í hverjum leik Shellmótsins
skráir dómarinn hver hafi verið
besti leikmaður vallarins. Þessum skráningum dómara er safnað saman og þær notaðar til að
finna 12 bestu leikmenn Shellmótsins. Shellmótsliðið 2011 er
skipað þessum leikmönnum :
Alex Dunda, Colorado Rush,
Arnór Ingi Kristinsson,
Stjömunni, Aron Máni Sverrisson, Þór, Einar Örn Sindrason, FH, Guðmundur Axel
Einarsson, Þrótti, Jökull
Andrésson, Aftureldingu,
Martin Bjarni Guðmundsson,
Selfossi, Omar Castaldo
Einarsson, KR, Stefán Ingi
Sigurðsson, Breiðabliki, Tómas
Bent Magnússon, ÍBV, Viktor
A Hafþórsson, Fjölni og
Þorsteinn Már Þorvaldsson,
KA.

Prúðustu liðin
A hverju móti eru veitt verðlaun
til prúðustu liðanna á mótinu.
Allir starfsmenn mótsins taka
þátt í þessu vali og koma ábendingum til mótsstjómar, þannig að
það dugar ekki að vera stillur á
einum stað og sleppa sér svo
annars staðar. Að þessu sinni
þóttu Akranes og Selfoss vera
með prúðustu liðin á mótinu.

Háttvísi KSÍ
A hverju móti veitir KSÍ verðlaun til þeirra félaga sem sýna
mesta háttvísi í leik. Dómarar
hvers leiks skrá á dómaraskýrslu
hvort lið hafi sýnt meiri háttvísi í
hverjum leiknum.
Þessum upplýsingum er safhað
saman og niðurstaðan í ár var að
Colorado Rush og Álftanes
hafi sýnt mesta háttvísi í leik,
prúðustu liðin á velli.

UNNU HELLISEYJARBIKARINN Strákarnir í ÍBV 3 komu, sáu og sigruðu í baráttunni um Helliseyjarbikarinn á laugardaginn.

Jóhanna Vigdís fylgdi syninum á Shellmótið:

Frábær stemmning

Mörg þekkt andlit er að finna í hópi foreldra sem fylgja
peyjunum sínum á Shellmótið. Meðal þeirra sem komu
í ár var fréttakonan og matgæðingurinn Jóhanna Vigdís
Hjaltadóttir á RÚV sem var að mæta í fyrsta skipti.
Þegar hún var spurð hvernig henni hefði lfkað voru
stóru lýsingarorðin ekki spöruð.
„Þetta var æðislegt, frábær stemmning og dásamlegt í
alla staði," sagði Jóhanna Vigdís, sem fylgdi syninum,
Erlendi Guðmundssyni, á Shellmótið. Þó pabbinn,
Guðmundur Magnússon, sé FH-ingur er Erlendur
Valsari og á seinna ári í sjötta flokki. Jóhanna Vigdís
hafði sett stefnuna á mótið í fyrra en forfallaðist á
síðustu stundu vegna vinnunnar. „Veðrið var svo algjör
aukabónus en það getur verið misjafnt eins og þið
þekkið og ég sé ekki eftir einni einustu sekúndu sem
fór í þetta," sagði Jóhanna Vigdís sem lfka var liðsstjóri.
Og það er ekki bara knattspyrnan sem skiptir máli að
hennar mati. „Þetta þjappar saman drengjum og fjölskyldum sem þama hittast og kynnast. Ekki má gleyma
að Shellmótið er ekki bara keppnin á vellinum, það er
lfka áherslan á að vera með og taka þátt í leiknum sem
gerir þetta svo eftirminnilegt. Það er einnig svo gaman
að fá þetta tækifæri til að koma til Vestmannaeyja,
skoða sig um, fara í siglingu og rútuferð um
Heimaey."
Jóhanna Vigdís kom til Eyja um Landeyjahöfn og
flaug til baka á laugardagskvöldið. Hún segir að
Landeyjahöfn sé stórt skref fram á við fyrir Eyjamenn
og gesti. „Nú getur maður skroppið til Eyja og fengið

STOLT MAMMA Jóhanna Vigdís og sonurinn
Erlendur.
sér að borða eins og við fjölskyldan gerðum í fyrra.
Fólk sem ég talaði við sá lfka fyrir sér að ferð til Eyja
gæti jafnast á við ferðir að Gullfossi og Geysi," sagði
Jóhanna Vigdís að endingu.

FORELDRAR og aðstandendur
taka þátt í leiknum. Hér eru
stuðningsfólk Stjörnunnar að
fagna árangri sinna manna í
leiknum um Shellmótsbikarinn.

Komu langt að - Colorado Rush frá Denver - Féllu vel inn í hópinn:

Barcelóna og Man. United í uppáhaldi

Þeir féllu vel inn í hópinn strákamir í Colorado Rush frá Denvero
í Bandaríkjum sem tóku þátt í
Shellmótinu. Vom í hópi betri liða
og nutu þess í botn eins og íslenskir jafnaldrar þeirra að spila
fótbolta frá morgni frá kvölds frá
fimmtudegi til mánudags.
Ein mamman í hópnum, Sabrina
Ezell, sagði hópinn feta í fótspor
liðs frá Denver sem tók þátt í
Shellmótinu fyrir tveimur ámm.
„Það þótti frábær ferð og var tekin
ákvörðun um að fara aftur og hér
erum við mætt," sagði Sabrina
sem sagði að dvölin í Eyjum og
mótið hefði farið langt fram úr
væntingum. „Knattspyma hefur
verið að sækja í sig veðrið í
Bandarfkjunum síðustu 20 árin og
það em jafnt strákar og stelpur
sem æfa fótbolta. Strákarnir okkar
sem em hér em níu og tíu ára og
sonur minn hefur æft í fimm ár,"
sagði Sabrina.
Hún er mjög ánægð með skipulag mótsins og þekkir hún ekki
sambærileg mót í Bandaríkjunum.
„Ég veit ekki um mót fyrir einn

HRESSIR STRAKAR sem féllu vel inn í hópinn. Stóðu sig vel og
fengu háttvísiverðlaun KSÍ. Sabrina stillti sér upp með Iiðinu..
aldursflokk eins og er á Shellmótinu, það eru haldin mót heima
fyrir alla flokka sem verða allt
öðmvísi. Móttökur hér hafa verið
frábærar og allir tilbúnir að segja

okkur til ef við rötum ekki. Eyjan
er lfka fallegri en okkur óraði fyrir
og þetta ásamt fótboltanum fór
langt fram úr því sem við bjuggumst við."

Alls er hópurinn 29 manns, níu í
liðinu, sex fararstjórar og fjórtán
foreldrar. Á meðan rætt var við
Sabrinu vom strákarnir frá Denver
að spila við HK sem þeir sigmðu
með einu marki. Þetta var fjórði
leikurinn þeirra og höfðu þeir
unnið þá alla. Já, getan var fyrir
hendi, Denverstrákamir spiluðu
fast án þess að vera grófir en eins
og hjá strákunum okkar var það
hjartað sem réð ferð. Sabrina samsinnti þessu. „Já. Það er alveg
rétt, þeir spila með hjartanu og
heiðarlega eins og öll liðin hérna.
Þetta er strákar sem hafa æft í
fimm ár."
Þrátt fyrir vaxandi áhuga á
knattspyrnu í Bandaríkjunum
sagði Sabrina að talsvert vantaði
upp á að Bandaríkjamenn stæðust
samanburð við Evrópu þó landslið
þeirra hafi staðið sig vel. „Þetta
finna strákarnir og fylgjast vel
með því sem er að gerast í
Evrópu, í Englandi og Spáni þar
sem Man. United og Barcelóna
era i uppá-haldi. Er það ekki síst
spænski boltinn sem heillar þá,"

*
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Reykvískir Vesturbærinn gegn Neðra-Breiðholtinu, eða bara KR gegn ÍR.

Hressir Skagapilturinn Benjamin Mehic ásamt félögum sínum í liði ÍA.

