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IÞROTTIRUNGLINGA
Pæjumót Þórs í knattspyrnu íVestmannaeyjum 1990:

Lid ÍA og Breidabliks sigursæl
PÆJUMÓT Þórs var haldið í
Vestmannaeyjum um síðustu
helgi. 23 liðtóku þátt ímótinu
f rá fimm félögum. Keppt var í
2.3. og 4. f lokki kvenna bæði
A-lið og B-lið.

S

kagastúlkur höfðu mikla yfirburði í 4. flokki bæði í flokki
A-liða og B-Iiða. í 3. flokki sigraði
lið UBK örugglega í keppni A- og
BHBBHHi
B-liða og vann alla
Sigfús
sína leiki.
Gunnar
Keppni var mest
Guðmundsson s p e n n a n d i í 2. flokki
skrifar
,
1
i
þar sem kepptu ein-

göngu A-lið og var mikil barátta
milli UBK og Týs. Þau gerðu jafntefli, 1:1, í innbyrðisleik og fengu
jafnmörg stig, 10. En þar sem
markatala UBK var mun hagstæðari stóðu félagið uppi sem sigurvegari.
Leikið var á grasvöllum, þvert á
völlinn í 3. og 4. flokki en á stórum
velli í 2. flokki. Þórsarar voru helst
til gestrisnir á vellinum og urðu í
neðsta sæti í fjórum af fimm riðlum. í mótslok var haldin matarveisla þar sem sigurvegurum var
afheht verðlaun og bestu leikmenn
í hverjum flokki voru heiðraðir.

Eftirtaldir aðlilar voru valdir
bestu leikmenn mótsins: Guðrún
Sigursteinsdóttir, ÍA, í 4. flokki A
og Bjarney Björnsdóttir, Þór, í 4.
flokki B. Ásthildur Helgadóttir,
UBK, í 3. flokki A og Selma Erlingsdóttir, Haukum, í 3. flokki B.
Katrín Oddsdóttir, UBK, var útnefnd besti leikmaður 2. flokks. Týr
var kjörið prúðasta liðið og ÍBK var
með snyrtilegustu umgengnina.
Liðin sem tóku þátt í mótinu
voru: Þór Vestm., Týr Vestm.,
Haukar, ÍBK, Breiðablik og ÍA.
Stefnt er að því að þetta mót verði
árlegur viðburður í Eyjum.

FRJALSAR

Guðtnundur
m hjónærri
íslandsmeti
Guðmundur Karlsson FH hjó
nærri íslandsmetinu ísleggjukasti á mótum íVestur-Þýskalandi á dögunum og er hann
því eins líkiegur til að bæta
metið, þ.e.a.s. ef mót byðust
en í þessari grein eru þau af
skornum skammti, samkvæmt
mótabók FR Í.

G

uðmundur dvaldist við æfingar
og keppni í Vestur-Þýskalandi
í maí. Keppti hann á tveimur mótum
og kastaði á báðum yfir 60 metra.
Flaug sleggjan 60,62 metra á móti
í Leverkusen og síðar 60,90 á móti
í Hannover. íslandsmetið á hann
sjálfur og er það 61,74 metrar, sett
í Evrópubikarkeppninni í Dublin í
fyrrasumar.

Best í 4. flokki!

Morgunblaðið/Sígurgeir

Skagastúlkur höfðu mikla yfirburði í 4. flokki. Þeirra fremst var Guðrún Sigursteinsdóttir, sem var kjörin besti leikmaður A-liða í flokknum.

SIEMENS
HM '90:
Undirbúðu þig
vel og tryggöu
þér Siemens
siónvarps- og
mvndbandstœki.
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EOP-MOTIÐ

Pétur bestur
PÉTUR Guðmundsson HSK
vann besta afrekið á EÓPmótinu í frjálsíþróttum er hann
varpaði kúlu 19,45 metra.
Bróðir hans Andrés varð íöðru
sæti og náði sínum besta árangritil þessa, 16,38 metrum.

E

inar Þ. Einarsson Ármanni
sýndi það á Vormóti ÍR á dögunum að hann kemur vel undan
vetri og hefur greinilega styrkst
mikið í vetur. Á EÓP -mótinu hljóp
hann á 10,3 sekúndum í riðli og
10,5 í úrslitum og sigraði með miklum yfirburðum. Meðvindur var þó
langt yfir leyfílegum mörkum til
að árangur teljist löglegur. Er tími
Einars hinn sami og íslandsmet
Hilmars Þorbjörnssonar Ármanni
var en núgildandi met á Vilmundur
Vilhjálmsson KR og er það 10,46
sek.
Veðrið setti strik í reikninginn
og árangur almennt eftir því. Tímar
í hringhlaupum voru því slakir.
Minningarhlaup um Svavar Markússon fyrrum íslandsmethafa í
millilengdum vann Finnbogi Gylfason FH á 4:15,5 mín. Auðunn Guðjónsson HSK vann 110 grind á
14,9 sek, Geirlaug B. Geirlaugsdóttir Ármanni 100 kvenna á 11,9
sek., Guðrún Ingólfsdóttir USU
kringlukast á 47,64, Sigurður T.
Sigurðsson FH stangarstökk á
4,70, Þórdís Gísladóttir HSK hástökk á 1,75 mtr. og Unnar Garðarsson HSK spjótkast á 68,02 mtr. ■

Morgunbtaðið/Sigurgeir

Hilda Ólafsdóttir, 4. flokki UBK, lék mjög vel og var best í sínu liði.

URSLIT
Pæjumót Þórs
2. flokkur
Úrslit:
U.B.K. - Í.B.K
Þór - Haukar
U.B.K. - Týr
l.B.K. - Þór
U.B.K. - Haukar
Í.B.K. - Týr
Haukar - f.B.K
Týr-Haukar
U.B.K. - Þór
Þór -Týr
Lokastaða
U.B.K
Týr
Haukar
Í.B.K
Þór

8-0
0-5
1-1
10-3
1-0
1-3
3-1
3-1
12-0
1-6
4 3
3
4 2
1
0

10
1 0
0 2
0 3
0 4

4. flokkur
ÞórTýr
Þór-Týr
Í.A.-Þór
Í.A.-Þór
Týr-U.B.B
Týr-U.B.K
U.B.K.-Í.A
U.B.K.-Í.A
U.B.K.-U.B.K-2
Týr-l.A
Týr-Í.A
U.B.K.-Þór
U.B.K.-Þór
Þór-U.B.K-2
Týr-U.B.K-2
Í.A.-U.B.K-2

22-01 10
13-04 10
09-05 6
12-17 3
04-33 0

„ 1-0
3-3
7-1
14-0
1-2
1-2
0-4
0-2
1-1
2-5
0-0
0-1
5-2
1-2
2-2
5-0

Lokastaðan A-li ð
Í.A
Þór
U.B.K
Týr

3
3
3
3

3 0
2 0
10
0 0

Lokastaðan B-li ð
Í.A
U.B.K
U.B.K-2
Týr
Þór

4
4
4
4
4

3 10
2 11
12 1
0 3 1
0 13

Úrslit
Haukar-Þór
Haukar-Þór
Týr-Haukar
Þór-U.B.K
Þór-U.B.K
Haukar-Í.A
Haukar-Í.A:
U.B.K.-Týr
Í.A.-U.B.K
Í.A.-U.B.K
Týr-1.A
Haukar-U.B.K
Haukar - U.B.K
Týr-Þór
Þ6r-Í.A
Þór-Í.A

0
1
2
3

16-03
03-08
02-06
03-08

9
6
3
0

21-00 10
10-09 7
05-04 5
06-10 3
06-22 1
6-1
5-0
5-0
0-8
0-5
1-2
2-3
6-0
0-5
1-3
5-0
0-9
0-3
4-1
0-4
1-4

'.

A-lið
B-lið
A-lið
B-lið
A-lið
B-lið
A-lið
B-iið
B-lið
A-lið
B-lið
A-lið
B-lið
B-lið
B-lið
B-lið

A-lið
B-lið
A-lið
A-lið
B-lið
A-lið
B-lið
A-lið
A-lið
B-lið
A-lið
A-lið
B-lið
A-lið
B-lið
A-lið

Lokastaðan A-li ð
U.B.K
Týr
Í.A
Haukar
Þór

4
4
4
4
4

4 0
3 0
2 0
10
0 0

0
1
2
3
4

28-00 12
14-07 9
06-12 6
07-17 3
03-22 0

Lokastaðan B-li ð
U.B.K
Í.A
Haukar
Þór

3
3
3
3

3 0
2 0
10
0 0

0
1
2
3

11-01
07-04
06-06
00-13

9
6
3
0

FRJALSAR
ÍÞRÓTTIR
Stigakeppni FRÍ
Staðan í einstökum greinum að
þremur mótum loknum; yormóti
UMFA, vormóti ÍR og EÓP-mótinu:
KARLAR:
100 m
EinarEinarsson, Ármanni

18

'ur Guðmundsson, HSK
10
Helgi Sigurðsson, UMSS
9
400 m
Friðrik Larsen HSK
6
Steinn Jóhannsson, FK
5
Björn Traustason, FH
4
1500 M
Guðmundur Skúlason, FH
11
Finnbogi Gylfason, FH
11
Björn Traustason, FH
4
5000 m
Frímann Hreinsson, FH
10
Gunnlaugur Skúlason, UMSS
10
Daníel Smári Guðmundsson, USAH
6
Langstökk
ÓlafurGuðmundsson, HSK
12
Sigurður Ö. Þorleifsson, ÍR
9
Helgi Sigurðsson, UMSS
6
Hástökk
Gunnlaugur Grettisson, HSK
6
Þorsteinn Þórsson, UMSS
5
Sigfús Jónsson, UMSS
4
Kúluvarp
Pétur Guðmundsson, HSK
12
Andrés Guðmundsson, HSK
10
Unnar Garðarsson, HSK
8
Spjótkast
Unnar Garðarsson, HSK
6
Jóhann V. Hróbjartsson, USVS
5
Pétur Guðmundsson, HSK
4
110 m gr i ndarhlaup
Auðunn Guðjónsson, HSK
11
Olafur Guðmundsson, HSK
9
Gísli Sigurðsson, UMSS
6
4 x 100 m boðhlaup
SveitHSK
12
SveitUMSE
6
SveitUMSS
5
KONUR
100 m
Oddný Árnadóttir, ÍR
12
Geirlaug B. Geirlaugsdóttir, Ármanni
11
Kristín Asta Alfreðsdóttir, ÍR
8,5
400 m
Valdís Hallgrimsdóttir, UMSE
10
Sonja van der Kaa, HSH
7
Oddný Árnadóttir, ÍR
6
800 m
Frfða Rún Þórðardóttir, UMFA
6
Margrét Brynjólfsdóttir, UMSB
5
HuldaPálsdóttir.ÍR
4
3000 m
Martha Ernstdóttir, IR
6
Bryndís Ernsdóttir, ÍR
5
Þorbjörg Jensdóttir, ÍR
4
Langstökk
Bryndís Hólm, IR
6
Birgitta Guðjónsdóttir, UMSE
5
Björg Ossurardóttir, FH
Hástökk
Þórdís Gísladóttir, HSK
12
Þóra Einarsdóttir, UMSE
10
BryndísHólmÍR
4
Kringlukast
Halla Heimisdóttir, Armanni
10
Guðbjörg Viðarsdóttir, HSK
7
Margrét D. Óskarsdóttir, ÍR
' 6
Spjótkast
Birgitta Guðjónsdóttir, UMSE
12
7
Vigdís Guðjónsdóttir, HSK
?
Bryndís Guðnadóttir, HSK
100 m gr i ndarhlaup
Þuríður Ingvarsdóttir, HSK
6
Halldís Höskuldsdóttir, Ármanni
5
Birgitta Guðjónsdóttir, UMSE
4
4 x 100 m boðhlaup
Sveit FH
11
Sveit Armanns
9
SveitUMSE
9
HEILDARSTIG
Karlar
18-Einar Þór Einarsson, Armanni
100 m
12-Olafur Guðmundsson, HSK
langstökk
12-PéturGuðmundsson, HSK
Kúluvarp
11-Guðmundur Skúlason, FH
1500 m
ll-Finilbogi Gylfason, FH
1500 m
11-Auðunn Guðjónsson, HSK 100 m grind
10-Frimann Hreinsson, HF
5000 m
10-Gunnlaugur Skúlason, UMSS
5000 m
10-Aridrés Guðmundsson, HSK
kúluvarp
Konur
12-Oddný Árnadóttir, ÍR
100 m
12-Þórdís Gísladóttir, HSK
hástökk
12-BirgittaGuðjónsdóttir, UMSE spjótkast
11-Geirlaug B. Geirlaugsdóttir, Ármanni
100 m
10-Valdís Hallgrímsdóttir, UMSE
400 m
10-Halla Heimisdóttir, Ármanni kringlukast
10-Þóra Einarsdóttir, UMSE
. Mstökk
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LAUGARDAGUR 9. J Ú N Í 1990.

Knattspyina unglinga
Kvennaknattspyrna í Vestmannaeyju m:

250 keppendur á vel heppnuðu pæjumóti Þórara
Breiðablik og Akurnesingar sigu rvegarar
Berglind Órnarsdóttir, DV, Eyjirm:

Fyrsta pæjumót íþróttafélagsins
Þórs var haldið í Vestmannaeyjum
um hvítasunnuna. Til leiks mættu
sex félög með Uð í 2., 3. og 4. flokki
kvenna. Alls voru keppendur 250
talsins. Þór, Týr og Breiðablik voru
einu félögin sem sendu lið í alla
flokka. Haukar voru með 2. og 3.
fiokk og Akurnesingar 3. og 4. en
Kefiavík sendi aðeins lið í 2. flokki.
Keppendur lögðu sig mjög fram og
margir leikjanna því mjög skemmtilegir og góð knattspyrna ávallt í fyrirrúmi.
Eftir að mótið hafði verið sett á
föstudagskvöldið, 1. júní, hófst
keppni af fullum krafti. Spilað var á
tveim völlum, Þórsvelli og Hásteinsvelh, sem báðir eru mjög góðir grasveUir.

'" : £S^J.: : V 2, '. ™ ■■■■ ■:'•"»•"■.:.

-■í^/
: ■ ■ . • ■ : ■ ■

• • : ■

\

;**

Frá leik Breiðabliks og Þórs í 2.
flokki. Elísabet Sveinsdóttir, Breiöabliki, á fleyg iferð með boltann.

Guðrún Sigursteinsdóttir, ÍA:

„Þetta var mjög
skemmtilegt mót"
„Já, mótið var mjög skemmtilegt,"
sagði Guðrún Sigursteinsdóttir, 12
ára, sem var valin besti leikmaður
4. flokks a-Uða. „Það kom mér á óvart
að verða valin. Ég er búin að æfa
fótbolta í 3-4 ár og haft mjög gaman
af og ætla að halda áfram af fullum
krafti. Hér í Eyjum er búið að vera
ofsalegt fjör. Það er alveg klárt að ég
kem aftur á Pæjumótið," sagði hin
eldhressa Skagastúlka.

Asthildur Helg adóttir,
Breiðabliks.

3.

flokki

Guðrún Sig ursteinsdóttir, 4. Hokki
ÍA.

Lokastaðan í 3. flokki

Spilað frá morgni til kvölds
Á laugardeginum var byrjað að spila
kl. 9 um morguninn og leikið til kl.
22.00 um kvöldiö. Sama var upp á
teningnum á sunnudeginum, byrjað
var kl. 9 og lauk keppni ékki fyrr en
kl. 18.00. Keppt var samkvæmt reglum KSÍ. Sigur gaf 3 stig og jafntefii
1 stig. Þegar upp var staðið voru það
stórveldin í kvennaknattspyrnu,
Akranes og Breiðablik, sem sigruðu
og greinilegt að þar eru á ferð efnilegir leikmenn sem eiga framtíðina
fyrir sér. Breiðablik sigraði í 2. og 3.
fiokki, bæði í A- og B-liði. Skagastúlkurnar unnu í 4. flokki A- og B-liði
með miklum yfirburðum og sýndu
stelpurnar oft glæsileg tilþrif.

Bestu leikmennirnir
2. flokki: Katrín Oddsdóttir, BreiðabUki.
3. flokki (A): ÁsthUdur Helgadóttir,
BreiðabUki.
3. flokki (B): Selma Erlendsdóttir,
Haukum.
4. flokki (A): Guðrún Sigursteinsdóttir, Akranesi.
4. flokki (B): Bjarney Björnsdóttir,
Þór, V.
Tyr var útnefht prúðasta Uðið og
fyrir besta umgengni hlutu stelpurnar frá Keflavík sérstaka viðurkenningu.
Það var mál manna að þetta fyrsta
pæjumót Þórs hafi tekist mjög vel og
eru Þórarar staðráðnir í að gera það
að árvissum viðburði í framtíðinni.
Að þeirra mati er fuU þörf fyrir mót
af þessu tagi til eflingar íslenskrar
kvennaknattspyrnu.

Stórkostlegt lokahóf
ÖU framkvæmd keppninnar tókst
með miklum ágætum og voru þátttakendur mjög ánægðir með aUa aðstöðu sem var til mikUlar fyrirmyndar.
En það var fleira en knattspyrna
sem boðið var. upp á því á laugardagskvöldið var nukið fjör því haldin
griUveisla fyrir utan félagsheimUi
Þórara. Á sunnudeginum voru veðurguðirnir sérstaklega hUðhoUir
þátttakendum. Það voru því rjóðar
og sæUegar stúlkur sem mættu í
lokahófið sem haldið var í íþróttamiðstöðinni. Að loknum ljúffengum
kvöldverði fór fram verðlaunaafhending. Þegar sigurUðunum hafði
verið útdeUt verðlaunum var komið
að verðlaunaafhendingu til bestu
leikmanna hvers flokks og var
spennan magnþrungin í salnum. Sérstök dómnefhd sá um vaUð og var
niðurstaðan eftirfarandi.

A-lið:
Haukar-Þór
Týr-Haukar
Þór-Breiöablik
Haukar-Akranes
Breiðablik-Týr
Akranes-Breiðablik
Týr-Akranes
Haukar-Breiðablik
Týr-Þór
Þór-Akranes
Breiðablik
Týr
Akranes
Haukar
Þór

:

6-1
5-0
0-8
1-2
6-0
0-5
5-0
0-9
4-1
1-4

4 4 0 0 28-0 12
4 3 0 1 17-7 9
4 2 0 2 6-12 6
4 1 0 3 7-17 3
4 0 0 4 3-22 0

B-lið:
Haukar-Þór
Þór-Breiðablik
Haukar-Akranes
Akranes-Breiðablik
Haukar-Breiðabllk
Þór-Akranes
Breiöablik
Akranes
Haukar
Þór

5-0
0-5
2-3
1-3
0-3
0-4
3300
3201
3 10 2
3003

11-1 9
7-4 6
6-63
0-13 0

Bestu leikmenn Pæjumóts Þórara. Frá vinstri: Katrín Oddsdóttir, Breiðabliki, Selma Erlendsdóttir, Haukum, Ásthildur Helgadóttir, Breiðabliki, Bjarney Bjömsdóttir, Þór, V., og Guðrún Sig ursteinsdöttir, Akranesi.

Asthildur Helgadóttir, Breiðabliki:

„Vantar fleiri mót
fyrir stelpur"
Ásthildur Helgadóttir, 14 ára og besti
leikmaður 3. flokks a-Uða, var hin
ánægðasta með Ufið: „Það var mjög
vel að öUu staðið á Pæjumótinu og
skipulagning sérstaklega góð og aðstaða öU. Það vantar fieiri svona mót
fyrir stelpur og er ég harðákveðin í
að koma til Vestmannaeyja á næsta
ári, því þetta er búið að vera ævintýri líkast."

Breiðabliksstúlkumar urðu meistarar í 3. flokki a- og b-liðc.

Akranesstelpurnar i b-liði 4. flokks sig ruðu í Vestmannaeyjum.

Breiðablik sig raði á Pœjumóti Þórs i 2. flokki a- og b-liða.
DV-myndir: Ómar Garðarsson

Stúlkumar frá Akranesi sem unnu í 4. flokki a-liöa á Pæjumóti Þórs.

Þór Vilhjálmsson, formaður Þórs:

„Gestimir eru ánægðir"
Formaður fþróttafélagsins Þórs, Þór
VUhjálmsson, var mjög ánægður
með hvað vel tókst til með aUa skipulagningu.
„Mótið hefur tekist vonum framar
og gestirnir verið mjög ánægðir með
aUan aðbúnað og framkvæmd mótsins. Það veröur örugglega framhald
á þessu móti hjá okkur. Kostnaður á
hvern þátttakanda var 3.500 krónur.
Þaö finnst okkur ekki dýrt þegar á
heUdina er Utið. Inni í þessu verði
eru ferðir fram og til baka með Herjólfi, tvær máltíðir, morgunverður í 3
daga, gisting og frítt í sund. Ég er
ekki farinn að sjá að félagið græði
neitt á þessu, enda er það ekki tilgangurinn að fara út úr þessu með
stórgróða," sagði formaðurinn að
lokum.

Fimmtudaginn 31. moí 1990- FRÉTTIR

Stórglœsileg hárgre iðslusýning

• Nýjasta nýtt í hárgreiðslu

~*C\

1

1

Á föstudagskvöldi ð fjölmenntu
konur og ei nstaka karlmenn á stórglæsilega tísku- og hárgrei ðslusýningu í Hallarlundi . Þátt tóku allar
hárgreiðslustofur og tískuvöruverslanir í bænum. Tókst sýni ngi n hi ð
besta og var öllum sem þar komu
nálægt ti l li i ns mesta sóma. Ei nni g
var ferðakynning, snyrtivörukynning
og flei ra var gert ti l skemmtunar.
Hárgreiðslustofurnar sem þátt tóku
í sýni ngunni voru Strípan, Hársnyrtistofan He
i ðarveg
i 6, Hárgreiðslustofa Guðbjargar og Hárgreiðslustofa Þorstei nu. Verslani rnar sem sýndu vörur voru Adam og
Eva, Kósy, Flami ngu og Axel Ó.
sem sýndi það nýjasta í íþróttabúningum.
Ekki er mei ra um þessa sýni ngu
segja en látum myndirnar tala.
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• Hafdís Kri stjánsdótti r sýndi erobikkfatnað með tilheyrandi fettum.

• Tískusýni hgarfólki ð að aflokinni sýningu.

Sýníng

og

kfjffisala

• Nokkrar af stelpunum sem tóku þátt í Pæjumótinu í fyrra.

Tvö hundruð og
fimmtíu þátttakendur
Pæjumót íþróttafélagsins Þórs
verður haldið hér í Vestmannaeyjum
um næstu helgi. 250 þátttakendur
verða á mótinu og'allt stelpur á
aldrinum 11-18 ára. UBK, Haukar,
ÍA, Týr o'g að sjálfsögðu Þór, taka
þátt í þessu sterka móti. ÍA er
núverandi íslandsrríeislari í 3. flokki
og UBK hefur lengi verið með sterka
kvennaflokka.
Liðin koma hingað með Herjólfi á
föstudaginn og mótið verður sett þá
um kvöldið kl. 20:00. Strax eftir
setningu verður byrjað að leika
knattspyrnu og mun 2. flokkur leika
á Þórsvellinum en 3. og 4. flokkar á
Hásteinsvelli.
A laugadeginum verður byrjað að
leika knattspyrnu kl. 09:00 um morguninn og ekki stoppað fyrr en kl.

Skóverslun
Skóviðgerðir
Lyklasmíði
■ Allt fyrir skóna -

16:00. Þá um kvöldið eða kl. 18:00
verður svo grillveisla fyrir þátttakendur við félagsheimili Þórs.
Allur matur á grillveisluna verður
frá Sláturfélagi Suðurlands og pylsubrauðin frá Vilberg, kökuhúsi, en
bæði þessi fyrirtæki ásamt Egils,
styrkja mötið verulega.
Á sunnudagsmorgun verður byrjað að spila kl. 10:00 og leikið allt til
kl. 15:00, þá um kvöldið verður svo
lokahófið og verðlaunaafhending
sem fram fer í íþróttahúsinu kl.
18:00.
Við vonumst til að sjá sem flesta á
vellinum um helgina til að hvetja sitt
lið til dáða og minnum um leið á
Peyjamótið í knattspyrnu sem haldið verður um miðjan næsta mánuð
en það mót er ætlað 5. flokks
drengjum.

# Myndi n er tekin á föndurstofu Hraunbúða, af ýmsum munum sem vistfólk
hefur útbúið.

Stuðningsmenn Al þýðuffokksins
Viðþökkum ykkur stuðninghm
íkosningunum síðastl iðinn l augardag jók A
l þýðuf
l okkurinn fyl gi sitt verul ega og erum við frambjóðendur
A-listans þakkl át fyrirþað.
Þetta gerist á sama tíma og aðrir meirihlutaflokkar tapa
verulegu fyl gi og segir það okkur að fyl gisaukning
Alþýðuflokksins er enn stærri sigur fyrir listann en el l a.
Fylgið við Al þýðufl okkinn nú er með því mesta sem
hann hefur fengið hér í Vestmannaeyjum. Petta hefði
ekkigetað orðið að veruleika nema með öfl ugu starfi og
góðum stuðningikjósenda.
Framblóðendur A-l istans vil ja koma á framfæri þakklæti til ailra er lögðu okkurlið íkosningunum. Án ykkar
hefði árangurinn ekki verið eins góður og reyndm varð.
Þessum skilabo ðum var reynt að ko ma til ykkar
kosninganóttina í viðtali á Stöð 2 en einhverra hluta
vegna var einungis niðurlagþess viðtals birt..
En hvað um það, ykkur er enn og afturþakkað frábært
starf og stuðningur, um l eið og við óskum Sjál fstæðisflokknum til hamingju með stórsigur íkosningunum.
FRAMBJÓÐENDUR A-LISTA ALÞÝÐUFLOKKS

ATK
Sjómannadagshelgin
Pantið borð tfmanl ega fyrir
sjómannahelgina.
Tökum pantanir niður fyrir áhafnir í
mat og dans f Kiwanishúsinu.

EUOOCARD

SKÓVINNUSTOFASTEFÁNS
Brekastíg 1 sími 12396

Hvítasunnuhelgin
Hvítasunn udagur,
opiðfrákl. 11:00.
Verðum með gl æsil egan matseðil
boðstólum: M.a.
- lundapaté m/cumberl and sósu
- l ambapiparsteik
- fylltur súkkul aðiboll i.
Pantið borð tfmanl ega.

ATH. Opnum fyrir sjómannahel gina
nýjan sal við hlið Munins.

—Retiawwu
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Arleg kaffisala og föndursýning
verður á Hraunbúðum næstkomandi
mánudag, annan í hvítasunnu, frá
kl. 13:30-17:30.
Það hefur verið viðtekin venja í
uppliafi sumarsins, hjá starfsfólki
Hraunbúða og aðstandendum vistfólks , að haldin sé sýning á fönclurstarfi vistfólksins. Auk þess fer fram
a sama tíma sala á"kaffi og~veisluföngum, sem starfsfólk og aðstandendur vistfólks hafa bakað. Öltum
hagnaði þessarar sölu hefur verið
varið til kaupa á ýmsum nauðsynjahlutum fyrir Hraunbúðk.
Aðsókn hefur farið ár vaxandi og
ekki við öðru að búast en slíkt muni
endurtalca sig, enda málefnið gott.

