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Safn Sem Stendur 
undir nafni

StærSta Shellmótið 
frá upphafi

logar í 
hálfa öld >> 10>> 16 >> 8

„Umboðsmaður Alþingis er 
afdráttarlaus í áliti sínu og því 
fagna ég. Hann tekur undir 
sjónarmið okkar og slær á 
pólitíska fingur ráðherrans. 
Skilaboðin eru alveg skýr; geð- 
þóttaákvarðanir við úthlutun afla- 
heimilda eru lögleysa,“ segir Lilja 
Björg Arngrímsdóttir, lögfræð-
ingur Vinnslustöðvarinnar hf., um 
álit umboðsmanns Alþingis sem 
embættið birti opinberlega í dag, 
2. júlí 2014, og varðar annars 
vegar kvörtun VSV frá mars 2013, 

og hins vegar svipað erindi frá 
Ísfélaginu frá maí 2012. 
  
Þetta kemur fram í frétt á heimasíðu 
VSV. Upphaf málsins er sú ákvörðun 
Jóns Bjarnasonar, þáverandi 
sjávarútvegsráðherra  að úthluta 
aflaheimildum í makríl til skipa og 
báta sem ekki  höfðu  veiðireynslu í 
makríl. Var ákvörðun ráðherra 
umdeild og ef mat Umboðsmanns 
reynist rétt er ljóst að tap VSV og 
Ísfélagsins skiptir milljörðum. VSV 
og Ísfélag sendu sitt hvort erindið til 
umboðsmanns en hann svarar þeim 
sameiginlega. „Niðurstaða hans er að 
ráðherra hafi ekki úthlutað makríl-

heimildum á forsendum veiðireynslu 
fyrirtækja og  þannig farið á svig við 
lög. Ráðherra fær jafnframt ofanígjöf 
fyrir að skilgreina ekki hugtakið 
„veiðireynslu“ í samræmi við lög,“ 
segir í fréttinni.
   Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson 
(Binni), framkvæmdastjóri VSV, 
segir ljóst að fyrirtækið hafi orðið 
fyrir gríðarlegu tjóni vegna þess að 
það hafi fengið mun minna að veiða 
og vinna af makríl en gert var ráð 
fyrir og það átti rétt til. Hann telur 
tjónið nema um tveimur milljörðum 
króna. „Afleiðing úthlutunar 
ráðherrans var mikill tekjusamdráttur 
með tilheyrandi áhrifum á afkomu og 

störf starfsfólks okkar á sjó og landi. 
Vinnslustöðin varð til dæmis að 
leggja einu skipi, sem sérstaklega var 
útbúið til makrílveiða, segja áhöfn 
þess upp störfum og selja það í 
framhaldinu,“ segir Binni og á þar 
við vinnsluskipið Gandí sem seldur 
var til Færeyja.
  Ýmis álitaefni eru uppi um stjórnun 
veiða úr deilistofnum að mati 
Umboðsmanns en hann leggur 
áherslu á að Alþingi fari að lögum. 
„Að öðru leyti verður það að vera 
verkefni dómstóla að skera úr um 
réttaráhrif annmarka á ákvörðunum 
ráðuneytisins sem um er fjallað í 
álitinu,“ eru lokaorð Umboðsmanns.

Umboðsmaður Alþingis: Úthlutun á makrílkvóta ekki í samræmi við lög:

Milljarða tap fyrir 
Ísfélag og Vinnslustöð
:: Slær á pólitíska fingur  sjávarútvegsráðherra, segir lögfræðingur VSV

Shellmótinu lauk á 
laugardaginn með úrslitaleik 
Stjörnunnar og Breiðabliks, 
þar sem Stjarnan hafði betur 
2:1.  Mótið var það fjölmennasta 
frá upphafi en nánar er sagt frá 
því á blaðsíðum 16 og 17.

Ingvar Atli Sigurðsson, forstöðu-
maður Náttúrufræðistofu Suðurlands 
segir í samtali við Morgunblaðið vart 
forsvaranlegt að lundi verði veiddur 
nokkursstaðar á landinu í ár.  „Okkur 
finnst það ekki forsvaranlegt á meðan 
ástandið er eins og það er. Hvað 
veiðar á landsvísu varðar virðist 
lundinn vera í blússandi vexti fyrir 
norðan,“ segir Ingvar.
  Bæjarráð tekur fyrir á fundi sínum 
eftir helgi, hvort leyfa eigi lunda-
veiðar í ár en viðkomubrestur 
lundastofnsins í Vestmannaeyjum 
hefur orðið til þess að veiðar hafa 
dregist verulega saman, og í fyrra var 
lundaveiði aðeins leyfð í fimm daga.

Engar 
lunda-
veiðar?

Ómar GarðarSSon
omar@eyjafrettir.is
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Flottasta fótboltamót 
landsins
:: og þótt víðar væri leitað :: Shellmótið eins og heimsmeistaramótið fyrir strákana  
:: Stjarnan Shellmótsmeistari 2014
Shellmótinu 2014 lauk á 
laugardaginn með úrslita-
leikjum.  Eins og undanfarin ár 
er leikjafyrirkomulagið þannig 
að mótinu er skipt upp í nokkur 
smærri mót þar sem keppt er 
um alls þrettán bikara, sem allir 
heita eftir örnefnum eyjanna.  
Stærsti bikarinn er þó Shell-
mótsbikarinn þar sem tvö bestu 
lið mótsins mætast í úrslitaleik, 
sem er hápunktur síðasta 
mótsdags.  Í ár voru það 
Stjarnan og Breiðablik sem 
mættust í úrstlitunum og 
leikurinn hefði varla getað verið 
jafnari en honum lauk með 2:1 
sigri Stjörnunnar.

Mótið í ár var með sama fyrirkomu-
lagi og undanfarin ár enda engin 
ástæða til að breyta því sem vel er 
gert.  Á dagskrá voru rútuferð, 
sigling, sprang, skrúðganga, 
boðhlaup, kvöldvaka, grillveisla og 
landsleikur.  Allt mjög vinsælir 
dagskrárliðir en vinsælasti dag-
skrárliðurinn er að sjálfsögðu 
sjálfur fótboltinn.  Leikið var frá 
morgni og fram á kvöld fimmtudag, 
föstudag og laugardag, alls á sjötta 
hundrað leikja milli 33 félaga frá 
öllum hornum landsins en þátt-
takendur hafa aldrei verið fleiri, eða 
um 1250 talsins.  Leikið var á 
sextán völlum, tólf á Týs-, Þórs- og 
Helgafellsvelli og fjórum á 
Hásteinsvelli og í Eimskipshöllinni.

Eyjapeyjar til sóma
Þótt ekkert lið frá ÍBV hafi komist í 
úrslitaleiki mótsins, stóðu heima-
menn sig vel í mótinu og voru 
félaginu til sóma.  ÍBV tefldi fram 
fimm liðum í Shellmótinu í ár.

Shellmótsbikarinn 
1. Stjarnan-1 
2. Breiðablik-1 
Heimaeyjarbikarinn 
1. Breiðablik-2 
2. Fjölnir-3 
Eldfellsbikarinn 
1. HK-3 
2. Breiðablik-8 
Álseyjarbikarinn 
1. Stjarnan-3 
2. Haukar-2 
Elliðaeyjarbikarinn 
1. Þróttur-1 
2. KA-1 
Stórhöfðabikarinn 
1. HK-2 
2. Hvöt 
Heimaklettsbikarinn 
1. BÍ/Bolungarvík 
2. Fram-4 
Surtseyjarbikarinn 
1. Dalvík 
2. Afturelding-2 
Bjarnareyjarbikarinn 
1. FH-1 
2. KR-1 
Helliseyjarbikarinn 
1. KA-3 
2. ÍA-3 
Suðureyjarbikarinn 
1. Reynir/Víðir-1 
2. ÍR-2 
Ystaklettsbikarinn 
1. Fylkir-3 
2. Valur-4 
Helgafellsbikarinn 
1. Fjölnir-2 
2. ÍR-1

Bikarhafar 
Shellmótsins

Lið ÍBV var fjölmennt á Shellmótinu en þar kepptu Eyjapeyjar með nágrönnum sínum frá Rangárþingi eystra.

Liðin sem léku til úrslita um Shellmótsbikarinn, Stjarnan og Breiðablik.  Stjarnan hafði betur 2:1.

Skrúðgangan teygði sig langt eftir Hásteinsvegi við setninguna.

Það vantaði ekki viljann og 
einbeitninguna hjá þessum unga 

leikmanni ÍBV

Eins og á HM, merkti dómarinn hvar varnarveggurinn átti að vera.

Eyjapeyjar á fullri ferð í leik gegn Gróttu.
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Eiður Benedikt Eiríksson, Fjölnir:

Gleðin í strákunum 
gerir mann svo glaðan

Við hittum á Eið Benedikt 
Eiríksson, þjálfara Fjölnis á 
Shell-mótinu en við spurðum 
hann spjörunum úr um mótið 
og hans upplifun af því.

Ert þú að koma á Shell-mót í fyrsta 
skiptið? 
„Heyrðu nei, ég kom hér í fyrra 
með ÍR-liðið og þetta er bara 
hrikalega flott. Þetta er í annað 
skiptið þannig ég er reynslunni 
ríkari og núna þekkir maður þetta.“ 
Er þetta ekki jafn skemmtilegt og í 
fyrra? 
„Þetta er alltaf jafn skemmtilegt. 
Gleðin í strákunum, gerir mann svo 
glaðan að sjá hvað þeir hafa gaman 
að þessu.“
Hvað gerir Shell-mótið frábrugðið 
öðrum mótum? 
„Það er svo mikið í boði fyrir utan 
leikina, þegar þú ert í pásu í 
leikjunum, þá eru þeir alltaf að gera 
einhverja aðra hluti og það er alltaf 
eitthvað í gangi. Ég held að það sé 
svona stærsti hlutinn. Síðan er það 

hvernig mótið spilast í jafningja-
leikjum. Það er ekkert lið sem fer 
heim taplaust, þar sem allt var 
ómögulegt. Það er gríðarlegur 
kostur.“
Hvernig er búið að ganga? 
„Það er búið að ganga gríðarlega 
vel. Það gekk frábærlega á 
fimmtudag og föstudag, öll 
Fjölnisliðin hafa staðið sig 
gríðarlega vel og erum við að spila í 

sterkum riðlum í dag og gengur 
mjög vel. Ég var að segja það við 
strákana hvað þetta væri flott hjá 
þeim og ég er gríðarlega stoltur.“
Munt þú ekki hiklaust koma hingað 
aftur ef þú færð tækifærið? 
„Ég var eitthvað að gæla við það að 
minnka við mig í þjálfun og þá 
þyrfti sjötti flokkurinn að víkja. 
Eftir þetta mót er maður eiginlega 
bara hættur við.“

Hvernig fannst þér Shell-mótið? 
Það var bara gaman. 
Hvað fannst þér skemmtilegast? 
Að spila leikina.
Hvað eruð þið búnir að gera fyrir 
utan það að spila? 
Við erum búnir að fara í bátsferð og 
eitthvað skemmtilegt.