Fjölmennt og
fjörugt í Eyjum
Kristján Jónsson
kris@mbl.is

Shellmótið í Vestmannaeyjum var
fjörugt nú sem endranær en mótið
fór fram í síðustu viku. Um er að
ræða mikla knattspyrnuveislu fyrir
drengi í 6. flokki sem stendur frá
miðvikudegi til laugardags. Flestir
keppenda eru á elsta ári í 6. flokki
eða á tíunda aldursári. Iðkendafjöldi
hjá félögunum er orðinn svo mikill
að mörg þeirra senda eingöngu
keppendur sem eru á elsta ári en ná
þó að manna mörg lið. Breiðablik
mætti til að mynda með níu lið sem
voru eingöngu skipuð leikmönnum á
elsta ári í 6. flokki.
Knattspyrnubærinn Akranes átti
að sjálfsögðu sína fulltrúa í mótinu
og sendi þrjú lið til leiks. Benjamin
Mehic hafði orð fyrir þeim og var
hinn brattasti. „Okkur hefur gengið
vel. Við erum mjög góðir og erum
komnir alla leið í úrslitakeppnina.
Ég vona að við náum að komast í úr-

slitaleikinn og við gætum alveg unnið bikarinn,“ sagði Benjamin þegar
Morgunblaðið ræddi við hann á
föstudaginn. Um er að ræða átta liða
úrslitakeppni sem hefst í tveimur
riðlum.
Benjamin sagði flesta vera góða í
fótbolta á Skipaskaga en uppáhaldsleikmaður hans í meistaraflokki ÍA
heitir Arnar. Spurður um hvort
hann væri bestur í 6. flokki á Skaganum færðist glott yfir andlit Benjamins sem spilar á miðjunni í Aliðinu. „Kannski. Hver veit?“
Á Shellmótinu spila liðin þrjá leiki
á dag og því er um býsna marga leiki
að ræða á heildina litið. „Jú jú, við
verðum stundum þreyttir. Við reynum að hvíla okkur á milli leikja,
borða og safna orku fyrir næsta leik.
Einnig förum við stundum í sund á
milli leikja,“ benti Benjamin á en
hann sagði alla vera á Shellmótinu
með það fyrir augum að skemmta
sér og hafa gaman af boltanum. Er
það gott veganesti á pollamóti.

Ljósmyndir/Sigfús Gunnar

Fjör Þessir hressu strákar úr Fjölni í Grafarvogi skemmtu sér konunglega í upphitun fyrir næsta leik.

Landsleikur Einn af hápunktum mótsins er jafnan leikur „Landsliðsins“ og „pressuliðsins.“ Hér er marki fagnað.

Einbeiting Allra augu á boltanum í viðureign Selfyssinga og Stjörnudrengja.

Návígi Þessir strákar úr Keflavík og Stjörnunni gáfu ekkert eftir.
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Stór torfærukeppni
Skipalyftutorfærukeppnin fer fram í
Eyjum á laugardag. Torfærufélag
Suðurlands og Björgunarfélag
Vestmannaeyja standa fyrir keppninni og lofa frábærri skemmtun.
Keppendur eru óvenju margir og
mikil spenna í loftinu enda langt
síðan svo stór keppni hefur verið
haldin hér á landi.
„Þetta verður hörkuflott keppni og
mikil spenna í torfæruheiminum.
Keppnin fer fram austur í gryfju á
laugardaginn og stendur frá kl.
11.00 til 16.00, bílastæði verða við
hitaveitusvæðið og rukkað inn við
afleggjarann að krossbrautinni.
Þátttaka hefur ekki verið svona góð
lengi og nú þegar eru 22 bílar
skráðir til keppni. Þeir fara að
tínast til Eyja og einverjir koma í
dag, og svo á fimmtudag og föstudag,“ sagði Halldór Ingi Guðnason,
einn þeirra sem hefur staðið í
undirbúningi keppninnar þegar
rætt var við hann á miðvikudagsmorgun.
„Við reiknum með að 5 til 6
manns fylgi hverjum bíl og svo má
gera ráð fyrir að einhverjar fjölskyldur fylgi keppendum eftir. Við
byrjuðum að undirbúa keppnina
síðasta haust og Vestmanneyjabær
hefur hjálpað mikið til og fyrir það
erum við þakklátir. Síðasta torfærukeppni á svona bílum var
haldin 1984 og þetta verður
skemmtun á heimsmælikvarða,“
sagði Halldór Ingi.

SHELLMÓTIÐ var haldið um síðustu helgi en þátttakendur í mótinu voru tæplega 1.200. Frábært veður var mótsdagana þrjá en mótinu lauk
á laugardaginn með úrslitaleik HK og Fjölnis þar sem HK hafði betur. Nánar um mótið á síðum 21 og 22 í dag.

Drífandi stéttarfélag ályktar vegna arðgreiðslu Vinnslustöðvarinnar:

Smá bilun í
stjórnborði
fyrir aðalvél
„Þetta er ekkert alvarlegt, smábilun
í stjórnborði fyrir aðalvél,“ sagði
Eyþór Harðarson, útgerðarstjóri
Ísfélagsins þegar hann var spurður
út í stöðuna á Heimaey VE sem
kom ný til landsins frá Chíle í
byrjun maímánaðar. „Við erum að
fá sérfræðing frá Rolls-Royce í
kvöld til að leysa þetta. Þetta er í
ábyrgð og eins og fylgir því að taka
nýja hluti í notkun, það kemur eitthvað upp og best að fá sérfræðing
til að leysa málin. Í dag kemur í
ljós hvað þetta er og hvort þetta
leysist ekki fljótlega.Við erum alla
vega ekki að fara á taugum yfir
þessu,“ sagði Eyþór og telur bilunina ekki stórvægilega.

Sanngjarnt að þeir sem
skapa arðinn fái sinn skerf
Stjórn og trúnaðarráð Drífanda stéttarfélags óskar hluthöfum Vinnslustöðvarinnar innilega til hamingju
með þá risaarðgreiðslu er samþykkt
var á síðasta aðalfundi fyrirtækisins
og vonar að þeir njóti hennar vel.
Jafnframt minnir trúnaðarráðið
hluthafa á að þessi arður varð til
með striti og löngum vinnudögum
verkafólks og sjómanna. Verkafólks
sem vinnur á töxtum sem eru það
lágir að þeir rétt ná lögbundnum lágmarkslaunum í landinu.
Þetta kom fram í samþykkt fundar
stjórnar og trúnarráðsins sem
haldinn var á mánudaginn.

Þar segir líka að fiskverkafólk í
Vestmannaeyjum krefjist þess að fá
vinnu sína metna að verðleikum og
minnir á að taxtar eru aðeins lágmarks- en ekki hámarkslaun.
„Arðgreiðslan sýnir að fyrirtækið
getur vel greitt sannvirði fyrir vinnu
verkafólks og ætti að gera það að
forgangsverkefni sínu nú þegar.
Það krefjast margir arðsins af
auðlindinni þessa dagana og
vikurnar, en lágmark er að þeir sem
skapa arðinn með vinnu sinni fái
sanngjarnan skerf í sinn hlut áður en
aðrir hrifsa hann til sín,“ segir í
ályktuninni.