Leikir

vikunnar
Nú hefst í blaðinu lítill dálkur um
leiki yngri flokka hverrar viku og er
sniðugt hjá fólki að geyma blaðið og
fylgjast þannig með hvenær leikir eru
Miðvikudagur 30. maí.
5. fl. ka. Garðsvöllur
Víðir-Þórkl. 18:00
5. fl. ka. Garðsvöllur
Víðir-Þórkl. 18:45
Fimmtudagur 31. maí.
4. fl. ka. Þórsvöllur
Þór-Selfosskl. 18:30
Föstudagur 1. jiini.
3. fl. Tca. Vestm.mót.
Þór-Týrkl. 20:00
Sunnudagur 3. júní.
5. fl. ka. Vestm.mót.
Tyr - Þór kl. 17:00
Mánudagur 4. júní.
6. fl. ka. Vestm.mót.
Týr - Þór kl. 12:00
7. fl. ka. Vestm.mót.
Týr-Þórkl. 12:00
3. fl. kv. Akranesvöllur
ÍA-Þórkl. 14:00
Þriðjudagur 5. júní.
5. fl. ka. Týsvöllur
T ý r - Víkingurkl. 18:00
3. fl. ka. ÍR-völlur
ÍR-Þórkl. 18:30
5. fl. ka. Týsvöllur
Týr-Víkingurkl. 18:45
3. fl. kv. Týsvöllur
Týr-Njarðvíkkl. 19:30
Miðvikudagur 6. ji'ini.
4. fl. ka. Þórsvöllur
Þór-ReynirSkl. 18:30
Eru foreldrar og aðrir bæjarbúar
hvattir til að mæta og styðja sitt fólk
á knattspyrnuvellinum. í hálfleik
er síðan hægt að fá kaffi í Týs og
Þórs heimilunum.

UMBOÐ FYRIR
Samverk á Hellu
Vírnet í Borgarnesi

SKIPAVIÐGERÐIR H.F.

vestmannaeyjum, 7. júní 1990

I7.árgangur

24.tölublað

Björgvinsbeltið sonnar gildi sitt:
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Bjargaði tveim
mönnnum í
höf ninni í Hull
Um miðjan síðasta mánuð var
Björgvinsbeltið notað við björgun
tveggja manna úr höfninni í Hull. Er
þetta í fyrsta skipti að beltið kemur
að 11*>iiuii við björgun úr sjó.
Að sögn Péturs Björnssonar hjá
Isberg ltd. í Hull voru tildrögin þau
að Breti datt í sjóinn og greip skipverji af Andvara VE, sem þarna var
nærstaddur, Björgvinsbeltið og fór á
eftir honum. T ókst honum að koma
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beltinu utan um sig og og Bretann,
en eitthvað fórst honum það óhönduglega því þeir runnu úr beltinu
þegar hífa átti þá um borð í Andvara.
En aftur tókst að koma á þá beltinu
og ganga frá þannig að það hélt og
gekk greiðlega að hífa þá um borð.
Sagði Pétur að beltið hefði þarna
sannað gildi sitt því báðir mennirnir
voru aðframkomnir þegar þeir náðustúrsjónum.
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Slappað af á Pæjumóti

Jafnréttisácetlun fyrir
bœjarstjórn i dag
Jafnréttisáætlun til tveggja ára,
sem jafnréttisnefnd h efur unnið
verður lögð fyrir bæjarstjóm í dag.

Koera Andrésar Sigmundssonar:

Getur seinkað því að
ný bœjarstjórn taki við
Andrés Sigmundsson var ekki sáttur við úrskurð yfirkjörstjórnar eftir
endurtalningu atkvæða í síðustu
viku. Kærði h ann úrskurðinn og er
málið nú í h öndum þriggja manna
nefndar sem Jón R. Þorsteinsson
héraðsdómari skipaði. Kristján
Torfason bæjarfógeti, sem jafnframt
er formaður yfirkjörstjórnar vék sæti
í málinu og var Jón settur til að skipa
nefndina.
Jón skipaði Eggert Óskarsson
borgardómara, Davíð Þór Björgvinsson dósent við lagadeild Háskólans og T ryggva Gunnarsson hrl. í
nefndina.
Blaðið snér sér til Kristjáns sem
sagði að hann gæti lítið um málið
sagt á þessu stigi. „Málið er til
skoðunar í Reykjavík og nefndarmenn vita að svar okkar við kærunni
er fullmótað."
Fyrsti fundur nefndarinnar var í

gær. „Við erum rétt að opna þetta
mál til skoðunar," sagði Eggert Óskarsson borgardómari í gær. Næsti
fundur var áætlaður í morgun og
reiknaði hann með að nefndin sendi
þá eitthvað frá sér, en vildi ekki tjá
sig nánar um það: Pó svo verði er
málinu þar með ekki lokið, því
samkvæmt sveitarstjórnarlögum þarf
nefndin að leita umsagnar yfirkjörstjórnar um kæruefnið. Yfirkjörstjórn hefur vikufrest til að láta uppi
álit sitt og senda til nefndarinnar,
sem skal kveða upp úrskurð sinn
innan viku þar frá. Tilgreindir frestir
miðast við 14 daga, en Eggert sagði
að reynt yrði að hraða málinu eins og
tök væru á.
Verður því lokið fyrir 10. júní?
„Ég tel það mjög ólíklegt," sagði
Eggert að lokum.
Vilji er til að hraða málinu og það
flýtir fyrir að svar yfirkjörstjórnar er

fullmótað, en það liggur nokkuð
ljóst fyrir að ný bæjarstjórn tekur
ekki við í Vestmannaeyjum 10. júní
nk. einsog áætlaðer.

Má gera ráð fyrir því að hún verði
samþykkt, því áætlunin var samþykkt samhljóða í bæjarráði.
Jafnréttisnefnd hefur starfað í á
annað ár og er þessi áætlun hennar
stærsta verkefni. Er henni ætlað að
jafna rétt kynjanna innan bæjarkerfisins á sem flestum sviðum. Samkvæmt áætluninni er gert ráð fyrir að
jafnréttissjónarmið verði látin ráða
þegar ráðið er í stöður hjá bænum,
auglýsingar verði ókyngreindar,
konur verði hvattar til að sækja
námskeið um sveitarstjórnarmál,
vinnutími verði sveigjanlegur svo
eitthvað sé nefnt.
Pó áætlunin taki einkum mið af
konum gleymast karlarnir ekki því
tilgangur jafnréttisnefndar er jafnrétti báðum kynjum til handa.
Þess má geta að jafnréttisnefnd
leggur áherslu á mál sitt með auglýsingum í blaðinu í dag.

Muninn:

Nýr v e i t i n g a salur, Huginn
Eigendur veitingastaðarins Mun- inn verður jafnframt listagallerý.
inn opna um helgina nýjan sal, þar Fyrstu listamennirnir sem sýna eru
sem Eyjablóm var áður til húsa.
Guðgeir Matthíasson alþýðulistairíaður og Unnur dóttir hans. Geta
Guðmundur Erlingsson sagði að matargestir notið listar um leið og
salurinn hefði hlotið nafnið Huginn. þeir kæta bragðlaukana með því sem
Þar verður boðið upp á allar veiting- veitingastaðurinn hefur upp á að
ar, en sú rfýbreytni verður að salur- bjóða.

ATVINNUREKSTRAR
TRYGGING

ö

TRYGGINGAMIÐSTODIN HF

v/Friðarhöfn Vestmannaeyjum ® 11821

HOLLAND
ELECTRA
ryksugur
BLACK
& DEKKER
handryksugur
og
segulburstinn
frábæri á allt
hittrykið
ATH
LÆKKAÐ
VERÐ
Krulluburstar
Krullujárn
Hárblásarar
frá BROWN
og BABYLISS
Eigum SEX
tegundir af
útvarpsvekjurunrí
á MJÖG góðu
verði
Rótgróin raftækjaverslun í
hjarta bæjarins
Kjarni er verslun sem
NEISTARaf

Sjón er sögu
ríkari!
RAI IÆKJAVLRSLUNIN

1

- Þ e g a r m e s t á reynir
Umboó í Vestmannaeyjum, Tryggingahúsinu, Strandvegi 63, Sími 11862
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Hörpudeild 4. umferð:

ÍBV í toppbaráttunni
Það blés ekki byrlega fyrir Eyjamönnum í upphafi leiks þeirra á móti
FH í fyrrakvöld. Strax á 2. mínútu

náðu FH-ingar forystunni, Andri
Marteinsson átti gott skot að marki
ÍBV, sem Adolf varði, en náði ekki

Yngri f lokkarnir

Úrslit leikjo vikunnar
Nokkrir leikir fóru fram í þessari
og síðustu viku bæði í Islands og
Vestmannaeyjamótinu og urðu úrslit
þessi:
Vm.mót 6. fl.
Þór - Týr
7-0
Vm.mót 6. fl.
Þór - Týr
4-2
Vm.mót5. fl.
Þór - Týr
7-1
Vm.mót5.fl.
Þór-Týr
2-6
Vm.mót3. fl.
Þór-Týr
.
Þór er Vestm.eyjameistari

a-lið
b-lið
a-lið
b-lið
2-5
í 5.

• Þórsstelpumar í 2. flokki.

flokki en Týrarar í 3. pg 4. flokki.
Enn er keppni ekki lokið í 6. og 7.
flokki.
Nokkrir leikir fóru einnig fram í
íslandsmótinu og urðu úrslit þessi:
5. fl. a. Þór - Víðir 4 - 1 (Þorsteinn 2
Jóhann 2)
5. fl. b. Þór - Víðir 3 - 1 (Bjarni ,
Baldur, Kiddi 1 mark hver) leikið
var í Garðinum.
4. fl. Þór - Selfoss 15 - 0 (Óli 6, Malli
4, Bjarnólfur 2, Daddi 2, Einar B 1)
leikið í Eyjum.
5. fl. a. Týr - Víkingur 0 - 5
5. fl. b. Týr - Víkingur 1 - 6 leikið í
Eyjum.

að halda boltanum og tókst Ólafi
Kristjánssyni að fylgja vel á eftir og
senda knöttinn í netið.
Fyrsta stundarfjórðunginn voru
FH-ingar mun stcrkari og virtust
þeir ætla að taka lcikinn í sína
hcndur, en Eyjamenn voru ckkcrt á
því að gefast upp og cftir þctta var
jafnræði með liðunum allt til loka.
Leikurinn var mjög opinn og
skemmtilegur og áttu leikmcnn
beggja liða mörg mjög góð marktækifæri, sérstaklega í seinni hálfleik.
Það var á 32. mínútu sem fyrra
mark ÍBV varð að veruleika. Tómas
Ingi gaf fyrir markið, en Sigurlás
náði ekki boltanum, sem lenti á
einum leikmanna FH og í netið,
staðan 1-1.
Á 73. mínútu átti Andrej Jernina í
höggi við tvo varnarmenn FH innan
vítateigs og endaði viðureignin með
með því að dómarinn, Ari Þórðarson, dæmdi mjög vafasama vítaspyrnu sem Hlynur tók og skoraði
úr. Seinna í leiknum átti Elías
Jörundur, sem kom inn á í staðinn
fyrir Berg seint í síðari hálfleik, gott
skot að marki, sem einn varnarmanna FH varði með hendi, en það
yfirsást dómaranum. Og þannig endaði leikurinn 2 - 1 fyrir Eyjamenn
sem eru þar með komnir með 9 stig í
deildinni og í toppbaráttunni.
Bestir í annars jöfnu liði ÍBV voru
Andrej Jernina og Hlynur Stefánsson og Adolf Óskarsson var mjög
góður í markinu.
Bo Johansson landsliðsþjálfari var
á leiknum og var hann ánægður með
hann. Sagði að hann hefði verið bæði
opinn og skemmtilegur og jafnræði
með liðunum og sigur getað lent hjá
báðum liðum. En það sem skiptir
máli að hans áliti er að ÍBV hefur
tekið.stórstígum framförum frá því
hann sá liðið fyrst leika í ESSO
mótinu í vor.
Áfram ÍBV!
BÓ

4. fl. b-lið
l.ÍAlOstig
2. UBK 7 stig
3. UBK-2 5 ftig
4. Týr 3 stig
5. Þór 1 stig
3.fl. a-lið
l.UBK12stig
2. Týr 9 stig
3. IA 6 stig
4. Haukar 3 stig
5. ÞórOstig

Flugleiðqmótið i golffiz

CylfiCardars
soní3.sœti

Hið árlega Flugleiðamót Golfklúbbs Vestmannaeyja fór fram um
helgina: Keppendur voru 99, stóð
iiuitii) laugardag og sunnudag og
voru 36 holur leiknar. Keppni var
jöfn og spennandi allt til síðustu holu
en í lokin stóð Björgvin Sigurbergsson, Golfklúbbi Reykjavíkur, uppi
sem sigurvegari í karlaflokki. Vann
m.a. Sigbjörn Óskarsson sem var í
toppbaráttunni eftir fyrri daginn
ásamt tveimur öðrum. í kvennaflokki varð íslandsmeistarinn Ragnhildur Sigurðardóttir sigurvegari.
í keppni með forgjöf var Gústaf
Pórarinsson GV efstur, fór 36 holurnAð keppninni lokinni voru ýmsar
3. fl. b-lið
ar á 133 höggum, á hæla honum kom
viðurkenningar og fóru einhverjar
l.UBK9stig
Ársæll Arnason GV á 134 höggum
hingað til Eyjastúlkna t.d. var Bjarn2. ÍA 6 stig
ey Björnsddottir
kosin besti og í þriðja sæti varð Sæbjörn Guð3. Haukar 3 stig
mundsson GK á 137 höggum.
leikmaður b-liða 4. fl. Prúðasta lið á
4. Þór 0 stig
keppnisvelli var Týr. Margar fleiri
í stigamótinu, þar sem keppt var
viðurkenningar voru veittar en þær
2.0.
án forgjafar var keppnin æsispennverða ekki tíundaðar hér.
l.UBKlOstig
andi og skildi aðeins eitt högg þrjá
íþróttafélagið Þór hefur ákveðið
2. Týr 10 stig
efstu menn. Björgvin Sigurbergsson
að halda mót þetta aftur að ári og er
3. Haukar 6 stig
GK varð á endanum í efsta sæti með
vonandi að það verði enn betra en
4. ÍBK3stig
146 högg. N æstur honum var Jón
þetta.
Haukur Guðlaugsson GK á 147 og
5. ÞórOstig
Gylfi Garðarsson í því 3. með 148
högg. Sigbjörn sem stöð sig frábærlega fyrri daginn varð að sætta sig við
Wk
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6. sætið.
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Ótvíræður sigurvegari í kvennaflokki varð Ragnhildur Sigurðardóttir GR, bæði með og án forgjafar.
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Með forgjöf fór hún 36 holurnar á
138 höggum, næst kom Kristín Einwmm h .f /Mw~é Ær "rmM i^iÉ i
arsdóttir GV á 148 höggum og Sjöfn
aU^
tyfíW&i
Guðjónsdóttir í því þriðja á einu
1 *A. 1 V^JmmWu
höggi fleira eða 149. Hélt hún uppi
■j
heiðri Eyjakvenna í keppninni. Án
tk.^k~~***MJf ÍTm\JETV^I
<r v
forgjafar fór Ragnhildur hringinn á
Tlt'^mmwÉ
*'
'l
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156 höggum, önnur varð Þórdís
J | M ' ^éiTíf
\L" » LM STJI ■iír-^M B^R
Geirsdóttir GK á 165 og Sjöfn Guðjónsdóttir í þvf þriðja á 177 höggum.
Flugleiðir gáfu öll verðlaun til mótsins og fengu sigurvegarar bikara og
• Týsstelpurnar í 3. flokki.
skildi að launum. Auk þess voru

Pœjumót Þórs
Fyrsta"*pæjumót Þórs var haldið
dagana 1. 2. og 3. júní sl. Til
keppninnar voru mætt lið frá UBK,
ÍBK, Haukum, ÍA, Týr og Þór.
Þetta mót hefur þá sérstöðu að
aðeins stúlkur keppa. ... „.eppa.
Keppt var í 4. flokki, 3.flokki, og
2. flokki, og sendu sum lið í alla
flokka en önnur ekki. Leikirnir hófust á á fóstudagskvöldið og var
einnig spilað á laugardag og sunnudag.
Lokastaða ■ öllum flokkum:
4. fl. a-lið
1. ÍA9stig
2. Þór 6 stig
3. UBK 3 stig
4. Týr 0 stig

• Sigbjörn Óskarsson var í toppbaráttunni fyrri dagihn eh náðrsér ekki á strik
seinni daginn og lenti í 6. sæti.

Wi^-lmWm mm/J^rui
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veitt ferðaverðlaun innanlands fyrir
að vera næst holu. Þau hlutu Sturla
Bergsson GV, Ragnhildur Sigurðardóttir, og Hjalti Atlason.
Golfvöllurinn er mjög góður og
voru keppendur mjög ánægðir með
allar aðstæður. Veður var gott mótsdagana, sérstaklega á sunnudaginn,
en þá var sól og blíða.

Leikir
vikunnar
Eftirtaldir leikir verða vikuna 7. 13. jiiiu.
Fimmtudagur 7 júní
Kl. 20:00 2. fl. kv. Týr - Valur
Týsvöllur
Föstudagur 8 júní
Kl.18:00 Þorlákshafnarvöllur 5. fl.
Ægir - Þór
Kl. 18:45 Þorlákshafnarvöllur 5. fl.
Ægir - Þór
Kl.20:00 KR völlur 4. fl. KR - Týr
Laugardagur 9 júm'
Kl. 10:00 Selfossvöllur
5.fl. Selfoss-Þór
Kl.11:00 Stjörnuvöllur
4. fl. Stjarnan - Týr
Kl. 10:00 Þórsvöllur
3. fl. Þór - Grindavík
Mánudagur 11. júní
Kl. 20:00 Þórsvöllur
Þór - Fram bikarkeppni
Þriðjudagur 12. júní
Kl. 19:30 Þórsvöllur
3. flokkurÞór-U.B.K.
Kl. 18:00 Týsvöllur
5. fl. Týr-Snæfell
Miðvikudagur 13. júní
Kl. 17:00 Týsvöllur
4. flokkurTýr-F.H.

Pæjumót Þórs og RC
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KNATTSPYRNA / PÆJUMOT ÞORS OG RC-COLA

URSLIT

Helga Gunnlaugsdóttirfyrirliði UBK:

„Atti von á sigriu

Lokastaðan
í Pepsí-mótinu
Leikið var i tveimur riðlum hjá bæði a-, og
b-liðum í 7. flokks mótinu á Víkingsvelli.
Röð liðanna varð þessi.
A-lið
1. riðill: 1. Fylkir, 2. Haukar, 3. Þróttur,
4. FH, 5. Víkingur. 2. ridill: 1. Fjölnir, 2.
ÍA, 3. ÍK, 4. UBK, 5. Grótta.
B-lið
1. riðill: 1. FH, 2. Fylkir, 3. Þróttur, 4.
Haukar, 5. Víkingur. 2. riðill: 1. UBK, 2.
ÍA, 3. Fjölnir, 4. ÍK, 5. Grótta.
Fylkir vann Fjölni í úrslitaleik a-liða 5:0
og FH vann UBK í úrslitaleik b-liða 1:0.

Þ

etta er bara búið að vera
nokkuð skemmtilegt mót, við
höfum æft vel í sumar og ég átti
alveg eins von á að okkur mundi
takast að vinna
alla leikina eins og
Sigfús Gunnar
Guðmundsson
tókst hjá okkur.
skrifar
En leikurinn gegn
ÍA í riðlakeppninni
var þó erfiður eins og einnig úrslitaleikurinn gegn Vai en þetta
tókst. Við höfum fengið að spila
alla leikina hér á góðum grasvöllum sem er mjög gaman og hingað
mæti ég sko aftur næsta ár, sagði
fyrirliði UBK í 4. flokki A, eftir
að þær höfðu lagt Val að velli,
2-0, í úrslitaleik um fyrsta sætið
og það var einmitt Helga sem
gulltryggði sigur Blika þegar hún
skoraði annað mark þeirra í seinni
hálfleik.

Pæjumótið
2. flokkur
Úrslit 1.-2. sæti:
Týr-Valur
0:1
Lokastaðan í 2. flokki var sem hér
segir:
1. Valur
2. Týr
3. Stjarnan
4. Haukar
5. BÍ
6. FH
7. Þór
3. flokkur A
Úrslit 1.-2. sæti:
ÍA-UBK
0:1
(Týr vann eftir vítaspyrnukeppni.)
3. flokkur B
1. Haukar
6L9stig 12:3
2. ÍA
6L8stig 14:3
3. UBK
6L8stig 15:5
4. Vaiur
6L7stig 4:4
5. Þór
6L5stig 9:14
6. Stjarnan
6L5stig 6:16
7. Tindastóll
6L0stig 2:19
4. flokkur A
Úrslit 1.-2. sæti:
UBK-Valur
2:0
Úrslit 3.-4. sæti:
KR-Haukar
1:0
4. flokkur B
1. UBK
6L10stig 18:2
2. Haukar
6L8stig 8:3
3. Stjarnan
6L6stig 13:6
4. Valur
6L6stig 6:6
5. KR
6L6stig 6:6
6. Týr
6L4stig 9:7
7. Þór
6L2stig 3:33
5, flokkur A:
1. riðill:
1. UBK
6Lllstig 22:5
2. ÍA
6L 9stig 14:2
3. Valur
6L 7stig 15:10
4. Týr
6L 6stig 13:10
5. Stjarnan
6L 5stig 5:8
6. Haukar
6L 3stig 4:19
7. Þór
6L 1 stig 4:22
5. flokkur B:
1. riðill:
1. Týr
3L6stig 15:0
2. Stjarnan
3L4stig 10:1
3. Haukar
3L2stig 3:5
4. Þór
3L0stig 0:22

Morgunblaðið/Sigfús Gunnar Guömundsson

Frá úrslitaieiknum í 2 . flokki þar sem Valur og Týr áttust við.
Valur sigraöi meö einu marki gegn engu.

Blikastúlkur
sigursælar

Þ

að voru um fimmhundruð
stelpur mættar til leiks með
13 félögum og léku þær fótbolta
frá morgni til kvölds í ágætis veðri
í Eyjum, oft sáust
ágætis tilþrif hjá
Sigfús
Gunnar
stúlkunum og jafnGuðmundsson
framt því sem áhugi
skrifar
á þessu móti hefur
aukist, en nú voru um helmingi
fleiri sem tóku þátt en í fyrra, hafa
einnig orðið þó nokkrar framfarir
í kvennaknattspyrnunni hjá þessum
flokkum og kemur kvennafótbolti
vonandi til með að njóta góðs af
því að eiga þessar stelpur til taks
í framtíðinni. 5., 4. og 3. flokkur
léku í sjö manna liðum þvert á
knattspyrnuvellinum hálfum en í
2. flokki léku 11 í liði á stórum
velli. Hjá 2. flokki voru eingöngu
A-lið en í hinum flokkunum yar
bæði leikið hjá A- og B-liðum. í 3.
fíokki var einn riðill hjá A- og B-liðum. Allir léku við alla og hjá A-liðunum stóðu Blikar uppi sem sigurvegarar, gerðu aðeins eitt jafnteflu
en unnu hina fimm leikina. Hjá
B-liðum urðu það Týrarar frá Eyj-
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Morgunblaðið/Sigfús Gunnar

M a r k a h œ s t u l e i k m e n n mótsins, frá vinstri: Katrín Jónsdóttir, UBK, Dögg
Lára Sigurgeirsdóttir, Tý, Ve., Hind Hannesdóttir Tý, Ve., Una Þorleifsdóttir,
UBK, Sigurbjörg Júlíusdóttir, UBK, íris Andrésdóttir, Val, Helena Harðardóttir, Þór, Ve. Vantar á mynd Sigríði Sigfúsdóttur, Haukum, og Önnu Bjó'rg
Björnsdóttur, Val.
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Hrefna og Fjóla leikmenn með Þór:

Æfúm átta sinnum í viku
Við erum nýbyrjaðar að æfa fótbolta, byrjuðum nú í-sumar og við
æfum þrisvar í viku með 4. flokki og svo erum við í fótboltaskóla Þórs
og hann er 5 sinnum í viku þannig að við æfum alls átta sinnum í
viku. Við mætum alltaf nema ef við erum veikar eða uppi á landi.
Þetta var nokkuð strembið mót, 4 leikir á stuttum tíma, en það er
virkilega gaman að fá svona margar stelpur í heimsókn til að keppa
við og þetta var mjög skemmtilegt mót og við ætlum að æfa fótbolta
áfram og vera með næsta sumar í þessu móti, sögðu þær vinkonur
Hrefna og Pjóla eftir mótið.

Málaðu
tilveruna
með
LACOSTE

litum

LACOSTE

(
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Morgunblaðið/Sigfús Gunnar

11

Helga Gunnlaugsdóttir.
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um sem unnu alla þrjá leiki sína
og gerðu í þeim fimmtán mörk en
fengu ekkert á sig. Hjá fjórða flokki
léku A-liðin í tveimur riðlum, UBK
og Valur urðu efst, unnu alla leiki
sína en UBK sigraði síðan í úrslitaleik um fyrsta sæti. Um þriðja sætið léku KR og Haukar og þar sigruðu KR-ingar 1:0. Hjá B-liðum
vann Breiðablik einnig, hlaut 10
stig í sex leikjum. Hjá 3. flokki A
urðu ÍA og UBK efst í sínum riðlum, hlutu sjö stig hvort af 8 mögulegum og enn sigruðu Blikar. Um
þriðja sæti léku svo KR og Týr,
eftir venjulegan leiktíma var jafnt,
2:2, svo að það varð áð fara fram
vítaspyrnukeppni og þar höfðu Týsstelpur betur og urðu þær því í
þriðja sæti.
Hjá B-liðum urðu það Haukar frá
Hafnarfírði sem sigruðu, hlutu 9
stig af 12 mögulegum en í 2. og
3. sæti, skammt á eftir, komu svo
ÍA og UBK með átta stig hvort
félag. í 2. flokki urðu Týr og Valur
efst í sínum riðlum og léku því til
úrslita þar sem Valur sigraði 1:0,
og var það eina markið sem Týr
fékk á sig í mótinu, höfðu áður leikið 3 leiki í riðlakeppninni, gert 23
mörk án þess að fá nokkuð á sig.
Eftir mótið fengu þær sem voru
markahæstar veglegan bikar og
einnig voru valdir bestu leikmenn
í hverjum flokki hjá A- og B-liðum
en þær hlutu einnig RC-bikara.

Bestu leikmenn, frá vinstri: Anný Jakobsdóttir, Haukum, 5. fl. B, Þóra
Björg Helgadóttir, UBK, 5. fl. A, Guðrún B. Sigursteinsdóttir, ÍA, 3. fl. A,
Hildur Ólafsdóttir, UBK, 3. fl. B,, Harpa Hauksdóttir, JKR, 4. fl. A, íris B.
Eysteinsdóttir, Val, 2. fl.

HANZ
K

R

I

N

G

L

U

N N

I

MIÐVIKUDAGUR 12. JÚNÍ 1991.

1?

íþróttir unglinga
fslandsmótiö í knattspyrnu:

Fyrsti sigur Gróttu
gegn KR-ingum
Hér fara á eftir nokkur úrslit í íslandsmótinu í knattspyrnu. Hin athyglisverðustu eru leikur KR og
Gróttu í 5. flokki A-liða á dögunum
en Grótta sigraði og er það fyrsti sigur Gróttu á stórveldinu KR til þessa.
Nánar í úrslitum leikja.
2. flokkur karla - A-riðill:
KR-Breiðablik
1-2
Bikarkeppni 2. flokks:
Víkingur-Selfoss
Stjarnan-Haukar

5-1
7-1

ÞrótturR.-íK

4-3

(Staðan var 2-2 eftir venjulegan íeiktíma. ÍK jafnaði leikinn með tveimur
mörkum á síðustu tveimur mínútunum en Þróttur hafði betur í framlengingu. Mörk ÍK gerðu Snorri Bergþórssonj. Frosti V. Gunnarsson og
Svavar Geir Svavarsson.)
Grótta-ÍBK
0-6
3. flokkur karla - A-riðill:
Víkingur-Valur
0-1
Mark Vals kom upp úr aukaspymu
undir lok leiksins, sem var mjög jafn.
Bergur Emilsson átti stórleik í marki

Víkinga. Einn Víkingspilturinn varð
fyrir því óláni að líta rauða spjaldið
á lokamínútu leiksins.
4. flokkur karla - A-riðill:
Breiðablik-ÍR
5-1
Fram-Týr,V
14-0

— — — — — ^ ^ ^ ^ ^
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7. „ _. - u . . . .

nailuor Halldorsson
5.flokkurkarla - A-riðill:
í leik ÍK og ÍA sem fór fram á Vallargerðisvelli urðu úrslit þau í A-liði að
Skagastrákarnir unnu 0-10, en í Bliði sigraði ÍK 3-0 aftur á móti og
gerði Willy Þór Ólafsson öll mörk ÍK.
I keppni C-liða sigraði ÍA, og í þeim
leik skoraði Bjarni Egilsson bæði
mörk ÍK.
5.flokkurkarla - B-riðill:
Týr, V.-Reynir, S
A 3-5
Þetta var fyrsti leikur Reynis í mót-

inu og veröur ekki annað sagt en
þeir byrji vel. Leikurinn var, að sögn
manna, nokkuðjafnlengstaf, ensigur Reynisstrákanna sanngjarn.
Mörk Reynis gerðu þeir Vilhjálmur
Skúlason 2, Sveinn Guðmundsson 2
og Kári Kárason 1 mark. Maður
þessa leiks var, óumdeilanlega, Ólafur Sigurösson, markvörður Reynis.
Þjálfari strákanna er Skúli Jóhannsson.