Bóas Karlsson, ÍBV:

Skemmti-
legast að 
spila

Hvernig er búið að vera á 
Shell-mótinu? 
Bara gaman.
Hvað er skemmtilegast? 
Að spila fótbolta.
Hvað ertu búinn að gera 
skemmtilegt á meðan Shell-mótið 
er í gangi? 
Allskonar bara.

Kristján Ingi 
Kjartansson, ÍBV:

Bara 
gaman

Hvernig er á Shell-mótinu? 
Mjög gaman.
Hvað er skemmtilegast? 
Að keppa leikina.
Hvað ertu búinn að gera á meðan 
þið eruð á Shell-mótinu? 
Við fórum í rútuferð, sund og erum 
búnir að fá okkur Subway.

Davíð Leó 
Friðriksson, ÍR:

Búnir að 
fá okkur 
Subway

Er búið að vera gaman á Shell-
mótinu? 
Já alveg ágætt.
Hvað er skemmtilegast?
Bara að keppa leiki, fara í sund og 
eitthvað.
Hvað eruð þið búnir að gera 
annað en að keppa leiki? 
Við erum búnir að sofa, fara í sund, 
rútuferð, bátsferð og fara í Eld-
heima.

Halldór Orri 
Jónsson, Grótta:

Búnir 
að sofa

Hvernig er búið að vera á 
Shell-mótinu? 
Bara mjög gaman.
Hvað er skemmtilegast? 
Að keppa.
Hvað eruð þið búnir að gera 
annað en að keppa leiki? 
Fá okkur að borða og leika okkur 
bara. 

Stefán Haukur 
Hreinsson, Stjarnan:

Borðum 
og leikum 
okkur

Önnur 
verðlaun 
á Shell-
mótinu
Shellmótsliðið 2014 
Alexander Aron Tómasson 
Aftureldingu.
Kristian Nökkvi Hlynsson Breiða-
bliki.
Eggert Aron Guðmundsson 
Stjörnunni.
Ásgeir Orri Magnússon Njarðvík. 
Bjarni G. Brynjólfsson Þór.
Frans Bergmann Heimisson Fram. 
Lúkas Petersen Val. 
Ísak Daði Ívarsson Víkingi. 
Hlynur Freyr Karlsson Breiðabliki. 
Óliver Steinar Guðmundsson 
Haukum. 
Eyþór Örn Eyórsson Stjörnunni. 
Hinrik Harðarson Þrótti.

Boðhlaup 
Haukar.

Háttvísi KSÍ 
Þróttur og Reynir/Víðir.

Prúðustu liðin 
Snæfellsnes og Hvöt.

 Nokkrir leikmenn ÍBV á fullu í mótinu.

Metta þurfti marga munna í grillveislu Shellmótsins enda hafa þátttakendur aldrei verið fleiri.

Guðmundur T. SIGFúSSon
frettir@eyjafrettir.is
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Bakarar opna  
gallerí >> 12

gröfumaður
í gosinu >> 24

golfið úr  
öskunni eftir 
gosið 1973 >> 20

Á fundi sínum í gær áréttaði 
bæjarráð að það leggst eindregið 
gegn því að eignarhald á nýrri 
Vestmannaeyjaferju verði á 
höndum einkaaðila. Minnir í því 
samhengi á að í nýlegri greiningu 
á fjármögnun Vestmannaeyja-
ferju segi að eignarhald ríkis og 
eða sveitarfélags á nýrri ferju sé 
ódýrara fyrirkomulag en eignar-
hald einkaaðila.

Enn fremur er minnt á að bygging 
nýs skips til siglinga í Landeyjahöfn 
sé sannarlega nauðsynleg en ekki 
nægjanleg forsenda þess að hægt 

verði að tryggja samgöngur allt árið 
um Landeyjahöfn. „Þess vegna er 
nauðsynlegt að ráðast sem fyrst í 
framkvæmdir sem snúa að höfninni 
sjálfri, dýpkunarframkvæmdum og 
fleira,“ segir í fundargerð. 
   Bæjarráð áréttar líka að smíði 
nýrrar Vestmannaeyjaferju tekur að 
minnsta kosti tvö ár og því brýnt að 
ráðist verði í aðgerðir til að tryggja 
viðunandi ástand í samgöngumálum 
þar til ný ferja hefur siglingar í 
endurbætta höfn. Er þar horft til flugs 
og einkum Bakkaflugvallar yfir 
vetrartímann þegar Landeyjahöfn er 
lokuð.
  Kveikjan að þessu er bréf innan-
ríkisráðuneytisins til Vegagerðarinnar 
þar sem fram kemur að ráðuneytið 

felur Vegagerðinni að annast útboð 
nýrrar Vestmannaeyjaferju í samráði 
við vinnuhóp innanríkisráðuneytis-
ins, Vegagerðarinnar og Vestmanna-
eyjabæjar um hönnun og smíði nýrrar 
ferju.  Miða skal útboðið við að 
bjóðendum gefist tveir valkostir.  
Annars vegar að smíði ferjunnar 
verði boðin út fyrir hönd ríkisins á 
þeirri forsendu að eignarhald 
ferjunnar verði á hendi ríkisins.  Hins 
vegar að tilboðsgjafar bjóði í smíði 
ferjunnar í eigin reikning og rekstur 
hennar til tiltekins árafjölda sem 
metinn er til þess fallinn að skila 
hagstæðum tilboðum. 
  Bæjarráð fagnar því að Vegagerð-
inni hafi verið falið að annast útboð 
nýrrar Vestmannaeyjaferju enda hafa 

Eyjamenn nú beðið eftir því að 
nýsmíði Vestmannaeyjaferju hefjist 
síðan 2008. Tjón vegna þessara tafa 
er ómælt bæði fyrir aðila í ferðaþjón-
ustu og samfélagið í heild.
 Bæjarráð minnir enn fremur á að 
bygging nýs skips til siglinga í 
Landeyjahöfn er sannarlega nauðsyn-
leg en ekki nægjanleg forsenda þess 
að hægt verði að tryggja samgöngur 
allt árið um Landeyjahöfn. Þess 
vegna er nauðsynlegt að ráðast sem 
fyrst í framkvæmdir sem snúa að 
höfninni sjálfri, dýpkunarfram-
kvæmdum og fl.
  Bæjarráð felur því bæjarstjóra að 
óska eftir fundi með innanríkis-
ráðherra og vegamálastjóra svo fljótt 
sem verða má.

Bæjarráð :: Ný ferja verði rekin af hinu opinbera :: Það er ódýrari kostur:

Eyjamenn hafa beðið síðan 
2008 eftir að smíði hefjist
:: Tjón vegna tafa er ómælt bæði fyrir aðila í ferðaþjónustu og samfélagið 
í heild :: Líka þarf að huga að höfninni
Ómar Garðarsson
omar@eyjafrettir.is
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Þessir hressu peyjar, Gísli Freyr Jónsson og Ásgeir Galdur Guðmundsson voru á meðal þeirra sem sáu ÍBV leggja Breiðablik að velli í efstu deild karla 
á sunnudaginn. Þeir eins og aðrir Eyjamenn höfðu ástæðu til að fagna en tilefni til þess hafa ekki verið mörg í sumar. Vonandi verður þar breyting á.
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Jónas Sigurðsson bjó í Vest-
mannaeyjum  á árunum 1975 til 
1991 og ánetjaðist ÍBV þrátt fyrir 
að vera mikill KR-ingur. Það 
snerist við þegar hann flutti til 
Reykjavíkur þar sem hann tók 
með sér áhugann á ÍBV. Hann 
kom fljótlega að Orkumótinu, 
áður Tommamótinu, Mjólkur-
mótinu, hét það eitt árið, 
Shellmótinu sem er ástæða 
þess að sjöttaflokkspeyjar af öllu 
landinu hópast til Eyja á hverju 
sumri. Hugmyndina átti Lárus 
heitinn Jakobsson sem skipu-

lagði fyrsta mótið 1984 og hefur 
það að mestu haldist óbreytt 
síðan. En það hefur vaxið og 
dafnað og er að allra mati flott- 
asta ungmennamót landsins þó 
önnur hafi farið fram úr í fjölda.

„Það voru Bjössi ( Björn Elíasson), 
Jói (Jóhann Jónsson)  og Lalli  sem 
voru á fullu í kringum þetta fyrsta 
árið en ég kom lítillega að þessu 
með þeim,“ sagði Jónas sem hefur 
síðan mætt og aðstoðað  við 
undirbúning og framkvæmd 
mótsins. „Mótið er jafngamalt 
kvótakerfinu hvort sem það eru 
meðmæli eða ekki. Lalli átti 
hugmyndina sem þá var sögð alveg 

biluð. Hann setti smáauglýsingu í 
blað og bað um að hringt yrði í sig í 
hádeginu. Þá voru engir farsímar og 
ekkert net en þetta virkaði. Þarna 
var Lalli réttur maður á réttum tíma 
því á þessum árum vantaði verkefni 
fyrir sjötta flokk. Þetta fékk því 
miklu betri hljómgrunn en við 
áttum von á. Mættu 17 félög með A 
og B lið og í allt um 200 strákar og 
þar með hófst ævintýrið,“ sagði 
Jónas.

Stokkað upp fyrir fimm árum
Hann sagði að Lárus hefði teiknað 
og sett upp mótið eins og það var 
þangað til því var breytt fyrir fimm 
árum en allt í anda Lárusar. „Þetta 

var sterk byrjun og Lalli var prímus 
mótor í þessu öllu saman og við 
vorum bara til að hjálpa.  Hann 
vildi hafa háan standard alveg frá 
fyrsta degi og við höfum haldið 
okkur við það.“
  Fyrstu árin voru það bara þjálfarar 
liðanna sem komu með en engir 
foreldrar. „Það var stundum tekið á 
því á kvöldin en þegar foreldrar 
fóru að koma með breyttum við 
mótinu í fjölskylduhátíð. Núna 
komu um 1200 strákar en í allt eru 
þetta um 2400 manns sem koma til 
Eyja vegna Orkumótsins.“
  Jónas segist alltaf hafa jafngaman 
að því að starfa í kringum Orku-
mótið. „Við höfum haldið til haga 

öllum upplýsingum um hvert mót 
og sett upp í handbók. Eftir að við 
settum hana inn á netið er þetta allt 
miklu auðveldara. Fólk veit að 
hverju það gengur þegar komið er 
til Eyja.  Við í útdeildinni höfum 
líka mætt á foreldrafundi og maður 
finnur að þeir hópar eru betur 
undirbúnir,“ sagði Jónas sem skipar 
útnefndina ásamt Hafsteini 
Hjálmarssyni.