Meðalhiti á Stórhöfða
1,3 stigi yfir meðallagi
Samkvæmt upplýsingum á vef Veðurstofu Íslands var júnímánuður
hlýr um landið vestanvert en fremur kaldur austanlands. Mjög þurrt
var á landinu, sérstaklega þó norðvestanlands þar sem mánuðurinn
var sá þurrasti sem vitað er um. Sérlega sólríkt var um landið sunnan, vestan- og norðanvert. Meðalhiti í Reykjavík mældist 10,7 stig, 1,7
stigi ofan meðallags og er þetta áttundi hlýjasti júnímánuður sem
vitað er um i Reykjavík. Á Stórhöfða var meðalhiti í júnímánuði 9,3
stig og er það 1,3 stigum yfir meðallagi og er 14. til 15. heitasti
júnímánuður sem vitað er um í Vestmannaeyjum. Mjög þurrt var á
landinu og úrkoma alls staðar minni en í meðalári.
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ShellmótiÝ 2012:

Frábært mót í frábæru veÝri
Einu af glæsilegustu Shellmótum
frá upphafi lauk með lokahófi í
Íþróttamiðstöðinni á laugardag.
Að baki voru þrír annasamir
mótsdagar, þar sem strákarnir
spiluðu fótbolta, fóru í báts- og
rútuferðir, kynntust hver öðrum
og skemmtu sér. Flestir, ef ekki
allir sem blaðamaður ræddi við á
mótinu, voru sammála um að
Shellmótið væri langflottasti
íþróttaviðburður landsins, sérstaklega þegar veðrið er eins og
það var um helgina.
Reyndar rigndi aðeins á mótsgesti
eftir hádegi á föstudag en það kom
ekki að sök því fljótlega stytti upp
og enginn er verri þótt hann vökni.
Mótið, sem fyrst gekk undir nafninu
Tommamót, hefur fyrir löngu skipað
sér veglegan sess í knattspyrnusumrinu enda þótti það mikið
frumkvöðlastarf hjá Lárusi Jakobssyni og félögum að koma mótinu á
koppinn á sínum tíma. Síðan þá
hafa aðrir tekið við kyndlinum, þeir
Einar Friðþjófsson, Jóhann Jónsson,
Björgvin Eyjólfsson, Björn Elíasson, Jónas Sigurðsson, Hörður
Óskarsson, Jóhann Guðmundsson
og Hafsteinn Hjálmarsson skipa
mótsnefndina en flestir hafa þeir
áratuga reynslu að baki. Sjálfir
segja þeir að það sé bara svo gaman
að taka þátt í skipulagningu og svo
sjálfu mótshaldinu, þess vegna
koma þeir alltaf aftur að ári.
Góð reynsla er nú komin á nýtt
skipulag sem var reynt á sínum tíma
en með því var aflögð hefðbundin
getuskipting í A-, B-, C-lið og svo

EYJAKRAKKARNIR náðu fínum árangri í mótinu, spiluðu til úrslita um Bjarnareyjarbikarinn og unnu Ystaklettsbikarinn.
framvegis. Nú spila öll lið og reynt
er að getuskipta þeim til að byrja
með. En liðin færast svo til eftir
getu, þannig að þegar upp er staðið
hafa flest liðin átt góða möguleika á
að vinna í það minnsta einn leik, ef
ekki fleiri. Það besta við nýja skipulagið er hins vegar það, að á morgni
laugardags, eiga öll liðin enn
möguleika á að vinna bikar en alls

eru í boði þrettán bikarar í Shellmótinu.
Bestu liðin keppa að lokum um
sjálfan Shellmótsbikarinn en í ár
voru það HK og Fjölnir sem áttust
við í æsispennandi úrslitaleik. Fyrri
hálfleikur var nokkuð jafn en undir
lok hálfleiksins komst HK yfir. Í
síðari hálfleik var HK sterkari
aðilinn og náði að bæta við öðru

marki skömmu áður en leik var
lokið.
Árangur ÍBV var ágætur. Félagið
vann Ystaklettsbikarinn og spilaði
til úrslita um Bjarnareyjarbikarinn
en ÍBV tefldi fram sex liðum í mótinu.
Þótt fótboltinn sé aðalatriðið, þá er
svo fjölmargt annað í boði fyrir
strákana. Flestir voru þeir sammála

um að útisvæðið við sundlaugina
væri frábært. Í raun áttu margir
erfitt með að benda á eitthvað eitt
sem væri skemmtilegast, rútuferðin,
bátsferðin, kvöldvakan, landsleikurinn, grillveislan, lokahófið og
síðast en ekki síst allir leikirnir. Allt
er þetta eintóm gleði og fjör.

VerÝlaun á
Shellmótinu
Shellmótsbikarinn
HK
Elliðiaeyjarbikarinn
Breiðablik
Bjarnareyjarbikarinn
Stjarnan
Heimaeyjarbikarinn
Keflavík
Helgafellsbikarinn
Fram
HÖTTUR frá Egilsstöðum mætti í fyrsta sinn á Shellmótið í ár
Stórhöfðabikarinn
KR 2
Suðureyjarbikarinn
Haukar
Álseyjarbikarinn
Afturelding 3
Surtseyjarbikarinn
Reynir S.
Heimaklettsbikarinn
Þór 4
Eldfellsbikarinn
Þróttur 3
Helliseyjarbikarinn
FH 4
Ystaklettsbikarinn
ÍBV 4
Háttvísisverðlaun KSÍ
Skallagrímur
Reynir S.
Prúðustu félögin
Valur
Grótta
Kappátið
Víkingar

STUND milli stríða. Baldvin Þór ásamt föður sínum, Hannesi .

Himinlifandi Þetta er toppurinn
meÝ ShellmótiÝ
-segja feÝgarnir Hannes FriÝbjarnarson og Baldvin Þór

Höttur frá Egilsstöðum tók þátt í
Shellmótinu í fyrsta sinn í ár, ásamt
Hvöt frá Blönduósi og Reyni
Sandgerði. Hilmar Gunnlaugsson
var fararstjóri hjá Hetti, sem sendi í
ár eldra árið í 6. flokki til leiks.
„Við erum bara alveg himinlifandi
með mótið,“ sagði Hilmar þegar
hann var spurður út í það hvernig
Austfirðingar upplifðu Shellmótið.
„Þetta er búið að vera frábært í alla
staði. Við reyndum að komast inn í
fyrra en komumst þá ekki að. Svo
komumst við inn núna þannig að
það hefur verið mikil spenna að
byggjast upp í kringum þessa þátttöku hjá okkur. Þetta hefur verið
mikil gulrót í okkar starfi fyrir
strákana því þeir upplifa þetta sem
mjög merkilegan hlut, enda full
ástæða til því þetta er stærsta mótið
sem þessir strákar hafa nokkurn
tímann tekið þátt í.“
Ekki skemmdi fyrir að árangur
Hattarmanna í mótinu var með
miklum ágætum. „Við erum núna

búnir að vinna sjö leiki af átta og
þetta hefur verið vonum framar.
Strákarnir eru búnir að standa sig
mjög vel um helgina, þetta er
öflugur hópur. Vonandi komum við
bara með tvö lið að ári.“
Hilmar segir að það sem hann sé
hrifnastur af, er hversu mikið er í
boði fyrir utan fótboltann. „Strákarnir hafa notið þess að taka þátt í
þessum viðburðum og það er varla
ein dauð mínúta. Ef svo er, þá eru
þeir komnir út í fótbolta eða að
kynnast strákum úr öðrum liðum,“
sagði Hilmar.
Þið leggið talsvert á ykkur til að
taka þátt í Shellmótinu og ferðist
lengi til að komast til Eyja?
„Já það má segja það. Það var lagt
af stað klukkan sjö á miðvikudagsmorgun og komið hingað síðdegis.
Svo keyrum við austur aðfaranótt
sunnudags og verðum komnir til
Egilsstaða á sunnudagsmorgun. En
þetta er vel þess virði,“ sagði Hilmar
að lokum.

Blaðamaður Frétta rakst á fyrrum
íbúa Vestmannaeyja, trommuleikara hljómsveitarinnar Buff, Hannes
Friðbjarnarson en hann kenndi um
tíma við Listaskóla Vestmannaeyja.
Hann var hér ásamt syni sínum,
Baldvini Þór og sambýliskonu
sinni, söngkonunni Guðrúnu
Gunnarsdóttir, sem reyndar var
fjarverandi þegar viðtalið var tekið.
„Við vorum hérna bæði, við
Guðrún en við erum hér á eigin
vegum til að fylgjast með mótinu úr
fjarlægð. Shellmótið er ótrúlega
flott, gott skipulag á því og ekki
skemmir þegar veðrið er eins og
það hefur verið, alveg ótrúlegt. Við
hlökkum strax til að koma á næsta
ári því strákurinn er á yngra ári.
Við höfum auðvitað farið á nokkur
svona mót en þetta er toppurinn.
Strákarnir eru alveg í skýjunum og
vilja helst ekkert fara heim.“
Þau Hannes og Guðrún voru ekki
í fellihýsi eins og svo margir aðrir,
heldur gátu verið í íbúð í bænum.