• Breiðabliksstúlkurnar, sigurvegarar i 4. flokki A. Kópavogsfélagiö vqr
mjög sigursælt á mótinu og vann f flestum fiokkum.
DV-mynd Ómar Garðarsson

Pæjiimót Þórara í Vestmannaeyjum:

5 fl0kkur karla - C-riðilI:
Þróttur, R.-Víðir
A6-0B7-0

Fyrsti sigur Gróttu gegn KR
KR og Grótta léku á dögunum í 5.
flokki á KR-velli. Grótta sigraði í Aliði 2-3, en tapaði í B-Uði 4-1. Sigurleikur A-liðsins er fyrsti sigur Gróttu
gegn KR í opinberu móti til þessa.
Segja má því með sanni að búið sé
að fletta ákveðinni blaðsíðu hvað
varðar samskipti þessara félaga.
Bikarkeppni 3. flokks
Reynir, S.-ÍR

9-0
-Hson

fengu f lest
verðlaun
liða og var himrálifandi með árangurinn.
Það voru um 160 stelpur á aldrin„Pæjumótið er alveg frábært. Ég
um 6-17 ára, frá 13 félögum, Þór hef ekki áður komið tíl Eyja en ég
V., Tindastóli, Tý, V., KR, Val, PH, er alveg staðráðin í að koma aftur
ÍA, ÍR, UBK, Stjörnunni, Haukum, á næsta ári," sagði Þóra Björg.
BÍ og FjölnL sem tóku helgina í að
íris Björk úr Val
spila fótbolta í Pæjumóti iþróttafévar best í 2. flokki
lagsrás Þórs og RC-Cola í Vestmannaeyjum um nýliðna helgi.
íris sagði að mótið hefði verið mjög
' Mótshaldiö gekk í alla staöi vel skemmtilegt en þó hefðu mátt vera
og hjálpaði það möcið til að veður fleiri leikir í 2.flokkiog eins fannst
var gott allan tímann en sólin hefði henni að skipulag mótsins heíöi
þó mátt sýna sig meira.
mátt vera betra Hún er enginn
Pæjumótið, sem nú er haldið í 3. nýgræðingur í knattspyrnu hún
sinn, er þegar orðið eitt af stærstu íris. Hún byrjaði að æfa 1986 og er
íþróttamótura landsins. Það er al- núna í 20 manna hópi 16 ára landslveg raeiri háttar upplifun fyrir iðsins.
stelpurnar að fá tækifæri til að taka
Hún kvað framfarir miklar í
þátt í svona móti og er mjög hvetj- kvennaknattspyrnu, sérstaklega
andi, stúlkurnar spíla af mikilli heföu þær verið stórstígar nú á
leikgleðx.
mjög stuttum tíma og er hún mjög
Það var mjög gaman að sjá allar bjartsýn á áframhaldandi þróun og
þessar stelpur saman komnar á er ákveðin í að gefa sig alla í fótboltPæjumótínu og var svo sannarlega ann á næstu árum.
margt sem gladdi augað í leik
Blaðamaður DV náði tali af
stúlknanna. Framfarir eru miklar Magnúsi Bragasyrá, framkvæmdahjá þeim og greinilegt að kvenna- srj óra mótsins, og var hann að vonknattspyrna er á mikilli uppleið um ánægður með hvernig tíl tókst.
hér á landi. Sýndu margar stúlkn- ^etta er auðvitað mikil lyftistöng
anna snilldartilþrif méð boltann.
fyrir stelpurnar og maður sér miklEf hægt væri að tala um eitt félag ar framfarir hjá þeim frá því fyrsta
sem sigurvegara mótsins þá er það mótið var haldið fyrir 2 árum,"
tvímælalaust Breiðablik í Kópa- sagði Magnús.
vogi, sem hlaut fyrstu verðlaun í
Aðspurður um framkvæmd
3. flokki A, 4.fiokkiA og B, og loks mótsins sagði Magnus að eftir á sæi;
1.5. flokki. Þetta er alveg sérlega hann að ýmislegtraættibæta. „Vtói;
glæsilegur árangur og greinilegt að erum enn þá að læra og það sem
mjög vel er staðið að kvennaknatt- betur má fara verður lagaö á næstá;
spyrnu hjá því félagi sem er auðvit- árí. Pæjumót Þórs hefur þegar
að það sem þarf tíl þess að ná ár- sannað gildi sitt og við munum örangri.
ugglega leggja okkar af mörkum til
Mótið vaktí mikla athygli í Eyjum að gera það sem glæsilegast," sagðl
og var talsvert af fólki sem fyigdist Magnús að lokum.
með leikjunum, sérstaklega úrÚrslit
slitaieikjunum sem margir voru
geysispennandi, sérstaklega í 2. í 2.flokkivann Valur sigur á'Tý í
flokki, þar sem Valsstúlkurnar úrslitaleik, 1-0, og Stjarnan varð í
unnu Týsstelpurnar með einu 3. sæti eftir sigur á Haukum, 3-2.
í 3. flokki A. vann Breiðablik sigmarki
ur á ÍA, 1-0, í úrshtaleik og Týr
Þóra Björg best
vann KR i vítaspyrnukeppni um
í5.flokkiA
3. sætið eftir að liðin höföu skilið
Það var nóg að gerá hjá henrá Þóru jöfh, 2-2.
Björgu Helgadóttur úr BreiðabliM,
í 3. flokki B var spilað í einura;
sem var valin besti leikraaður A- riöli og sigruðu Haukarnir og ÍA í
liða 5.flokks,því hún spilaöi einnig 2.sæti.
með A-4iði 4. flokks.
f 4.flokkiA-Uða sigruöu Blikarrt
Þóru fennst Paejumótið mjög ir Val í úrslitaleik, 2-0. í keppni um
skemmtilegt og sagði að það heffli 3, sæti vann KR Hauka, 1-0.
tekið raiklura fraraförum frá því í
í 4. flokki B var spilað i eráum
fyrra. Hún var rajög ánægð meö riðli og sigraði Breiðabljk.
að verða valin bestt leikmaður Aí 5.flokkiÁsigraði Breiðablik en
liða 5. öokks og er alveg staðráðin Týr vann í kepprá B-Uða.
í að mæta á næsta Pæjuraót.
Nánar verður sagt frá PæjumótAnný Jakobsdóttír, Haukum, var inu á unglrágasiðu nk. mánudag.
valinfaestíleikmaður 5. flokks BBerglind Ómaisdóttir, DV, Eyjurœ

• tslandsmeistarar Þróttar frá Reykjavík í 5. flokki 1991. Frá vinstri: Árni Kristinn Gunnarsson fyrirliði, Hörður
Gunnarsson, Magnús Magnússon, Arnar Bjarnason og Gunnar Árnason, þjálfari liðsins. Það skal tekiö fram til
að forðast misskilning að í 5. flokki eru aðeins fjórir leikmenn í hverju liði og spilað á minni velli en í eldri flokkunum. Þróttarstrákarnir höföu mikla yfirburöi í öllum sínum leikjum, sem sést best á því aö hin liðin voru öll með
óhagstætt hrinuhlutfall vegna stórra ósigra gegn þeim.

íslandsmót yngri flokka í blaki:

Austanstúlkur bestar
í 5. f lokki kvenna

- Þróttur úr Reykjavík
sigraði í 5. flokki karla
Stjarnan
5 2 3 118-131 4 sinn á Islandsmóti og undirstrikuðu

Fyrir skömmu fór fram seinni
hluti íslandsmótsins í blaki. Keppt
var í 4.flokkikarla og 5. flokki karla
og kvenna.
í 4. flokki karla léku 5 lið og auk
þess eitt kvennalið, en það hafði enga
andstæðinga í sínumflokki.Þróttur,
Neskaupstaö varö íslandsmeistari í
4. flokki karla og sigraði í báðum
umferðum. Lokastaöan varð sem hér
segir.
Lokastaðan í 4.flokkikarla:
Þróttur.N
5 5 0 161-56 10
Þróttur.R
5 4 1 150-94 8
HK
5 3 2 117-110 6

lið Þróttar frá Neskaupstað enn einu
sinni yfirburði sína í blaki yngri
flokka - því stúlkurnar þaðan urðu
í 5. flokki karla léku 4 lið frá 3 félög- fyrstu íslandsmeistarar í 5. flokki
um. íslandsmeistari varð Þróttur frá kvenna. í fyrra var keppt í blönduðReykjavík. í 5. flokki er leikið á minni um flokki og þá sigraði Þróttur, N.
einnig.
veUi og aðeins 4 inni á í einu.
Lokastaðan í 5.flokkikarla:
Lokastaðan í 5. flokki kvenna:
Þróttur,R.(l)
3 3 0 91-36 6
3 3 0 118-78 6
Stjarnan
3 2 1 78-104 4 Þróttur,N.(l)
3 2 1 92-95 4
Þróttur.N
3 1 2 74-78 2 Þróttur,N.(2)
3 1 2 89-97 2
Þróttur,R.(2)
3 0 3 66-91 0 HK(1)
HK(2)
3 0 3 86-115 0
-Hson
5. flokkur kvenna keppti nú í fyrsta
Þróttur, N.kv. 5 1 4 89-134 2
KA
5 0 5 40-150 0

Motatímbur
1x4 KR. 58meterinn
1x6KR.88meterinn

SKIPAVIÐGERÐIRH.F.

Vestmannaeyjum, 6. júni 1991,

18. árgangur

v/Friöarhöfn Vestmannaeyjum
2? 13110 og 13120

24. tolublad

Félagsmálaráðuneyt
ið telur þriggja ára
áœtlun f ullnœgjandi
Þegar meirihluti bæjarstjórnar
lagði fram þriggja ára áætlun bæjarsjóðs í bæjarstjórn mótmælti minnihlutinn og sagði ófullnægjandi að
hún tæki aðeins til ársins í ár, 1992 og
1993.
Taldi minnihlutinn að áætlunin
þyrfti að ná til áranna 1992, 1993 og
1994 til að standa undir nafni en
meirihlutinn var á öðru máli.
Þessu þrætuepli var vísað til félagsmálaráðuneytisins og lá úrskurður
ráðuneytisins fyrir í bæjarráði á
mánudag. í fundargerð bæjarráðs er

Fljóðainnras er hafín i Vestmannaeyjabae en Pœjumót Þórs og Ke verður sett i kvóld kl. 19:30 vlð hátiðlega athofn vlð
Þófsheimlllð. Hvorklfíeltlné færrl en 500 stúlkur meeta tll lelks i þetta knattspyrnumót og eru þaer ú aldrlnum 9-16 ára.
Mótiðhefstikvoldkl.20:Mmeðkeppnli2.flokklaukþesssemlelklðeri3.,a.oaS.flokkl.Mótlðstendurframasunnudag
og mótssllt verða kl. 16:00 þann áag. Myndln var tekln af nokkrum stúlkum i Vai og KK sem voru að mceta t Eyjuna fogru
með Herjólfl igaerá Pmjumótlð.

Mannbjörg þegar Fáfnir VE sökk
Ætlunin var að draga Fáfni VE í land
í Klaufinni, en fljótlega slitnaði hann
aftan úr. Þá tók björgunarbáturinn
Kristinn Sigurðsson, sem þá var
kominn á vettvang, Fáfni í tog þá var
Ijóst að bátnum varð ekki bjargað,
en áður en hann sökk var búið að
bjarga eins miklu af búnaði hans og
mögulegt var. Kjartan fór yfir í
Kristinn Sigurðsson og kom með
honum í land en Gaui gamli hélt
áfram veiðum.
Veður var gott þegar óhappið
varð og sagðist Kjartan aldrei hafa
verið í hættu. Gúmmbátur var um
borð en aldrei kom til að hann þyrfti
að grípa til hans.

vitnað í niðurlags bréfs ráðuneytisins
þar sem segir: „Með tilvísun til þessa
er það mat ráðuneytisins að þessu
lagaákvæði hafi verið fullnægt ef
gengið hefur verið frá slíkri áætlun
fyrir Vestmannaeyjakaupstað
í
tengslum við fjárhagsáætlun yfirstandandi árs eða í kjölfar hennar og
áætlunin nái til áranna 1991, 1992 og
1993." Ekki kemur fram í fundargerðinni hvaða lagaákvæði er um að
ræða en ráðuneytið virðist sátt við
nýgerða þriggja ára áætlun.

500.
skipið

Á þriðjudaginn var 500. skipið
tekið upp í Skipalyftunni, þegar
Gullberg VE fór upp.
Kristján Ólafsson framkvæmdastjóri sagði að meðaltalið væri 56
skip á ári frá stofnun fyrirtækisins
fyrir níu árum og mættu þeir vel við
una miðað við mörg önnur fyrirtæki
í þessari grein.
Hann sagði útlitið væri þokkalegt
en engin stórverkefni væru í boði og
hefði svo verið undanfarið misseri,
en vonandi rættist úr því í framtíðinni.

• Kjartan Már ívarsson við komuna í land.

Reykur
en enginn
eldur
Allt slökkvilið bæjarins var
kallað að Sæfaxa VE 25 þar sem
báturinn lá við Básaskersbryggju
rétt eftir klukkan átta á laugardagsmorguninn.
Mikinn reyk lagði frá bátnum
og var haldið að eldur væri laus í
vélarrúmi en við eftirgrenslan
kom í ljós að kæling á ljósavél
hafði gefið sig og vélin ofhitnað
og var það orsök reyksins.
Engar skemmdir urðu og hélt
báturinn til veiða samdægurs.

Fáfnir VE 181, sökk við Suðurey
um klukkan níu á mánudagsmorguninn eftir að hafa rekist á eitthvað í
sjónum, sennilega rekadrum að áliti
Kjartans Más Ivarssonar sem var
einn á bátnum og bjargaðist yfir í
Gaua gamla VE sem var nærstaddur.
Fáfni VE 181 var átta tonna plastbátur og var hann á siglingu við
Hellisey rétt fyrir klukkan átta þegar
óhappið varð. „Ég var á siglingu rétt
austan við Hellisey þegar mikið högg
kom á bátinn en ég varð ekki var við
að leki væri kominn að bátnum fyrr
en nokkru síðar, þegar ég sá að
lúkarinn var að fyllast af sjó," sagði
Kjartan."
Kjartan reyndi strax að dæla sjónum úr bátnum. „En þegar ég sá að
dælurnar höfðu ekki undan kallaði
ég eftir aðstoð í radíóið." Tveir
bátar voru nærstaddir og kom annar
þeirra, Gaui gamli VE, fljótlega að
Fáfni og fór Kjartan um borð í hann.

ráðínn á
nœstunni
Ellefu sóttu um stöðu hafnarstjóra og er nú beðið ákvörðunar
hafnarstjórnar
hver
hlýtur
hnossið.
Eftir heimildum sem blaðið
telur nokkuð óruggar eru þrír
umsækjendur af fastalandinu og
átta heimamenn og hefur einn
þeirra óskað nafnleyndar. Samkvæmt sömu heimildum eru
heimamennirnir Sigurður Þ.
Jónsson, Einar Steingrímsson,
Þorsteinn Árnason, Ólafur Kristinsson, Þór Vilhjálmsson, Sigurður Sigurðsson Svanhól og Jón
Bondó Pálsson. Hafnarstjórn
tekur ákvörðun í næstu viku.

FJOLSKYLDUTRYGGING
FASTEIGNATRYGGING

# Einar Gíslason afhenti viðurkenningar að venju á Sjómannadaginn.

Rólegt hjá lögreglu um
sjómannadagshelgina
Sjómannadagurinn í Eyjum er ein
af stóru helgum ársins í skemmtanabTinu, gengur næst Þjóðhátíð. Á
sjómannadaginn eru allir bátar og
skip í höfn og sjómenn og fjölskyldur
þeirra gera sér glaðan dag.
Sjómannadagurinn í ár var engin
undantekning, hundruðum saman
þusti fólk á skemmtistaði bæjarins

og strax á föstudagskvöldið byrjaði
fjörið. Þeir hörðustu héldu út fram á
mánudagsmorgun en flestir fóru út á
lífið á laugardagskvöldið að venju.
Að þessu sinni fór sjómannadagurinn vel fram að sögn lögreglu, fólk
skemmti sér með friði og spekt og
þeir fáu sem leituðu til lögreglu
vantaði aðstoð í smávægilegum
vandamálum, annað var það ekki.

©
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Paejumót Þórs og RC i V e s t m a n n a e y j u m :

Mót sem á framtíð ffyrir sér
Um 600 stelpur á aldrínum 6-17
ára frá 12 félögum, Þór Vm.,Tý
Vm.,KR, VAL, FH, f A, ÍR, UBK,
Stjömunni, Haukum, BÍ og UMFÍ
tóku þátt í Pæjumóti íþróttafélagsins
Þórs og RC Cola sem haldið var um
helgina.
Mótið var sett á fimmtudagskvöld
af formanni Þórs, Þór Vilhjálmssyni
og strax að setningu lokinni hófst
sjálft mótið með leikjum í 2. flokki
og lauk því með úrslitaleikjum síðdegis á sunnudag.
Alla dagana var leikið frá morgni
til kvölds á fimm völlum og því nóg
að gera hjá aðstandendum, þjálfurum og ekki síst leikmönnum sem
sumir hverjir spiluðu með tveimur
flokkum. Mótshaldið gekk í alla
staði vel og hjálpaði það mikið til að
veður var gott allan tímann, en sólin

• Skemmtilegir taktar
leik.

3. flokks-

Afsökunarbeiðni
fró Herjólfi h.f.
Vegna umræðna um Pæjumót Þórs í
Vestmannaeyjum, óskum við að fram
komi:
Dagana 6.-9. júní s.l. fór fram hér í
Vestmannaeyjum, Pæjumót Þórs í knattspyrnu. Áætlað var að flestir þátttakendurnir ferðuðust með Herjólfi milli lands
og Eyja. Þátttakendurnir komu flestir til
Eyja með Herjólfi 5. og 6. Júní og gekk
það mjög vel, enda dreifðist hópurinn á
fleiri ferðir. Til baka vildu flestir komast
með í sömu ferðinni, sunnudagskvöldið
9. júní. Var fyrirfram áætlað að það
tækist, en þegar á átti að herða urðu
farþegar fleiri en skipið tekur. Var hluti
íþróttahópsins skilinn eftir og þeim síðan
komið með PH-Viking til Þorlákshafnar
þegar sama kvöld.
Við hjá Herjólfi erum mjög Ieið yfir
þessum mistökum, fyrirfram virtist þetta
ganga upp en þegar á átti að herða var
skipið of lítið. Kom hér enn einu sinni í
ljós að skipið er of lítið og brýnt mál að
fá hingað stærra og betra skip. Eins og
mál standa nú eru jafnvel líkur á að nýtt
og fullkomið skip verði komið í gagnið
fyrir næsta Pæjumót Þórs og ættu þá
þessi mistök ekki að þurfa að endurtaka
sig.
Með bestu kveðjum og óskum um
glæsta framtíð til allra er þátt tóku í
Pæjumóti Þórs.
Herjólfur hf.

Byggingatimbur:
1x4"
1x6"
1.5x6"
1.5x9"
4x4"
2x6"
2x8"

hefði mátt sýna sig meira og ekki
hefði sakað þó aðeins hefði verið
hlýrra.
Pæjumót Þórs sem nú er haldið í
þriðja sinn er þegar orðið eitt af
stærstu íþróttamótum landsins og
hvetjandi fyrir stelpurnar að fá tækifæri til að taka þátt í svona mótum og
ýtir undir áhuga þeirra til frekari
afreka í framtíðinni.
Það var mjög gaman að sjá allar
þessarstelpursaman komnará Pæjumótinu og var svo sannarlega margt
sem gladdi augað í leik þeirra. Framfarir eru miklar hjá þeim og greinilegt að kvennaknattspyrna er á
mikilli uppleið hér á landi og sýndu
margar stúlkur snilldartilþrif með
boltann.
Sigurvegari mótsins var tvímælalaust Breiðablik í Kópavogi sem
hlaut fyrstu verðlaun í 3. fl. A, 4. fl.
A og B og loks í 5. fl. sem er mjög
glæsilegur árangur.
Aðstaða til aðtialda mót af þessari
stærðargráðu er mjög gócj hér í
Vestmannaeyjum og lögðu margir
hönd á plóginn til að Pæjumótið
tækist sem best. Fararstjórar voru
mjög ánægðir með alla framkvæmd
mótsins og gekk allt samkvæmt
dagskrá. Þátttakendur áttu góða
daga í Vestmannaeyjum og eiga
stelpurnar örugglega góðar minningar héðan, þó sérstaklega þær yngstu.
Talsvert af fólki fylgdist með leikjum stelpnanna, þó sérstaklega
úrslitaleikjunum sem margir voru
geysispennandi, sérstaklega í 2.
flokki þar sem Valsstúlkum tókst að
vinna Týsstelpurnar með 1 marki í
hörkuspennandi leik og gátu þær
þakkað frábærum markmanni sigurinn.
Þetta var næst besti árangur Eyjaliðanna í mótinu. Týsstelpurnar í 5.
fl. B, var eina liðið héðan sem náði
fyrsta sæti í sínum flokki. Þær unnu
alla þrjá leikina og fengu sex stig,
skoruðu 15 mörk gegn engu.

Ésakæfj

• 2. flokkur Týs ásamt þjálfurum sínum Þorsteini Gunnarssyni og Jóni Ólafi Daníelssyni, sem hafnaði í 2. sæti eftir
að hafa beðið laegri hlut fyrir Val í skemmtilegum úrslitaleik, 0-1. Dögg Lára Sigurgeirsdóttir, fjórða frá hægri í efri
röð, varð markakóngur 2. fiokks í Pæjumótinu, skoraði 13 mörk í 5 leikjum.

Þórarar
athugiö!

Starfsfólk Pæjumóts og aðrir Þórarar! Nú ætlum við að
lyfta okkur upp eftir vel heppnað Pæjumót. Grilla og
gera eitthvað húllum hæ, föstudaginn 14. júní kl. 20:30
í Þórsheimilinu.
Vinsamiega hafið samband og skráið ykkur sem allra
fyrst ísíma 12060.
Nefndin
• Hart baríst í leik Þórs og Vals í 3. flokki.

Smíðaviður:
1x6"
2x4"
2.5x5"

Mahony:
2.5x5"

Grindarefni:
Alheflað 34 x 70
Alheflað 34x95
Alheflaö 45 x 95

Gagnvarið
girðingaefni:
Heflað 28x95
Heflað 22x95
Heflað 45x95

Spónaplötur:

Einangrun

10 mm 252x122
12 mm 252x122
15 mm 252x122
22 mm 252x122

Léttull
Þéttull
margar geröir

Rakavarnar
12 mm 252x122
40 og 60 cm br.

SKIPAVIÐGERÐIR H.F.
v/Friðarhöfn Vestmannaeyjum
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Mikið fjör á
Pæjumótinu
þrátt iyrir nær stanslausarigninguí
Eyjum á meðan að mótinu stóð.
PÆJUMÓT Þórs og RC var sett
síðastliðið f immtudagskvöld
með tilkomumikilli f lugeldasýningu. Þetta er fjórða móti ð
á síðastliðnum fjórum árum og
segja má að mikil rigning hafi
sett svip sinn á mótið.

L

iðin hófu strax að leika á
fímmtudagskvöldið og léku
síðan næstu daga frá morgni til
kvölds allt fram á
Sigfús G.
sunnudag og þá
Guðmundsson
lauk mótinu með
skrífarfrá
lokahófi þar sem
Vestamannaverðlaunaafhending
eyjum
fór fratn og tók hún um tvær
klukkustundir. Það voru tólf félög
sem mættu til Eyja með um 700
stúlkur sem kepptu í 2.-5. flokki.
Leikið var í tveimur riðlum í 5., 4.
og 3. flokki en einum í 2. flokki,
síðan léku efstu lið úr hvorum riðli
til úrslita um sigurlaunin á mótinu.
ÍA náði í flest gull, þær sigruðu
í þremur aldursflokkum 5. flokki
A-liða, 4. flokki B-liða og 3. flokki
B-liða. Týrarar frá Vestmannaeyjum héldu uppi merki Eyjamanna,
og sigruðu þær í 2. flokki.
Það var ýmislegt fleira gert en
að leika knattspyrnu, til dæmis var
haldin grillveisla í Herjólfsdal,
kvöldvaka í íþróttamiðstöðinni, þar
sem liðin komu með heimatilbúin
skemmtiatriði og liðin fóru í bátsferð kringum eyjuna.
Veðrið lék ekki við þá 700 þátttakendur sem voru með í mótinu,
nær stanslaus rigning var allan tímann og var það til þess að nokkrir
leikir voru færðir af grasi, en til
stóð að leika alla leiki á grasi og
voru þeir færðir á malarvöll þeirra
eyjamanna og þær yngstu í 5. aldursflokki kláruðu sína leiki inni í
íþróttamiðstöð, enda voru vellirnir
orðnir mjög þungir.
Á lokahófi mótsins var liðum og
liðsmönnum síðan veittar ýmsar
viðurkenningar. Sigurliðin fengu
bikar og leikmenn gullpening, lið í
2. og 3. sæti fengu silfur og og
bronspeninga. Einnig voru valdir
bestu markmenn hvers flokks Aog B-liða. Bestu leikmenn, prúðasti
leikmaður og markahæstu leikmenn
fengu einnig viðurkenningar sem

og prúðustu lið hvers flokks. Það
var Samúel Örn Erlingsson sem
stjórnaði lokahófi og fékk hann sér
fulltingis við verðlaunaafhendinguna nokkrar kunnar landsliðskonur
úr knattspyrnu.
Það voru Þór og Ölgerð Egils
Skallagrímssonar sem stóðu fyrir
mótinu sem aldrei hefur verið jafn
fjölmennt eins og nú.

1_
Ein Týsstúlka reynir markskot í leik liðsins við Hauka í fimmta flokki.

Ætla að reyna að
komast í landsliðið
- segir Aðalheiður Sigfúsdóttir, besti leikmaður 5. flokks

Aðalheiður Si gfúsdótti r, Haukum.

„ÉG er búin að æfa fótbolta í
3.-4. ár og ætla að reyna að
komast i landsliðið þegar ég
eldist," segír Aðalheiður Si gfúsdóttir úr Haukum sem valin
var best ffimmta flokki b-liða.
ótbolti er ekki bara fyrir stráka,"
segir Aðalheiður en Haukarnir
höfnuðu í 2. sæti í flokknum eftir tap
gegn Breiðablik 1:0 í úrslitaleiknum.

F

Þær fengu v iðurkennlngu í 5. flokki A. Lilja Arngrfmsdóttir Þór var valin besti markvörðurinn, Guðrún Jakobsdóttir besti leikmaður, Karitas Þórarinsdóttir Tý sá prúðasti og Elfa Erlingsdóttir skoraði sex mörk og varð markahæst.