Hörður skildi eftir skarð
Aðrir vaskir menn í hópnum eru 
Jóhann Jónsson og Björgvin 
Eyjólfsson. „Þeir eru sökkullinn í 
þessu hjá okkur.  Bjössi er líka 
öflugur en hann vann fyrsta mótið 

Orkumótið fór fram í síðustu 
viku en þá höfðu tæplega 
þúsund strákar spilað fótbolta 
frá fimmtudegi til laugardags.  
Framkvæmd mótsins og 
umgjörð stóðst væntingar að 
venju en vindurinn var óvenju 
orkumikill á Orkumótinu. 
Strákarnir létu það ekki á sig fá 
og léku sinn fótbolta þar sem 
gleðin var í fyrirrúmi.
  Strákarnir eru í 6. flokki og 
leyndu hæfileikarnir sér ekki þar 
sem mörg glæsimörkin voru 
skoruð, framtíðin er svo 
sannarlega björt. Leikið er í 
riðlakeppni þar sem ný keppni 
hefst á hverjum degi, liðunum 
er raðað í styrkleikaflokka eftir 
getu og færast þau annaðhvort 
upp eða niður um flokk eftir 
úrslit hvers dags. Öll lið eiga því 
séns á laugardeginum þegar  
hafist er handa að spila um 
bikarana þrettán sem í boði eru. 
Breiðablik vann Orkumótið í ár 
en þeir spiluðu gegn FH, lokatöl-
ur leiksins voru 2-1. 

Góður árangur ÍBV
ÍBV tefldi fram sex liðum á mótinu. 
Tvö þeirra stigu á verðlaunapall, 
ÍBV 1 lenti í 2. sæti um Bjarnar-
eyjarbikarinn en Stjarnan stóð uppi 
sem sigurvegari eftir að hafa unnið 
úrslitaleikinn 2-1. ÍBV 2 hampaði 
Álseyjarbikarnum en þeir mættu 
Fylki í úrslitaleiknum. Leikurinn 
endaði með 1-1 jafntefli en ÍBV 

hlaut bikarinn í ár vegna þess að 
þeir skoruðu á undan Fylki í 
leiknum.  

Veðrið lét finna fyrir sér
Keppendur mættu til Eyja í blíðu á 
miðvikudaginn. Kári fór þó fljótlega 
að blása og var allhvasst frá 
fimmtudegi og fram að lokum móts. 
Strákarnir létu þó veðrið ekkert á 

sig fá og spiluðu alla sína leiki og 
lögðu sig alla fram. Eitthvað var um 
að fólk þurfti að leita sér skjóls en 
allt blessaðist að lokum og fóru allir 
sáttir heim að loknu frábæru 
Orkumóti. 

Verðlaunahafar
Orkumótsbikarinn Breiðablik-1 
Elliðaeyjarbikarinn Afturelding-1 

Bjarnareyjarbikarinn Stjarnan-1 
Heimaeyjarbikarinn KA-1
Helgafellsbikarinn Höttur-1
Stórhöfðabikarinn Víkingur-2 
Suðureyjarbikarinn Breiðablik-4
Álseyjarbikarinn ÍBV-2 
Surtseyjarbikarinn Stjarnan-4
Heimaklettsbikarinn FH-4 
Ystaklettsbikarinn Grindavík-2 
Eldfellsbikarinn Grótta-3 
Helliseyjarbikarinn Víkingur-3
 
Prúðustu liðin;  
Sindri/Neisti, Þróttur Rvk
Háttvísi KSÍ; Grótta
Boðhlaup; Afturelding
 
Í Orkumótsliðið voru þeir valdir;
Ágúst Orri Þorsteinsson, Breiðablik
Amin Cosic, HK
Arnar Daði Jóhannsson, Afturelding
Arnar Smári Arnarson, Breiðablik
Árni Dagur Sveinsson, Fram
Ásgeir Galdur Guðmundsson, ÍBV
Benedikt Máni Guðmundsson, 
Stjarnan
Dagur Óli Grétarsson, FH
Daníel Breki, ÍA
Hlynur Þórhallsson, Þróttur R
Jóhannes Kristinn, KR
Viktor Ernir, Víkingur.

Ómar Garðarsson
omar@eyjafrettir.is

Orkumótið 2015   |  ÍBV átti tvö lið á verðlaunapalli :: Fékk Álseyjarbikarinn:

Breiðablik Orkumótsmeistari 
eftir sigur á FH í frábærum leik
GÍGja ÓsKarsdÓTTir
gigja@eyjafrettir.is

Jónas Sigurðsson verið með frá upphafi :: Allt í anda Lárusar Jakobssonar:

Lalli var prímus mótor í þessu öllu saman og við bara til að hjálpa
:: Hann vildi hafa háan standard alveg frá fyrsta degi og við höfum haldið okkur við það

Lið ÍBV-2 vann Álseyjarbikarinn og náði þar með lengst af liðum ÍBV í Orkumótinu 2015. Hér eru þeir 
ásamt þjálfara sínu Guðmundi Tómasi Sigfússyni. Mynd /Sigfús Gunnar Guðmundsson

ÍBV tefldi fram sex liðum á mótinu.  Hér er allur hópurinn saman kominn ásamt þjálfurum. Mynd /Sigfús Gunnar Guðmundsson
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Ágúst Carl Guðmundsson
í  Val er tíu ára og er á sínu öðru 
Orkumóti í Vestmannaeyjum. „Það 
er búið að vera mjög gaman á 
mótinu. Við erum í áttunda sæti af 
113 liðum og ég er bara sáttur við 
það. Það sem er skemmtilegast, er 
bara að spila. Það er búið að vera 
vont veður en við erum bara svo 
vanir að spila í vondu veðri þannig 
að það skipti ekki máli.“
Hvað annað hefur þú verið að gera 
en að spila fótbolta? „Slaka á og 
horfa á myndir,“ sagði Ágúst sem 
skoraði tvö mörk á Orkumótinu. 

Geir Logi Þórisson 
er í Fram og er ánægður með 
Orkumótið sem er hans fyrsta. „Það 
er búið að vera mjög gaman og 
mest gaman að spila fótbolta.  Þar 
fyrir utan hef ég verið að skoða 
bæinn og gera eitthvað með liðinu. 
Það er búinn að vera fullmikill 
vindur,“ sagði Geir Logi sem 
skoraði tvö mörk. Bara sáttur við 
það enda varnarmaður.

Davíð Berg Jónsson og 
Nikulaj Freyr Frostason 
eru í Fjölni. Hvernig hefur gengið? 
„Það hefur gengið mjög vel og það 
er búið að vera mjög skemmtilegt á 
Orkumótinu,“ sögðu þeir. 
 Hvað er skemmtilegast? „Það er 
skemmtilegast þegar við vinnum 
leikina. Þar fyrir utan erum við 
koma fram sem lið, skemmta okkur 
saman, fara í sund og gera fullt 
skemmtilegt,“ sögðu Davíð Berg og 
Nikulaj og voru ekki ósáttir við 
veðrið. „Það er fínt að hafa vindinn 
með og hafa gaman,“ sögðu þessir 
hressu strákar. Davíð skoraði sex 
mörk sem framherji og kantmaður 
og Nikulaj Freyr eitt eða tvö enda 
varnarmaður.

Ingimar Óli Arnarsson 
spilar með ÍBV sem vann nokkra 
leiki, gerði jafntefli og tapaði eins 
og gengur. En Ingimar Óli er 
ánægður. „Þetta er fyrsta Orku-
mótið mitt. Ég er mest í marki en 
spila líka úti. Ég varði þrjú skot og 
skoraði tvö mörk. Veðrið var ágætt 
fyrst en vont síðasta daginn þegar 
við spiluðum uppi á Helgafells-
velli,“ sagði þessi vaski peyi sem 
ætlar svo sannarlega að halda áfram 
í fótbolta.

sem þjálfari Þórs og hefur verið 
viðloðandi það síðan. Lárus féll frá 
alltof ungur en við vinnum í hans 
anda og ég hef trú á að það verði 
gert áfram.“
  Jónas sagði mótið í ár hafa á margan 
hátt verið svolítið sérstakt. Einar 
Friðþjófsson, sem var lengi fram-
kvæmdastjóri, hætti í ár og Hörður 
Óskarsson lést í vor langt um aldur 
fram. „Hörður hafði séð um 
peningamálin fyrir okkur frá aldamót-
um. Það var skarð fyrir skildi þegar 
hann féll frá. Hann hélt fast um 
budduna og það mátti ekkert gera 
nema með hans samþykki.  Kom það 
sér oft vel því gleymi menn sér eru 
peningarnir fljótir að fara.“

Eitt mót í einu
Hvað um framhaldið hjá þér? „Ég 
tek eitt mót í einu og eðlilega 
verður þyngra að koma sér í gang.  
Þetta hefur verið mjög samhentur 
hópur og ef koma fram hugmyndir 
verða allir að segja já. Segi einn nei 
þarf að skoða málið upp á nýtt. En 
þetta hefur gengið ótrúlega vel og 
Orkumótið er ekki orðið það stærsta 
en er það flottasta hér á landi og þó 
víðar væri leitað,“ sagði Jónas sem 
litið hefur upp frá tölvunum og 
gerst leiðsögumaður. 
  

Jónas Sigurðsson

Breiðablik og FH mæta alltaf öflug 
til leiks með sína sjöttu flokka til 
Eyja, sama hvort mótið er kennt við 
Shell eða Orkuna. Breiðablik stóð 
uppi sem Orkumótsmeistarar eftir 
mjög skemmtilegan leik þar sem 
FH varð að láta í minni pokann, 
2:1. En bæði lið geta borið höfuðið 
hátt því þarna var spilaður fótbolti í 
sinni tærustu mynd. Barátta skein úr 
hverju andliti og takmarkið var bara 
eitt, að sigra. Það  var gert heiðar-
lega og án leikaraskapar sem 
stundum bregður fyrir hjá þeim 
eldri. Eins og í lífinu þarf stundum 
smáheppni og kannski var hún á 
bandi Breiðabliks á laugardaginn. 
Má vera en það var fyrst og fremst 
knattspyrnan sem hafði sigur og 
örugglega eiga þessir strákar eftir 
að gleðja okkur þegar þegar fram 
líða stundir. Það er vonandi bara 
forsmekkurinn sem við fengum að 
sjá í úrslitaleiknum.
  Eyjafréttir ræddu við þjálfara 
liðanna eftir leikinn og voru þeir 
ánægðir með leik sinna manna á 
mótinu og hrósuðu umgjörð og 
framkvæmd sem væri samkvæmt 
formúlu sem gengur upp.