„Við erum það heppin að ég á mjög
marga vini hér í Eyjum og Guðrún
er ættuð héðan og á marga ættinga
hér. Þannig að ég fór í það að redda
bíl og hún íbúð. Það er eiginlega
búið að stjana við okkur hérna. Nú
erum við bara að undirbúa að koma
aftur hingað um goslokahelgina,“
sagði þessi hressi tónlistarmaður.

GóÝur í aÝ skora
Sonur hans, Baldvin Þór, var
hæstánægður með Shellmótið.
„Þetta er bara mjög flott. Okkur
hefur gengið mjög vel. Við erum
búnir að spila sjö leiki og höfum
unnið þrjá. Ég spila á hægri kanti
en er samt markahæstur því ég er
svolítið góður að skora. Svo tek ég
allar hornspyrnur í liðinu.
Með hvaða liði heldur þú í enska
boltanum?
„Ég held með Liverpool, besta
liðinu,“ sagði Baldvin Þór að
lokum.

Fréttir / Fimmtudagur 5. júlíí 2012
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ShellmótiÝ 2012:

BESTU LIÐIN. HK og Fjölnir mættust í úrslitaleik um Shellmótsbikarinn í ár í æsispennandi leik þar sem HK hafði að lokum betur 2:0.

SKRÚÐGANGA Shellmótsins var að vanda fjölmenn og fyllti nánast allan Faxastíginn frá Heiðarvegi.

Sigurgeir ásamt syni sínum, Ísak Andra.

EyjamaÝurinn Sigurgeir GuÝlaugsson:

Sýndi GarÝbæingum
eyjuna sína
Eyjamaðurinn Sigurgeir Guðlaugsson var fararstjóri hjá Stjörnunni á
Shellmótinu. Sigurgeir tók sjálfur
þátt í Tommamótinu sem peyi en
hefur auk þess komið einu sinni
áður með elsta son sinn.
„Við vorum með rúmlega sjötíu
peyja með okkur og mér skilst að
við höfum verið stærsti hópurinn.
Ég var annar tveggja fararstjóra en
auk þess vorum við með liðsstjóra
með hverju liði og foreldrar skiptu
svo á sig hinum ýmsu hlutverkum.
Alls vorum við með níu lið í mótinu
og ég gat ekki betur séð en að þetta
hafi gengið mjög vel.“
Hvernig upplifðu strákarnir mótið?
„Þeim fannst þetta alveg æðislegt.
Þetta er mitt þriðja mót og ég hef
aldrei upplifað þessi mót öðruvísi en
að það sé mikil gleði og mikið fjör.
Ef ég man þetta rétt þá var fyrirkomulagið öðruvísi þegar ég kom

fyrir fimm árum en ég er ekki frá því
að fyrirkomulagið nú sé betra en
það var áður. Nú vöknuðu strákarnir á laugardagsmorgni og allir
áttu möguleika á bikar.“
Sigurgeir segir að enginn standist
Eyjamönnum snúning þegar kemur
að mótshaldinu. „Eyjamenn eiga
hrós skilið fyrir það hvernig haldið
er utan um mótið. Þetta mót hefur
vaxið mikið síðan við vorum á
Tommamótinu en eitt hefur ekkert
breyst og það er þetta jákvæða
hugarfar sem smitast til þátttakenda.
Það varð enginn pirraður þótt bíða
þyrfti í klukkutíma eftir að komast í
sund, allir voru jákvæðir og samtaka
í að gera þetta mót sem skemmtilegast fyrir peyjana. Sjálfur hafði ég
mjög gaman af því að sýna hópnum
eyjuna mína og segja þeim gamlar
frægðarsögur,“ sagði Sigurgeir
hlæjandi að lokum.

LEÓ Viðarsson, Eyjapeyi, var í
landsliði Shellmótsins.

STÖÐ 2 Sport gerði sérstakan þátt um Shellmótið og sýnir síðar í
sumar en hér ræðir Gaupi við unga leikmenn ÍBV.

STRÁKARNIR kunnu alveg að
fagna eins og stjörnurnar.

FORELDRAR eru mikilvægir á mótinu. Hér eru stuðningsmenn ÍBV.

°
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MORGUNBLAÐIÐ MÁNUDAGUR 2. JÚLÍ 2012

ÍÞRÓTTIR
KNATTSPYRNA

Pepsi-deild karla
Úrvalsdeildin, 9. umferð:
ÍA – FH ..................................................... 2:7
Gary Martin 55., Dean Martin 74. – Hólmar Örn Rúnarsson 30., Albert Brynjar
Ingason, 36., Atli Guðnason 41., 73., 90.,
Emil Pálsson 70., Björn Daníel Sverrisson
80.
KR – Grindavík........................................ 4:1
Grétar Sigfinnur Sigurðarson 45., Þorsteinn Már Ragnarsson 50., Emil Atlason
75. Ólafur Örn Bjarnason, sjálfsmark, 82. –
Pape Mamadou Faye 89.
Staðan:
FH
9 6 2 1 27:9
20
KR
9 6 1 2 20:12 19
ÍBV
9 4 2 3 17:9
14
ÍA
9 4 2 3 14:20 14
Stjarnan
8 3 4 1 16:14 13
Breiðablik
8 4 1 3 7:7 13
Valur
9 4 0 5 13:12 12
Fylkir
8 3 3 2 10:15 12
Keflavík
8 3 1 4 12:13 10
Selfoss
8 2 1 5 10:15
7
Fram
8 2 0 6
7:12
6
Grindavík
9 0 3 6 12:27
3
Markahæstir:
Atli Guðnason, FH ...................................... 6
Björn Daníel Sverrisson, FH..................... 6
Kjartan Henry Finnbogason, KR ............. 6
Christian Olsen, ÍBV .................................. 4
Guðjón Árni Antoníusson, FH................... 4

1. deild karla
Víkingur Ó. – BÍ/Bolungarvík .............. 4:0
Arnar Sveinn Geirsson 25., Edin Beslija,
57., víti, Guðmundur Magnússon 70., Alfreð Már Hjaltalín 82.
Leiknir R. – Tindastóll............................ 1:1
Ólafur Hrannar Kristjánsson 41. – Ben J
Everson 90.
Þróttur R. – KA ....................................... 2:1
Andri Gíslason 16., Karl Brynjar Björnsson 72. – Davíð Rúnar Bjarnason 64.
Höttur – Fjölnir ....................................... 0:0
Staðan:
Fjölnir
8 4 4 0 19:6
16
Víkingur Ó.
8 5 1 2 12:5
16
Haukar
8 4 3 1 8:5 15
Þór
8 4 1 3 13:11 13
ÍR
8 3 2 3 12:15 11
Höttur
8 2 4 2 8:6 10
Víkingur R.
8 2 4 2 9:12 10
Tindastóll
8 2 2 4 13:15
8
KA
8 2 2 4 13:16
8
Þróttur R.
8 1 4 3 9:13
7
Leiknir R.
8 1 4 3
6:10
7
BÍ/Bolungarvík
8 0 5 3 6:14
5
Markahæstir:
Ben J. Everson, Tindastóli......................... 4
Ólafur H. Kristjánsson, Leikni R .............. 4
Theodore Furness, Tindastóli ................... 4
Ásgeir Aron Ásgeirsson, Fjölni ................. 3
Elvar Páll Sigurðsson, ÍR .......................... 3
Guðmundur Atli Steinþórsson, BÍ/Bol ..... 3
Karl Brynjar Björnsson, Þrótti R ..............3
Magnús Páll Gunnarsson, Haukum .......... 3
Pablo Punyed, Fjölni .................................. 3
Robin Strömberg, Þór ................................ 3