Litfa Arngrímsdóttir, Þór VE:
„Ég er búin að æfa fótbolta í þrjú
ár með Þór. Okkur gekk ,ágætlega á
mótinu og urðum í 4. sæti en við
ætlum -að reyna að vinna þetta 'á
næsta ári," sagði Lilja sem valin var
besti markvörður a-liða 5. flokks.
„Við höfum mjög fínan þjálfara, hann
Nökkva, og ef hann verður að þjálfa
okkur á næsta ári er ég viss um að
við getum unnið."
Elfa Björk Erlingsdóttir:
„Þetta er þriðja árið sem ég æfi
fótbolta og alltaf verið með Stjörnunni. Ég æfí með tveimum flokkum
og hef bara frí á sunnudögum og
miðvikudögum en æfi alla hina dagana og finnst þetta rosalega gaman,"
sagði Elfa sem varð markakóngur í
fimmta flokki A með sex mörk.
Hulda Kristin Hlöðversdóttir:
„Ég komst í unglingalandsliðið
U-16 1991, fékk reyndar ekki að
spila mikið og tókst ekki að skora
með því, en á næstu dögum skýrist
hvort ég kemst í liðið fyrir NM í
þessum mánuði," sagði Hulda. Og
það er aldrei að vita nema Hulda sem
skoraði tíu mörk fyrir Hauka og varð
markakóngur nái að hrella markverði
Norðurlandanna í lok júní.

Þær bestufenguviðurkenningar
ftirtaldar stúlkur hlutu verðlaunagripi fyrir góða frammistöðu á Pæjumóti en veitt voru verðlaun tíl besta leikmanns, besta markvarðar,
prúðasta Ieikmanns og þess markahæsta, markafjöldi er innan.sviga.
2. flokkur: Helga Ósk Hannesdóttir Val, Elísabet Stefánsdóttir Tý, Jenný
Knútsdóttir Víði, Hulda Kristín Hlöðversdóttir Haukum (6 mörk).
3. flokkur A: Edda Garðarsdóttir KR, Erla H. Viðarsdóttir Val, Kristín
Inga Grímsdóttir Þór, Ragna Ragnarsd. (15) og Guðrún B. Sigursteinsdóttir(15).
■ .
3. flokkur B: Gréta Rún Arnadóttir Haukum, Tinna M agnúsdóttir Hauk-

Tinna
unni.

Guðjónsdótt
i r,

Stjörn-

Oréta Rún Arnadóttir, Haukum.

æfingar hjá Val, en bróðir minn var
einnig að æfa með þeim og ég byrjaði strax að æfa með 3. flokki. Ég
leik í vörninni en tókst samt að gera
fjögur mörk, eitt úr víti, og svo áttf
Tinna Karen Gunnarsdóttir:
ég að bruna upp kantinn og skjóta
Tinna sagðist vera búin að æfa
og það gekk ágætlega, ég náði að
fótbolta í sex ár eða frá því hún var
skora þrjú mörk þannig," sagði Tinna
sex ára. „Þá dreif ég mig á fótboltasem valin var besti leikmaður fjórða
flokks.
Gréta Rún Árnadóttir:
„Ég er að koma hingað í annað
mótið mitt, við náðum að sigra í fyrra
en núna urðum við í 2. sæti þannig
að það hefur gengið ágætlega og við
erum ákveðnar að mæta næsta ár
og endurheimta titilinn. Ég byrjaði
ekki að æfa fyrr en ég var þrettán
ára og þetta er annað árið mitt, vinkonurnar byrjuðu líka svona seint og
drógu mig með, sagði Gréta besti
Nleikmaður í 3. flokki B en hún lék
með Haukum.
Tinna Guðjónsd., 5. flokki B:
„Núna er ég búin að finna mér stöðu
á vellinum og ætla að halda áfram
að æfa mark og reyna að verða
landsliðsmarkvörður," sagði Tinna
sem er nýbyrjuð að æfa mark með
Stjörnunni og var valin best í sinni
stöðu í 5. flokki b.

Morgunblaðið / Sigfús G. Gunnarsson

E

Morgunblaöið / Sigfús Gunnar Guðmundsson

um, Hildur Sævarsdóttir Haukum, Bergrún Finnsd. Tý (6).
4. flokkur A: Tinna Karen Gunnarsdóttir Val, Ragnheiður Á. Jónsdóttir
UBK, Elín Heiður Gunnarsdóttir Fjölni, Anna Björg Bjarnadóttir Val (11).
4. flokkur B: Guðrún Ólafsdóttir KR, M aría Anna Arnardóttir Haukum,
Tinna Eyjólfsdóttir Stjörnunni, Irma Dógg Sigurðardóttir (21).
5. flokkur A: Guðrún Jakobsdóttir ÍA, Lilja Arngrímsdóttir Þór, Karitas
Þórarinsdóttir Tý, Elfa B. Eriingsdóttir Stjörnunni (6).
5. flokkur B: Aðalheiður Sigfúsdóttir Haukum, Tinna Guðjónsdóttir Stjörnunni, Rakel Hrafnsdóttir UM FG, Guðrún Helga Ingvadóttir UBK (4).

LOKASTAÐA
5. FLOKKUR A
1. ÍA, 2. Stjarnan, 3. Týr, 4. Þór.
5. FLOKKUR B
1. UBK, 2. Haukar, 3. Fjölnir, 4. Þór.
4. FLOKKUR A
1. Valur, 2. Haukar, 3. ÍA, 4; Týr.
4. FLOKKUR B
1. ÍA, 2. Týr, 3. UBK, 4. Valur.
3. FLOKKUR A
1. KR, 2. lA, 3. UMFA, 4. Týr.
3. FLOKKUR B
1. ÍA, 2. Haukar, 3. UBK, 4. Týr.
2. FLOKKUR
1. Týr, 2. Haukar, 3. Valur, 4. Þór,
5. Vfðir.
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Iþróttir unglinga
Pæjumótiö í knattspyrnu í Vestmannaeyjum:

Sjö hundruð stúlkur
mættu til leíks

helltist úr himinhvokunum og olli
því að færa varð keppni 5. flokks og
Dagana 4.-7. júní var haldið í fiórða . hluta af keppni 4.flokksinn í íþróttaskipti pæjumót Þórs og RC-Cola. hús og 2. flokk kvenna af grasi á möl
Mótið, sem haldið er í Vestmannaeyj- en upphaflega stóð tíl að allir leikir
um, hei'ur vuxiö að umfangi ár frá færu fram á grasi. Þessum hreytingári og var nú stærra en nokkru sinni um var þó yflrleitt vel tekið og þær
fyrr. Um 700 stúlkur víðs vegar að qllu engum teljandi vandamálum.
af landinu tóku þátt í keppni í 5., 4. Úrshtaleikirnir í 4. flokki fóru þó
og 3.flokkiA og B og 2. flokki.
fram á grasi.
Mótið fór sem ávallt vel og áfallalítið
Stúlkurnar gerðu sér margt til
fram. Reyndar setti það nokkurt dundurs meðan á mótinu stóð auk
strik í reikninginn að látlaus rigning þess að spila fótbolta. Meðal annars
Leifur Geir Hafeteinssort, DV, Eyjuni:

var sprangað, farið í bátsferð, haldin
kvöldvaka og margt fleira. Fjöldi foreldra og fararstjóra fylgdi stúlkunum
á mótið og hvatti þær til dáða. Víst
er að í nógu hefur verið að snúast
fyrir þennan hóp því lifsgleði og
kvikleiki stúlknanna var engu líkur.
Jákvæðni, leikgleði og æskufjör
þeirra settu skemmtilegan svip á
bæjarlífið og lögðu grunninn að vel
heppnuðu móti.

A-lið Týrara slgraði í 2. flokki á pœjumótinu í Eyjum.
DV-myndir Ömar Garöarsson

Akranesstúlkurnar í 4. flokki B urðu í fyrsta sæti á pæjumótinu í Eyjum
um helgina.

Þessar stúlkur unnu til einstaklingsverðlauna á pæjumótinu f Vestmannaeyjum.

Verðlaun til einstaklinga
5.flokkur- B-lið:
Besti markvörðurinn: Tinna Guðjónsdóttir, Srjörnunni.
Besti leikmaðurinn: Aðalheiður
Sigfúsdóttir, Haukum.
Prúðasti leikmaðurinn: Rakel
Hrafnsdóttir, UMFG.
Markahæsti leikmaöurinn: Guðrún Helga Ingvadóttir, UBK.
5.flokkur- A-lið:
Besti markvörðurinn: Iilja Arngrímsdóttir, Þór, V.
Besti leikmaðurinn: Guðrún Jakobsdóttir, ÍA.
Prúðasti leikmaðurinn: Karítas
Þórarinsdóttir, Tý, V.
Markahæsti leikmaðurinn: Elfa
B. Erlingsdóttir, Srjörnunni.
4. flokkur - B-lið:
Besti markvörðurinn: María Anna
Arnardbttir, Haukum.
Besti leikmaðurinn: Guðrún
Ólafsdóttir, KR.
Prúðasti leikmaðurinn: Tinna

Eyjólfsdóttir, Srjörnunni.
Markahæsti leikmaðurinn: Irma
Dögg Sigurðardóttir, ÍA.
4.flokkur- A-lið:
Besti markvörðurinn: Ragnheiður
Á. Jónsdóttir, UBK.
Besti leikmaðurinn: Tinna Karen
Gunnarsdóttir, Val.
Prúðasti leikmaðurinn: Elín
Heiður Gunnarsdóttir, Fjölni.
Markahæsti leikmaðurinn: Anna
Björg Bjarnadóttir, Val.

Umsjón
Halldór Halldórsson
3.flokkur- B-lið:
Besti markvörðurinn: Tinna
Magnúsdóttir, Haukum.
Besti leikmaðurinn: Gréta Rún

Árnadóttir, Haukum.
Prúðasti leikmaðurinn: Hildur
Sævarsdóttir, Haukum.
Markahæsti
leikmaðurinn:
Bergrún Finnsdóttir, Tý, V.
3.flokkur- A-lið:
Besti markvörðurinn: Erla H. Viðarsdóttir, Val.
Besti leikmaðurinn: Edda Garðarsdóttir, KR.
Prúðasti leikmaðurinn: Kristín
Inga Grímsdóttir, Þór, V.
Markahæsti
leikmaðurinn:
Ragna Ragnarsdóttir, Tý, V.

Valsstúlkurnar sigruðu i A-liöi 4. flokks á pæjumótinu.

2. flokkur:
Besti markmaöurinn: Elísabet
Stefánsdóttir, Tý, V.
Besti leikmaðurinn: Helga Ósk
Hannesdóttir, Val.
Prúðasti leikmaðurinn: Jenný
Knútsdóttir, Víði, Garði.
Markahæsti
leikmaðurinn:
Hulda Kristín Hlöoversdóttir,
Haukum.
KR-dömurnar sigruðu f 3. tlokki A-liða á pæjumótinu.

Lokaúrslit á pæjumótinu
Ómar Garöarsson, formaður
Í8V, setti mótið. Þaö var svo aftur
ámoti tfat Vilhjálmsson, forraaður Þðrs, sem afhenti verðlaurun.
Pæjuinéistarar í hinum ýmsu
flokkoin urðu sem hér segir.

1. sæti
2. sæti
3.sætí

2.flokkur:
............Týr, V.
.Haukar
.Valur

3.flokkur-A-HÖ:
1. sæti
.„

JKR

2. sæti ..„
3. sæti

ÍA
UMFA

3Jlokkur-B-líð;
í. sæti ....„....„.„..
„.„.ÍA
2. sæti .„.„.„.„....„..„....„.„ Haukar
3. sæti
.„. ÍBK

4.flokkur-A-lið:
l.sæti
Valur
2. sæti
Haukar
3. sæti ...„„.„.„..., ,...,„.„.„.„.„,..,](A

1. sæti
2. sæti
3. sæti

1. sæti
2. sæti
3. sæö

4.flokkur-B-liö:

ÍA
.Týr, V.
UBK

5.flokkur-A-líð:

ÍA
„Stiarnan
.Týr, V.

5.flokkur-B-Hð:
1. sæti
UBK
2. sæti „.„.„.„
„.„.„.„Haukar
3.sæti„,„,„.„.„..,..
„.

Verðlaunahafar f 5. flokki A-liða. Frá vinstri: Lilja Arngrimsdóttir, Þór,
V., Guörún Jakobsdóttir, ÍA, Karftas Þórarinsdóttir, Tý, og Ella B. Erllngsdóttlr, Stjörnunni.

F-*.
Gagnvarið
girðingaeffni
Margar gerðir

Á
SKIPAVIÐGERÐIR H.F.

Sendum heim

19. árgangur

Vestmannaeyjum, 4.júní 1992

v/Friðamöfn Vestmannaeyjum
S13110 & 13120
Þar um þ)ónustan tklptir máli

25. tölublað

Nýr Herjólf ur:

Kemureftir
messutima
a Hvita

sunnudag
Þessar Msku Haukastelpur ko ntu með Herjóifi i gœr og eru prnr fyrstl hópurlnn sent mattlr a Pœjumót Pórs sem verður
settkl. 19:30 ikvöld á Þórsvelll. Iallt verða 700 stelpur 6 mótlnu sem stendurfram á sunnudag o g erlokahóflð um kvo ldlð.

Tillögur Alþjóðq f iskveiðiróðgjqf anef ndarinnar

Mikið áfall fyrir Vestmannaeyjar
-Þorskkvótinn foeri úr 18.550 tonnum í 11.130.
Tillögur Alþjóða fiskveiðiráðsins
hafa fa rið eins og eldur ■' sinu um
landið. Þa ð leggur til að þorskkvóti
landsmanna verði minnka ður um
40% á nýjii fiskveiðiári sem hefst 1.
september nk. Ha fra nnsókna rstofnun lagði til 250 þúsund tonna veiði á
yfirstandandi fiskveiðiári en ráðherra ákvað 265.000. Fiskveiðiráðið
vUI fara niður í 150.000 tonn. Ef til
þessa kemur minnka r þorskkvóti
Eyjbáta um rúm 7000 tonn og
útflutningsverðmæti upp á 1 milljarð
tapist.
Hafrannsóknarstofnun skilar sín-

um tillögum til ráðhe rra fyrir 15.
júní og hann ge fur út e ndanle gan
úrskurð fyrir lok júli og þangað til
verða menn að bíða og vona. Tillögur Alþjóða fiskve iðiráðsins e ru
byggðar á tölum frá ísle nskum fiskifræðingum og te lja þe ir se m blaðið
ræddi við að e kki ve rði hægt að
hundsa þær algjörle ga. Ekki ge ra
þeir þó ráð fyrir að þorskvótinn
verði minnkaður um 40% he ldur á
bilinu 15% til 30% og þykir fle stum
nóg um.
Af e
h ildarþorskv
e iðih
e imildum
landsmanna, 265.000 tonnum, er

hlutur Eyjamanna 7% e ða 18.550
tonn. Ef farið ve rður að tillögum
ráðsins og kvótinn minnkaður um
40% yrði hlutur Ve stmannae yinga
rúm 11.130 tonn. Minnkaði um
hvorki me ira né minna e n um 7420

tonn. I útflutningsve rðmæti e r það
nálægt 1 milljarði króna.
Ef niðurstaðan ve rður sú að sjávarútvegsráðherra fe r milliveginn og
minnkar þorskvótann um 20%,
verða áhrifin he lmingi minni. Margir
telja það líklega niðurstöðu og finnst
það alveg nóg.

Það var létt hljóð í Magnúsi Jónassyni fra mkvæmda stjóra Herjólfs
hf. þega r ha nn hringdi frá Flekkefjord í gær. „Hér er allt á útopnu til
að gera skipið klárt fyrir a fhendingu
og heimsiglingu," sagði Magnús.
Starfsmenn voru í óða önn að
leggja síðustu hönd á ýmisle gt
smálegt, e ins og að he ngja upp
myndir og fl. í gærkvöldi hélt Sime k
upp á afmæli sitt á bílade kki
Herjólfs, me ð hljómsve it og öllu
tilheyrandi.
Öllum prófunum e r lokið og
reyndist skipið ve l í alla staði. Fulllestað losaði ganghraðinn 17 mílur
að sögn Magnúsar. „Það er sá hraði
sem reiknað var með og tekur sigling
milli Eyja og Þorlákshafnar rúmle ga
tvo og hálfan tíma."
Klukkan 17:00 í dag verður skipið
svo formle ga afhe nt He rjólfi hf. og
mun Ásta Þórarinsdóttir ge fa því
nafn.
„Við leggjum svo af stað til Eyja í
fyrramálið og reiknum með að koma
eftir me ssutíma á hvítasunnudag,"
sagði Magnús.

Þorskvóti Eyjaflotans:

Úr 23 þú5und tonnum í 11
þúsund ó tveimur órum?
Vestmannaeyingar hafa ekki farið
varhluta a f skerðingu á þorska fla
frekar en a ðrir. En ef þróunin er
skoðuð frá árinu 1990 sést a lva ra
málsins. Þ.e. ef fa rið verður a ð
tillögum um að skerða þorskkvótann
um 40% frá því sem nú er.
Árið 1990 var Ve stmannae yingum
einstaklega gjöfult til sjávar. Pá kom
á land me sti afli í mörg ár, samtals
rúm 180 þúsund tonn. Þar af var
þorskur 23.537 tonn. Á síðasta ári

1JVI

varð nokkur samdráttur, e n kvóti
Eyjamanna á yfirstandandi fiskve iðiári, se m hófst 1. se pte mbe r sl. var
ákveðinn 18.550 tonn. Fannst mörgum að þar me ð væri mælirinn fullur
en nú e r annað komið á daginn. Ef
sjávarútvegsráðherra ákve ður a ð
minnka þorkskvótann um 40% e ins
og Alþjóða fiskve iðiráðið le ggur til
fer hann niður í 11.130 tonn. Er það
samdráttur upp á 53% á rúmle ga
tveimur árum.

Það var mlklð um dýrðlr a sambýllnu ú laugardaglnn. Þá var að ijuka matrelðslu- o g
hússtlórnar námskelðl sem Rauðakro ssdo lldln hefur bo ðlð vlstfúlkl upp d i vetur. stella
Skaftadóttlr hefur seð um kennsluna o g i samelnlngu buðu pau tll grlllvelslu. Maturlnn
sem bo rlnn var fram bar ko kkunum go tt vltnl. eru þelr á myndlnnl ásamt stjórn
delldarlnnar.
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HÚSEY - Þjónustuaðili fyrir þig, þar sem f agmennskan og þjónustan er í fyrirrúmi

Fimmtudaginn 11. júní 1992 - Fréttir

Setning mótsins tók st með ágætum og eins og sjá má var þetta mik ill og stór hópur.

Paejumót Þors og RC vgr u m siðustu h e l g i :

Pceiumót regnguðanna
4.f lokkur A.
Leikið va r í tveimur riðlum, sex
lið í hvorum riðli. Hið frábæra lið
Vals stóð uppi sem sigurvega ri eftir
æsispennandi úrslita leik við Ha uka .
Týr lék um þriðja sætið við ÍA en
beið lægri hlut og endaði því í fjórða
sæti, ágætur ára ngur þa ð. Þóra ra r
höfnuðu í fjórða sæti a f sex liðum í
sínum riðli með fimm stig og mega
vel við það una.

3.f lokkur B.
• 4. flokkur Þórs fékk Háttprýðisverðlaun Knattspyrnusambands fslands og
Visa ísland
Upphaflega stóð til að keppnin Pæjumóts Þórs og RC færi öll fram á
grasvöllum Týs, Þórs og Helgafellsvelli, en samfelld úrhellisrigning
gerði það að verk um að ástand
vallanna var fljótlega orðið óviðunandi, og Ijóst að þeir myndu seint
bíða þess bætur, yrði mótsáætlun
fram haldið. Brugðist var við með
því að færa keppni 2,flokks á malarvöllinn og k eppni S.flok k s og hluta
af keppni 4.flokks inn í íþróttahús.
Þessar skipula gsbreytinga r gengu
að mestu mótmæla la ust fyrir sig,
þótt örla ð hefði á a ndstöðu hjá
einhverjum liðum. Þa ð tókst því a ð
klára mótshaldið með sóma, og voru
úrslitaleikir leiknir á Þórsvelli, (eða
því sem eftir var af honum) eftirmiðdag sunnudags.
Mótsstjórn Þóra ra var röggsöm og
þeim til sóma . Þeim tókst a ð greiða
úr mjög erfiðum va nda málum á
skömmum tíma án þess a ð draga úr
gildi mótsins eða
eftirvæntingu
stúlknanna. Rétt er þó a ð reyna a ð
draga nokkurn lærdóm a f þessu
móti, og gera ráð fyrir þeim möguleika í Tomma, Shell og Pæjumótum
framtíðarinnar a ð veður verði með
versta móti, svo auðveldara verði a ð
bregðast við va nda málunum sem
upp kunna að koma, og hægara verði
að halda vallarskaða í lágmarki.
Úrslit móts og gengi Eyja liða nna
var eftirfa ra ndi:

Besti ma rkma ður flokksins va r valin
Lilja Arngrímsdóttir úr Þór, og
prúðasti leikmaður Ka rita s Þórarinsdóttir, úrTý.

Leikið va r í einum riðli, sex lið,
allir við alla. Nokkuð öruggir sigurvegarar þessa flokks voru IA. Týrarar lentu í fjórða sæti með fjögur stig
sem er þokka legur ára ngur. Þa ð var
liðinu þó nokkur sárabót að Bergrún
Finnsdóttir Tý, va r ma rka hæst í
flokknum og hla ut a ð sjálfsögðu
viðurkenningu fyrir. Þóra ra r sendu
ekki lið til keppni í þessum flokki.

4.f lokkur B

3. f lokkur A.

Leikið var í tveimur riðlum, 5 og 6
lið í riðlunum. í þessum flokki háðu
úrslitaviðureign IA og Týr. Leikurinn var í jafnvægi lengst af, Týsstúlkur sterka ri ef eitthva ð va r, en va fa söm víta spyrna kom Ska ga num í 1 0 sem va r hálfleikssta ða . Týra ra r
fengu í seinni hálfleik nokkur ágæt
færi til að jafna leikinn, en í stað þess
náðu Ska ga menn tveimur skyndisóknum og breyttu stöðunni í 3 - 0.
Hind Ha nnesdóttir náði þó a ð pota
inn ma rki skömmu fyrir leikslok og
lokatölur urðu því 3 - 1 . Ára ngur
Týrara í þessum flokki er glæsilegur,
enda voru hnáturna r a ðeins herslumun frá sigri í mótinu. Þórarar stóðu
sig einnig ágætlega , þeir lentu í
fjórða sæti af sex liðum í sínum riðli
með 3 stig.

Leikið va r í tveimur riðlum, sex
lið í hvorum. Tvö stórgóð lið, KR og
f A háðu ha rða úrslita viðureign sem
lauk með na umum sigri KR-inga .
Týsstúlkur léku um þriðja sætið gegn
Aftureldingu og biðu lægri hlut.
Fjórða sætið er ágætur ára ngur en
grunur leikur á a ð stelpurna r hefðu
átt að geta enn betur. Þóra ra r lentu í
fimmta sæti í sínum riðli en þær
höfðu a lla burði til að lenda eitthva ð
ofar. Hin bráðefnilega Ra gna Ra gnarsdóttirTý, var markahæst í flokknum ása mt Guðrúnu B. Sigursteinsdóttur, ÍA.

2.flokkur.
Leikið var í einum riðli, fimm lið,
allir við alla. Týrarar stóðu uppi sem
sigurvegarar flokksins eftir ha rða

• Elísabet besti mark maður 2.
flokks er vel að gripnum komin.

• Kristín og Ragna hampa bikurunum sem þær hlutu ■ mótinu.

verðar fra mfa rir. Týra ra r ha fa til
þessa borið höfuð og herða r yfir
Þórara í kvenna kna ttspyrnu en nú
brá svo við í flokkum yngstu stúlkna
að Þóra ra r höfðu í fullu tré við
Týrarana, og stundum gott betur.
Eldri flokkar Þóra ra , sem iðulega
hafa fa rið í gegnum sa mbærileg mót
án þess a ð hljóta stig, eru nú fa rnir
að sta nda í þeim bestu og ja fnvel
velgja þeim ærlega undir uggum.
Þetta eru a ð sjálfsögðu góða r fréttir
fyrir Þóra ra enda a ugljós merki
framfara, og ætti a ð gefa þeim byr
undir báða vængi í unglinga sta rfi
framtíðarinnar.
Týrarar sýndu það enn og sönnuðu
á mótinu a ð þeir eru í fremstu röð
hvað kvenna kna ttspyrnu va rða r.
Með eitt gull, eitt silfur, eitt brons og
að a uki tvo flokka í fjórða sæti geta
þeir mjög vel við una ð. Vona ndi
halda Týra ra r uppteknum hætti í
uppbyggingu kvenna kna ttspyrnunnar í Eyjum og þar með landinu öllu.
LGH.

baráttu við Ha uka og Va l. Þa ð va r
Laufey Jörgensdóttir sem tryggði
stelpunum sigur á Va lsstúlkum, og
þar með á mótinu, með fádæma
glæsilegu ma rki. Þetta er a ð sjálfsögðu glæsilegur ára ngur hjá stúlkunum og gefur vona ndi góð fyrirheit
hvað sumarið varðar. Árangur Þórsstúlkna var einnig að hluta til athyglisverður. Þær ha fa yfirleitt átt á
brattann a ð sækja í þessum flokki en
tókst a ð ná ja fntefli við Va l,sigra
Víði og næla sér þannig í 3 stig og 4
sætið á mótinu. Elísabet Stefánsdóttir Tý va r va lin besti ma rkvörður
flokksins.

Creinilegar
framfarir.
Þegar ára ngur Eyja liða nna er
skoðaður í sa mhengi sjást umta ls-

V Einbeitningin leynir sér ekki.

5.flokkurB
Sigurvegarar urðu lið Breiðabliks.
Leikið va r í einum riðli með sex
liðum, a llir við a lla . Þórsstúlkur
lentu í fjórða sæti með fimm stig, en
Týrarar í því sjötta og síða sta með
tvö stig. Agætur ára ngur Þóra ra en
Týrarar reyna að gera betur næst.

5.f lokkur A
Sigurvegarar
mótsins
urðu
Skagastelpur. Leikið va r í tveimur
riðlum, 4 og 5 lið í riðli. Týr og Þór
lentu bæði í öðru sæti í sínum riðlum
og háðu því úrslita viðureign um
þriðja sætið á mótinu. Þeim leik
lyktaði með sigri Týs, en engu a ð
síður ágætur ára ngur Þórsstúlkna .

1

2. flokkur sigursæll undir styrkri stjórn tvíeyk isins.

Bergrún markahæst í 3.flokki B.

Pepsi Pæjumót Þórs
1993
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KNATTSPYRNA / PÆJUMOT ÞORS I VESTMANNAEYJUM

Breiðabliksstúlkur
stálu senunni í Eyjum
PÆJUMÓTIÐ fór fram í Eyjum
dagana 10.-13. júní. Þaðvoru
um 1.000 manns, þáttakendur,
þjálfarar, liðsstjórar og aðrir
aðstoðarmenn, sem settu
skemmtilegan svip á bæinn
þessa daga. Mótið fór í alla
staði vel f ram og tókst með
miklum ágætum. Veður var
f remur leiðinlegt framan af en
síðasta daginn þegar leikið var
um sæti var sól og blíða eins
og best verður á kosið.

K

eppt var frá 5. flokki og upp í
2. flokk. Hjá þremur yngstu
flokkunum, 5., 4. og 3, var leikið
bæði í A- og B-liðum
en eingöngu í A-liði
Sigfús
Gunnar
hjá 2. flokki. UBK
Guðmundsson eignaðist flesta sigskrifar
urvegara á þessu 4.
Pepsi-pæjumóti, eða þrjá. Þær sigruðu í 2. flokki og einnig í 3. flokki
A og B, enda löngum verið sterkir

flokkar knattspyrnukvenna í Kópavoginum.
KR, Valur, Týr og Haukar áttu
svo einn sigurvegara hvert lið, KR
í 4. flokki A, Valur í 4. flokki B,
Týr í 5. flokki A og Haukar sigruðu
í 5. flokki B-liða.
Guðný B. Guðnadóttir, S tjörnunni, varð markahæst allra á mótinu, gerði hvorki fleiri né færri en
16 mörk alls, en hún lék með A-liði
Stjörnunnar. S íðan komu tvær fast
á hæla henni, þær S igurbjörg Júlíusdóttir, 3. fl.-A, UBK, og Bára
Karlsdóttir, 3. fl.-A, Grindavík, en
þær skoruðu báðar 15 mörk.
Aðstæður eru mjög góðar í Eyjum til að halda slíkt mót, enda
margir ágætis grasvellir í bænum,
en mótið fór fram á þremur þeirra.
Það hefur fjölgað jafnt og þétt á
þessu móti síðan það var haldið
fyrst og nú koma um það bil fjórum
sinnum fleiri á þetta mót en fyrst
þegar það var haldið.