Létu rokið ekki trufla sig
Hákon Sverrisson, þjálfari Breiða-
bliks hafði ástæðu til að vera 
ánægður eftir að úrslitin lágu fyrir. 
Þeir mættu með 64 stráka í sjö 
liðum. „Í heildina var árangurinn 
góður og strákarnir allir að leggja 
sig fram. Það skiptir miklu máli,“ 
sagði Hákon. „Það var ekkert verið 
að gefast upp í öllu þessu roki sem 
var allan tímann. Það var frekar að 
foreldrar og þjálfarar væru að 
kvarta. Liðin okkar stóðu sig vel og 
ef strákarnir fá jákvæða upplifun af 
því að taka þátt í Orkumótinu er 
árangrinum náð.“
  Það eru ekki bara strákarnir 64 
sem mæta. Þeim fylgir öflug sveit 
þjálfara, fararstjóra og foreldra. 
„Þetta eru á bilinu 20 til 25 manns 
sem sjá um að halda utan um 
hópinn og undirbúa strákana fyrir 
ferðina,“ segir Hákon sem var ekki 
að mæta á sitt fyrsta mót í Eyjum.
    „Ég hef komið hingað í átta eða 

níu ár í röð og þekki mótið mjög 
vel. Það er komin á þetta mikil 
reynsla og ÍBV er með í þessu 
gamla og reynda jaxla sem kunna 
sitt fag. Framkvæmdin og um-
gjörðin er frábær í alla staði og það 
er unnið eftir formúlu sem gengur 
upp. Það klikkar ekkert. Gríðarlega 
flott framkvæmd og mitt fólk er 
himinlifandi með hvað allt gengur 
vel,“ sagði Hákon.

Byggir á mikilli reynslu
Bjarki Benediktsson, yfirþjálfari 
sjötta flokks FH, sagði að þeir 
hefðu mætt með 52 stráka í sex 
liðum. „Þetta gekk svona upp og 
ofan hjá okkur. Náðum að komast 
með tvö lið í úrslit og vinna einn 
bikar, Heimaklettsbikarinn. Svo 
vorum við í þriðja, fjórða og fimmta 
sæti,“ sagði Benedikt. „Ég er mjög 
ánægður með hvernig þeir spiluðu 
og hvernig þeir brugðust við töpum 
og sigrum. Það var alveg frábært. 
Það var leiðinlegt hvaða áhrif 
vindurinn hafði á fótboltann en það 
var ágætur hiti og það rigndi ekki. 
Sem var fínt.“
  Bjarki var á sínu fjórða móti en í 
fyrsta skipti sem yfirþjálfari. Hann 

er ánægður með framkvæmdina. 
„Mótið byggir á mikilli reynslu, 
föst rútína og til fyrirmyndar. Við 
FH-ingar erum mjög ánægðir með 
Orkumótið,“ sagði Bjarki að 
endingu.

Ómar Garðarsson
omar@eyjafrettir.is

GréTar ÞorGiLs GréTarsson
frettir@eyjafrettir.is

Strákarnir 
ánægðir

Jónas Sigurðsson verið með frá upphafi :: Allt í anda Lárusar Jakobssonar:

Lalli var prímus mótor í þessu öllu saman og við bara til að hjálpa
:: Hann vildi hafa háan standard alveg frá fyrsta degi og við höfum haldið okkur við það

Úrslitaleikurinn æsispennandi :: Breiðablik – FH 2:1 :: Þjálfararnir ánægðir:

Þarna var spilaður fótbolti 
í sinni tærustu mynd
:: Barátta skein úr hverju andliti :: Takmarkið að sigra :: En heiðarlega og 
án leikaraskapar

Kormákur Pétur Ágústsson Breiðabliki og FH-ingarnir Sindri Dagur 
Sigurgeirsson,  Stefán Alex Ríkarðsson og Dagur Traustason í úrslita-

leiknum sem var hreint frábær.

Pressuleikurinn, þar sem Pressulið og Landsliðið takast á, er eitt af 
mörgum skemmtilegum atriðum á mótinu. Mynd /Sigfús Gunnar Guðmundsson

Hákon Sverrisson, þjálfari 
Breiðabliks.

Bjarki Benediktsson, yfirþjálfari 
sjötta flokks FH
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Orkumótið fór fram síðastliðna 
helgi í Vestmannaeyjum en þar 
mættu rúmlega 1200 keppendur 
til leiks og fjöldinn allur af 
foreldrum og skyldmennum sem 
fygldu eftir. Fjöldi liða hefur 
aldrei verið fleiri en 108 lið tóku 
þátt frá 35 félögum, spilaðir voru 
yfir 600 leikir á mótinu. 

Mótið hófst á fimmtudeginum í 
ágætis veðri en spilað var á mótinu 
frá klukkan 08.00 á morgnana til 
klukkan 17.00 á daginn. Spilar 
hvert einasta lið þrjá leiki á 
fimmtudeginum og föstudeginum 
en á laugardeginum spila liðin 4 
leiki.
Ágætis veður var allan tíman en það 
rigndi örlítið seinnipartinn á 
föstudeginum en strákarnir létu það 
ekki á sig fá. 
  Mikið er að gera hjá strákunum 
meðan á mótinu stendur en 
dagskráin var til fyrirmyndar og 
alltaf eitthvað í gangi. Á fimmtu-
dagsvöldinu fór fram setning 
mótsins sem hófst á skrúðgöngu frá 
Barnaskólanum og endaði hún á 
Týsvelli þar sem Íris Róbertsdóttir 
formaður ÍBV íþróttafélags setti 
mótið. Á setningunni tekur hvert 
félag þátt í boðhlaupi og voru það 
Stjörnustrákar sem fóru með sigur 
af hólmi þetta árið í boðhlaupinu.
Á föstudagskvöldið fór fram 
kvöldvaka í íþróttahúsinu. Tóti 
trúður tróð upp og var með 
gamanleik og töfrabrögð við mikla 
kátínu strákanna. Kvöldvakan 
endaði síðan á því að Leó Snær tróð 
upp og ætlaði þakið að rifna af 
húsinu, en strákarnir tóku vel undir 
hjá Leó. Eftir kvöldvöku héldu 
síðan allir niður á Hásteinsvöll þar 
sem spilaðir voru 2 landsleikir á 
sama tíma en í landsleikinn tilnefnir 
hvert félag einn mann sem tekur 
þátt í landsleiknum, mótstjórn 
skiptir þeim leikmönnum í 4 lið og 
spila liðin síðan sín á milli fyrir 
framan fullan Hásteinsvöll.  
Á laugardagskvöldið fór fram 
lokahóf þar sem allir sigurvegarar á 
mótinu voru verðlaunaðir en það er 
spilað um 13 bikara á mótinu. 
Víkingur 1 vann Orkumótsbikarinn 
eftir sigur á Stjörnunni í úrslitaleik 
mótsins. ÍBV stóð sig mjög vel á 
mótinu en ÍBV 1 tapaði ekki leik á 
mótinu en þeir lentu í 5 sæti af 108 
liðum sem verður að teljast mjög 
góður árangur. ÍBV mætti til leiks 
með 7 lið og stóðu þau sig öll mjög 
vel þrátt fyrir að vinna ekki nein 
verðlaun. Á lokahófinu var einnig 
valið úrvalslið Orkumótsins en þá 
eru valdnir 12 strákar sem þóttu 
hafa staðið sig best á mótinu, en 
þetta úrvalslið velja dómarar og 
mótstjórn mótsins. Ásgeir Galdur 
Guðmundsson leikmaður ÍBV var 
valinn í Orkumótsliðið annað árið í 
röð en hann er gríðarlega efnilegur 
knattspyrnumaður.
  Þegar uppi er staðið heppnaðist 
mótið gríðarlega vel og fóru því 
sáttir strákar til síns heima á 
laugardagskvöldinu.

Aldrei fleiri lið keppt á 
Orkumótinu frá upphafi
:: 1200 keppendur :: 108 lið :: Yfir 600 leikir :: Vel heppnað mót í alla staði
arnar GauTi GrETTiSSon
frettir@eyjafrettir.is Verðlaun 

og viður-
kenningar  
 
Orkumótsbikarinn
1. Víkingur-1
2. Stjarnan-1

Heimaeyjarbikarinn
1. Selfoss-1
2. Breiðablik-2

Eldfellsbikarinn
1. Skallagrímur
2. Selfoss-4

Álseyjarbikarinn
1. Njarðvík-1
2. FH-2

Elliðaeyjarbikarinn
1. Fylkir-1
2. Haukar-1

Stórhöfðabikarinn
1. Stjarnan-3
2. Víkingur-2

Heimaklettsbikarinn
1. Sindri/Neisti-2
2. ÍA-2 

Surtseyjarbikarinn
1. HK-3
2. Fram-4

Bjarnareyjarbikarinn
1. Afturelding-1
2. Fjölnir-1

Helliseyjarbikarinn
1. Víkingur-3
2. Grindavík-3

Suðureyjarbikarinn
1. Valur-2
2. Fram-2

Ystaklettsbikarinn
1. Fjölnir-4 og
Breiðablik-5
Jafnt eftir leik,
framlengingu og
vítakeppni.

Helgafellsbikarinn
1. Selfoss-2
2. Fjölnir-2 

Háttvísi KSÍ
• Hvöt
• Þróttur Vogum
• ÍA
• Haukar

Prúðustu liðin
• Fjarðabyggð
• KA

Orkumótsliðið 2016
• Theodór Ingi Óskarsson Fylkir
• Cole Campell FH
• Valdimar Logi Sævarsson KA
• Daniel Tristan Guðjohnsen HK
• Stígur Diljan Þórðarson Víkingur
• Lars Erik Bragason KR
• Jóhann Kanfory Tjörvason Víking.
• Hafþór Andri Benediktsson Stjarn.
• Þorkell Kári Jóhannsson UBK
• Ásgeir Galdur Guðmundsson ÍBV
• Þorri Stefán Þorbjörnsson Fram
• Daníel Ingi Jóhannesson ÍA 

Ómar Garðarsson kíkti á 
mótið með myndavélina. 

Við leyfum myndunum að 
tala sínu máli.