2. deild karla
Reynir S. – Dalvík/Reynir ..................... 1:1
Egill Jóhannsson, víti, 12. – Bessi Víðisson
76.
Hamar – Fjarðabyggð ............................ 2:2
Ágúst Ingi Kristinsson 15., Ingþór Björgvinsson 42. - Ekki lá á lausu í gær hver
skoraði fyrir Fjarðabyggð.
KF – HK .................................................... 2:2
Þórður Birgisson 35., 90. – Birgir Magnússon 43., Friðrik Þór Gunnarsson 84.
Völsungur – KFR..................................... 2:0
Hafþór Mar Aðalgeirsson 2., Hrannar
Björn Steingrímsson 60.
Staðan:
Reynir S.
8 5 2 1 16:11 17
Afturelding
8 5 1 2 21:18 16
KV
8 4 3 1 17:8
15
KF
8 4 2 2 13:8
14
HK
8 4 2 2 16:12 14
Völsungur
8 4 2 2 12:8
14
Grótta
8 3 2 3 18:15 11
Dalvík/Reynir
8 3 2 3 11:11 11
Njarðvík
8 3 2 3 11:12 11
Hamar
8 0 4 4 13:18
4
Fjarðabyggð
8 1 1 6 11:22
4
KFR
8 0 1 7
5:21
1
Markahæstir:
Þórður Birgisson, KF ................................. 7
Grétar Ó. Hjartarson, Reyni S .................. 6
Jónmundur Grétarsson, Gróttu................. 6
Ásgeir Sigurgeirsson, Völsungi ................. 5
Bessi Víðisson, Dalvík/Reyni ..................... 5
Dejan Miljkovic, Fjarðabyggð................... 5
Sene Abdalha, Hamri ................................. 5

3. deild karla A
Sindri – Ísbjörninn....................................7:0
Stál-úlfur – KFS........................................3:3
Staðan:
Berserkir
7 5 0 2 22:13 15
Sindri
7 4 2 1 25:7
14
Ægir
7 4 1 2 21:11 13
KFS
7 4 1 2 23:16 13
Léttir
7 3 1 3 23:19 10
Árborg
7 2 2 3 18:17
8
Stál-úlfur
7 1 1 5 11:41
4
Ísbjörninn
7 1 0 6
7:26
3

3. deild karla B
Magni – KB................................................1:1
Afríka – Drangey ......................................1:1
Staðan:

Ljósmynd/Sigfús Gunnar Guðmundsson

Meistarar Sigurlið HK í efri röð og fyrir neðan eru leikmenn Fjölnis sem urðu í öðru sæti í keppni A-liða eftir fjörugan úrslitaleik í veðurblíðu.

HK varð Shellmótsmeistari í Vestmannaeyjum
HK varð Shellmótsmeistari á laugadaginn eftir
að hafa unnið Fjölni í úrslitaleik, 2:0. Leikurinn
var nokkuð jafn í fyrri hálfleik en HK skoraði
mark undir lok hálfleiksins. Í síðari hálfleik var
HK svo sterkari aðilinn og uppskar annað mark í
lok leiks og er því Shellmótsmeistari 2012.
Magni
ÍH
Drangey
KB
Ýmir
KFG
SR
Afríka

7
7
7
7
7
7
7
7

5
4
3
3
3
2
1
1

2
0
2
1
0
2
3
2

0
3
2
3
4
3
3
4

26:8
24:14
19:14
13:14
17:24
22:21
12:17
10:31

17
12
11
10
9
8
6
5

3. deild karla C
Þróttur V. – Grundarfjörður....................0:0
Staðan:
Víðir
7 4 3 0 28:5
15
Kári
7 3 3 1 19:9
12
Hvíti riddarinn
7 2 4 1 35:4
10
Þróttur V.
7 2 3 2 33:9
9
Grundarfjörður
7 2 3 2 14:9
9
Snæfell
7 0 0 7
0:93
0

3. deild karla D
Björninn – Huginn ....................................0:5
Staðan:
Huginn
7 6 1 0 29:10 19
Augnablik
7 3 1 3 23:16 10
Leiknir F.
6 3 1 2 13:9
10
Einherji
7 2 2 3 12:11
8
Álftanes
7 2 2 3 11:13
8
KH
7 2 2 3 10:18
8
Skínandi
7 2 1 4 10:19
7
Björninn
6 2 0 4
4:16
6

Borgunarbikar kvenna
16-liða úrslit:
Afturelding – ÍA ...................................... 3:2
Carla Lee 31., Erica Henderson 42., Lára
Kristín Pedersen 56. – Guðrún Sturlaugsdóttir 47., Alexandra Guðmundsdóttir 58.
Keflavík – Þór/KA .................................. 1:5
Hafdís Mjöll Pálmadóttir – Arna Sif Ásgrímsdóttir, Þórhildur Ólafsdóttir, Tahnai
Annis, Arna Sif Ásgrímsdóttir, Hafrún Olgeirsdóttir.
Stjarnan – Fjölnir.................................... 6:0
Harpa Þorsteinsdóttir 9., 21., 23., Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir 56., Ásgerður Baldursdóttir 59., Ashley Bares 82.
쮿 Áður voru Breiaðblik, Valur, FH, KR og
Fylkir komin í 8-liða úrslit en dregið verður til þeirra í hádeginu í dag.

1. deild kvenna A
Staðan:
Fjölnir
Sindri

7 3 3 1 19:8
6 3 1 2
6:9

12
10

Mótið, sem er fyrir 6. flokk, gekk vel enda áratuga reynsla að baki við mótshaldið. Veðrið á
alltaf stóran þátt í því hvernig til tekst en veðurguðirnir voru Eyjamönnum og gestum þeirra
hliðhollir mótsdagana þótt aðeins hafi rignt á
föstudaginn.

Þróttur R.
ÍA
Höttur
ÍR
Haukar
Fjarðab/Leiknir

6
7
5
5
5
5

2
2
2
1
1
1

3
3
2
2
2
0

1
2
1
2
2
4

8:5
7:4
9:5
6:9
4:8
2:13

9
9
8
5
5
3

1. deild kvenna B
Tindastóll – BÍ/Bolungarvík ....................0:3
Völsungur – BÍ/Bolungarvík....................1:5
Staðan:
Fram
7 7 0 0 29:5
21
HK/Víkingur
6 4 1 1 19:6
13
BÍ/Bolungarvík
6 4 0 2 15:9
12
Keflavík
6 2 2 2
5:7
8
Völsungur
7 2 1 4 13:19
7
Grindavík
6 2 0 4 12:20
6
Tindastóll
7 2 0 5
5:22
6
Álftanes
5 0 0 5
2:12
0

Noregur
A-DEILD:
Brann – Stabæk ........................................2:1
쎲 Birkir Már Sævarsson lék allan leikinn
með Brann.
쎲 Bjarni Ólafur Eiríksson lék allan leikinn
með Stabæk.
Viking – Rosenborg .................................1:4
쎲 Indriði Sigurðsson lék ekki með Viking.
Lilleström – Sandnes Ulf.........................1:3
쎲 Björn Bergmann Sigurðarson lék allan
leikinn með Lilleström., Pálmi Rafn
Pálmason lék fyrri hálfleikinn fyrir Lilleström, Stefán Logi Magnússon var ekki í
leikmannahópi Lilleström.
쎲 Steinþór Freyr Þorsteinsson lék fyrri
hálfleikinn fyrir Sandnes og skoraði fyrsta
mark liðsins á 15. mínútu.
Haugesund – Tromsö.............................. 1:1
쎲 Andrés Már Jóhannesson lék allan leikinn með Haugesund.
Strömsgodset – Hönefoss........................4:0
쎲 Kristján Örn Sigurðsson og Arnór
Sveinn Aðalsteinsson léku allan leikinn
með liði Hönefoss.
Molde – Odd Grenland .............................3:1
Staðan:
Strömsgodset
13 9 2 2 28:16 29
Molde
13 9 1 3 26:14 28
Haugasund
13 6 6 1 22:12 24
Rosenborg
13 5 7 1 23:13 22
Tromsö
13 6 4 3 22:14 22
Hönefoss
13 4 6 3 11:13 18
Sandnes Ulf
13 4 5 4 18:21 17

Eftir úrslitaleikinn gengu allir þátttakendur
fylktu liði inn á völlinn þar sem þeir fengu verðlaunapening fyrir þátttökuna í mótinu. Eftir það
tók við lokahóf í Íþróttamiðstöðinni þar sem veitt
voru verðlaun til einstaklinga og liða. Alls tóku
um eitt þúsund piltar þátt í mótinu. iben@mbl.is

Brann
13 5 1 7 21:20 16
Aalesund
12 3 6 3 16:16 15
Vålerenga
11 4 2 5 13:16 14
Sogndal
13 3 5 5 13:18 14
Viking
13 4 2 7 10:21 14
Odd Grenland
12 3 4 5 15:17 13
Fredrikstad
13 3 3 7 21:21 12
Lilleström
13 2 5 6 14:22 11
Stabæk
13 2 1 10 10:29 7
B-DEILD:
Sarpsborg – Bryne ...................................2:2
쎲 Haraldur Björnsson, markvörður, var á
meðal varamanna hjá Sarpsborg.
Start – Ullensaker/Kisa ..........................2:0
쎲 Matthías Vilhjálmsson skoraði fyrra
mark Start og lagði upp það síðara og lék
allan leikinn eins og samherji hans Guðmundur Kristjánsson.