Vaxtarbroddurinn
Eggert Magnússon var heiðursgestur á mótinu og tók hann í hönd
allra sem léku til úrslita og veitti
síðan verðlaun á lokahófi mótsins.
„Þetta er meiriháttar mót, ég hef
aldrei áður verið viðstaddur þetta
Pæjumót. Vel að þessu staðið hjá
Þórurunum. Það hefur sýnt sig, að
síðan þetta byrjaði hefur þátttakan
margfaldast, það er fullt af foreldrum og áhugamönnum i kringum
þetta og þau hafa nánast jafn gaman af þessu og stelpurnar. Það er
hlutur sem ég hef haldið fram undanfarið að helsti vaxtarbroddurinn
í fótboltanum er kvennaknattspyrnan og þetta er helsti vaxtarbroddur
í íslensku íþróttalífl. Þannig að það
sem fram fer hér sýnir bara þá
þróun sem er að verða í kvennaknattspyrnunni og það er bara mjög
gott," sagði Eggert Magnússon formaður KS Í.

Morgunblaðið/Sigfús G. Guðmundsson

Það var tekið á í öllum leikjum á Pæjumótinu í Vestmannaeyjum um helgina. Þessi mynd er úr leik ÍA og Þórs.

■

Týrarar
erfidastir

r

*';,# 'f'- #..

H

jördís Þorsteinsdóttir
úr
Breiðabliki var kjörin besti
leikmaður 3. flokks B. „Við unnum mótið þannig að okkur gat
ekki géngið neitt betur. Við sigruðum í öllum leikjunum þó við
höfum ekki burstað þá. Erfiðustu
andstæðingarnir voru Týrarar en
okkur tóst þó að vinna þær 3-1.
Það kom mér á óvart að vera
valin best, átti alls ekki von á því
þó að mig hafi nú kannski dreymt
um það.

jptem?**^.***
■ * r ' -5..MÍI JJ!||l..

Hjördís Þorsteinsdóttir, UBK.
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Svangarí
úrslitaleik

|

Hressar Valsstúlkur. Talið frá vinstri: Guðrún A. Gunnarsdóttir, Berglind
íris Hansdóttir, Anna Björg Björnsdóttir, Berglind Rafnsdóttir, Hildur Guðjónsdóttir, Hödd Vilhjálmsdóttir og Rakel Logadóttir.

okkrar hressar stelpur úr Aog B-liðum Vals í 4. flokki,
en þeim gekk mjög vel, unnu hjá
B-liðum en urðu í öðru sæti hjá
A-liðunum. Töpuðu fyrir KR í úrslitaleik, en þær höfðu nú skýringu
á því: „Við vorum bara svo svakalega svangar, þannig að hér eftir
förum við aldrei svangar í úrslitaleiki, við unnum þær 4-1 á Reykjavíkurmótinu, og við vinnum þær
bara næst, á Gull- og silfurmótinu,
íslandsmótinu og öllum öðrum mótum hér eftir, en þó sérstaklega á
næsta Pæjumóti," sðgðu þessar
Valsstelpurnar sem fóru út í hressingargöngu í góða veðrinu eftir að
mótinu var slitið.

Rappsöngur FH
F
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H-ingar sömdu rappsöng um mótið sem þeir
fluttu á einni kvöldvökunni og buðu í honum
á mót sem þeir ætla að halda.
Hér er gott að vera í Vestmanney
þar sem verið er að pína pessi stelpugrey
þær sparka í bolta sí og æ
og hlaupa og kaupa niðri í bæ
nammi meira nammi fyrir tvðhundruð kall
þetta er algjört sælgætissvall
Meðan fararstjórnin fær steik í bænum
þá fáum við salat með baunum grænum
því um okkur þau ekkert hugsa
hangsa bara borða og slugsa
þetta er frat við viljum mat
og gerum á vindsængur þeirra gat
Við gestgjafa okkar við viljum segja
það var gaman að koma til Vestmannaeyja
við hér með viljum öllum pæjum bjóða
í Hafnarfjörðinn okkar góða
þar ætlum við íslandsbankamót að halda
og markatölur endurgjalda
verið bless og sjáumst hress
vinir ykkar í Hafnarfirði segja bless

Bryndfs Jónsdóttir 10 ára og Hrefna Guðrún Guðmundsdóttir markvörður 10 ára. Báðar úr 4. flokki FH.

Stefnum á landsliðið

B

ryndís Jónsdóttir og Hrefna
Guðrún
Guðmundsdóttir,
sem eru 10 ára léku með 4. flokki
FH. „Þetta er búið að ganga
ágætlega, við erum búnar með
fjóra leik og unnum einn. Við erum báðar búnar að æfa í tvö ár
og fórum að æfa vegna þess hvað
þetta
er
skemmtilegt.
Það
skemmtilegasta sem við gerum,

svo höfum við alveg meiriháttar
skemmtilegan þjálfara, hann Auðun Helgason. Ætli við æfum ekki
þangað til við verðum þrítugar
og stefnum að sjálfsögðu á landsliðið í framtíðinni. Við erum að
fara að spila við S indra á eftir
og spáum að við vinnum leikinn
2-1."

Inga
med

lukkudýrin
Inga Lilja S ig-

marsdóttir,
markvörður ÍA í
3. flokki, kom
með öll lukkudýrin sín á Pæjumótið.

Þórunn Jónsdóttir 9 ára, alveg að verða 10, og Helga
Ólöf 10 ára, 5. flokki Hauka

Komum örugglegaaftur

Þ

órunn Jónsdóttir og Helga Ólöf úr 5. flokki Hauka
voru ánægðar með lífið. Þórunn var að koma á
sitt annað Pæjumót, enda búin að æfa fótbolta í tvö
ár, en Ólöf er á sínu fyrsta Pæjumóti og þetta er
fyrsta árið sem hún æfir. Þær æfa þrisvar í viku og
sleppa ekki æfingu nema það sé afmæli eða eitthvað
svoleiðis. „Þetta er búið að vera meiriháttar mót og
við erum búnar að vinna alla leikina fjóra sem við
erum búnar að spila og ætlum að reyna að spila til
úrslita um fyrsta sætið. En við vitum nú ekki hvaða
lið við munum spila við í úrslitaleiknum, það hafi allir leikirnir verið gegn erfiðum liðum, en sama hvernig fer þá mætum við ábyggilega aftur á næsta ári."
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ÚRSLIT
Morgunblaðið/Sigfús Gunnar Guðmundsson
UBK sigurvegari í 3. fl. B-liða. Aftari röð f.v.: Inga Ellerlsdóttir, Hjördís Þorsteinsdóttir, Ragnheiður Blöndal, Hanna Bjarnadóttir, Erla Eyþórsdóttir, Kristrún Daðadóttir, þjálfari. Fremri röð f.v.: Birgitta Guðjónsdóttir, Guðrún Jóhannsdóttir, Berglind Guðmundsdóttir, Ragnheiður Jónsdóttir, Ólöf Ósk Ólafsdóttir
og Sigrún Sigurðardóttir.

UBK sigurvegari í 3. flokki A-liða. Aftari röð f.v: Jón Óttarr Karlsson, þjálfari, Sandra Karlsdóttir, Linda M. Andrésdóttir, Helga Gunnlaugsdóttir, Sigrún
Gunnarsdóttir. Fremrið röð f.v.: Gréta Snorradóttir, Sigurbjörg Júlíusdóttir,
Líney Jóhannsdóttir, Brynhildur Nikulásdóttir og Gurrý Carlsdóttir.

Valur sigurvegari í 4. flokki B-liða. Efri röð f.v: Magnea Magnúsdóttir, þjálfari, Sæunn Birgisdóttir, Thelma Þormarsdóttir, Erna Erlendsdóttir og Hödd
Vilhjálmsdóttir. Fremri röð f.v: Biran Sigurjónsdóttir, Eva D. Guðmundsdóttir,
Edda Hannesdóttir og Guðrún Anna Gunnarsdóttir.

KR sigurvegari í 4. flokki A-liða. Aftari röð frá vinstri: Ásthildur Helgadóttir,
aðstoðarþjálfari, Guðný Hrund Sigurðardóttir, Guðrún S. Guðmundsdóttir, Ragnheiður K. Jakobsdóttir, Hulda Sif Ásmundsdóttir og Guðrún Jóna Kristjánsdóttir, þjálfari. Fremri röð f.v.: Elín J. Þorsteinsdóttir, Dórothea Ævarsdóttir og
Guðrún Guðjónsdóttir.

Þór-KR
ÚRSLIT:
1. Breiðablik, 2. Valur, 3. UMFA.
Prúðasta liðið:
KS
Besti leikmaðurinn:
Edda Garðarsdóttir, KR
KNATTSPYRNA
Markahæstar:
Pæjumót Þórs
SigurbjörgJúlíusdóttir, UBK
ÚRSLIT í riðlakeppninni:
BáraKarlsdóttir.UMFG
Prúðasti leikmaðurinn:
2. flokkur
Kristín Garðarsdóttir, Fylki
A-riðill:
3 . flokkur B
UMFA - Haukar
2:0
A-riðiU:
UMFA - ÍBV
1:7
UMFA - Víðir
6:1
Týr-UBK
Haukar- ÍBV
1:1
Fjölnir - UMFA
Haukar - Víðir
6:0
Týr - Fjölnir
ÍBV - Víðir
2:0
UBK-UMFA
B-ríðill:
Týr-UMFA
UBK-UMFG
15:0
UBK - Fjölnir
UBK - Valur
3:0
B-riðill:
UMFG - Valur
0:4
KR - ÍA
ÍIRSIIT
Valur - UMFG
1. Breiðablik, 2. ÍBV, 3. Valur.
ÍA - Valur
Prúðasta liðið:
KR - Grindavík
ÍA - Grindavik
UMFG
Besti leikmaðurinn:
KR-Valur
ÚRSLIT:
Margrét R. Ólafsdóttir, UBK
Markahæst:
1. UBK, 2. ÍA, 3. KR.
ErlaHendriksdóttir, UBK
7 mörk
Prúðasta liðið:
Prúðasti leikmaðurínn:
UMFA
Birta Arnórsdóttir, Víði
Besti leikmaðurinn:
Hjördís Þorsteinsdóttir, UBK
3 . fiokkur A
Markahæstar:
A-riðill:
Inga Dóra Ellertsdóttir, UBK
Týr-Fjölnir
2:1
Guðrún Jóhannesdóttir, UBK..
Týr-Sindri
:
3:0
Hulda B. Halldórsdóttir, KR
Týr-UBK
1:1
Prúðasti leikmáðurinn:
Týr- Víðir
4:2
Fríða Björk Skúladóttir, lA
Týr-Fylkir
3:5
4. flokkur A
Týr-UMFA
0:1
A-riðill:
Fjölnir - Sindri
5:0
Fjölnir- UBK
0:4
Þór-FH
Fjölnir - Víðir.
3:1
Þór- UBK
Fjölnir-Fylkir
3:1
Þór-UBK..
Fjölnir-UMFA
....0:0
Þór-KR
Sindri - UBK
3:9
Þór- Stjarnan.
Sindri - Viðir
,....-Þór - UMFG
Sindri - Fylkir
2:1
Þór-Sindri
Sindri - UMFA
0:2
FH - UBK
UBK-Víðir
6:0
FH-KR
UBK - Fylkir
FH-Stjarnan
UBK - UMFA
5:1
FH - UMFG
Víðir - Fylkir
6:0
FH - Sindri
Víðir - UMFA
2:2
UBK - KR
B-riðill:
UBK - Stjarnan
UBK - UMFG
FH - Valur
:.......0:14
FH - ÍA
0:8
UBK - Sindri
KR-Stjarnan
FH - KS
0:8
FH - UMFG
0:13
KR - UMFG
FH - Þór
0:6
KR - Sindri
FH - KR
0:11 Stjarnan - UMFG
Valur - ÍA
1:0
Stjarnan - Sindri
'.
UMFG - Sindri
Valur - KS
:
3:0
B-riðill:
Valur - UMFG
2:1
Týr - Valur
Valur - Þór
5:0
Valur - KR
0:0
Týr - Haukar
ÍA-KS
1:0
Týr - f A
lA - UMFG
Týr - Fjölnir
ÍA - Þór
5:0 Týr - UMFA
ÍA - KR
0:2 Týr - Víðir
KS - UMFG
1:2
Valur - Haukar
KS - Þór
-- Valur - ÍA
KS - KR
0:1 Valur - Fjölnir
UMFG-Þðr
11:1
Valur - UMFA
UMFG - KR
3:1
Valur-Víðir

1:6

15
15

1:3
4:0
0:1
10:0
2:0
3:1
0:0
0:1
4:2
6:1
1:1

5
5
5

0:2
1:4
0:9
0:9
0:11
0:2
1:4
0:2
0:3
0:5
0:4
0:0
0:4
0:6
0:2
:.3:1
4:1
1:0
8:0
6:0
7:0
4:1
0:7
2:2
0:4
4:0
2:4
7:1
2:1
1:0
6:0
5:0
7:0

Týr sigurvegari í 5. flokki A-liða. Efri röð frá vinstri: Stefanía Guðjónsdóttir,
liðsstjóri, Rakel Rut Stefánsdóttir, Aldís Grímsdóttir, Rakel Gísladóttir, Elfa
Aldís Ólafsdóttir og Erna Þorleifsdóttir, þjálfari. Fremri röð f.v.: Bjartey Gylfadóttir, Margrét Lára Viðarsdóttir, Andrea Gísladóttir og Sunna Sigurjónsdóttir.

"L

H a u k a r sigurvegari í 5. flokki B-liða. Aftari röð f.v: Arna Eyjólfsdóttir, Þórunn Jónsdóttir, Irma Þorsteinsdóttir, Elsa Haraldsdóttir, Eva Dögg Hafsteinsdóttir, Hlín Jóhannesdóttir og Elís Þór Rafnsson, þjálfari. Fremri röð f.v: Karólína Finnbjörnsdóttir, Ellen Lárusdóttir, Birna Éyjólfsdóttir, Helga Hallgrímsdóttir og Jónína Ragnarsdóttir.

UBK sigurvegari í 2. flokki. Aftari röð f.v.: Díana Kristjánsdóttir, Sara Dögg
Ólafsdóttir, Hjördís Símonardóttir, Helga Ósk Hannesdóttir, Birna Albertsdóttir, Katrín Jónsdóttir, Hildur Ólafsdóttir, Fanney Kristmannsdóttir, Agnes Þorvaldsdóttir og Jón Óttarr Karlsson, þjálfari. Fremri röð f.v.: Helena Magnúsdóttir, Margrét Ólafsdóttir, Ragnhildur Sveinsdóttir, Erla Hendriksdóttir, Sunna
Guðmundsdóttir og Kristborg Þórsdóttir.

Haukar-ÍA
.t
0:1
Haukar - Fjölnir
1:1
Haukar - UMFA
3:3
Haukar-Víðir
4:0
ÍA - Fjölnir
2:0
ÍA - UMFA
2:4
ÍA-Víðir
11:0
Fjölnir - UMFA
0:1
Fjölnir - Víðir
7:1
UMFA - Víðir
6:1
ÍJRSLIT
1. KR, 2. Valur, 3. UMFA.
Prúðasta liðið:
FH
Besti leikmaðurinn:
Inna Sigurðardóttir, ÍA
Markahæst:
GuðnýB. Guðnadóttir, Stjörnunni
16
Prúðasti leikmaðurinn:
Kristrún Karlsdóttir, Sindra
4 . flokkur B
A-riðilI:
UBK-KR
5:0
UBK - Stjarnan
0:3
UBK- UMFG
3:0
UBK - UBKII
3:3
KR-Stjarnan
1:3
KR - UMFG
1:0
KR-UBKII
2:0
Stjarnan - UMFG
6:0
Stjarnan - UBKII
5:0
UMFG - UBKII
1:0
B-riðilI:
Týr - Valur
0:3
Týr-Haukar
0:3
Týr-ÍA
0:3
Týr - Fjölnir
0:3
Týr- UMFG
0:3
Valur-Haukar
4:0
Valur - ÍA
5:0*'
Valur - Fjölnir
0:1
Valur - UMFA
5:0
Haukar - ÍA
0:1
Haukar - Fjölnir
0:1
Haukar-UMFA
0:1
lA - Fjölnir
3:0
ÍA - UMFA
4:0
Fjölnir-UMFA
.5:0
ÚRSLIT
1. Valur, 2. Stjarnan, 3. Fjölnir.
Prúðasta liðið: UMFG
Besti leikmaðurinn:
Þórdfs Rafnsdóttir, Stjörnunnni
Markahæst:
Hödd Vilhjálmsdóttir, Val
12
Prúðasti leikmaðurinn:
Harpa Kolbeinsdóttir, Haukum
5 flokkur A
A-riðilI:
Týr-UBK
1:0
Týr - Stjarnan
,
5:0
Týr-UMFA
1:0
Týr - Viðir
2:0
UBK - Stjarnan
3:0
UBK - UMFA
0:2
UBK - Víðir
;....4:1
Stjarnan - UMFA
0:5
Stjarnan - Víðir
1:0
UMFA - Víðir
2:0
B-riðill:
Þór - Valur
3:1
Þór - Haukar
0:3
Þór - Fjölnir
1:1
Þór - UMFG
1:0
Valur - Haukar
0:5
Valur - Fjölnir
0:8
Valur - UMFG
0:2
Haukar - Fjölnir
1:0
Haukar - UMFG
3:0
Fjölnir - UMFG
9:0
ÚRSLIT
1. Týr, 2. UMFA, 3. Fjöinir.
Prúðasta liðið: UMFA
Besti leikmaðurinn:
Aldís Grímsdóttir, Tý
Markahæst:
LiljaBirgisdóttir.UMFA
8
Prúðasti leikmaðurinn:
Matthildur Sveinsdóttir, Þór
5 . flokkur B
A-riðill:
Týr-UBK
1:0
Týr - Stjarnan
0:0
Týr - Haukar
0:2
Týr - Fjölnir II
0:0
UBK - Stjarnan
0:3
UBK - Haukar
0:1
UBK - Fjölnir II
1:0
Stjarnan - Haukar
0:1
Stjarnan - Fjölnir II
0:0
Haukar - Fjölnir II
2:0
B-riðiU:
Þór - UMFA
2:0
Þór - Haukar II
2:0
Þór-Fjölnir
1:0
UMFA-HaukarlI
5:0
UMFA - Fjölnir
1:0
Haukar II - Fjölnir
0:3
ÚRSLIT
1. Haukar, 2. Þór, 3. UMFA.
P r ú ð a s t a liðið: Stjarnan
Besti leikmaðurinn:
Hlín Jóhannesdóttir, Haukum
Markahæstar:
Ásta Hrönn Guðmundsdóttir, Þór
3
Hlín Jóhannesdóttir, Haukum
3
Steinunn Jónsdóttir, UMFA
3
P r ú ð a s t í leikmaðurinn:
Elsa Ófeigsdóttir, Fjölni
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Iþróttir unglinga
Pepsí-pæjumót Þórara í kvennaknattspyrnu í Eyjum:

Rosalega skemmtilegt
- sagði Þórdís Anna, hinn frábaeri B-liðs markvörður Stjörnunnar í 4. flokki
Fjórða Pepsí-pæjumót íþróttafélagsins Þórs fór fram í Eyjum u m
síðastliðna helgi. Þetta mót er fyrir
alla yngri kvennaflokka og hefur farið ört stækkandi á r frá ári. Þátttakendur að þessu sinni hafa aldrei verið fleiri, eða 850 talsins, en alls er
talið að u m 1100 manns hafi komið
til Eyja í tengslum við mótið.
Þaö er samdóma álit fararsrjóra liðanna aö mótiö hafi heppnast frábærlega vel og verið það langbesta til
þessa. Veörið lék við mótsgesti alla
dagana og var öll framkvæmd mótsins
til mikillar fyrirmyndar. Magnús
Bragason, framkvæmdastjóri mótsins, var að sjálfsögðu mjög ánægöur
með stöðu mála:
„Þetta veltur alltaf töluvert á veðrinu hvernig til tekst. Að þessu sinni
var sólskin og blíða alla leikdagana
og voru allir leikirnir spilaðir á grasi.
Það sem gleður mig þó einna mest var
hvað allir þátttakendurnir voru jákvasðir," sagði Magnús.

Rosalega skemmtilegt

Markvöröur Stjörnunnar í 4. flokki
B, Þórdís Anna Gylfadóttir, vakti athygi fyrir góöa frammistöðu:
„Þetta er í annaö skiptið sem ég tek
þátt í Pæjumótinu og finnst mér það

alveg rosalega skemmtilegt. Þaö er
frábært að fá að spila svona marga
leiki og hitta allar þessar góðu stelpur," sagði Þórdís í samtali við DV.

Frábær tilfinning

Breiðabliksstelpurnar urðu meistarar
í A-liði 3. flokks, sigruðu Val í úrslitaleik, 3-1. Fyrirliði meistaraliðs Breiðabliks, Sigurbjörg Júlíusdóttir, sióö sig
með miklum ágætum:
„Þetta er í þriðja sinnið sem ég verð
Pæjumeistari og er það mjög góð tilfinning. Við ætlum að halda upp á sigurinn með því að fara að spranga aðeins, það er algert æði. Þaö er svo
mikið að gerast hér í Eyjum, - en
skemmtilegast er auövitað að spila
fótbolta," sagði fyrirliðmn, sem var
svo rokinn til félaga sinna til að taka
þátt í sigurgleðinni.

Leikir um sæti:
2. flokkur kvenna:
1.-2. sæti: IBV-UBK
1-6
3.-4. sæti: Valur-UMFA
2-1
5.-6. sæti: Haukar-UMFG
1-0
Prúðastaliðið:
UMFG
Besti leikmaðurinn: Margrét R. Ólafsdóttir, UBK.
Markahæsti leikmaðurinn: Erla
Henriksdóttir, UBK, 7 mörk.

Frá leik KR og Aftureldingar í 3. flokki.

Prúðasti leikmaðurinn: Birta Arnórsdóttir, Víði.
3. flokkur - A-lið:
1.-2. sæti: UBK-Valur
3-1
3.-4. sæti: UMFA-KR
4-1
Prúðasta liðið
KS
Besti leikmaðurinn: Edda Garðarsdóttir, KR.
Markahæsti leikmaðurinn: Sigurbjörg Júlíusdóttir, UBK, 15 mörk.

7.-8. sæti: Haukar (2>-UBK
1-0
Prúðasta liðið
Stjarnan
Besti leikmaðurinn: Hlin Jóhannesdóttir, Haukum.
Markahæsti leikmaðurinn: Ásta
Hrönn Guðmundsdóttir, Þór, V., Hlín

Jóhannesdóttir, Haukum og Steinu n n Jónsdóttir, UMFA, allar með 3
mörk.
Prúðasti
leikmaðurinn:
Elsa
Ófeigsdóttir, Fjölni.
-Hson

Umsjón
Halldór Halldórsson
Prúðasti leikmaðurinn: Kristín
Garðarsdóttir, Fylkir.
3. flokkur - B-lið:
1.-2. sæti: UBK-IA
2-0
:
3.-4. sæti: KR-Fjölnir
3-2
5.-6. sæti: UMFG-Týr, V
2-1
7.-8. sæti: UMFA-Valur
2-1
Prúðasta liðið
UMFA
Besti leikmaðurinn: Hjördís Þorsteinsdóttir, UBK.
Markahæsti leikmaðurinn: Inga
Ðóra Ellertsdóttir, UBK, Guðrún J ó hannesdóttir, UBK og Hulda B. Halldórsdóttir, KK, allar með 5 mörk.
Prúðasti
leikmaðurinn:
Fríða
Björk Skúladóttir, ÍA.
4. flokkur A-lið:
1.-2. sæti: KR-Valur
2-0
3.-4. sæti: UMFA-Srjarnan
2-1
Prúðastaliðið
FH
Besti leikmaðurmn: Irma Sigurðardóttir, ÍA.
Markahæsti leikmaðurinn: Guðný
B. Guðnadóttir, Stjörnunni, 16 mörk.
Prúðasti leikmaðurinn: Kristin
Karlsdóttir, Sindra.
4. flokkur - B-lið:
1.-2. sæti: Valur-Srjarnan
2-1
3.-4. sæti: Fjölnir-UBK
1-0
5.-6. sæti: IA-KR
7-1
7.-8. sæti: UMFG-UMFA
1-0
9.-10. sæti: Haukar-UBK(2)
1-0
Prúðastaliðið
UMFG
Besti leikmaðurinn: Þórdis Rafnsdóttir, Stjörriunni.
Markahæsti leikmaðurinn: Hödd
Vilhjálmsdóttir, Val, 12 mörk.
Prúðasti leikmaðurinn: Harpa Kolbeinsdóttir, Haukum.
5. flokkur - A-lið:
1.-2. sæti: Týr, V.-UMFA
1-0
3.-4. sæti: Fjölnir-Haukar
1-0
5.-6. sæti: UBK-Þór, V
1-0
7.-8. sæti: UMFG-Srjarnan
2-1
9.-10. sæti: Víðir-Valur
1-0
Prúðastaliðið
UMFA
Besti leikmaðurinn: Aldis Grimsdóttir, Tý.
Markahæsti Ieikmaðurínn: Lilja
Birgisdóttir, UMFA, 8 mörk.
Prúðasti leikmaðurinn: Matthildur
Sveinsdóttir, Þór, V.
5. flokkur - B-lið:
1.-2. sæti: Haukar-Þór, V
1-0
3.-4. sæti: UMFA-Srjarnan
4-2
5.-6.'sæti: Týr, V.-Fjölnir
2-0

KR-stúlkurnar sigruðu í A-liði 4. flokks í Vesímannaeyjum.

Valsstúlkurnar sigruðu í B-liði 4. flokks í Vestmannaeyjum.

EggertMagnússon:

Frábærtmót
Þorsteinn Gunnarsson, DV, Eyjum:

Þórdis Anna Gylfadóttir, hinn snjalli
markvörður i B-liði 4. flokks Stjörnunnar úr Garðabæ.

Sigurbjörg Júlíusdóttir, fyrirliði Aliðs Breiðabliks, varð Pæjumeistari
í 3. sinn.

Breiðablik varð Pæjumeistari i A-liði 3. flokks í Eyjum.
DV-myndir Þórhallur Einisson

Eggert Magnusson, formaður
KSI, fylgdist vel með á Pæjumótinuí Eyjum:
^ „Þetta er fyrsta Pæjumótiö sem
ég hef komið á og mérfinnstbað
alveg frábærlega skemmtilegt.
Ánægja og gieði skín úr hverju
andliti og allir eru svo jákvæðir.
Mótið staðfestir það sem ég hef
sagt áður að vaxtarbrodáurinn í
íslenskri knattspyrnu er hjá
stelpunum. Mér finnst einnig
mjög gaman að sjá aila þessa foreldra með krökkunum sem sýnir
að Pæjumórið er orðið mjög stórt
og eftirsóknarvert mót. Það er
hka mjðg vel að þessu staðið og
er íþróttafélaginu Þór til mikils
sóma.
í Eyjum er reyndar frábær aðstaða til þess að halda raót áf
þessu tagi því hér skapast alveg
serstök stentráng sem er engu
lik," sagði Eggert sem var alveg
viss um aö hann kæmi aftur á
næsta Pæjumót í Eyjum.
-Hson

Týsstúlkurnar urðu Pæjumeistarar í A-liði 5. flokks.