MÁNUDAGUR 13. JÚNÍ 2016

ÍÞRÓTTIR
Frjálsíþróttir Tristan Freyr Jónsson varð Norðurlandameistari unglinga í tugþraut í Svíþjóð og vann sér um
leið inn keppnisrétt á heimsmeistaramóti 20 ára og yngri í Pólland síðar í sumar 08 

Íþróttir
mbl.is

„Við vitum að leikurinn á móti Íslandi verður erfiður.
Þeir eru með gott varnarlið og við komum til með að
þurfa að hafa fyrir hlutunum,“ segir Cedric Soares,
varnarmaður portúgalska landsliðsins, við fréttamenn
í gær en Ísland og Portúgal mætast í fyrsta leik þjóð-
anna á Evrópumótinu í Saint-Etienne annað kvöld.

„Við litum vel út í vináttuleiknum á móti Eistlandi í
síðustu viku en við vitum að fótboltinn fer frá einum
leik til annars og við verðum að einbeita okkur að leikn-
um á móti Íslendingum,“ segir Soares sem leikur með
enska úrvalsdeildarliðinu Southampton.

Sóknarmaðurinn Ricardo Quaresma, sem fór á kost-
um í 7:1 sigrinum á móti Eistum þar sem hann skoraði
tvö mörk og lagði upp þrjú, gat ekki æft með Portúgöl-

um í gær vegna meiðsla og ríkir
óvissa um þátttöku hans í leiknum
en verði hann ekki klár í slaginn mun
Nani spila.

Ísland og Portúgal hafa mæst
fjórum sinnum og hafa Portúgalar
haft vinninginn í öll skiptin. Síðast
áttust liðin við í október 2011 þar
sem Portúgalar höfðu betur, 5:3,
Hallgrímur Jónasson skoraði tvö
mörk og Gylfi Þór Sigurðsson eitt.
Nani skoraði tvö af mörkum Portú-

gala í þeim leik en hann var síðasti leikur landsliðsins
undir stjórn Ólafs Jóhannessonar. gummih@mbl.is

Verður erfitt gegn Íslandi
� Ricardo Quaresma æfði ekki með Portúgölum í gær

Cedric 
Soares 

Í ANNECY
Guðmundur Hilmarsson

gummih@mbl.is

Landsliðsferill Eiðs Smára Guðjohn-
sen spannar 20 ár og nú er þessi einn
okkar fremsti knattspyrnumaður frá
upphafi að hefja lokakaflann á ferli
sínum. Sá er ekki af verri endanum.
Sjálft Evrópumótið í Frakklandi.

,,Auðvitað er mikil spenna í loftinu
og mér fannst gott eins og ég heyrði
um daginn að þetta væri svipað eins
og að fara á fyrsta Tommamótið í
Eyjum. Þá sem lítill polli upplifði
maður það svolítið eins og stórmót.
Það var eins maður væri einhvers
staðar erlendis og allir að fylgjast
með manni. Auðvitað er þetta allt
miklu stærra. Ég var ekkert svo
mikið upptekinn af þessu eftir að við
komumst áfram. Það var ekki eitt-
hvað sem hélt mér vakandi en síðan
þegar við lögðum af stað og komum
hingað eftir síðasta æfingaleikinn
heima á Íslandi þá fyrst fékk tilfinn-
inguna: Þú hefðir ekki viljað missa
af þessu,“ sagði Eiður Smári en und-
irritaður settist niður með honum á
hinu glæsilega hóteli landsliðsins í
Annecy í Frakklandi.

Hlutverk Eiðs Smára með ís-
lenska landsliðinu hefur breyst á síð-
ari árum og nú er ekki lengur reikn-
að með því að hann sé í
byrjunarliðinu en Eiður er „gamli“
maðurinn í hópnum. Hann verður 38
ára í haust. En hvernig tekur hann
þessu hlutverki með liðinu?

,,Það er ekkert auðvelt og það er
alveg sama hvernig aðrir horfa á
það. Ég þarf bara að æfa og haga
mér eins og ég sé í byrjunarliðinu.
Við þurfum að gera það allir því það
þurfa allir að vera tilbúnir. Ég hefði
sennilega ekki sætt mig við þetta
hlutverk fyrir tíu árum eða hvenær
sem er en auðvitað er baráttan hörð
um sætin í liðinu. Með aldrinum skil-
ur maður það að það séu aðrir val-

möguleikar og ég þarf bara að sjá til
þess að ég sé klár í þau hlutverk sem
mér eru gefin og ég verð það alveg
100%.

Aðalatriðið er hversu mikil-
vægur ég er innan vallar

Nú hefur verið rætt og ritað um
að hæfileikar þínir og reynsla nýtist
liðinu vel innan sem utan vallar.
Hvað segir þú um það?

,,Það er ánægjulegt að heyra það
og mér finnst ánægjulegt að heyra
það innan úr herbúðum liðsins og ut-

an þess að fólk átti sig á því að ég sé
mikilvægur fyrir þennan hóp. Ég vil
alls ekki að það sé einblínt á það
hversu mikilvægur ég er utan vallar.
Aðalatriðið á að vera hversu mik-
ilvægur ég er innan vallar líka. Ég
held að ég hafi ekki verið valinn í
hópinn bara út af hlutverki mínu ut-
an vallar því það hefði ekki litið vel
út. Ég er hér fyrst og fremst út af
knattspyrnuhæfileikum mínum.“
Menn hafa haft á orði að Eiður
Smári hafi sjaldan eða aldrei verið í
jafn góðu líkamlegu formi og í dag.

,,Ég hef lagt á mig mikla vinnu og
ég get tekið undir það að á seinni ár-
um sérstaklega hef ég kannski ekki
verið í svona góðu ástandi. Að segja
að ég sé í mínu besta formi frá upp-
hafi er kannski fullýkt en ég held að
ég sé alla vega við það að vera í mínu
besta formi sem ég gæti hugsanlega
verið. Ein ástæðan fyrir því að ég fór
til Noregs var að ég vissi að ég fengi
mikinn spiltíma og þar með kæmist
ég í góða rútínu. Ég ætlaði mér að
vera klár ef kallið kæmi. Ég sagði
það fyrir ári og ég stóð við það.“

Eins og fyrsta Tommamót
� Hefði ekki sætt mig við þetta hlutverk fyrir tíu árum, segir Eiður Smári
� Hefði ekki viljað missa af þessu � Er hér út af knattspyrnuhæfileikum mínum 

AFP

EM Eiður Smári Guðjohnsen er á sínu fyrsta stórmóti eins og aðrir leikmenn Íslands og tilhlökkunin er mikil.

� Bjarki Már Elísson lék allan leikinn
fyrir íslenska landsliðið í handknatt-
leik sem vann portúgalska landsliðið,
26:23, undankeppni HM í Laugardals-
höllinni í gær. 
� Bjarki Már fæddist 1990. Hann lék
með Fylki, Selfossi og HK áður en
hann flutti til Þýskalands 2013 og
gerðist leikmaður Eisenach. Bjarki
hafði þá um vorið orðið markakóngur
Íslandsmótsins og Íslandsmeistari
með HK árið áður. Bjarki varð næst-
markahæsti leikmaður þýsku 2. deild-
arinnar 2014/2015. Fyrir ári varð hann
leikmaður Füchse Berlín og vann m.a.
heimsmeistaratitil félagsliða á síðasta
hausti. Bjarki Már hefur skorað 43
mörk í 20 landsleikjum. 

ÍÞRÓTTA-
MAÐUR
DAGSINS

Eftir sex daga dvöl í alpabænum
Annecy heldur íslenska karlalands-
liðið í knattspyrnu til Saint-Étienne
í dag en þar spilar það leikinn stóra
gegn Portúgal í úrslitakeppni EM
annað kvöld klukkan 19 að íslensk-
um tíma.

Liðið mun æfa um miðjan dag á
leikvanginum í Saint-Étienne,
Stade Geoffroy-Guichard, en þar
verður spilað annað kvöld. Sá völl-
ur rúmar 42 þúsund áhorfendur.
Fyrir æfinguna verður hefðbund-
inn blaðamannafundur þar sem
reiknað er með meiri fjölda frétta-
manna en áður hefur komið á slíkan
fund þar sem Ísland hefur átt í hlut.

Íslenska liðið fer með rútu til Sa-
int-Étienne en þangað er um það bil
tveggja klukkutíma keyrsla frá
Annecy. Þaðan heldur það aftur til
bækistöðvanna í Annecy eftir leik-
inn. Liðið mun aftur á móti fljúga
frá Chambéry til hinna leikstað-
anna, Marseille og Parísar, fyrir
hina leikina tvo. vs@mbl.is

Íslenska liðið
til St-Étienne 
í dag

Luka Modric lætur verkin tala inni á knatt-
spyrnuvellinum en er lítið gefinn fyrir kastljós fjöl-
miðla. Modric hefur þrívegis orðið króatískur lands-
meistari með Dinamo Zagreb og tvívegis bik-
armeistari með liðinu. Modric var valinn besti leik-
maður króatísku deildarinnar árið 2007 og vakti at-
hygli forráðamanna Tottenham Hotspur sem festu
kaup á þessum skapandi miðjumanni fyrir keppn-
istímabilið árið 2008. 

Eftir að hafa leikið afar vel í ensku úrvalsdeildinni
á árunum 2008 til 2012 gekk hann til liðs við Real Madrid þar sem hann
hefur unnið Meistaradeild Evrópu tvisvar sinnum, annars vegar árið 2014
og hins vegar í vor. Modric hefur leikið 91 landsleik fyrir Króatíu og skorað í
þeim leikjum 11 mörk. 

Leikmaður dagsins á EM

Luka Modric
� Skoraði sigurmark Króata í fyrstu umferð D-riðils í lokakeppni Evr-
ópumóts karla í knattspyrnu � Batt saman miðjuspil Króata í leiknum 
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Eins og fram kom í síðasta tölublaði 
Eyjafrétta var opinn kynningarfundur 
á þriðjudaginn í síðustu viku á 
vegum stórfyrirtækisins Merlin 
Entertainments, Vestmannaeyjabæjar 
og Þekkingarseturs Vestmannaeyja 
um væntanlega uppbyggingu á 
griðastað hvíthvala í Vestmanna-
eyjum. Á fundinum fóru fulltrúar 
Merlin í gegnum verkefnið af 
nokkurri nákvæmni en eins og gefur 
að skilja er það gríðarlega stórt í 
sniðum. Eins og fram hefur komið í 
Eyjafréttum hefur tekið tíma að 
koma málinu í gegnum stjórnsýsluna 
og fékk blaðamaður þau svör frá 

Umhverfisstofnun í gær að verkefnið 
væri enn til umsagnar hjá sérfræði-
nefnd.
  Elliði Vignisson, bæjarstjóri 
Vestmannaeyja, opnaði umræddan 
fund með stuttri yfirferð á upphafi 
verkefnisins þar sem hann m.a. 
minntist á að honum hafi ekki litist á 
blikuna í fyrstu. Eftir hafa lagst í 
rannsóknarvinnu á umræddu 
fyrirtæki var honum og Páli Marvin 
Jónssyni, framkvæmdastjóra 
Þekkingarseturs Vestmannaeyja, ljóst 
að um var að ræða virkilega 
spennandi verkefni. Næst var röðin 
komin að Merlin Entertainments en 
frá þeim voru komnir sjö fulltrúar til 
að kynna verkefnið nánar fyrir 
bæjarbúum. James Burleigh, aðal 

sendiherra Sea Life sem er keðja í 
eigu Merlin Entertainments, og 
félagar fóru yfir víðan völl í sinni 
yfirferð, kynntu sig og fyrirtækið 
sem óhætt er að segja að sé gríðar-
lega stórt á heimsvísu.