Svíþjóð
A-DEILD KARLA:
Mjällby – Norrköping ..............................0:2
쎲 Gunnar Heiðar Þorvaldsson skoraði
fyrra mark Norrköping á 13. mín., hann
fékk gult spjald á 32. mín., og var skipt út
af á 67. mín.
Häcken – Sundsvall..................................1:2
쎲 Ari Freyr Skúlason var ekki í leikmannahóp Häcken.
Åtvidaberg – Elfsborg.............................5:1
쎲 Skúli Jón Friðgeirsson hjá Elfsborg er
frá keppni vegna meiðsla.
Kalmar – Syrianska ..................................3:0
Staðan:
Elfsborg
13 10 0 3 23:12 30
Malmö
12 6 4 2 20:16 22
AIK
12 5 6 1 15:9 21
Häcken
13 6 2 5 29:16 20
Åtvidaberg
13 6 2 5 27:20 20
Norrköping
13 6 2 5 20:26 20
Helsingborg
12 4 6 2 12:12 18
Sundsvall
13 4 4 5 15:15 16
Mjällby
13 3 7 3 17:18 16
Kalmar
13 4 4 5 15:16 16
Syrianska
13 5 1 7 14:21 16
IFK Gautaborg 12 3 6 3 16:15 15
Djurgården
12 2 7 3 15:16 13
Gefle
12 2 5 5 7:17 11
GAIS
12 1 6 5 11:15 9
Örebro
12 0 4 8 10:22 4
B-DEILD KARLA:
Öster – Degerfors ....................................2:0
쎲 Davíð Þór Viðarsson lék allan leikinn
með Öster.

Ängelholm – Varberg..............................3:2
쎲 Heiðar Geir Júlíusson skoraði fyrsta
mark Ängelholm, fékk gult spjald á 20.
mínútu og var skipt af leikvelli á 68.mínútu.
A-DEILD KVENNA:
Örebro – Kristianstad..............................1:4
쎲 Edda Garðarsdóttir lék allan leikinn fyrir Örebro, Ólína G. Viðarsdóttir er í barneignarfríi.
쎲 Sif Atladóttir, fyrirliði Kristianstad lék
allan leikinn, Katrín Ómarsdóttir skoraði
annað mark Kristianstad á 38. mín., en var
skipt af leikvelli á 70. mínútu. Guðný B. Óðinsdóttir er frá keppni vegna meiðsla. Elísabet Gunnarsdóttir þjálfar Kristianstad.
Linköping – Jitex ......................................4:0
Vittsjö – Tyresö........................................ 1:1
Staðan:
Tyreseö hefur 25 stig eftir 11 leiki, Malmö
24 stig eftir 10 leiki, Vittsjö 22 stig eftir 11
leiki, Kristianstad 19 stig eftir 11 leiki,
Kopparberg/Gautaborg 17 stig eftir 11
leiki, Linköping 16 stig að loknum 11 leikjum, Piteå 16 stig eftir 11 leiki, Jitex 12 stig
eftir 11 leiki, Umeå 12 stig eftir 11 leiki,
Örebro 10 stig eftir 11 leiki AIK 6 stig eftir
11 leiki og Djurgården 6 stig eftir 10 leiki.

Kasakstan
Kairat – Atyrau ........................................1:1
쎲 Hannes Þ. Sigurðsson var ekki í leikmannahópi Kairat að þessu sinni.

Bandaríkin
Toronto – New York Red Bulls ............ 1:1
쎲 Guðlaugur Victor Pálsson kom inná hjá
New York á 79. mínútu.

!

Í KVÖLD

KNATTSPYRNA
Úrvalsdeild karla, Pepsi-deildin:
Fylkisvöllur: Fylkir – Breiðablik.........19.15
Stjörnuvöllur: Stjarnan – Fram...........19.15
Nettóvöllurinn: Keflavík – Selfoss.......19.15
3. deild karla:
Búðagrund: Leiknir F. – Einherji ............20
1. deild kvenna:
Norðfj.völlur: Fjarðab./Leiknir – Sindri .20

Shellmótið
2013

°
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Þrítugasta Shellmótið hefst á morgun:

Þar er leikið með hjartanu
:: Ekkert gefið eftir á meðan einhver er orkan
ÓMA R GARÐARSSON
om ar@ e yjafr ettir .is

Shellmótið, sem hefst í fyrramálið, er það þrítugasta í röðinni og hefur mótið unnið sér
sess sem einn af stærstu
viðburðum knattspyrnunnar á
hverju ári þó keppendurnir séu
ekki háir í loftinu. Mótið varð
strax mjög vinsælt og flest árin
hafa færri lið komist að en vilja.
Framkvæmdastjóri keppninnar,
Einar Friðþjófsson, fullyrðir að
langflestir ef ekki allir sem nú
eru í landsliðum Íslands í
knattspyrnu hafi keppt á
Shellmóti og margir þeirra fullyrði að þar hafi knattspyrnuferillinn hafist. Í Vestmannaeyjum
er Shellmótið ein af stóru helgum sumarsins. Bærinn fyllist af
1200 frískum peyjum sem
ásamt fylgdarliði setja skemmtilegan svip á bæinn. Það rennur
ekki hratt blóðið í þeim sem
ekki hrífast með þegar boltinn
byrjar að rúlla á Shellmóti sem
fyrstu árin hét Tommamótið.
Það var Knattspyrnufélagið Týr
sem hélt mótin og gerði þangað
til íþróttafélögin tvö, Týr og Þór,
sameinuðust undir merki ÍBVíþróttafélags sem þá tók við
kyndlinum.

Lalli sannfærði Tomma
á þremur mínútum
Það var um mánaðamótin júní og
júlí 1984 sem blásið var til fyrsta
knattspyrnumótsins í Vestmannaeyjum sem ætlað var drengjum í
sjötta flokki. Það var kennt við
Tommaborgara, sem Tómas Tómasson átti, og kallaðist Tommamótið.
Það voru Týrarar sem héldu mótið
en Þórarar sem náðu þeim árangri
að verða fyrstu Tommamótsmeistararnir. Það var Björn Elíasson,
Týrari og Shellmótsmaður, sem
þjálfaði Þórarana. Lárus Jakobsson,
mikill áhugamaður um íþróttir og
Týrari, var frumkvöðullinn. Hann
lést langt fyrir aldur fram 1994.
„Lalli fékk þessa hugmynd, að
halda hér knattspyrnumót fyrir
sjötta flokk drengja og fá hingað lið
alls staðar af landinu,“ sagði Einar
Friðþjófsson, framkvæmdastjóri
mótsins til margra ára. „Hann ræddi
þessa hugmynd sína við Týrarana
en þar á bæ voru menn ekkert mjög
spenntir. Hann gaf sig þó ekki, fór
til Reykjavíkur að hitta Tómas
Tómasson. Tommi var ekki við
þegar Lalli kom en hann sagði; -allt
í lagi, ég bíð. Þegar Tommi loksins
kom, tók það Lalla ekki nema þrjár
mínútur að sannfæra hann,“ sagði
Einar. Þar með fór boltinn að rúlla
og hefur ekki stoppað síðan.
Með Lalla í fyrstu Tommamótsnefndinni voru m.a. Gísli Einars og
Ellý Gísladóttir, Siggi Georgs og
Jói Jóns frá Laufási. Bjössi Ella
byrjaði árið eftir. Ég kom inn 1988.
Jói og Bjössi eru enn með.“