Haukar urðu Pæjumeistari í B-liði S. flokks í Eyjum.
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Góður árangur Eyjaliðanna stendur upp úr
-á velheppnuðu Pæjumóti sem hefur fest sig í sessi sem eitt af stærstu íþróttamótum ársins.

."<6, :

Frá setningu Pæjumótsins.
Pæjumót Þórs sem fram fór um
helgina heppnaðist vel í alla staði
enda var framkvæmdastjórinn,
Magnús Bragason, skýjum ofar
þegar FRÉTTIR, ræddu við hann
að mótinu loknu. Það er ekkert
smáverkefni að taka á móti 800
keppendum og sjá fyrir þörfum
þcirra í einu og öllu í fjóra daga.
Ekki má mikið út af bera til aðallt
fari úr skorðum en þau smávægilegu vandamál sem upp komu voru
leyst með jákvæðu hugarfari.
Mótshaldarar eiga allt sitt undir
veðrinu og eftir nokkuð stífa
austan átt á föstudaginn fór það
batnandi og í mótslok á sunnudaginn var veðrið orðið eins og best

var á kosið, sól og stillt. Var veðrið

þann dag eins og punkturinn yfir iið á stórkostlegu móti.
Keppendur í mótinu voru rúmlega
800 á aldrinum 5 til 17 ára og liðin
sem kepptu voru 72 og kom það í hlut
Magnúsar og hans fólks að púsla öllu
saman svo vel færi. „Það sem gerði
þetta skemmtiiegt var hvað allir voru
jákvæðir. Ef eitthvert vandamál kom
upp var reynt að leysa það með því að
fara léttustu leiðina í lausn þeirra,"
sagði Magnús sem fór fyrir heilum
herskara sjálfboðaliða sem lögðu nótt
við dag alla mótsdagana.
„Þessi hópur vann frábært starf en
við eigum ekki allan heiðurinn því
maður fékk oft að heyra það hjá gestunum að allir Eyjabúar hefðu tekið
þeim frábærlega. Þau voru að segja
mér frá því að ef þau stoppuðu bíla og
spurðu til vegar var þeim yfirleitt
kipþt upp í og keyrt á leiðarenda.
Svona móttökur þekkti þaó ekki

annars staðar."
Samstarfið vió Tý gekk mjög vel
að sögn Magnúsar en þeir skiptast á
völlum og dómurum á Pæjumótum
og SHELLmótum. „Það var líka
gaman að sjá hvað Eyjaliðunum gekk
vei í mótinu. 2. flokkur ÍBV varð í 2.
sæti og Týsstelpurnar í 5. flokki A
urðu Pæjumótsmeistarar. í 5. flokki B
töpuðu Þórsstelpurnar úrslitaleiknum
með aðeins einu marki, 1 - 0 á móti
Haukum."
Magnús
hefur
starfað
við
Pæjumótið frá upphafi og hefur á
þeim tíma séð uppsveifluna í kvennaknattspymunni og hefur Pæjumótið
tekið út þroska um leið. „Það hefur

,.

-

Frá setningu PEPSI-Pæjumóts Þórs 1993.

Ur leik 2. fl. ÍBV og Breiðabliks.

7 mörk.

^ ^

Breiðablik.
Valur
U.M.F.A.
K.S.
Edda Garðarsdóttir K.R.
Sigurbjörg Júlíusd. U.B.K.
Kristín Garðarsd. Fylkir

15 mörk.

f l o k k

1. sæti
2. sæti
3. sæti
Prúðasta lið
Besti leikmaður
Markahæsti Icikmaður
Prúðasti Icikmaður

Breiðablik
Í.A.
K.R.
U.M.F.A.
Hjördís Þorsteinsd. U.B.K.
Inga Dóra Ellertsd. U.B.K.
Guðrún Jóhannesd. U.B.K.
HuldaB.HaIldórsd.K.R.
Fríða Björk Skúlad. Í.A.

1. sæti
2. sæti
3. sæti
Prúðasta lið
Besti lcikmaður
Markahæsti lcikmuðiir
Prúðasti lcikmaður

K.R.
Valur
U.M.F.A.
FH
Irma Sigurðardóttir Í.A.
Guðný B. Guðnad. Stjarnan lómörk.
Kristrún Karlsdóttir Sindri

-

5. flokkur Þórs B ásanit þjálfara sínum, Helga Bragasyni.

Breiðablik
Í.B.V
Valur
U.M.F.G.
MargrétR.Ólafsd..U.B.K.
Erla Hendriksdóttir U.B.K
Birta Amórsdóttir Víðir

JFlol«:i«L^L«LDC-

1. sæti
2. sæti
3. sæti
Prúðasta lið
Bcsti Icikmaður
Markahæsti leikmaður
Prúðasti leikmaður

5. Ilokkur Týs A ásamt þjálfara sínum, Ernu Þorleifsdóttur.

Matthildur, prúðasti leikmaður 5fl.A

f l o k k u i *

1. sæti
2. sæti
3. sæti
Prúðasta lið
Bcsti lcikmaður
Markahæsti Icikmaður
Prúðasti lcikmaður

•-

verið gaman að sjá hvað allt gekk vel
hjá okkur og hvaö kvennaknattspyman er í mikilli uppsveiflu. Mótið
hefur tryggt sig í sessi og það sýnir
sig að við erum komnir á kortið því
Eggert Magnússon, formaður KSÍ og
Stefán Konráösson, framkvæmdastjóri ISÍ, voru hér og fylgdust með
allan tímann. Já, maður getur ekki
verið annað en ánægður og vil ég
þakka öllum, keppendum og starfsmönnum, fyrir frábært mót. Síðast en
ekki síst vil ég þakka Ölgerðinni og
Kristmanni Karlssyni, umboðsmanni
þeirra hér, fyrir samstarfið en þeir
hafa stutt mótið frá upphafi," sagði
Magnús að lokum.

5 mörk
5 mörk.
5 mörk.

f l o k k

1. sæti
2. sæti
3. sæti
Prúðasta lið
Bcsti lcikmaður
Markahæsti leikmaður
Prúðasti Icikmaður

Valur
Stjaman
Fjölnir
U.M.F.G.
Þórdís Rafnsdóttir Stjarnan.
Hödd Vilhjálmsd, Valur
I2mörk.
Harpa Kolbeinsd. Haukar.

1. sæti
2. sæti
3. sæti
Prúðasta lið
Bcsti Icikmaður
Markahæsti leikmaður
Prúðasti lcikmaður

Týr
U.M.F.A.
Fjölnir
U.M.F.A.
Aldís Grímsdóttir Týr.
Lilja Birgisdóttir U.M.F.A 8 mörk.
Matthildur Sveinsd, Þór.

1. sæti
2. sæti
3. sæti
Prúðasta lið
Besti leikmaður
Markahæsti leikmaður

Haukar
Þór
U.M.F.A.
Stjarnan.
Hlín Jóhannesdóttir Haukar.
Ásta H. Guðmannsd.Þór
3 mörk.
Hlín Jóhannesd.
Haukar 3 mðrk.
Steinunn Jónsd.
U.M.F.A 3 mörk.
Elsa Ófeigsdóttir Fjölnir.

Prúðasti lcikmaður

smwewmii
Harðar Ingvarssonar
S:11136 & bs: 985-22136

Vantar þig pípara
eða plötusmið?
Hafóu þá samband!
Þórarinn Þórhallsson
pípulagninga- og plötusmiður,
Bröttugötu 16, sími 12628.

ARSÆLLARNASON
húsasmíðameistari
Bessahrauni 12, sími 12169
MVB

ALHLIÐATRÉSMÍÐI

Aðalfundur ísfélagsins á föstudaginn:

Hagnaður var
fyrstu fjóra
mánuði þessa árs
Aðalfundur ísfélags Vestmannaeyja hf.
verður haldinn á
föstudaginn og þá verða lagðir
fram reikningar félagsins fyrir árið
1992.
Siguróur Einarsson, forstjóri ísfélagsins, vildi ekkert tjá sig um
útkomuna á síðasta ári. Sagói að hún

yrði upplýst á aðalfundinum. Blaðið
hefur fyrir því áreiðanlegar heimildir'
aö hagnaður hafi verið af rekstri Isfélagsins fyrstu fjóra mánuði þessa
árs. Sigurður sagói þetta rétt vera en á
móti kæmi að haustið hefði verið
fyrirtækinu þungt í skauti.

Garðar í Tréverk

H

Með lægsta tilboð

OKUKENNSLA
ÆFINGATÍMAR
Stefán Helgason
Brimhólabraut 38
Sími11522

Gröfuþjónusta
Einars og Guðjóns
Gröfuþjónusta
og múrbrot.
S: 002-2100
& 002-2129
Heimasími:
12022 & 11833.

ÖU almenn heimilistækja
og raflagnaþ jónusta.
EINAR
HALLGRÍMSSON
Verkstæói aó Skildingavegi 13
S: 13070 & heintas: 12470
Farsími 985-34506.

4 4

/ g £ BRVAL-UTSYN
UMBOÐ í EYJUM:
Friöfinnur Finnbogason,
símar 11166 og 11450.

-í viðgerð á sundhöllinni.

Fyrirliði 5. flokks Týs hampar sigurlaunum á Pæjumóti Þórs.

Nýlega voru opnuð tilboð í viðgerð á sundhöllinni og voru send
inn þrjú tilboð.
Garðar Björgvinsson í Tréverk var
með lægsta tilboðið, 1 milljónog 21
þúsund krónur, en kostnaðaráætlun
tæknideildar bæjarins hljóðaði upp á

840"þúsund. Guðjón Hjörleifsson,
bæjarstjóri, segir að enn eigi eftir að
fara yfir tilboðin en hann reiknar með
að tilboði Garðars verði tekið. Ekki
sagðist hann hafa á reiðum höndum
skýringu á mismun á tilboðunum og
kostnaðaráætlun tæknideildar.

Skólameistarafélag íslands

Funduðu í Eyjum í síðustu viku
Tæplega 40 skólameistarar og
aðstoðarskólameistarar hittust í
Eyjum á fimmtudag og föstudag í
síðustu viku þegar S kólameistarafélag Islands hélt aðalfund sinn.
Auk venjulegra aðalfundarstarfa
var fjallað um niðurstöður á
könnun Félagsvísindastofnunar á
gengi framhaldsskólanema eftir að
komið er í háskólann.
I Skólameistarafélaginu eru skólameistarar og aðstoðarskólameistarar
allra framhaldsskóla í landinu og
mættu flestir þeirra á aðalfundinn.
Ólafur Hreinn Sigurjónsson, skólameistari
Framhaldsskólans
í
Vestmannaeyjum, sagði að fundurinn hefði tekist vel í alla staði. „Á
hverjum aðalfundi er valinn ræðumaður og að þessu sinni var það dr.
Stefán Baldursson, aðstoðarmaður
háskólarektors. Fjallaði hann um
gengi nemenda í Háskólanum og
niðurstöður könnunar Félagsvísindastofnunar þar um. Hann sýndi okkur
niðurstöðurnar og leiðir til úrbóta,"
sagði Olafur.
Margt af því sem þarnajcom fram
er trúnaðarmál en að sögn Ólafs mjög
gagnlegt og ekki síður umræður sem
komu í kjölfarið. Framhaldsskólinn
hér var ekki í könnuninni. „Stærstu
framhaldsskólarnir voru í könnuninni

en það var ekki rætt um einstaka
skóla heldur farið yfir efnið almenns
eðlis enda er könnunin mjög almenn
eölis."
Formaður Skólastjórafélags ís-

lands, sem er félag skólastjóra í
grunnskólum landsins, var líka í
heimsókn og sagði Ólafur að gert sé
ráð fyrir vaxandi samvinnu þessara
félaga í framtíðinni.

Auk fundarstarfa fóru fundarmenn
í skoðunarferðir á sjó og Iandi og
bæjarstjórn bauð til móttöku. Voru
fundarmenn mjög ánægðir með allan
viðurgjörning hér að sögn Ólafs.

VANTAR ÞIG
PÍPARA?
NIPPILLs/fsími 12101
Svavar heimasími 11749
Þorleifur heimasími 11609

Al - Anon
Mánudaga:
Byrjendafundir kl. 20:00.
Almennir fundir kl. 20:30.
Að Heimagötu 24.

Fyrsti leikuriim á nýjum Hásteinsvelli í næstu viku
-A.-A.

fundir

A-A fundir eru haldnir sem hér segir í húsi
félagsins að Heimagötu 24: Sunnudaga kl.
11:00, mánudaga kl, 20:30, mióvikudaga kl.
20:30, fimmtu-daga kl. 20:30, föstudaga kl.
23:30 og laugardaga, fjölskyldufundir kl.
20:30. Athugið símatíma okkar sem eru hvem
fundardag og hefjast 30 mín. fyrir ákveðinn
fundartíma og er í 2 klst. í senn.

I ERDASKRI F S1O F A

REYKJAVÍKÚR

á^^\

fg^

Umboösmaður í Eyjum:
GÍSLI MAGNÚSSON
Brekastíg 11
sími 98-11909
HásteinsvöIIur verður tekinn í notkun eftir gagngerar endurbætur miðvikudaginn 24. júní nk. Þá mætir
meistaraflokkur IBV Þór Akureyri. Verður það langþráð fyrir knattspyrnuunnendur að komast aftur þangað.

Bifreiðaverkstæði Vestmannaeyja h/f.

Nýsmíði ■ breytingar • viðgerðir
Teikna og smíða:
sólstofur og við-

mS^m

Þjónustu- og söluumboð fyrir: Jöfur h/f - Ingvar Helgason h/f

>yggingar, úti-

j—1

NISSAN - SUBARU ■ CRYSLER - PEUGEOT - SKODA

íurðir, glugga. Þak1 U
riðgerðir og girðingar.
igúst Hreggviðsson, s: 12170 (verkitæði)s:11684(heima).

Alhliöa bifreiöaviðgerðir - réttingar og sprautun.

Bílaverkstæði s-12782. - Réttingar og sprautun s: 12958.
BIFREIÐAVERKSTÆÐIVESTMANNAEYJA HF. FLÖTUM 27

Húseigendur!
Tökum að okkur nýsmíói og
viðgerðavinnu t.d. þök, glugga,
glerjun og sólhýsi. Hönnum og
*erum tilboo þér að kostnaðarlausu.
Ragnar og Björgvins sf.
Sími 13153 og 12953.
Húsasmíðameistarar

N ý r söluJÁsti v i k u l e g a
•ikrifstofa í Vestmannaeyjum að Heimagötu
!2, götuhæð. Viðtalstími kl. 15:30 -19:00,
>riðjudaga til föstudaga. Skrifstofa í Rvk.
jarðastrati 13. Viðtalstími lcl. 15:30 19:00, mánudaga. Sími 13945.

Jón Hjaltason, hrl.
Löggiltur fasteignasali

Pepsi Pæjumót Þórs
1994
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IÞROTTIR UNGLINGA

Unnu FH í
baráttuleik
_T%etta er í fyrsta skipti sem
•^ég kem á Pæjumót. Eg byrjaði þó að æfa fyrir þremur árum,
bjó þá á Hofsósi en er nýflutt,
fór í Leikni og sé ekki eftír því.
Þetta gekk svona ljómandi vel
og við unnum FH í úrslitaleik,
miklum baráttuleik, 1-0. Við
náðum að skora í seinni hálfleik
og það dugði okkur til sigurs.
Það er mjög góð æfing að taka
þátt í svona móti og aðstaðan
hér er fin og vellirnir góðir,"
sagði Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir fyrirliði Leiknis í 4.
flokki.

Jóhanna K. Sigurdardóttir.

Erummeð
hestaliðið

M

Frá leik Fyikis og Gruiidarfjarðar á Pæjumótinu í Vestmannaeyjum.

Morgunbiaðtð/Sigfús Gunnar Guðmundsson

argrét Lára Viðarsdóttir
var valin besti leikmaður
í 5. flokki A. Hún á ekki langt
að sækja fótboltaáhugann því
pabM hennar, Viðar Elíasson,
varð íslandsmeistari með liði ÍBV
1979.
Ég átti ekki von á að við myndum vinna þegar mótið byrjaði, en
við erum með besta liðið, töpuðum
engum leik en við vorum orðnar
dálftið taugaveiklaðar í úrslitaleiknum, því við þurftum að fara
í vítakeppni.

Lára Viðarsdóttir

Pæjumótið í Vestmannaeyjum:

Mörkin um 700 talsins
í rúmlega 200 leikjum
Erla Hendriksdóttir, UBK.

Markahæst í
öðrum f lokkí

Þ

etta er fjórða Pæjumótið mitt
og það síðasta nema einum
árgangi verði bætt við annan flokkinn, en það er í umræðunni. Ég mun
sakna þess ef ég get ekki verið með
hér oftar. Við mættum Aftureldingu
' úrsiitum. Þær eru með mjög gott
lið en við vorum þó með betra lið
og unnum þær 3 - 1 . Ég naði að
gera tvð mörk í þeim leik og tryggja
mér markakóngstitilinn annað árið
í röð á þessu mótí," sagði Erla sem
skoraði níu mðrk í keppni 2. flokks.

Eftir sidn og skúrir er Pæjumóti Þórs í Vestmannaeyjum iokið. Það stóð yf ir frá 9. júní til þess 12. Veðrið setti nokkurt
strik í reik ninginn. Eftir að mótið var sett í sól og bliðu,
mætti næsti dagur með rigningu og rok þannig að færa varð
leiki föstudagsins á malarvöll og inn í iþróttahús. Þetta raskaði mótinu ekki verulega og hægt var að leika á iaugardegi
og sunnudegi á grasvöilum.

Þ

að var lið Breiðabliks sem býr
við mikla knattspyrnuhefð
meðal kvenna sem mætti með flesta
■■■■■■
þátttakendur,
um
Sigfús
ioo talsins, og þær
S L T a r ___,
fengu
dágóðan
Guðmundsson . °
,
«• _
skrífar
slatta af verðlaunum þeim sem í boði
voru. Þær sigruðu í tveimur flokkum, urðu í öðru sæti í einum flokki
og þrívegis í þriðja sæti. Góður
árangur það.
Alls voru þátttakendur í mótinu
am 900 talsins og er þetta fjölmenn-

asta Pæjumótið hingað til. Leiknir
voru vel yfir 200 leikir og í þeim
skoruð yfir 700 mðrk. Leikið var
frá 5. flokki úpp í 2. flokk A og B
lið hjá öllum fiokkum nema 2.
flokM, þar sem aðeins léku A-lið.
Það voru því krýndir 7 Pæjumótsmeistarar í flokkunum öllum. Leikirnir voru flestallir mjög jafnir og
þurfti að grípa til vítaspyrnukeppni
í þremur þeirra til að knýja fram
úrstit og ekki voru allir þátttakendur jafnkátir að þeim loknum, ýmist
grátið af sorg eða gieði.
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HrafnhiMur Eik Skúiadóttir, Katrin Dögg Ólafsdóttir, Cecflía Kristín Kjartansdóttir og Agnes Kristinsdóttir sem leika með Grundarfirði.

í fyrsta skipti á Pæjumóti
Í J e t t a er í fyrsta skipti sem liðið er með á Pæjumótí enda er
■ ^ nýbúið að stofna það. Við unnum Fyiki 2—0 en erum búnar
að tapa öðrum Jeikjum, en við nennum nú ekki að hugsa um þá,
munum bara eftir sigurleikjum. Við stefnum á að verða meðal tíu
efstu og yrðum mjög ánægðar með það. Þjálfarinn okkar er algjðr
stuðboltí og ábyggilega besti þjálfarinn héma, enda er vel mætt á
æfingar hjá okkur. Að endingu vorum við í griHveislu i gær og svo
var ball á eftír, alveg meiriháttar stuð, sögðu hressar Grundarfjarðarstelpur á Pæjumótinu.
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Rakei Ragnarsdóttir og Bryndís Jónatansdóttír úr Stjörnunni.

Nletra fjör en við bjuggumst við

V

ið byrjuðum báðar að æfa fótbolta fyrir skömmu af því okkur
þykir mjög gaman í fótbolta, svo er okkur búið að ganga
vel, vinna alla nema gestgjafana, Þór. Það var bara fyrir kurteisissakir sem við töpuðum fyrir þeim. Þetta er búið að vera meira fjör
en við bjuggumst við á þessu fyrsta Pæjumóti okkar, það er ekki
spíirning að við ætlum að vinna, en ef það tekst ekki þá komum
við bara á næsta ári og vinnum.

Pæjumeistarar Þórs í fimmta flokki
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Iþróttir
Knattspyrna yngriflokkakvenna:

Frábært pæjumót í Eyjum
-þrátt fyrir leiðindaveöur, sagði Magnús Sigurðsson, framkvæmdastjóri mótsins
Þorsteinn Gunnarsson, DV, Eyjum:

„Veöurguöirnir léku ekki við Þór á
þessu pæjumóti," voru orð Þórara í
Eyjum þegar veðrið var sem verst á
annars vel heppnuðu Pepsí-pæjumóti íþróttafélagsins Þórs, sem haldið var í Eyjum um helgina. Um 1000
stúlkur og 200 manna fylgdarlið
komu út til Eyja og fór mótið vel fram
að allra mati, skipulagning góð.
Einnig var greinilegt að keppendur
komu með góða skapið til Eyja. 20
félög með 92 keppnislið tóku þátt í
pæjumótinu og alls voru spilaðir 239
leikir.

en þar fóru fram tvær umferðir og
gekk mjög vel.
Á laugardegjnum var komið sólskin og þá var leikið úti á hinum
glæsilegi grasyöllum, en þeir eru
fjórir talsins. Á sunnudeginum fóru
úrslitaleikirnir fram í rigningu en
fiestir þeirra voru þó hörkusennandi
og skemmtilegir.
Stelpurnar gerðu þó margt annað
en að spila fótbolta því farið var í
skoðunarferð um Heimaey, bátsferð,
heimsókn í fiska- og náttúrugripasafnið, boðið til grillveislu. Síðan var
boðið upp á glæsilega lokahátíð í
gærkvöldi. Stúlkurnar fengu því að
njóta alls þess besta sem Vestmannaeyjar hafa up á að bjóða.

ig að það var ekkert mál að verja.
Annars er ég mjög ánægð því ég fékk
bara tvö mörk á mig í öllu mótinu.
Auðvitað er langskemmtQegast að
spila í markinu, þó var þetta svolítið
erfitt núna því boltinn var svo sleipur og vont að gría hann," sagði
Hanna.

Pæjumótið frábært

Svandís Pálmadóttir, fyrirliði A-liðs
4. flokks Aftureldingar, var ekki alls
kostar ánægð því Afturelding hafði
nefnilega tapað fyrir Grindavík, eftir

vítaspyrnukepni í leik um 3. sætið:
„Það er hálfleiðinlegt að tapa leik
á vítaspyrnukeppni. Við áttum að
vinna sjálfan leiMnn en vorum
klaufar og brenndum af í góðum færum. Mér finnst æðislega gaman á
pæjumótinu og það gerði ekkert til
þótt það rigndi svolítið. Erfiðasti
leikurinn okkar var gegn Stjörnunni
og svo Grindavík en annars er ég
ánægð því ég gerði 3 mörk í mótinu.
Við ætlum að standa okkur betur
næst," sagði Svandís.

Gengið ótrúlega vel

Haldiðí5. sinn

Pepsí-pæjumót Þórara, sem nú var
haldið í 5. sinn er orðið stærsta
kvennamót ársins að íslandsmótinu
undanskildu og hefur stækkað ár frá
ári. Að þessu sinni komust færri aðstandendur að en vildu þvi allt gjstápláss á Heimaey var þéttsetið. Mótið
hófst með glæsilegri setningu í blíðskaparveðri á fimmtudeginum og
fyrstu leikirnir voru þá um kvöldið.
Þegar stelpurnar vöknuðu á föstudeginum var allt á floti eftír miklar
rigningar um nóttina. Grasvelhrnir
voru ónothæfir og því brugðið á það
ráð að setja leiki 2. og 3. flokks á
mölina en 4. og 5. flokks innanhúss
í íþróttamiðstöðina og Týsheimilið

DV,

Eyjum:

Breiöablik hlau12 gull, 1 silfur og
3 brons á pæjumóttou í Eyjumum
helgina, Afturelding varðí2. sæti
með 1 guil, 2 silftir og 1 brons.
Úrsli t leikja um sæti fóru sem hér
segir. -

3.fiokkur-A-líð:

1.-2. Aftia^dtag-Grindavík.„.4-3
3.-4. KR-ÍA ....„„.....„....„
...3-2
5.-«. Valur-UBK..„
0-4
7.-8. Haukar-Fjðlnir..
„..4-0
9.-10. Týr.V.-FH
„.3-2
11.-12. Leiknir-BÍ .„
„..2-3
13.-14FyItór-Þór, V
„.3-1
15.-16. Grunáarfjörður-KR .....0-5
Pæjumeistarar: Afrureldmg.
Pruðasta liðiö: KR (2). Besti leikmaðurirm: Hrefha Jóhahnesdofor,
KR. Marfeahæst Guðrún Guðjónsddttir, KR- 12 mork. Prúðasti ieikmaðurinn: Ólöf Dröto Matthíasdottir, BÍ
.

4.flokkur-A-lið:

Spenntir áhorfendur fylgjast meö vítaspyrnukeppni.
DV-myndir Þorsteinn Gunnarsson

Erfitt að grípa
sleipan boltann

Hanna Guðný Guðmundsdóttir,
markvörður 5. flokks A-liðs Þórs frá
Akureyri, sýndi frábæra takta milli
stangann, en Þór hafnaði í 4. sæti
eftir tap gegn Breiðabliki eftir vítakeppni um 3. sætið. Hanna Guðný
varði meðal annars tvær vítaspyrnur. Hún á ekki langt að sækja tÚfinninguna fyrir boltanum því hún er
dóttir Guðmundar Torfasonar, atvinnuleikmanns í Skotlandi:
„Ég horfði bara á boltann í vítunum en skotin fóru beint á mig, þann-

Gunnarason,

3.-4.lJBK<2>-UBK.
0-5
5.-6. Valur-gðmir „„.
6-0
7^.FvÍkir-Grindavik
^-0
9.-lp.FH-Afturelding....
...l-l
Pæjumeistarar: Akranes.
Prúðasta Uðifl: Fylkir. Besti leikmaðurinn: Brna Erlendsdóttir,
VaL Markaha?st: Aðalheiður
Krisrjánsdóttir, UBK, 10 mork.
Prúðasti leikmaöurinn: Ólöf Inga
Bírgisdóttir, Akranesi.

Halldór Halldórsson

Svandís Pálmadóttir, fyrirliöi A-liðs
Aftureldingar i 4. flokki, skoraöi 3
mörk í mótinu.

Þorsteinn

3.fiokkur-B-lið:
L-2.ÍA-^3ölnir{2)„.„..„.„..„.......4-3

Umsjón:

„Þetta hefur gengið ótrúlega vel fyrir
sig þrátt fyrir að veðrið hafi sett strik
í reikninginn. Fjöldinn allur af sjálfboðaliðum leggur hönd á plóginn og
ógjörningur væri að halda svona
umfangsmikið mót án þeirra. Þá vil
ég þakka öllum stelpunum, þjálfurum og fararstjórum fyrir prúðmannlega framkomu og að hafa verið svo
rosalega jákvæð þrátt fyrir leiðindaveður. Þetta fólk á heiður skilinn,"
sagði Magnus Sigurðsson, framkvæmdasrjóri mótsins.

Pæjumótlð í Éyjum:
Breiðablikmeð
f lesta meistara

l.-2.FH-lÆÍtour...... „ „.„..0-1
3.-4. Grmda\rík-Afturelding......6-5
5.-6.Fjölnir-St|arnan
.0-0
7.-«.ÍR-Haukar.„
.0-5
9.-10. Þór,V.-Tyr,V„ „
„i-i
11.-12. KR-UBK.„..„ „..„..„.„..0-2
13.-14. ÍA-Grundarfi
^-1
15.-16. Valur-Fylkir
5-0
Pæjumeistarar: I*iknir, Rvk.
Prúðasta Uðið: ÍR. Besti leikmaðurinn: Guðrún
jakobsdótör,
Akranesi. Markahæst: Guðrún
Aifreðsdótör, Val, og Heiðrun
Garðarsdóttir, Akranesi, 6 mörk
hvor. Prúöasti ieikmaðurínn:
Hrefná Guðmuhdsdóttir, FH.