Í Eyjum næstu 30 - 40 árin
Hvalina eignuðust Merlin Entertain-
ments eftir að hafa fest kaup í 
skemmtigarði í Shanghai árið 2012 
og er talið að í dag séu hvalirnir um 
12 ára gamlir. Lífslíkur hvíthvala úti 
í villti náttúru eru á bilinu 35-50 ár 
þannig að ef allt gengur eftir gætu 
hvalirnir þrír allt eins verið næstu 
30-40 árin í Vestmannaeyjum. Þrátt 
fyrir að hvalirnir munu einungis vera 
þrír til að byrja með er gert ráð fyrir 

að hægt verði að hýsa allt að tíu hvali 
í einu. Vegna þess hve háðir hvalirnir 
eru mönnum mun þeim aldrei verða 
sleppt út í villta náttúru en hingað til 
hafa þeir einungis eytt þriðjungi ævi 
sinnar í sjó. Tilgangurinn með 
verkefninu er því einungis að veita 
hvölunum griðastað þar sem þeir 
geta sest í helgan stein í Klettsvík.
  Í samtali við blaðamann eftir 
fundinn sögðu þau James Burleigh 
og Christine Dure-Smith frá Merlin 
Entertainments m.a. að tilgangurinn 
með verkefninu væri að veita 
hvölunum griðastað en ekki græða 
peninga og að engin fordæmi fyrir 
svona verkefni. 

>> Nánar á bls. 10

Einar KriStinn HElgaSon
einarkristinn@eyjafrettir.is

Kynningarfundur Merlin Entertainments:

Tilgangurinn ekki 
græða peninga
:: heldur veita hvölunum griðarstað :: Gætu verið í Eyjum í 30-40 ár

Orkumótinu lauk á laugardaginn og þegar Stjörnustrákar voru krýndi Orkumótsmeistarar 2017 eftir vítaspyrnukeppni í úrslitaleik gegn Gróttu.

>> 20

Sjá goSið 
miSjöfnum augum

Ómetanleg 
Söfn í eyjum >> 18

DagSkrá
goSlokahátíðar >> >> 10
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Nafn: Róbert Gunnarsson.
Lið: Fram.
Hvenær byrjaðir þú að æfa 
fótbolta: 2015 held ég.
Hvað er það skemmtilegasta við 
Orkumótið: Maður getur spilað úti 
á grasvöllum og það er ekki mikil 
rigning stundum. Það er bara mjög 
gaman.
Uppáhalds leikmaður: Zlatan.
Ætlar þú að fylgjast með EM: Já.
Ertu spenntur fyrir Víti í 
Vestmannaeyjum: Já.

Nafn: Valdimar Porca.
Lið: Fram.
Hvenær byrjaðir þú að æfa 
fótbolta: 5-6 ára.
Hvað er það skemmtilegasta við 
Orkumótið: Það er gaman að spila 
fótbolta og koma til Eyja.
Uppáhalds leikmaður: Já, 
örugglega Neymar jr.
Ætlar þú að fylgjast með EM: 
Jahá.
Ertu spenntur fyrir Víti í 
Vestmannaeyjum: Já.

Nafn: Kristófer Lárus Jónsson.
Lið: KA.
Hvenær byrjaðir þú að æfa 
fótbolta: 4 ára.
Hvað er það skemmtilegasta við 
Orkumótið: Að spila fótbolta og 
vera með strákunum.
Uppáhalds leikmaður: Ronaldo.
Ætlar þú að fylgjast með EM: Já, 
held þær endi í fyrsta sæti.
Ertu spenntur fyrir Víti í 
Vestmannaeyjum: Já.
Hefur þú orðið var við einhverja 
tökumenn: Nei.

Nafn: Viktor Breki Hjartarson.
Lið: KA.
Hvenær byrjaðir þú að æfa 
fótbolta: Þegar ég var 4 ára.
Hvað er það skemmtilegasta við 
Orkumótið: Að spila fótbolta og 
vera með leikmönnunum mínum.
Uppáhalds leikmaður: David De 
Gea.
Ætlar þú að fylgjast með EM: Já.
Ertu spenntur fyrir EM: Já.
Ertu spenntur fyrir Víti í 
Vestmannaeyjum: Rosa.
Ertu búinn að lesa bókina: Nei, 
mér finnst ekki gaman að lesa.

Nafn: Eyþór Atli Arnórsson.
Lið: Höttur.
Hvenær byrjaðir þú að æfa 
fótbolta: Þegar ég var 3 ára.
Hvað er það skemmtilegasta við 
Orkumótið: Að vera með liðinu.
Uppáhalds leikmaður: Gylfi Þór 
Sigurðsson.
Ætlar þú að fylgjast með EM: Já.
Áttu þér einhvern uppáhalds 
leikmenn í kvennalandsliðinu: 
Eiginlega ekki.
Ertu spenntur fyrir Víti í 
Vestmannaeyjum: Já, mjög.

Hið árlega Orkumót fór fram í 
síðustu viku með öllu tilheyrandi en 
Orkumótið er knattspyrnumót fyrir 
6. flokk drengja. Í ár voru það 112 
lið frá 37 félögum sem tóku þátt og 
voru í heildina spilaðir 560 leikir. 
Mótið hófst á fimmtudag og síðustu 
leikir spilaðir á laugardaginn. 
  Í ár var það Stjarnan 1 sem 
hampaði Orkumótsbikarnum eftir 
að hafa lagt Gróttu 1 að velli í 
vítaspyrnukeppni en staðan var 0:0 
eftir venjulegan leiktíma. Lið ÍBV 
1spilaði til úrslita um Heimaeyjar-
bikarinn en þar töpuðu Eyjamenn 
Þrótti 1, lokastaða 1:3. ÍBV 2 hlaut 
sömu örlög í úrslitum um Helga-
fellsbikarinn en þar tapaði liðið líka 
1:3 fyrir Snæfellsnesi 1.

Óskar Pétur Friðriksson, 
ljósmyndari Eyjafrétta, var að 

sjálfsögðu á staðnum á meðan á 
mótinu stóð og tók meðfylgjandi 

myndir.

Orkumótið fór fram um helgina:

Stjarnan Orkumótsmeistari 
eftir sigur í vítaspyrnukeppni
:: ÍBV 1 lenti í öðru sæti um Helgafellsbikarinn

Landsliðsfyrirliðinn Aron Einar Gunnarsson að árita treyju.Stjörnumenn fögnuðu titlinum vel.

Eyjamenn klárir í slaginn.

Liðsmenn Stjörnunnar urðu Orkumótsmeistarar.

Lúðrasveit Vestmannaeyja fór fyrir skrúðgöngunni.

Liðsmenn ÍBV stóðu sig með prýði.

Þrumufleygur framundan.
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Guðni Th. Jóhannesson, forseti 
Íslands, var einn af þeim fjölmörgu 
foreldrum sem ferðuðust til Eyja til 
að fylgjast með sonum sínum á 
Orkumótinu sem fram fór um 
helgina. Guðni, sem er harður 
Stjörnumaður, var einmitt að horfa 
á leik liðsins gegn Fylki þegar 
blaðamaður hitti á hann en sonur 
hans, Duncan Tindur, leikur með 
liðinu. 
  Hvernig hefur þín upplifun á 
mótinu verið? „Þetta hefur verið 
einstaklega gaman, hér er allt í 
föstum skorðum og einvala lið sem 
stýrir mótinu. Það er vel hugsað um 
strákana og þeir hafa skemmt sér 
vel. Mesta fjörið er inni á vellinum 
en utan vallar er einnig margt í 
boði, þeir eru t.d. búnir að spranga, 
fara í Eldheima og fara í sund, svo 
er bara svo gott að vera hérna úti í 
Eyjum og höfum við notið okkar 
mjög vel hérna sem og liðið allt,“ 
sagði Guðni endurnærður og hélt 
áfram á svipuðum nótum. „Þetta er 
mjög notalegt, losna úr ys og þys 
hinna daglegu anna og vera í 
skemmtilegum félagsskap. Ég sé 
ekki betur en að allir njóti lífsins 
hérna og það er bara frábært fyrir 
okkur Íslendinga að eiga svona 
viðburði eins og þessi íþróttamót 

eru, þar sem strákar og stelpur alls 
staðar að af landinu, og foreldrar 
með, hittast. Hér eru allir jafnir og 
allir vinir.“
  Mótið var skammt á veg komið 
þegar blaðamaður hitti á Guðna en 
lið hans, Stjarnan, var þegar búið að 
sigra sinn fyrsta leik á mótinu og í 
vænlegri stöðu gegn Fylki meðan á 
viðtalinu stóð. „Þeir eru enn 

taplausir en þegar á móti blæs þá er 
það hlutverk okkar foreldranna og 
þjálfaranna að segja þeim að hengja 
ekki haus og það gangi bara betur 
næst, spila heiðarlega, þakka 
mótherjanum fyrir leikinn og horfa 
síðan fram til næsta leiks. Þeir eru 
líka að læra þetta, það þarf að læra 
að tapa rétt eins og menn þurfa að 
læra að taka ósigri utanvallar,“ 

sagði Guðni.