Stækkaði fljótt
Mótið var fljótt að stækka og árið
1988 voru keppendur orðnir 700 til
800. „Það var mikil pressa á okkur
að stækka mótið og lengi vorum við
með 96 lið en núna eru þau 104 og
keppendur um 1200. Það var svo
árið 1991 að gerður var samningur
við Skeljung og þá breyttist
Tommamótið í Shellmótið og er svo
enn.“
Peyjarnir og fylgdarlið gista í
skólunum og er gaman að sjá þá
fara á milli, hvert lið í sínum búningi og gengið í röð. Á vellinum
sjást taktar sem sem sóttir eru til
hinna stóru sem í dag eru Messi,
Rooney og Ronaldo. Það sem hinir

eldri geta lært af þessum drengjum
er að prúðmennska í leik er af hinu
góða. Tilfinningarnar og skapið eru
þó til staðar og þau eru ófá tárin
sem falla á hverju móti en þau eru
gleymd í mótslok.

Haldið í hefðirnar
Allt byrjar þetta með mikilli skrúðgöngu þar sem liðin ganga frá
Barnaskólanum, hvert undir fána
síns félags, á Týsvöllinn þar sem
mótið er sett. „Skrúðgangan og
setning mótsins er einn af hápunktunum og ekki annað hægt en að
hrífast með. Gleði og tilhlökkun
skín úr hverju andliti og ég efast um
að ákafinn sé eins mikill hjá keppendum á HM og Evrópumótunum,“
sagði Einar.
„All Stars Ómars Ragnarssonar
var lengi vel fastur liður á setningunni en þeirra þætti lauk fyrir
fjórum árum. Svo er líka Bjössi
Thor á listflugvélinni sinni en því
miður er hún biluð svo að hann
kemst ekki í ár. Flugeldasýningin,
kvöldvakan, pressuleikurinn og
grillið eru meðal fastra liða og þeir
sem vilja geta farið í báts- og
rútuferðir. Við gleymum ekki þjálfurum og fararstjórum sem fá léttan
glaðning. Lokahátíðin er alltaf einstök. Þar koma allir saman til að
gleðjast yfir velheppnuðu móti áður
en haldið er heim.“

Jafningjakerfi
Mótshaldarar hafa aðlagað sig
breyttum tímum og nú eru ekki A,
B, C og D lið heldur er spilað eftir
jafningjakerfi, þannig að lið í sama
styrkleika enda saman í úrslitum og
vinna til verðlauna. En áhersla er
lögð á að vera með og fá allir keppendur viðurkenningarpening fyrir
þátttökuna í lokin. „Það var sterkt
hjá okkur þegar við ákváðum að
ljúka mótinu á laugardegi en ekki
sunnudegi eins og var. Fólki fannst
mótið einfaldlega of langt. Þetta er
líka léttara eftir að Landeyjahöfn
var opnuð og eru flestir farnir á
laugardeginum. Búnaður liðanna er
líka orðinn miklu betri og koma
allir með sitt viðurværi sjálfir. Áður
var allt sett í gáma í Þorlákshöfn
sem við þurftum svo að losa og
setja í aftur við brottför. Þetta,
ásamt aukinni tölvutækni, hefur
hefur létt okkur störfin.“
Einar segir gaman að fylgjast með
peyjunum á knattspyrnuvellinum
þar sem leikið er með hjartanu og
ekkert gefið eftir á meðan einhver
er orkan. „Svo fylgist maður með
þeim fara upp yngri flokkana og í
meistaraflokk og síðan til liða erlendis. Ég held ég geti fullyrt að
allir landsliðsmennirnir okkar í dag
hafi spilað á Shellmóti. Sumir
þeirra hafa fullyrt að hér hafi ferillinn byrjað og við getum ekki fengið
betri meðmæli,“ sagði Einar.

Auglýsing fyrir okkur
„Mótið er líka mikil auglýsing fyrir
ÍBV og bæjarfélagið og ég held að
Vestmannaeyingar eigi að vera
þakklátir fyrir alla þá athygli sem
þeir fá vegna þess. Skipulagning og
framkvæmd mótsins sýnir líka að
við Eyjamenn kunnum að skipuleggja og halda viðburði eins og
Shellmótið.“
Með Einari í Shellmótsnefnd eru
Jónas Sigurðsson, Björn Elíasson,
Björgvin Eyjólfsson, Hörður
Óskarsson, Jóhann Jónsson og
Hafsteinn Hjálmarsson. „Þetta er
samhentur hópur en það koma
miklu fleiri að mótshaldinu og mótinu eins og t.d. Kvennadeildin og
þeirra fólk, bæjaryfirvöld, atvinnurekendur, vallarstarfsmenn og
margir fleiri og það ber að þakka,“
sagði Einar.

”

Einar segir gaman
að fylgjast með
peyjunum á knattspyrnuvellinum þar
sem leikið er með
hjartanu og ekkert
gefið eftir á meðan
einhver er orkan.
„Svo fylgist maður
með þeim fara upp
yngri flokkana og í
meistaraflokk og
síðan til liða erlendis. Ég held ég
geti fullyrt að allir
landsliðsmennirnir
okkar í dag hafi spilað á Shellmóti.
Sumir þeirra hafa
fullyrt að hér hafi ferillinn byrjað og við
getum ekki fengið
betri meðmæli.

Eitt af því sem hefur einkennt
mótin er gott veður en nú er spáin
ekki alltof góð. „Við höfum yfirleitt
verið heppnir með veður og þó ekki
spái vel í augnablikinu verður
maður að vona að veðurguðirnir
verði okkur hliðhollir eins og oftast
áður.
Vestmannaeyingar og Shellmótsgestir, sjáumst í skrúðgöngunni og á
setningunni á fimmtudag,“ sagði
Einar að lokum.

NT Miðvikudaginn 4. júli 1984. Þessi frétt frá Sigfúsi Gunnari er eina
fréttin sem fannst í blöðum af fyrsta Tommamótinu 1984.
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Glæsilegu Shellmóti lokið
:: Breiðablik Shellmótsmeistari :: Tvö af fimm liðum ÍBV léku til úrslita
Shellmótið fór fram daganna 26.
til 29. júní. Þetta var þrítugasta
Shellmótið og voru um 1200
peyjar sem tóku þátt í því. Veðrið lék ekki við mótsgesti, en allir
þeir sem blaðamaður Eyjafrétta
ræddi við voru sammála um að
veðrið hefði ekki haft nein áhrif.
Mótið hófst síðastliðinn fimmtudag
en liðin komu hingað á miðvikudaginn. 104 lið frá 31 félagi kepptu
í fótbolta en spilaðir voru 528 leikir
á mótinu. Strákarnir voru hingað
komnir til að spila fótbolta fyrst og
fremst, en ýmsilegt annað var í boði
á meðan þeir dvöldust í Eyjum m.a.
rútuferð, sigling og sprang. Fastir
liðir eru ávallt á Shellmótinu,
skrúðgangan, boðhlaup, kvöldvaka,
grillveisla og leikur landsliðs gegn
pressuliðinu
Mótinu var slitið síðastliðinn
laugardag eftir úrslitaleikina.
Breiðablik-1 og Þór-2 mættust í
úrslitaleik Shellmótsins, Blikar
höfðu betur 3-0 en þeir voru mun
öflugri en Þórsarar. Mörk Blika
voru stórglæsileg og þarna voru á
ferðinni efnilegir knattspyrnumenn
sem eiga eftir að láta til sín taka í
framtíðinni. Mörk Blika skoruðu
þeir Kristján, Daniel og Tómas.
Umgjörðin á úrslitaleiknum var
frábær og hefur það verið mikil
upplifun fyrir leikmenn að ganga út
á völlinn og spila á Hásteinsvelli,
en setið var í hverju sæti og gott
betur en það.
ÍBV átti glæsilega fulltrúa á mótinu. ÍBV tefldi fram fimm liðum, en
tvö af þeim léku til úrslita, ÍBV-3
tapaði fyrir Þór-4 um Eldfellsbikarinn og ÍBV-4 tapaði gegn
Fjölni-4 um Helliseyjarbikarinn.