4. flokkur -B-H&

Þór, V. sigraði í 5. flokki B-liöa.

l.-2-Srjarnan-OTK..........
„0-1
3.-4. Afturelding GHteukar.. .„4-3
5.-6.Fjölnir-Afturelding
,.„..1-0
7.-^.Valur-I^iknir.
......5-1
9.-10. ÍR-íylkir
.0-2
11.-12. Grindavík-Grundarfj.....0-1
13.-14. KR-UBK<2)
„
..„0-4
15.-16.Fjðlnsr <2)-St)arnan (2).. .4-0
PæjumeistaraK UBK
Prúðasta liðið: Grundarfjörður.
Besti leikmaðurinn:
Kristín
Bjarnadótör, teikni. Markahæsti
leikmaourirm: Ragnheiður Halisdóttir, Fjölni, 12 mörk. Prúðasti
leikmaðurinn: Aðalheiður Helgadóttir, Aftureldingu.
5.flokkur-A-Uð:
L-2. Sfjarnan-Týr, V.....„..„

„1-2

3.-4. Þór, V.-UBK
„
„..1-2
5.-6. Haukar-Valur..
3-0
7.-«.AftureIamg-FH.„ „.„..„5-0
9.-10. KR-Fjölnir... „
1-1 s
Pæjumeistarar: Týr, V.
Pruðasta Uðið: Víðir, Besti leikmaðurinn: Margrét Lára Vioarsdóttir, Tý. Markahæst; Sigrún Pétursdóttir, Stjörnunni, 8 mörk.
Prúðasti leikmaðurinn: Anita
Arnórsdóttir, FjolnL

5.flokkur-B-lið:

Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum, Guójón Hjðrleifsson, og Leifur Leifsson,
formaður Þórs, heilsa upp á leikmenn.

Breiðabliksstelpurnar í B-liði 4. flokks urðu meistarar.

1.-2. UBK-Þór, V. .„..„..„.„.„..„..0-1
3.-4.Haukar-UBK<2)
JZ-\
5.-6. Srjarnan-Týr, V
„... 2-1
7.-8. Afturelding-Vaiur
.0-5
9.-10. FH-Víðir
„ „
0-0
ll.-12.Haukar<2)-Þór(2)„
.3-0
Pæjumeistarar. Þór, V.
Prúðasta liðið: Valur. Besti leikmaðurinn: Birgit Ósk Baldursdóttir, Þóf, V. Markahæst: Árný Bva
Sigurvinsdóttir, Haukum, og Sara
Sigurlásdottir, Srjörhunni, 6 mörk
hvor. Prúðastí leikmaðurinn:
Daníela Gunnarsdóttir, Stjöraunni.

2.flokkur:

2. flokkur UBK sigraði á pæjumótinu.

Skagastúlkurnar urðu meistarar i 3. flokki B. Myndir af fleiri meisturum
verða að biða aðeins birtingar.

1.-2. Afturelding-UBK
...1-3
ÍSM. UBK(2)-Fjölnir
„2-0
&-£.Í8V~AftureÍ<ttng{2)
„1-1
7.-8.Grmdavfk-Haukar.„ .....1-2
9.-10. KR-ÍBV „
„..„.„3-3
Pæjumeistarar: UBK.
Prúðásía Mið: Haukar. Besti felkmaðurihní Kátrín Jónsdóttir,
UBK Markahæst: Erla Hendriksdóttir, UBK, 9 mörk. Prúðastileikinaðurinn: Sesselja Bogsadóttir,
Grindavfk.

Leitió ekki langt yíir skammt. Allar byggingavörur á einum stað.
HUSEY

HUSEY

BYGGINGAVÖRUVERSLUN
VESTMANNAEYJA
G & r ö & v d s

s í m i 1 X 1 5 1

þar sem fagmennimir versla.

Vestmannaeyjum, 10. júní 1993

20. árgangur

Sími: 98 - 13310
Verð:
Myndriti: 98 - 11293 100 kr.

23. tölublað

Háskólinn til Eyja
Undirbúningur á lokastigi.

Fyrstu stelpurnar komu mcð Herjólfi í gær. I>eirra á meðal voru þessar Haukastúlkur.

800 stelpur í bæinn

í gœr og í dag hafa um 800 stelpur
á aldrinum 5 til 17 ára streymt í
bæinn. Stefna þær allar á

Pepsipæjumót Þórs sem hefst í
kvöld.
Mótið verður sett klukkan 19:00 á

Laun Eyjamanna

Hækka 8% umfram landsmeðaltal
Fyrstu þrjá mánuði þessa árs
hækkuðu heildarlaun í Vcstmannacyjum um 5,79% , en á
sama tima hafa heildarlaun í landinu
lækkað
um
1,98%.
Mismunurinn er tæp 8% sem laun
hafa hækkað í Eyjum umfram
landsmeðaltal.

Þessar upplýsingar komu fram í
bæjarráði og eru frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga um heildarlaun í
sveitarfclögum fyrstu þrjá mánuði
þessa árs. Koma þessar tölur heim og
saman vid minnkandi atvinnuleysi í
Eyjum en hér er atvinnuástand mun
betraen í öðrumsvcitarfélögum.

Þórsvelli og fyrstu leikirnir hefjast
klukkutíma síðar. Mótið stcndur svo
allan morgundaginn og lýkur með
úrslitaleikjum á sunnudaginn. Leikið
verður á þremur völlum, Þórsvelli,
Týsvelli og Helgafcllsvelli.
Magnús Bragason, framkvæmdastjóri mótsins segir að í allt komi
hingað um 1100 manns í tengslum
við mótið. Mikil vinna hcfur verið
við undirbúning mótsins en margar
handur vinna létt verk. „En lífió cr
ckki bara fótbolti. Við bjóðum upp á
grillvcislur, skoðunarferðir og kvöldvökur þannig að allir fá eitthvað við
sitt hæfi, bæði keppendurog fylgdarfólk," sagði Magnús.

Á fundi Árna Johnsen, alþingismanns, hjá Ss Verðanda á
föstudaginn upplýsti hann að Eva
Vilhjálmsdóttir, fiskifræðingur,
væri byrjuð að rannsaka sjúkdóma í fiskistofnum við ísland.
Tilgangurinn er m.a. að kanna
hvort sjúkdómar, t.d. í þroski gcti
haft áhrif á stærð stofnsins. Slíkar
rannsóknir hafa ekki vcrið gerðar
áður og sagði Arni að þetta væri
fyrsta skrefið í samvinnu Sjávarútvcgsstofnunar Háskóla Islands og
Vcstmannacyinga sem nú cr vcrið
að hleypa af stokkunum. I framtíðinni er stefnt að því að hér vcrði
komið upp samciginlcgri aðstöðu
Háskólans, Rannsóknastofu fiskiðnaðarins, Hafrannsókarstofnunar
í tcngslum við Náttúrugripasafn
Vestmannaeyja.
Árni segir að upphafið megi rekja
til þess aðiiann hafi rætt við Sveinbjörn Björnsson, háskólarektor, og
bent honum á möguleika þess að
tengja starf Háskólans við atvinnulífið í Eyjum. I framhaldi af því hafa
tvcir hópar prófcssora komi hingað
og fór háskólarcktor fyrir öðrum
þeirra. „Markmiðið var að koma af
stað starfsemi Háskóla íslands í Vestmannacyjum, mcð heimilisfestu hcr
og starfsmönnum. Miöað cr við
rannsóknarstarfscmi á víðu sviði,
bæði lil sjós og lands. Einnig á þann
hátt að háskólanemar komi hingaó til
rannsókna og á námskeið í væntan-

legri rannsóknaraðstöóu í Vestmannaeyjum," sagði Árni.
Náttúrugripasafn Vestmannaeyja
skipar stóran sess í verkefninu. I
tengslum við þaó verður komið upp
aðstöðu í samvinnu við Rannsóknarstofu fiskiðnaðarins og útibú
Hafrannsóknarstofnunar hér og nýtt
starf prófessors í fiskifræði við HÍ
verður tengt Náttúrugripasafninu að
hluta. Er nú unnið að því að fá fjármagn á næstu fjárlögum til starfsemi
Háskólans hér.
I nefndinni eru Guðjón, bæjarstjóri,
Sighvatur
Bjarnason,
framkvæmdastjóri og Gísli Gíslason,
forstöðumaður Rannsóknarstofu fiskiðnaðarins. Formaóur er Þorsteinn
Ingi Sigfússon, forstöðumaður Raunvísindastofnunar HÍ og með honum
koma fulltrúi úr Líffræðiskori og
einn, annað hvort úr Verkfræðideild
eða Viðskipta- og hagfræðideild. Og
að beiðni Sjávarútvegsdeildar HI
verður Ámi Johnsen tengiliður milli
Háskólans og Eyja.
Þrátt fyrir að verkefnið sé enn ekki
fullmótað er ekki aðeins byrjað að
kanna
sjúkdóma
í
fiski.
„Verkfræðideild HÍ hefur hleypt af
stokkunum vinnu meistaranema þar
sem geró verður úttekt á gæðastjórnun
í
ísfélaginu
og
Vinnslustöðinni. í framtíðinni kann
þctta verkefni aó tengjast bæói Framhaldsskólanu
9g
Stýrimannaskólanum," sagðiÁmi að endingu.

Landgræðslustjóri hótar að hætta fjárframlögum

Til uppgræöslu Haugasvæöisins
-nema það verði alfriðað fyrir búpeningi.
í bréfi Sveins Runólfssonar,
landgræðslustjóra,
til bæjarstjórnar Vestmannaeyja, þakkar
hann gott samstarf á undanförnum
tuttugu árum. Einn skugga segir
hann þó bera þar á, fjárbeit á
Haugasvæðið og hótar hann að
fjárveitingum
til uppgræðslu

svæðisins verði hætt nema brcyting
verði á.
„Málefni þetta hefur margoft verið
rætt en lítt miðað. Undirritaður
leggur ríka áherslu á aö allra leiða
verði nú þegar leitað til að ná samkomulagi um að flytja þaóan féð sem
þar gengur," segir Sveinn í bréfinu.

JJétóMB

AíIbuairDair

Þokkaleg þátttaka
í sjómannadegi

Verðlaun fyrir að
koma upp um
skemmdarvarga

-sjá bls. 10

Sveinn segir önnur uppgræðslusvæði á góðri leið og uppgræðslu í
Eldfelli miði vel áfram. „Ástand
gróðurs á Haugasvæðinu er alvarlegt
þrátt fyrir miklar aðgerðir á undanfömum árum. Þar er allmikið rof og
uppblástur er í bjargbrúnum sem
verður að stööva, en það er vonlaust

^síwia^

ÍJþirétóír
Kymiing á m.fl.
kvenna ÍBV

Tveir fyrstu keppendurnir kynntir

-sjá bls. 8 - 9

-sjá bls. 12

-sjá bls. 6

Sumaráætlun Herjólfs 1 9 9 3

Bílaverkstæðið BRAGGINN s/f.

RÉTTINGAROGSPRAUTUN:
Flötum 20-Sími 11535

TRYGGINGA
FASTEIGNAM I Ð S T Ö Ð I N HF. TRYGGING

VIÐGERÐIROGSMURSTÖÐ:
Græðisbraut I -sími 13235

FAX13331

að halda áfram uppgræðslustarfi á
Haugasvæðinu nema að það verði alfriðað, og því verður ekki annað séó
en Landgræðslan verði að hætta fjárframlögum til uppgræðslustarfsins,"
segir Sveinn að lokum.
Bæjarráð lýsti sig sammála Sveini
um að Haugasvæðið yrði friðað.

Formenn íþróttafélaganna og fleiri

-sjá bls. 14

FJOLSKYLDUTRYGGING

verk á meðan sauðfé gcngur þar.
Ennfremur cr gróðurþckja víða afar
veikburóa á svæðinu þannig að það
má ekki við áframhaldandi bcit.
Brýnt er að þar nái aó myndast sina til
að byggja upp jarðveg þannig að
gróður dafni þar vel.
Landgræðslan telur tilgangslaust

Gildirfrá 6. maitil 6. september
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PEPSI-PÆJUMOT ÞORS I 9 9 4

Frábœr árangur Eyjaliðanha íS.flokki áfimmta PepsíPœjumóti Iþróttafélagsins Þórs, sem er orðið einn af
stœrstu íþróttaviðburðum landsins á ári hverju.
Pepsí-Pæjumót íþróttafélagsins Þórs cr orOinn langstærsti
íþróttaviOburOurinn hjá stelpum um land allt á hverju einasta
siiinii. Afsamtölum viOpæjurnar, þjálfaraogforeldra fer það
ekkert á milli mála. Þrátt fyrir smá ágjöf og rigningu á föstudaginn létu mótsgestir þaO ekkert á sig fá enda greinilega
staOráOnir í því aO njóta dvalarinnar í Eyjum út í ystu æsar.
Pæjumót Þórs hefur vaxiO ár frá ári og aO þessu sinni komu um
900 pæjur til Kyja og um 300 manna fylgdarliO og komust færri
foreldrar aO en vildu. I>órarar hafa haft aO leiOarljósi hvaO
PæjumótiO varOar aO sígandi lukka er best. Það hefur gefist vel
og mótiO gengur fyrir sig eins og vél smurO vel þó auOvitaO megi
alltaf finna einhverja smávægilega hnökra. Var aOdáunarvert
aO fylgjast meO þeirri stóísku ró sem einkenndi Pæjumótsnefndina á fostiidaginii þrátt fyrir aO cndurskipuleggja þyrfti
hlula af mótinu þar sem grasvellirnir voru ekki í leikhæfu formi
vegna rigningar. I heildina má segja aO mótiO hafi heppnast
frábærlega vel og veriO íþróttafclaginu I»ór og Vestmannacyingum öllum til mikils sóma. „ViO erum orOiO svo sjóuO í
þessu aO þetta rennur Ijúflega í gegn. ÞaO var ekkert stress á
föstudcginum þrátt fyrir rigninguna og þetta blessaðist allt
saman. ViO eruin mjög ánægð hvernig til tókst og þaO er greinilegt aO PæjumótiO hefur fest sig enn betur í sessi sem stórmót,"
sagOi Magnús Bragason, framkvæmdastjóri Pæjumótsins.
Alls var leikinn 241 leikur á PepsíPæjumótinu að þessu sinni og skoruð
í þeim 748 mörk, sem gerir að meðaltali 3.1 mark í leik. Að þessu sinni
mættu 19 félög til leiks og hal'a aldrei
verið fieiri.
Pepsí-Pæjumótið hófst með veglegri setningu á fimmtudaginn á
Þórsvellinum og keppnin hófst strax
um kvöldið í blíðskaparveðri. Þegar
keppendur vöknuðu á föstudagsmorgninum var vart hundi út sigandi
vegna rigningar. Grasvellirnir voru
ekki í keppnishæfu ástandi og nú
reyndi virkilega á Pæjumótsnefndina.
Hún leysti vandamálið með bravör
eins og við var að búast. Niðurstaðan
varð að 2. og 3. flokkur léku á malaryellinum,
4.
fiokkur
lék í
Iþróttamiðstöðinni og 5. fiokkur í
Týsheimílinu. Allir sættu sig við þetta
enda var ekkert annað að gera í
stöóunni. Leikin var ein umferó með
þessum hætti. Á laugardeginum voru
veðurguðirnir í essinu sínu og grasvellirnir höfðu náð sér furðu fijótt. Á
sunnudeginum var ágætis veður en
öðru hvoru rigndi svona rétt til að
kæla stúlkurnar í hita leiksins í úrslitaleikjunum.
En það var ekki bara leikinn fótbolti á Pæjumóti Þórs. Ýmislegt
annað var í boði eins og rútuferðir,
bátsferðir, kvöldvaka með mörgum

ótrúlcgum skemmtiatriðum, grillveisla, söfn bæjarins voru heimsótt
ásamt sundlauginni, svo eitthvað sé
nefnt. Mótinu lauk á sunnudagskvöldið með veglegu lokahófi þar
sem Ellert B. Schram, forseti íþróttasambands Islands, heiðraði stúlkurnar
með nærveru sinni. Hann afhenti
einnig vcrðlaun mótsins ásamt landsliðskonunum .
Ástu
B.
Gunnlaugsdóttur (UBK), Ásthildi
Helgadóttur (KR) og Auði Skúladóttur (Stjörnunni).

Frábær árangur Eyjaliðanna í 5. flokki
Árangur Eyjaliðanna á Pæjumótinu
var góður. I 5. flokki stálu Eyjastúlkurnar algjörlcga scnunni og fóru
meðsiguraf hólmi, bæði í A og B.
Týrarar undir stjóm Ernu Þorlcifsdóttur léku til úrslita í 5. flokki A
gegn Stjörnunni. Leikurinn var æsispennandi og Stjarnan komst í 1-0.
Týrarar jöfnuðu þegar skammt var til
leiksloka þegar Stjarnan skoraði
sjálfsmark. Á síðustu sekúndu
lciksins fengu Týsstúlkurnar vítaspyrnu og gátu gert út um leikinn en
markvörður Stjörnunnar varði. Grípa
þurfti til vítaspyrnukcppni til að
knýja fram úrslit og þar reyndust Týsstúlkur sterkari og unnu 2-1.

2. flokkur ÍBV sem hafnaði í 5.-6.sæti Pæjumótsins og stóð sig með prýði.

Fimmtuáagurinii ! 6. júní f 994

Fallhlífastökkvari kemur inn til lendingar á Þórsvellinum við setningu
Pæ.jumótsins sl. fimmtudag.

i

Sigurlið gestgjafanna, íþróttafélagsins Þórs, í 5. flokki B, ásamt þjálfurunum, Stefaníu og Erlu.
Stelpurnar fögnuðu sigrinum innilega mundsdóttir í Þórsmarkinu hefði arar, fararstjórar og aðstandendur áttu
enda var þetta annað árið í röð sem varið tvær vítaspyrnur. Þór hafnaði fullt í fangi með að hugga stúlkurnar,
A-lið Týs ber sigur úr býtum í 5. því í 4. sæti en stelpurnar stóðu sig sama á hvað aldri þær voru. Sigurflokki. Frábær árangur hjá stelpunum. mjög vel. B-lið Týs í 5. flokki hafnaði liðið tárfelldi af fögnuði, slík var
Þórarar komust á spjöld sögunnar í í 6. sæti og stóð sig einnig mjög vel.
geðshræringin. Það er allt lagt í
kvennaknattspyrnunni með því að
I 4. flokki A léku Þór og Týr um 9. sölurnar í keppninni um sigurinn, en
vinna sinn fyrsta titil í sögu félagsins. sæti og gerðu jafntefii, 1-1.13. fiokki stærsti sigurinn er auðvitað að fá að
Þórarar undir stjórn Stefaníu Guð- A höfnuðu Týsstúlkur í 9. sæti en vera með í svona stórmóti.
jónsdóttur og Erlu Gísladóttur léku til Þórsstúlkur í 14. sæti. I 2. fiokki hafnÞað eru ekki bara stúlkurnar sem
aði ÍBV í 5.-6. sæti og eru í sviðsljósinu. Áhorfendur og
meistarafiokkur ÍBV, sem lék sem stuðningsfólk liðanna, sem oftast eru
gestalið, hafnaði í 10. sæti.
foreldrar stúlknanna, lifa sig svo inn í
Af einstaklingsafrekum má nefna leikina að unun er að horfa á. „Berjast
að Birgit Ósk Baldursdóttir var valin stelpur! Ekki gefast upp!" Hvatningbesti leikmaður 5. flokks B og arorð í þessa veru voru tíð á
'Margrét Lára Viðarsdóttir var valin hliðarlínunni. Stelpurnar voru einnig
duglegar að hvetja sín lið. Sérstaklega
besti leikmaður 5. flokks B.
á sunnudeginum í úrslitaleikjunum
inátti heyra stúlkurnar kyrja liðsGóðar minningar
söngva svo undir tók í brekkunni.
Það er mikil upplifun að fylgjast
Það er sannfæring blaðamanns að
með stelpunum á Pæjumótinu. I stúlkurnar fara héðan með góðan
mórgum úrslitaleikjunum þurfti t.d. minningar. Flestar koma þær hingað
að grípa til vítaspyrnukeppni til að að ári enda er keppt í mörgum aldursknýja fram úrslit. Spennan og tauga- flokkum á Pæjumóti.
titringurinn í kringum vítaspyrnuPæjumótið og ævintýrin sem því
keppnina var oft á tíðum magnaður,
eins og gerist á stórmótum erlendis. fylgja eru gott innlegg á bankabók
Hanna Guðný Guðmundsdóttir, Að lokinni vítakeppninni var eins og minninganna. Pæjumar minnast
Vestmannaeyja
með
markvörður 5. flokks Þórs B, gerði skrúfað hefði verið frá krana í örugglega
sér lítið fyrir að varði tvær mörgum tilvikum. Tapliðið brast hlýjum huga þegar fram líóa stundir.
vítaspyrnur í leiknum um 3. sætið. undantekningalaust í grát og þjálf- Það á eftir að skila sér.
Sanit töpuðu Þórsstelpurnar og
ÞOGU
urðu í 4. sæti.
úrslita við UBK. Lcikurinn var jafn
og spcnnandi en Þórsstúlkurnar höfðu
meiri sigurvilja og unnu 1-0. Sigurmarkið
gerði
Birgit
Ósk
Baldursdóttir. Var vel við hæfi að
Þórarar eignuóust sína fyrstu
Pæjumótsmeistara á fimmta móti
félagsins. Þórsstelpurnar sýndu
mikinn sigurvilja og var mikið um
dýrðir á Þórsvellinum þegar þær
tryggðu þennan frækilega sigur.
Mátti ekki á milli sjá hvort stúlkumar
eða áhorfendur fögnuðu meira. Frábær árangur hjá Þórsstelpunum.
I 5. flokki A léku Þórsstelpumar
um 3. sætið við Breiðablik. Eftir
venjulegan leiktíma var staðan jöfn.
Því þurfti að grípa til vítaspyrnukeppni þar sem Breiðablik vann 2-1
þrátt fyrir að Hanna Guðný Guð-

Hinar sigursælu stúlkur í 5. flokki A Týs ásamt Ernu Þorleifsdóttur þjálfara. Stelpurnar urðu Pæjumótsmeistarar annað árið í röð.

Fimmtudagurinn 16. júní 1994
Úrslitin á PepsíPæjumóti Þórs 1994

l-'.iIIN og oft áður var það Breiðabiik sem náði besta árangrinum
á Pæjumótinu. Liðið vann í
tveimur fiokkum og átti þrjá
aðra flokka á verðlaunapalli.
Helstu verðlaun Pæjumótsins í
ár fóru tii eftirtalinna.

2. flokkur
1. sæti
Breiöablik
2. sæti
UMFA
3. sæti
Breiðablik2
Prúóasta lió: Haukar
Besti leíkmaður:
Katrín Jónsdóttir UBK
Markahæst:
Erla Hendriksdóttir UBK 9 mörk.
Prúðasti leikmaður: Sesselía BogadóttirUMFG

3. flokkur A
i.sæti
UMFA
2.sæti
UMFG
3.sæti
KR
Prúóasta lió: KR2
Besti ieikmaður:
Hrefna Jóhannesdóttir KR
Markahæsti Jeíkmaður:
Guðrun Guðjónsd. KR 12 mörk,
Prúðasti leikmaóur:
Ólöf Dröfn Matthíasd. BÍ

3. flokkur B
1. sæti
ÍA
2.sæti
Fjölnir2
3.sæti
Breióablik
Prúóastalið: Fylkir
Besti leikmaður:
Erna Erlendsdóttir Val
Markahæsti leikmaður:
Aóalheióur Kristjánsdóttir UBK
lOmörk.
Prúðasti leikmaðun
Olöf Inga Birgisdóttir IA.

4. flokkur A
1. sæti
Leiknir
2. sæti
FH
3.sæti
UMFG
Príjðasta lið: ÍR
Besti leikmaðun
Guðrun Jakobsdóttir IA.
Markahæsti leikmaóun Guðrán
AÍfreósdðttir Val og Heiðrún
Garðarsdóttir 6 mörk.
Prúðasti leikmaðun
'
Hrefna GuðmunsdóttirFH.

PEPSI-PÆJUMOT ÞORS 1994

Saniúel Örn Erlingsson íþróttafréttamaður:

„Heilmargt gert
fyrir stelpurnar"
'Samúel Örn Erlingsson, íþróttafréttamaður
Ríkissjónvarpsins,
var á Pæjumóti öðru sinni á
ævinni. Hann var í fylgdarliði
Breiðabliks ásamt eiginkonu sinni,
Ástu B. Gunnlaugsdóttur en dætur
þeirra, Hólmfríður og Gréta, leika
með 5. flokki félagsins.
Hólmfríður var í sínu þriðja
Pæjumóti í röð en Gréta á öðru sínu
en hún fékk ekki að vera með þar
sem hún er sex ára gómul. „Það er
svo mikið af krökkum í óllum aldursflokkum hjá Breiðablik að við erum
t.d. bara með tvo elstu árgangana í 5.
flokki. Samt erum við með 30 stelpur
og þrjú lið. Við erum himinlifandi
með árangurinn því öll liðin eru að
keppa um verðlaunasæti. B-liðið
tapaði leiknum um bronsið, skárra Bliðið tapaði úrslitaleiknum og A-liðið
hafnaði í 3. sæti. Það er mjög gaman
að vera á Pæjumóti en þaö er eins og
það rigni alltaf of mikiðþessahelgi. I
hitteðfyrra þegar ég var hérna síóast
rigndi enn meira en nú og ástand vallanna var eftir því," sagði Samúel
Öm.
Hann hrósaði Þórurum mikið fyrir
framkvæmd og skipulag mótsins.
„Mér sýnist vera heilmargt gert fyrirstelpumar. Mér finnst allt skipulag
núna miklu stabílla og betra en fyrir
tveimur árum. Það er fleira fólk í
kringum það enda fjölmennara mót. I
raun og veru má það ekki vera mikið
stærra. Eins og hjá okkur hjá
Breiðablik, sem er líklega með fjölmennasta hópinn eða rúmlega 100

Svipmyndir frá Pæjumóti

Það er allt í lagi að láta sig dreyma. Ungar Breiðabliksstúlkur velta fyrir
sér verðlaunagripum Pæjumótsins sem Pepsí gefur.
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Samúel Örn ásamt dóttur sinni
Hólmfríði sem var á Pæjumótinu.
stelpur og þrjú lið í öllum flokkum
nema 2. flokki. Svo voru margir foreldrar sem vildu koma með,
sérstaklega hjá 5. flokki, að það voru
ekki nærri því allir sem komust til
Eyja. Allt gistirými var löngu upppantað enda skilst mér að um 2500
gestir hafi verið í Eyjum um helgina.
Það er greinilega mikið um að vera
hér á sumrin."
Samúel Öm sagði einnig að allir
þessir krakkar sem kæmu hingað ár
eftir ár ættu góðar minningar frá
Vestmannaeyjum og það myndi án
efa skila sér í framtíðinni í feröaþjónustu í Eyjum.
v.-

•V.

,

Stelpurnar í 4. flokki Þórs fluttu leik þátt á skemmtikvöldinu um Andrés
Önd, sem vakti mikla kátínu viðstaddra.

mWto I l

Afdrifaríkt sjálfsmark . Stjörnustúlk nar sk oruðu sjálfsmark undir Iok
úrslitaleiksins gegn Tý í 5. flok k i A. Týsstúlk urnar sigruðu eftir vítaspyrnukeppni.
i

4.flokkurB
1. sæti
Breiðablik
2. sæti
Stjarnan
3. sæti
UMFA2
Prúóasta lió: Grundarfjöröur
Besti leikmaöur:
Kristín BjamadóttirLeikni.
Markahæsti leikmaður:
Ragnheióur Halldórsdottir Fjölni
12mörk.
Prúóasti leíkmaður:
Áóalheiður Helgadóttir UMFA.