Hér get ég gengið um eins og 
hver annar pabbi
Eru strákarnir eitthvað að kippa sér 
upp við það að forsetinn sé alltaf á 
hliðarlínunni, eru þeir kannski bara 
búnir að venjast þessu? „Já já, þeir 
eru kurteisir og hressir, koma 
kannski og vilja fá fimmu, sjálfu 
eða eitthvað slíkt. Það er bara 
gaman að verða við því og eitt af 
því sem ég vil segja að sé gott við 
Ísland er að hér get ég gengið um 
eins og hver annar pabbi og ekkert 
sem kallar á öryggisgæslu eða neitt 
af því taginu,“ sagði Guðni í þann 
mund sem Stjarnan skoraði mark. 
  Þú ert fyrst og fremst bara pabbi 
þessa dagana? „Já já, ég er bara 
pabbi hérna og nýt þess. Ég veit það 
frá þeim sem skipuleggja þetta mót 
að hingað hafa komið atvinnumenn 
í fótbolta, ráðamenn og frægt fólk 
af ýmsu tagi en hér fá allir að vera í 
sínu foreldrahlutverki og það er 
mjög dýrmætt,“ sagði Guðni sem 
var þakklátur fyrir sína upplifun í 
Vestmannaeyjum. „Ég vil þakka 
mótshöldurum fyrir hversu vel þeir 
hafa staðið að þessu og Eyja-
mönnum öllum, þetta mót er íbúum 
bæjarfélagsins til mikils sóma.“

Úrslit 
mótsins
Heimaeyjarbikarinn:
1. Þróttur R. 2 
2. ÍBV 1 

Eldfellsbikarinn:
1. Grótta 2 
2. Vestri 2 

Álseyjarbikarinn: 
1. KA 3 
2. HK 3 

Elliðaeyjarbikarinn: 
1. HK 1 
2. KR 1 

Stórhöfðabikarinn: 
1. Höttur 1 
2. Dalvík 1 

Heimaklettsbikarinn:
1. HK 2 
2. Þróttur R. 3 

Surtseyjarbikarinn: 
1. Breiðablik 5 
2. Álftanes 

Bjarnareyjarbikarinn:
1. Valur 1 
2. FH 1 

Helliseyjarbikarinn: 
1. Stjarnan 4 
2. Þróttur V 

Suðureyjarbikarinn: 
1. Stjarnan 2 
2. Þór 3 

Ystaklettsbikarinn:
1. Þór 4 
2. Valur 4 

Helgafellsbikarinn:
1. Snæfellsnes 1 
2. ÍBV 2 

Orkumótsbikarinn: 
1. Stjarnan 1 
2. Grótta 1 

Háttvísi KSÍ: 
ÍR, Þróttur R., Skallagrímur 
og IFK Aspudden-Tellus 

Prúðustu liðin: 
ÍA og Fjarðabyggð

Orku-
móts-
liðið 
2017:
Tómas Óli Kristjánsson 
(Stjarnan), 
Thomas Ari Arnarsson 
(Breiðablik), 
Atli Hrafn Hjartarson 
(Stjarnan), 
Andri Erlingsson (ÍBV), 
Benedikt Jóel Elvarsson 
(Valur), 
Björgvin Brimi Andrés-
son (Grótta), 
Dagur Már Sigurðsson 
(ÍR), 
Daníel Erick Clarke 
(Keflavík), 
Viktor Nói Viðarsson 
(FH), 
Örn Bragi Hinriksson 
(Þróttur Reykjavík), 
Tómas Johannessen 
(Grótta), 
Andri Kári Unnarsson 
(HK).

Nafn: Ísak Vífilsson.
Lið: ÍR.
Hvenær byrjaðir þú að æfa 
fótbolta: Eitt ár síðan.
Hvað er það skemmtilegasta við 
Orkumótið: Eiginlega bara að 
keppa og vinna.
Uppáhalds leikmaður: Gylfi Þór 
Sigurðsson.
Ætlar þú að fylgjast með EM: Já.
Ertu spenntur fyrir Víti í 
Vestmannaeyjum: Já.
Heldur þú að þú komir fyrir í 
henni: Já.

Nafn: Marinó Þór Pálmason.
Lið og staða: Þjálfari Skallagríms.
Hvernig finnst þér umgjörð 
mótsins: Mér finnst hún bara mjög 
flott.
Ætlar þú að fylgjast með EM: Já, 
að sjálfsögðu mun ég gera það.
Verður þú var við áhuga hjá 
strákunum fyrir EM: Já.
En eru þeir áhugasamir um Víti í 
Vestmannaeyjum: Já, fyrst það er 
verið að taka hana upp hérna þá er 
mikill áhugi fyrir því.

Nöfn: Eyrún Rafnsdóttir og Harpa Rut Heimisdóttir.
Lið og staða: Við erum mömmur og fararstjórar hjá Dalvík og Fjallabyggð.
Hvernig finnst ykkur umgjörð mótsins: Rosalega flott, með því flottasta 
sem maður sér.
Ætlið þið að fylgjast með EM: Já, að sjálfsögðu.
Verðið þið varar við áhuga hjá strákunum fyrir EM: Ekki eins og hjá 
körlunum en þeir vita alveg að það er en alls ekki sama stemning fyrir því. 
Umfjöllunin er bara ekki eins áberandi, í fjölmiðlum og annars staðar, því 
miður.
En eru þeir áhugasamir um Víti í Vestmannaeyjum: Nei, þeir hafa 
kannski bara meiri áhuga á því að vera að keppa sjálfir en þegar myndin 
kemur finnst þeim ábyggilega spennandi að hafa verið þátttakendur í 
myndinni en þeir eru svo sem ekkert að spá í þessu núna.

Forseti Íslands fylgdist með Orkumótinu:

Frábært fyrir okkur Íslend-
inga að eiga svona viðburði 
eins og þessi íþróttamót
:: Notalegt að losna úr ys og þys hinna daglegu anna og vera í skemmti-
legum félagsskap :: Strákarnir koma stundum og fá fimmu eða sjálfu

Það var mikil gleði á lokahófinu.

Guðni ásamt liði sínu.

Úrvalslið mótsins.
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Eyjamaðurinn og fyrrum fyrirliði 
íslenska landsliðsins í knattspyrnu, 
Hermann Hreiðarsson, var að 
sjálfsögðu staddur í Vestmanna-
eyjum á meðan Orkumótinu stóð. 
Síðustu daga hefur Hermann verið 
að láta til sín taka á allt öðrum 
vettvangi en hann er vanur en hann 
mun fara með hlutverk í kvikmynd-
inni Víti í Vestmannaeyjum. Þegar 
blaðamaður hitti Hermann á 
Týsvellinum var hann í óðaönn að 
undirbúa sig fyrir tökur en þessi 
mikli leikari gaf sér þó tíma til að 
ræða málin.
  „Ég er kvikmyndastjarna, ekki 
leikari,“ sagði Hermann auðmjúkur 
í upphafi viðtalsins. „Ég er kallaður 
„The Talent“ á settinu en það segir 
allt sem segja þarf.“
  Aðspurður út í hlutverk sitt í 

kvikmyndinni var fátt um svör hjá 
Hermanni. „Ég veit eiginlega ekkert 
hvað ég má segja um þetta hlutverk 
en ég mun vera að leika sjálfan mig. 
En þetta er búið að vera alveg 
hrikalega skemmtilegt, ég er 
þakklátur og spenntur,“ sagði 
Hermann sem tók einmitt þátt í 
fyrsta pollamótinu á sínum tíma. 
„Lárus heitinn Jakobsson, sem 
stofnaði þetta mót, var búinn að 
vera að byggja upp spennu hjá 
okkur peyjunum allan veturinn og 
búinn að tala mikið um þetta áður 
en mótið var fyrst haldið. Að sjá 
hvernig þetta hefur vaxið og 
hvernig þetta mót hefur orðið stór 
hluti af íslensku íþróttalífi er bara 
frábært,“ sagði Hermann að lokum, 
í þann mund sem hann var kallaður 
á sett.

Kvikmyndahópur Sagafilm er búinn 
að vera við tökur í Vestmannaeyjum 
frá 21. júní og ljúka tökum í Eyjum 
í dag, miðvikudag.  Eftir það halda 
tökur áfram á höfuðborgarsvæðinu. 
Það eru alls kyns atriði sem eiga að 
gerast innandyra og auðveldara að 
setja slíkt upp í alvöru stúdíói.
  Fyrir og eftir Orkumótið einbeittu 
þeir sér að tökum þar sem landslag 
Eyjanna fékk að njóta sín, en 
mótsdagana nýttu þau til að fanga 
keppnina, fjörið og andrúmsloftið  á 
mótinu.
  Jónas Sigurðsson í Orkumótsnefnd 
segir að tökur í Eyjum hafi tekist 
mjög vel og það hafi verið auðvelt 
að vinna með kvikmyndahópnum á 
mótinu sjálfu, því þau voru vel 
meðvituð um að ekki mætti raska 
mótinu á neinn hátt.
  „Það var mikið rætt um kvöldvök-
una. Við ræddum kvöldvökuna á 
fararstjórafundi á miðvikudeginum, 
áður en kvöldvakan fór fram.  Á 
fimmtudeginum sendum við líka 
bréf til allra fararstjóra, þjálfara og 
liðsstjóra sem voru á netfangalist-
anum okkar og skýrðum út að 
kvöldvakan yrði æfing fyrir 
lokahófið.  Það var rætt að það væri 
ekki viðeigandi að setja þessar 
upplýsingar á vefinn, heldur voru 
fararstjórar beðnir að koma þessum 

skilaboðum til allra í sínu félagi.  
Auðvitað hefðum við getað komið 
þessum skilaboðum betur frá okkur 
og Sagafilm verið með þéttari 
dagskrá á kvöldvökunni og 
biðjumst við afsökunar á því,“ sagði 
Jónas.
  Hann segir að kvöldvakan hafi 
gengið mjög vel. „Við fundum út 
alla hnökra, þannig að lokahófið 
gekk frábærlega fyrir sig. Sagafilm 
talaði um að fá fólk til að sitja 
lengur vegna upptöku þeirra af 
verðlaunaafhendingu sem verður í 
kvikmyndinni, en þetta gekk svo 
vel á lokahátíðinni að það þurfti 

ekki að bæta neinum tökum við og 
við kláruðum lokahófið á tíma.
  Við höfum aðeins fengið að skoða 
efni sem hefur verið tekið upp og 
það er alveg hægt að fullyrða að 
það er flottur fótbolti, landslag og 
glaðir og ánægðir strákar t.d. í 
skrúðgöngu, kvöldvöku og 
lokahófi.
  ÍBV þakkar öllum mótsgestum 
fyrir góða þátttöku í þessu einstaka 
verkefni. Þetta gekk vonum framar 
og bíðum við nú spennt eftir 
forsýningunni hér í Eyjum næsta 
vor,“ sagði Jónas að endingu. 

Víti í Vestmannaeyjum :: Tökum lýkur í dag:

Flottur fótbolti, landslag 
og glaðir og ánægðir 
strákar í skrúðgöngu, 
kvöldvöku og lokahófi

Ég er kvikmynda-
stjarna, ekki leikari

Einar KriStinn HElgaSon
einarkristinn@eyjafrettir.is

Fálkarnir spila stórt hlutverk í myndinni.