Þessi lið léku um Shellmótsbikarinn Breiðablik 1 og Þór 2 og var það Þór sem bar sigur úr býtum.

Úrslit Shellmótsins
Heimaeyjarbikar:
Grótta-1 og 2. sæti ÍA-1
Eldfellsbikar:
Þór Akureyri-4 og 2. sæti ÍBV-3
Álseyjarbikarinn:
Hvöt-2 og 2. sæti ÍBV-2

Þær voru grillaðar ófáar pylsurnar um helgina.

Lið ÍBV.

Shellmótsliðið 2013.

Knattspyrnuhetjur framtíðarinnar.

Þessr þrjár Eyjapæjur vöktuðu verðlaunin.

Markmaður Þórs, Helgi Hjartarson var valinn í Shellmótsliðið

Elliðaeyjarbikarinn:
HK-1 og 2. sæti ÍR-1
Stórhöfðabikarinn:
FH-2 og 2. sæti Reynir
Heimaklettsbikarinn:
HK-3 og 2. sæti Skallagrímur
Surtseyjarbikarinn:
Haukar-2 og 2. sæti KR-4
Bjarnareyjarbikarinn:
Selfoss-1 og 2. sæti Þór Akureyri-1
Helliseyjarbikarinn:
Fjölnir-4 og 2. sæti ÍBV-4
Surtseyjarbikarinn: Fjarðarbyggð
og 2. sæti Breiðablik-5
Ystaklettsbikarinn:
Fram-4 og 2. sæti Breiðablik-7
Helgafellsbikarinn:
Breiðablik-2 og 2. sæti ÍA-2
Shellmótsbikarinn: Breiðablik-1
og 2. sæti Þór Akureyri-2
Háttvísiverðlaun KSÍ:
Skallagrímur og Dalvík
Prúðustu lið utanvallar:
Þróttur og Höttur.
Sigurvegarar boðhlaups:
Stjarnan
Shellmótsliðið:
Daniel Dejan Djuric, Breiðablik
Kristófer Jónsson, Haukar
Patrekur Viktor Jónsson, Fjölnir
Elmar Erlingsson, ÍBV
Gabríel Ísak Valgeirsson, ÍA
Helgi Hjartarson, Þór
Sverrir Hákonarson, Breiðablik
Aron Fannar Birgisson, Selfoss
Anton Logi Lúðvíksson, Breiðablik
Ísak Andri Sigurgeirsson, Stjarnan
Guðmundur Pétur Dungal, FH
Orri Steinn Óskarsson, Grótta.
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Fyrsta Shellmótið
:: Hefur þjálfað fótbolta í tæp 15 ár
Gunnlaugur Guðjónsson, þjálfari Hattar, var mjög sáttur með
Shellmótið en hann var að
koma á sitt fyrsta Shellmót.
„Það hefur gengið mjög vel á mótinu, við komum til Eyja síðastliðinn
miðvikudag og dvölin hefur verið
mjög flott. Ég hafði aldrei komið á
Shellmót og upplifuninn var í samræmi við það sem ég hafði heyrt af
mótinu,“ sagði Gunnlaugur.
Hefur veðrið sett mikið strik í
reikninginn?
„Nei, þetta er bara íslenskt veður,
við vorum með nóg af fólki með
okkur sem sá til þess að allt væri í
lagi og strákarnir væru þurrir.
Höttur var með tvö lið á mótinu og
allir strákarnir skemmtu sér mjög
vel. „Strákarnir eru mjög ánægðir,
við erum búin að bralla ýmislegt,
m.a. fara í siglingu og rútuferð sem
var mjög skemmtilegt, en það sem
hefur staðið upp úr er fótboltinn,“
sagði Gunnlaugur.
Gunnlaugur hefur þjálfað fótbolta
í tæp fimmtán ár en hann segir að
það sé ekkert mál. „ Þetta er
ákveðin stemming, að sofa á dýnum
og spila fótbolta. Það er ekkert erfitt
að hafa stjórn á strákunum sérstaklega þegar ég hef gott fólk með mér,
“ sagði Gunnlaugur. Höttur fékk
viðurkennignu á lokahófinu fyrir að
vera prúðasta liðið utan vallar og
voru þeir vel að titlinum komnir.
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Kári Fannar,
Fylki
Hvernig fannst þér Shellmótið?
Mér fannst rosalega gaman.
Hvað var skemmtilegast?
Mér fannst skemmtilegast að keppa
og vera með öllu liðinu.
Gerðuð þið eitthvað annað í Vestmannaeyjum en að spila fótbolta?
Já, við fórum í skrúðgöngu, horfðum á pressuliðið keppa á móti
landsliðinu, við fórum líka í sund
og bátsferð inn í helli sem var mjög
gaman.

Elvar,
Dalvík
Hvernig fannst þér Shellmótið?
Bara gaman
Hvað var skemmtilegast?
Vinna leiki
Gerðuð þið eitthvað annað í Vestmannaeyjum en að spila fótbolta?
Fórum í sund, í bátsferð, rútu og
alls konar annað skemmtilegt.

Hákon Kári,
ÍBV

Skipulagið til fyrirmyndar
:: Segir Fanney Egilsdóttir sem var á sínu fyrsta móti

Hvernig fannst þér Shellmótið?
Skemmtilegt
Hvað var skemmtilegast?
Að lenda í 2. sæti
Gerðuð þið eitthvað annað í Vestmannaeyjum en að spila fótbolta?
Við fórum í bátsferð og rútuferð.

Fanney Egilsdóttir var að koma í
fyrsta sinn á Shellmót, með
henni í för voru synir hennar,
Eiríkur Fannar og Kristinn Ómar.
Fanney dvaldist hjá ættingjum í
Eyjum en hún var hér í viku. „Ég
kom á sunnudeginum fyrir mót og
hef verið hjá skyldfólki mínu.
Dvölin hefur verið frábær og
strákunum hefur gengið mjög vel
en þeir unnu Eldfellsbikarinn,“
sagði Fanney.
Er veðrið búið að setja mikið strik
í reikninginn?
„Nei, nei, ekki þannig, maður
klæðir sig bara eftir veðri og hefur
gaman af þessu,“ sagði Fanney sem
var mjög ánægð með Shellmótið og
myndi glöð koma aftur. „Stemmingin í bænum og hjá liðunum
stendur upp úr. Það eru allir svo
glaðir, skipulagningin til fyrirmyndar og Eyjamenn alveg frábærir, ég væri klárlega til í að koma
aftur,“ sagði Fanney að lokum.

Oddur Óli,
Fjarðarbyggð
Hvernig fannst þér Shellmótið?
Rosalega skemmtilegt.
Hvað var skemmtilegast?
Að vinna úrslitaleikinn um
Suðureyjarbikarinn.
Gerðuð þið eitthvað annað í Vestmannaeyjum en að spila fótbolta?
Já, við fórum í sund.

Björgvin Bergur,
Sindra
Hvernig fannst þér Shellmótið?
Rosalega skemmtilegt.
Hvað var skemmtilegast?
Spila leiki.
Gerðuð þið eitthvað annað í Vestmannaeyjum en að spila fótbolta?
Við fórum í bátsferð og rútuferð.

Kristinn Ómar, Þór

Skrúðgangan á setningu Shellmótsins er jafnan fjölmenn og tignarleg.

Hvernig fannst þér Shellmótið?
Mjög skemmtilegt.
Hvað var skemmtilegast?
Spila fótbolta.
Gerðuð þið eitthvað annað í Vestmannaeyjum en að spila fótbolta?
Við fórum í sund, rútuferð og bátsferð.