Hermann Hreiðarsson ásamt mótleikara sínum Íseyju Heiðarsdóttur.

Vestmannaeyjameistaramót Íslands 
fór fram í síðustu viku, það hófst á 
fimmtudag og stóð fram á laugar-
dag. Veður var gott mótsdagana, 
ekki síst á laugardaginn þegar 
Vestmannaeyjar skörtuðu sínu 
fegursta.
  Vestmannaeyjameistari karla var 
Örlygur Helgi Grímsson og kom 
það fáum á óvart.  Í fyrsta flokki 
karla var Bjarni Þór Lúðvíksson í 
fyrsta sæti. Í öðrum flokki var Andri 
Steinn Sigurjónsson í fyrsta sæti, í 
þriðja flokki Karl Jóhann Örlygsson 
og þeim fjórða Guðmundur Ingi 
Jóhannesson.
  Vestmannaeyjameistari kvenna var 
Jóhanna Lea Lúðvíksdóttir. Í fyrsta 
sæti með forgjöf var Ásta Björt 
Júlíusdóttir og í byrjendaflokki 
Birgitta Karen Guðjónsdóttir.

Á efri myndinni eru 
meistararnir 

Jóhanna Lea og 
Örlygur Helgi. 

 
Á þeirri neðri má sjá alla 

vinningshafana.

ÍBV og Víkingur R. mættust í átta 
liða úrslitum Borgunarbikars karla á 
sunnudaginn þar sem Eyjamenn 
fóru með sigur af hólmi, 1:2.
  ÍBV lenti undir eftir 24. mínútna 
leik en þar var að verki Ivica 
Jovanovic. Alvaro Montejo Calleja, 
framherji ÍBV, jafnaði hins vegar 
metin eftir 36 mínútna leik og 
þannig var staðan í hálfleik.
  Jafnræði var með liðunum í síðari 
hálfleik og voru færi á báða bóga. 
Það var hins vegar Arnór Gauti 
Ragnarsson sem innsiglaði sigur 
Eyjamanna með marki undir lok 
leiks og tryggði farseðilinn í 

undanúrslitin en hann hafði komið 
inn á sem varamaður á 76. mínútu. 
Gunnar Heiðar Þorvaldsson, sem 
hafði einnig komið inn á sem 
varamaður, laumaði boltanum 
skemmtilega inn á Arnór Gauta sem 
kláraði færi sitt með föstu skoti upp 
í þaknetið og þar með voru úrslitin 
ráðin.
  Í undanúrslitum fara Eyjamenn í 
Garðabæ þar sem þeir mæta 
Stjörnunni en í hinum leiknum 
mætast FH og Leiknir R. í Hafnar-
firði. Leikirnir fara fram dagana 27. 
og 28. júlí.

Golf  |  

Örlygur Helgi og Jóhanna 
Lea Vestmannaeyja-
meistarar í golfi

Knattspyrna  |   Borgunarbikar karla 
:: Víkingur R. 1:2 ÍBV

Eyjamenn 
komnir í und-
anúrslit Borg-
unarbikarsins
:: Drógust á móti Stjörnunni í 
undanúrslitum
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Orkumótið var haldið í 35. skiptið dag-
ana 28.-30. júní en mótið hefur verið 
haldið árlega frá árinu 1984. Á mótinu 
keppir 6. flokkur karla í knattspyrnu 
en í ár voru 104 lið frá 35 félögum, 
tæplega 950 strákar og rúmlega 200 
þjálfarar/fararstjórar. Orkumótsmeist-
arar 2018 voru Stjarnan en þeir unnu 
HK í hörku leik. Öll úrslit, verðlaun 
og viðurkenningar má finna inni á síðu 
Orkumótsins.

Gamla mótsnefndin lét af störfum
Samkvæmt Sigríði Ingu Kristmanns-
dóttur, mótstjóra Orkumótsins, voru 
ekki gerðar miklar breytingar á 
dagskránni frá síðustu árum. Mestu 
breytingarnar fólust í því að margir af 
upprunalegu starfsmönnum mótsins 
sögðu skilið við mótið í fyrra. „Við 
tókum út boðhlaup sem verið hefur á 
setningunni og fengum í staðinn BMX 
BRÓS til að koma og sýna listir sínar. 
Strákarnir sem hafa verið í mótsnefnd-
inni sl. 34 ár, eða frá upphafi mótsins, 
létu af störfum eftir síðasta mót og 
hefur starfsfólk félagsins tekið við 
mótinu. Strákarnir í Orkumótsnefnd-
inni voru okkur samt innan handar við 
undirbúning og á meðan mótinu stóð.“

Veðurguðirnir voru þátttakendum 
ekki hliðhollir í ár
Mótið gekk heilt yfir mjög vel en 
veðurguðirnir létu aðeins reyna á nýju 
mótsnefndina. „Mótið hófst í flottu 
fótboltaveðri á fimmtudagsmorgun, 
svo fór að hvessa þegar leið á daginn 
sem varð til þess að við fluttum hluta 
af setningunni inn í Íþróttahúsið. Við 
kláruðum skrúðgönguna og flug-
eldasýninguna áður en við héldum 
inn í Íþróttahús þar sem BMX BRÓS 
sýndu listir sínar við mikinn fögnuð 
strákanna. Á föstudeginum fengum við 
„smá” þokubakka yfir sem varð til þess 
að stundum sást varla á milli marka á 
Helgafellsvelli, en strákarnir upplifðu 
þetta sem mikið ævintýri. Annars gekk 
dagurinn mjög vel og enduðum við 
hann á Landsleik og kvöldvöku þar 
sem m.a. Jón Arnór töframaður sló 
heldur betur í gegn,“ segir Sigríður 
Inga og heldur áfram.
  „Laugardagurinn var okkur erfiðastur 
vegna úrhellisrigningar sem varð til 
þess að við aflýstum jafningjaleikjum 
eftir hádegi. En við spiluðum úr-
slitaleiki um bikarana þar sem við 
spiluðum mestmegnis innandyra til 
að hlífa völlunum okkar. Þjálfarar og 
fararstjórar tóku vel í þessa breytingu 
hjá okkur og mættum við miklum 
skilningi við erfiðar aðstæður.“

Hátt í 200 sjálfboðaliðar
Sjálfboðaliðar spiluðu stórt hlutverk 
á mótinu í ár líkt og fyrri ár og vill 

Sigríður Inga nýta tækifærið og þakka 
þeim fyrir sitt framlag. „Svona mót er 
ekki hægt að halda nema með aðstoð 
frá fullt af frábæru fólki, en allt í allt 
eru líklega hátt í tvö hundruð manns 
sem koma að mótinu á einn eða annan 
hátt. Það þarf að manna matarvaktir, 
vaktir í skólunum, þrif á gististöðum, 
dómaravaktir o.fl. Við erum svo heppin 
að það eru fyrirtæki í bænum sem 
lána okkur starfsfólk til að sinna t.d. 

dómarastörfum og viljum við koma á 
framfæri innilegu þakklæti til þeirra.“

Landsleikurinn
Fulltrúar ÍBV í Landsleiknum voru 
Heiðmar Þór Magnússon (sonur 
Magga Sig og Estherar) og Gabríel 
Snær Gunnarsson (Gunnars Heiðars 
og Bjarnýjar) en Heiðmar Þór var svo 
einnig valinn í Orkumótsliðið.

Orkumótið 2018:

Stjarnan Orkumótsmeistari 
eftir sigur á HK
:: ný mótsnefnd tekin við :: 950 strákar og 104 lið frá 35 félög

EiNAR KRiStiNN HELgASoN
einarkrist inn@eyjafrett ir. is

Orkumótsliðið 2018: Gunnar Orri Olsen (Stjarnan), Heiðmar Þór Magnússon 
(ÍBV), Þorvaldur Smári Jónsson (HK), Sigurfinnur Kári Sindrason (ÍR), 

Sigurður Jökull Ingvason (Þór Ak.), Tómas Óli Kristjánsson (Stjarnan), Breki 
Snær Barkason (Keflavík), Kristján Þorri Pétursson (HK), Viktor Steinn 

Sverrisson (Víkingur R.), Ásgeir Steinn (FH), Viktor Bjarki Daðason (Fram) 
og Þórhallur Ási Aðalsteinsson (Höttur).
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Í síðustu viku fylltist Eyjan af ung-
um knattspyrnumönnum en þeir 
voru mættir til þess að taka þátt í 
36. Orkumótinu. Mótið í ár var það 
stærsta frá upphafi með 112 liðum 
frá 39 félögum. Keppendur voru 
um 1150, tæplega 300 þjálfarar 
og fararstjórar mættu ásamt for-

eldrum. Spilað var frá fimmtudegi 
til laugardags og eins og áður var 
nóg um að vera hjá keppendum 
fyrir utan fótboltavöllinn. 
FH-ingar tryggðu sér Orkumóts-
meistaratitilinn þetta árið en þeir 
léku gegn Breiðabliki og var um 
hörkuspennandi viðureign að ræða

Um miðjan júní var TM mótið 
haldið í þrítugasta sinn. Mótið í ár 
var það stærsta síðan mótinu var 
breytt í 5. flokks mót árið 2005. 
Til Vestmannaeyja komu 96 lið, 
um 900 keppendum ásamt  200 
þjálfurum og farastjórum og einnig 
fylgdu hellingur af foreldrum með. 

Veðrið lék við keppendur og gesti 
mótsins og var um nóg að snúast 
inná fótboltavellinum sem og fyrir 
utan hann. 
  Það var Stjarnar sem stóð uppi 
sem TM-Móts meistari árið 2019 
eftir hörkuleik á móti Haukum.

stærsta Orkumótið frá upphafi

Kvöldvakan var að þessu 
sinni haldin úti og var það 

Jarl Sigurgeirsson byrjaði á 
að stjórna brekkusöng af 
sinni alkunnu snilld og var 

vel tekið undir. Í kjölfar hans 
komu BMX-BRÓS og sýndu 

skemmtilega takta við góðar 
undirtektir. 

Þessir félagar voru meðal 
heiðursgesta á Okrumótinu. 
En það eru tuttugu ár síðan 
þeir voru Shellmótsmeistarar.

Tm mótið haldið í þrítugasta sinn

Á TM mótið komu einnig góðir gestir en forseti Íslands og 
Þýskalands kíktu við, einnig kom Heimir Hallgrímssyni og Ásgeir 

Sigurvinsson og kíktu á TM mótið ásamt fleiri góðum gestum. 

TM-Mótið í ár var það 
þrítugasta í röðinni, í 
tilefni þess var öllum 
keppendum og 
gestum boðið uppá 
súkkulaðiköku í 
Týsheimilinu 
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