5. flokkur A
1. sæti
Týr
2. sæti
Stjaman
3. sæti
Breióablik.
Prúðasta iið: Víðir.
Besti leikmaðun
Margrét Lára Vióarsdóttir Tý
Markahæsti leikmaður: Sígrún
Pétursdóttir Stjörnunni 8 mörk.
Prúðasti leikmaður:
Anita Arnórsdóttir Fjölni.

5.flokkurB
1. sæti
Þór
2. sæti
Breióablik
3. sæti
Haukar
Prúðasta lið: Viðir.
Besti leikmaðun
Birgit Ósk Baldursdóttir Þór
Markahæsti leikmaóur: Ámý Eva
Sigurvinsdóttir Haukum og Sara
Siguriásdóttir
(Þorieífssonar)
Stjömunni 6 mörk.
Prúðastt letkmaður:
Daníela Gunnarsdóttir Stjömunni.

Rut og Hildur ásamt dætrum sínum, Onnu Dóru og Sigríði Jóhönnu, sem
skemmtu sér konunglega á Pæjumótinu.

Rut og Hildur, mæður úr Brciðholtinu í Reykjavík:

Allir hafa skemmt sér vel
Tvær mæður úr Breiðholtinu í
Reykjavík, Rut Eiríksdóttir og
Hildur Sigurðardóttir, voru í
fylgdarliði Leiknis á Pæjumótinu.
Þær áttu báðar dætur í 4. flokki B
Leiknis. Dóttir Rutar heitir Anna
Dóra Ólafsdóttir og dóttir Hildar
heitir
Sigríður
Jóhanna
Sigurgeirsdóttir. Mæðgurnar voru
í fyrsta skipti á Pæjumóti og voru
mjög ánægðar með hvernig til
tókst, þrátt fyrir óhagstætt veður.
„Þetta er alveg búið að vera prýðilegt.
Það rigndi
mikið en
laugardagurinn var mjög góður og
það var alls ekki kalt, sem er kannski
fyrir mestu," sagði Hildur.
Mæðumar sögðu að spennan að
fara á Pæjumót færi stigvaxandi
þegar mótið nálgaðist og dætumar
tóku undir það. Sigríður sagði að
henni hefði verið illt í maganum því
hún hefði verið svo spennt að komast
til Vestmannaeyja.

Hildur var sú eina af þeim sem
hafði áður komið til Eyja en Rut
sagði að nú hefði gefist kjörið tækifæri til að komast þangað. „Það er
óskaplega fallegt í Eyjum og búið að
vera Ijómandi skemmtilegt. Það var
vel tekið á móti okkur, maturinn
hefur verið til fyrirmyndar og ágætis
gistiaðstaða," sagði Hildur. „Mér
finnst alveg búið að vera frábært og
stelpurnar, þjálfarar og fararstjórar
hafa skemmt sér mjög vel," sagði
Rut.
Dætur þeirra ljómuðu af ánægju
þegar rætt var við þær á sunnudeginum og fannst Pæjumótið „alveg
ógeðslega skemmtilegt" eins og þær
komust að orði. Ekki skemmdi fyrir
að þeim gekk ágætlega en Leiknir
lenti í 6. sæti í 4. flokki B.
Mæðumar sögðu að andrúmsloftið
gagnvart mótinu væri mjög jákvætt
hjá keppnisliðunum og þær hefðu
ekki heyrt neinar óánægjuraddir.

Það mæddi mik ið á Evu Andersen og Hafdísi Eggertsdóttur í tölvuherberginu. Þær sjá um að tölvuvinna öll úrslit scm tengdust mótinu,
viðurkenninsaskjöl og auglýsingar, svo eitthvað sé nefnt.

Þessar FH stúlkur virtust eitthvað feimnar við knöttinn sem var á leiðinni
í netið, beint úr hornspyrnu.

„Afrain FH" sungu stelpurnar.

Teygt á stirðum skrokknum.

Pepsi Pæjumót Þórs
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Iþróttir unglinga

Pæjumot-Þors 1 Vestmannaeyjum:

Urslit leikja
Þorate&m GunnaisBQn, DV, Eyjum:
Hér fara á eftir úrslit leikja um
sæti í öllum flokkum á Pepsípæjumótinu í Eyium um síðastliðna helgi.
3.fiokkur-A-lið:
1.-2. KR-Breiðablik
2-1
3.-4.UMFA-ÍBV
....2-3
5.-6.Valur-ÍA..
3-1
7.-8. Stjarnan-Fylkir........ ....2-3
9.-10. FH-Fjölnir
2-1
11.-12. Leiknir-Selfoss
3-0
Pæjumeistarar: KR.
Pruðasta liöið: Leiknir.
Bésti leikmaðurinn: Laufey Ólafsdóttir, Val.
Markahæst: Laufey Ólafsdóttir,
Val, og Anna Heidi Hilmarsdóttír,
UMFA, 12 mörk hvor.
Prúðasti ieíkmaðurinn: Eyrún J.
Sigurðardóttir, Keflavik.
3.flokkur-B-lió:
Spilað var í einum riðlí. Úrslit
leikja urðu þessi.
Fjölnir-ÍBV(2)
1-0
ÍBV(1)-Keflavík
..9-0
Breiðablik-ÍBV(2)
1-0
Fylkir-Flöinir
....2-3
Keflavík-Breiðablik
0-5
Keflavík-Fjölnir
0-6
Breiðablik-Fylkir
1-0
Fyikir-Keflavík
......8-0
ÍBV-(1)-Breiöablik
0-0
l.sæti..
ÍBV
2.sæti.....
Fjólnir
3. sæti
„Breiðablik
Prúðasta liöið: Keflavík.
Bestiieikmaðurinn: Hind Hannesdóttir, ÍBV.
Markahæst: Hind Hannesdóttir,
ÍBV, 14 mörk.
Prúðasti ieikmaðurinn: Eva Thoroddsen, Fylki.

Eyjastelpurnar stóðu
uppi sem sigurvegarar
- þær unnu fjóra meistaratitla af sjö mögulegum
Þoisteiim Gunnaisson, DV, Eyjmn:
Ljóst er að heimaliðin Þór og Týr,
ásamt ÍBV, stálu senunni á sjötta
Pepsí-pæjumóti
fþróttafélagsins
Þórs, sem lauk í Eyjum síðastliðið
sunnudagskvöld. Þau hirtu fjóra af
sjö titlum - Týr nlaut tvo, gestgjafarnir Þór einn og ÍBV einn. Breiðablik fór hins vegar tómhent heim í
fyrsta skipti í sögu mótsins. Þá fengu
heimaiiðin meirihlutann af útnefhingum á besta leikmanni hinna ýmsu
flokka eða 4 af 7. Þetta er því fyrst
og fremst sigurhátíð Eyjamanna og
undirstrikar mikinn uppgang í yngri

flokkunum í Vestmannaeyjum undanfarin ár.
Alls voru spilaðir 149 leikir á mótinu og skoruð voru 888 mörk. Veðrið

Umsjón
Halldór Halldórsson
var með miklum ágætum allan tímann. Mótið hófst á fimmtudaginn en
þá fór fram setningarhátíð. Leikið
var á grasvöllunum í Eyjum og öll
aðstaða og aöbúnaður gestgjöfunum

til mikils sóma.
Það var ekki einungis spilaður fótbolti á mótinu því ýmislegt annað var
gert til skemmtunar, eins og rútuferðir, bátsferðir, kvöldvaka og grillveisla, söfn bæjarins heimsótt og svo
veglegt lokahóf, svo eitthvað sé
nefnt. Heiðursgestur mótsins var
Ásta B. Gunnlaugsdóttir og afhenti
hún verðlaun á lokahófinu.
Það var sérstök upplifun að fylgjast
með stelpunum á pæjumótinu. Þær
eru í þessu af lífi og sál, fagna eins
og fyrirmyndimar. Spennan var
stundum af mikil fyrir sumar sem
brustu þá í grát og áttu fararstjórar

og þjálfarar fullt í fangi með að hugga
stúlkurnar.
Pæjumótið er ævintýri og gott innlegg í minningabók stúlknanna sem
minnast Eyjanna áreiðanlega með
hlýhug þegar fram Kða stundir.
Mikil spenna var í úrslitaleikjum
mótsins, þó sýnu mest í 3. flokki A,
þar sem KR varð meistari. Ekki var
hreinn úrslitaleikur í 3. flokki B og
6. flokki því þar var leikið í einum
riðli, Týsstúlkurnar höfðu mikla yfirburði í 5. fiokki A og 6. fiokki og
þá komu Haukastúlkurnar skemmtilega á óvart með góðri frammistöðu
í öllum flokkum.

4.flokkur-A-lið:

1.-2. Srjarnan-Haukar.... ......3-1
S.sæti
ÍA
Prúðasta liðiö: Grindavik.
Besti Jeikmaðurinn: Elfa B. Erlingsdóttir, Stjörnunni.
Markahæst: Elfa B. Erfingsdóttir,
Stjörnunni, 16 mörk.
Prúðasti Ieikmaðurinn: Lóa Þorgeirsdóttir, Selfossi.

4.flokkur-B-iió:

1.-2. UMFA-Fjölnir(2)
1-2
3.-4. Breiðablik-KR
1-0
Prúðasta liðið: Valur.
Besti leikmaöurinn: Anna Frímannsdóttir, Fjölni.
Markahæst: Linda B. Karlsdóttir,
Grindavík, 10 mörk.
Prúöasti leikmaðurinn: Berglind
Júliusdóttir, Vikingi.

5.flokkur-A-lið:

l.-2.Týr-Haukar
4-0
3.-4.Stjarnan~FH
..3-2
5.-6. KR-Breiöablik
1-0
7.-8.Afturelding-Þór
1-1
9.-10. Fjðlnir-Valur
0-1
11.-12. IR-Þróttur....
....1-0
Pæjumeistari: Týr, Vestmannaeyjum.
Pruðasta liðið: Þróttur.
Besti leikmaðurinn: Elva Dögg
GrímsdóttuyTý.
Markahæst: Elva Dögg Grimsdóttir, Tý, 10 mork.
Prúðasti leikmaðurinn: íris Þorgeirsdóttir, ÍR.

5.flokkur-B-Hð: .

Spilað var í einum riöli. Úrslit
leikja urðu þessi:
Fjölnir(2)-Breiðablik
1-3
Haukar-FH
......0-0
Týr-Srjarnan
0-2
UMFA-Þór.
0-1
Fjölnir(l)-Fjölnir(2)
..0-0
1. sæti
..Þór, Vestmannaeyjum
2. sæti
Breiðablik
3. sæti
Haukar
Prúðasta liðið: Breíðablík.
Besti leikmaðurinn: Sil vía Rós Sigurðardóttir, Þór.
Markahæst: Árný Sigurvinsdóttir,
Haukum 13 mörk.
6. flokkur:
Snilað var I einum riðli. Úrslit
leikja urðu þessi:
Fjölnir-Haukar
0-0
UMFA~Þór(2)
4-0
ÞórdHPýr
1-9
Fjölnir-Breiðablik.........
0-5
Þór(2)-Haukar.......
0-6
Týr-UMFA
6-1
Breiðablik-Þórö)
...4-0
Þór(2)-Fjöln!r.
.0-3
Haukar-Týr
0-6
Breiðablik-UMFA
1-0
1. saeti
.Týr, Vestmannaeyjum
2. sæti
UMFA
3. sæn'
Breiðablik
Prúðasta liöið: Fjðlnir.
Bestí leikmaðurinn: Margrét
Lára Viðarsdóttir, Tý.

Blikar eru hér að hvetja sin lið af miklum krafti. Mikla athygli vakti að Breiðablik sigraði ekki i neinum flokki og mun það vera í fyrsta skipti i sögu mótsins.
DV-myndir Þorsteinn Gunnarsson

Besta pæjumót tíl þessa
- sagði Magnús Bragason mótsstjóri

Þorsteinn Gunnaisson, DV, Eyjunu
Magnús Bragason,
mótssrjóri
Pepsí-pæjumóts Þórs, var í sjöunda
himni með gang mála að þessu sinni:
„Skipulag og áætlun hefur aldrei
gengið betur en nú og var virkilega
þægilegt að sjá forvinnuna ganga eftir. Þefta er sjötta mótið og allt farið
að renna vel í gegn og vinnan dreifðist á fleiri hendur. Einnig ganga öll
samskipti við ýmsa aðOa sem við
þurfum að sækja til mun betur en
áður.

Helsti vaxtabroddurinn í íslenskri
knattspyrnu er hjá yngstu stelpunum og til marks um þáð þá er aðsókn
í 5. flokki á Pepsí-pæjumótinu orðin
slík að ákveðið var að hafa 6. flokk
að þessu sinni.
Pæjumótið er orðið með stærstu
knattspyrnumótum landsins og tóku
82 keppnislið þátt frá 20 félögum, alls
um 900 þátttakendur. Til Eyja komu
um 1300 manns í tengslum við mótið.
Sjálfboðaliðar voru vel á annað
hundrað og lögðu allir Vestmannaey-

ingar sig fram um að taka vel á móti
gestunum.

Gerum ekki of miklar kröfur

Ljóst er að stelpurnar eru alltaf að
spila skemmtilegri knattspyrnu og
framfarir því miklar. Keppnin er því
orðin mjög hörð og á stundum er
kannski krafa foreldra og aðstandenda helst til mikil til stelpnanna,
sem er að sjálfsögðu á kostnað
ánægjunnar. Þetta er því slæm þróun að mínu mati og má ekM gerast.
En það er ýmislegt annað að gerast

á pæjumótinu en að spila fótbolta.
Farið var í skoðunarferðir með PH
Víking og með rútum til að skoða
Heimaey. Haldin var grillveisla þar
sem Arni Johnsen tók lagið með
stelpunum og svo var að sjálfsögðu
glæsilegt lokahóf," sagði Magnús.
Magnús vildi koma á framfæri
þakklæti til allra sem lögðu hönd á
plóginn og þakka þátttakendum kærlega fyrir komuma og skemmtileg
kynni.
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Iþróttir urtglinga
Stelpurnar
eru flinkar
Þorsteinn Gunnaissan, DV, Eyjum:

Stelpurnar í 6. flokki Týs, V., sýndu góð tilþrif og urðu me istarar. Fle iri
myndir ve rða birtar síðar.

Kunnasta
knattspyrnukona
landsins, Ásta B. Gunnlaugsdóttir,
sem lagði skóna á hilluna í haust,
var heiöursgestur P epsí-pæjumótsins að þessu sinni. Dætur
hennar tvær kepptu með Breiðabliki í mótinu. Þegar Ásta var að
byrja í fótbolta á sínum tíma var
enginn yngri flokkur og byrjaði
hún 13 ára að æfa með meistaraflokki. Dóttir hennar, Hólmfríður
Ósk, leikur með 5. flokki og Gréta
Mjóll með 6. flokki.
„Það er alveg stórkostlegt að
fylgjast með stelpunum. Yngri
flokkarnir þekktust varla þegar ég
var að byrja í fótbolta. P æjumótið
er orðið svo stórt í sniðum að það
fer að verða erfitt að halda utan
um það. Mér flnnst stelpurnar yfirhöfuð mjög flinkar og í tveimur
yngstu flokkunum standa þær alveg í strákunum.
Aðstaðan í Eyjum fyrir svona
mót er frábær og þetta er sannkölluð ævintýraferð fyrir stelpurnar.
Stundum óska ég þess að vera
svona lítil og fá að upplifa þetta,"
sagði Ásta.

Þpisteinn Gunnaisscai, DV, Eyjunn:

Asta ásamt dætrunum, Ósk og
Grétu.

Vaisstelpurnar í 3. fiokki A, þær
Berglind íris Hansdóttir, Rakel
Logadóttir og Erna Erlendsdóttir,
vöktti athygli á íeikvellinum fyrir
hárgreiðslu ekM síöur en góöa
takta. Háriö var fléttað á margvísiegan hátt en þaer höfðu leikið sér
að því að gera þetta hver við aðra.
Þær stöliur voru á sínu fimmta
Pepsí-pæjumóti og finnst alltaf jafn
gaman'að koma til Eyja. Þeim
fannst sérstaklega skemmtjlegt að
spranga - en þær komu meö línuskautana með sér frá Reykjavík.
Aidurshópurinn á mótínu er
nokkuð dreifður, eða frá 7-15 ára:

Týsstelpumar Karitas og Margrét Lára sýndu góða tækni á pæjumótinu.

Undrabarnið Margrét Lára
-átta ára og heftir unnið fjóra pæjumótstitla
Sú stúlka sém vakti hvað mesta
athygli á P epsí-pæjumóti Þórs var
Margrét Lára Viðarsdóttir, Týt {Elíassonar sem lék mörg ár með ÍBV).
Hún er aðeins 8 ára og þykir hálfgert undrabarn í fótboltanum. Hún
skoraði alis 33 mörk 1 6 leikjum í 6.
flokki og 8 mörk í 5. flokki og var
markahæst og pæjumeistarí með
báðum flokkunum. Að auki var hún
valin besti leikmaður 6. fiokks. Hún
hefur, ásamt Karítas Þórarinsdóttur
verið pæjumeistarí þrjú ár í röð með
S. flokM og svo í ár með 6. flokki,
en þetta er í fyrsta skipti sem keppt
er í þeíra flokki.
Margrét hefur mikla boltatækni
ög mikinn skptkraft og er með ólíkindum aö hún skuii aoeins vera 8
ára - enda krafðist bjálfari eins liðsins aö fá að s)á fæðingarvottorö
hennar, því þjálfarinn stóð fastar á

því en fótunum á þvi að hún vseri
eldri eh það og því ólögleg. Varð
nokkur rekistefna út af þessu en svo
kom auðvitað hið sanna í ljós.
„Ég veit ekki af hverjuég er svona
góð í fótbolta - en ég og Karítas æfum þrisvar í viku með Tý og svo
erum viö í Knattspyrnuskóla Týs á
hverjum degi," sagöi Margrét.
Karítas segist hafa hyrjað ári á
undan Margréti Láru áð æfa fótbolta:
JÉg dró Margréti með mér á æfingu hjá Tý en þá vorum við 5 ára,"
sagði Karítas.
Uppáhaldsleikmenn þeirra beggja
eru þeir Romario og Baggio. Margréti finnst þó bróðir sínn, Bjarni
Geir, i svoiitlu uppáhaidi hjá sér, „og
hann er oft ífótbolta með mér," sagöi
sú stutta.
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iiOf snemma
í háttinn"
„Það er allt í lagi og bara mjög
skemmtilegt, nema á kvöldin því
þá þurfum við að fara svo snemma
í háttinn vegna þeirra yngstu. En
þaö er nú samt ágætt, því við verðum að vakna svo snemma á morgnana," sögðu Valsstúlkurnar.
Stelpurnar vorum sammála um
að þjálfari þeirra, Elísabet Gunnarsdóttir, væri uppáhaldsleikmaður þeirra og fyrirmynd. Einnig
fannst þeim strákarnir i Eyjum
mjög „sætir", enda kannski engin
furða þar sem fyrirliði Valsliðsins
fékk blómvönd frá einum Eyjapeyja í tilefni þess að hún átti afmæli á laugardaginn.

„Hreint ótrúleg tilfinning"
Þoisteinn Gunnarsson, DV, Eyjurii;
Elín Þorsteinsdóttir, fyrirhði 3.
flokks KR, var í sigurvímu eftir vinning gegn Breiðabliki í úrslitaleik, 2-1.
Þetta er annar P epsí-pæjumótstitillinn hennar en hún varð síðast meistari með 4. flokki KR fyrir tveimur
árum.

A-lið KR sigraði í 3. flokki e ftir spe nnandi úrslitale ik ge gn Bre iðabliki og vann, 2 - 1 .
i

Valsstúlkurnar f 3. flokki, Erna, Ralcol og Iris, vöktu mikla athygli me ð
góðum le ik og svo auðvitað hárgre iðslunni.

„Þetta er hreint ótrúleg tilfinning.
Við erum bestar og sigurinn því, að
mínu mati, réttlátur. KR-liðið er
mjög samstiilt og það var samtaka
hópur sem skóp sigurinn. Mér finnst
pæjumótið alveg frábær skemmtun
og er mjög gaman að vera með öllum
þessum frábæru stelpum," sagði El-

Uppáhaldsleikmaður hennar er
Ruid Gullit og henni finnst einnig
Helena Ólafsdóttir frábær leikmaður.
KR-stelpurnar fógnuðu mikið eftir
sigurinn og hlupu sigurhring eftir
leildnn.

IBV varð pæjume istari í ke ppni B-liða í 3. flokki kve nna. Fjölnir varð í 2. sæti.

i ii

Týr tefldi fram mjög skemmtilegu liði í 5. flokki. Þessar stelpur urðu meistarar í keppni A-liða.

Stjarnan úr Garðabæ varð pæjume istari i keppni A-liða i 4. flokki. Gott lið.

Leitið ekki langt yfir skammt. Allar byggingavörur á einum stað.
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Lausn sjómannadeil
unnar í sjónmáli?

Liðsstúlkur Hauka frá Hafnarfirði voru fyrstar til Eyja af aðkomuliðum

Pæjumót Þórs hefst í dag en verður sett í kvöld:

; Innrás 900 stelpna
Sjötta Pepsípæjumót íþróttafélagsins Þórs hefst í dag en þetta er
knattspyrnumót fyrir stúlkur á
aldrinum 8-14 ára. AIIs taka 82
keppnislið frá 20 félögum þátt í
mótinu og eru þátttakendur um
900. Alls koma á iniili 12-13 hundruð manns til Eyja í tengslum við
mótið sem er hápunkturinn í
knattspyrnunni hjá stúlkum um
allt land á ári hverju.
Keppt er sem fyrr í 5., 4., 3. og 2.
flokki kvenna auk þess sem nýr
flokkur, 6. flokkur, er með í fyrsta
skipti. Að sögn Magnúsar Bragasonar, mótsstjóra, er fjölgunin mest

hjá þeim yngstu í kvennaknattspyrnunni og þörfin orðin svo mikil á
nýjum flokki að 5. flokkur var að
springa.
Ásta B. Gunnlaugsdóttir verður
sérstakur heiðursgestur mótsins. Hún
er ein kunnasta knattspyrnukona
landsins í gegnum tíðina en hún lagði
skóna á hilluna í haust eftir langan og
farsælan feril.
Þátttökuliðin komu til Eyja í gær,
flest með Herjólfi í aukaferð í
gærkvöldi. Keppnin hefst kl. 10 í dag,
fimmtudag og er leikið á Þórs- og
Týsvelli. Formleg setningarathöfn
verður í kvóld kl. 19:00. Þar verður

Stefnir í 40% atvinnuleysi
Næstum öll vinna liggur niðri í
Vinnslustöðinni og á fóstudaginn
klárast allt hráefni í ísfélaginu og
þá verða tæplega 1000 Eyjamenn
án atvinnu ef sjómannaverkfallið
leysist ekki fyrir helgi.
Vinnslustöðin reyndi að fá úthafskarfa af færeyskum togurum en
ekkert varð af því og lauk vinnslu þar
á fóstudaginn. Er nú öll vinnsla stopp
nema að nokkrir eru að vinna í saltfiski. Sighvatur Bjarnason segir að ef
allt væri eðlilegt væru um 300 manns
að stórfum í landi hjá Vinnslustöðihni og telur hann þá með
skólakrakka sem væru að vinna í
humri. Um 75 sjómenn eru á skipum
Vinnslustöðvarinnar þannig að áhrif
verkfallsins ná til hátt í 400 manns.
I Isfélaginu er verið að vinna Rússa-

ýmislegt til gamans gert. Meðal
annars verður fallhlífastökk.fimleikasýning, flugeldasýning o.s.frv.
En Pæjumótið er ekki fara fótbolti.
Farið veröur með stelpurnar í skoðunarferðir, í grillveislu, kvöldvöku og
margt fleira.
„Veðurspáin fyrir helgina er góð.
Það spáir þurru og fínu veðri og við
eigum það eiginlega inni," sagði
Magnús.
Breiðablik hefur verið sigursælasta
liðið á PepsíPæjumótinu frá upphafi.
Að þessu sinni taka fjögur ný félög
þátt í mótinu; ÍBK, Selfoss, Þróttur R.
og Víkingur. Alls koma rúmlega 100
sjálfboðaliðar nálægt mótinu en eins
og Magnús komst að orði, taka allir
Vestmannaeyingar þátt í mótinu með
einum eða öðrum hætti. Hvatti hann
Eyjamenn til að fylgjast með mótinu.

í gærdag fylltust menn almennt
bjartsýni um lausn sjómannadeilunnar
en
þá
lagði
sáttasemjari fram tillögu til lausnar á verðmyndunarmálinu en það
hefur verið helsti ásteytingarsteinninn í viðræðunum til þessa.
Sérstaklega hafa sjómenn verið
ósáttir við að fá nánast engu að
ráða í mörgum tilvikum um
fiskverðið.
í þessum tillögum sáttasemjara
mun felast að útgerð og áhöfn geri
samning sín á milli um verð á þeim
fiski sem ekki fer á markað. Náist
ekki samkomulag með þessum hætti
skal nokkurs konar gerðardómur
skera úr.
I gær mátti finna talsverða bjartsýni hjá báðum aðilum um lausn
málsins en menn greindi hins vegar

A stolnum
bát í BjarnEngin
arey og
vandræði
fengu sér
í Eyjum
aö borða

I.í k iega hefúr það farið framhjá
fáuiii að yeruiegar breytingar
voru gerðar á síinanúinerakerii
landsmanna á laugardag.
Gömlu svæðanumerin heyra nú
sögunni tii og öll símanúmer á
landinu erunu sjö stafa. Ekki gekk
bessí breytíng alveg hnökralaust
fyrir sig alls staðar á iandinu en hér
í Eyjum kom ekkert óvænt upp á
að sögn Guðrúnar Ágústu Óskarsdóttur hjá Póstí og síma. „Ég veit
ekki til þess aó nokkur vandræði
hafi verió hér. Alla vega höfum
vió enga kvörtun fengið," sagði
Guðrún Ágústa.
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Símanúmerabreytingin:

þorsk sem var þeir áttu og eins hafa
þeir verið að kaupa fisk af smábátunum. „Þetta hráefni nægir okkur
út þessa viku en á mánudaginn
verður allt stopp," sagði Sigurður
Einarsson og þá verða um 150 manns
án atvinnu sé skólafólk talið með.
Hjá Isfélaginu eru 75 sjómenn þannig
að í allt eru 225 manns án atvinnu hjá
fyrirtækinu.
Samtals eru á bilinu 450 til 500 sjómenn á bátum í Vestmannaeyjum
þannig að nærri lætur að milli 900 og
1000 þúsund Eyjamenn verði atvinnulausir eða í verkfalli ef deilan
leysist ekki á næstu sólarhringum. Á
vinnumarkaði í Vestmannaeyjum eru
á bilinu 2200 til 2300 manns þannig
að nærri lætur að 40% verði án atvinnu eftirhelgi.

FJOLSKYLDUTRYGGING

nokkuð á um tímann sem tæki að
ganga frá samningi. þeir úr hópi
útgerðarmanna, sem rætt var við,
voru á því að unnt yrði að ganga frá
málum á innan við sólarhring ef
fullur vilji væri fyrir hendi. Fulltrúar
sjómanna voru ekki jafn bjartsýnir á
að ljúka mætti málinu á svo skömmum tíma. Þeir bentu á aö enn væru
18 atriði sem væru órædd aðeins
hefði verið gert út urh sex atriði á
þeim tíma sem liðinn væri. Þeim
þótti því ekki óeölilegt að teygst gæti
fram að helgi að ganga frá öllu sem
þyrfti.
En það sem upp úr stendur er það
aðnú viröist vera fullur vilji til að
semja og ætti því að fara að sjá fyrir
endann á þessu verkfalli sem að allra
dómi hefur staðið allt of lengi.

Klukkan rúmlega 9 á sunnudagsmorguninn barst tiikynning um að
gúmmíbát með utanborðsmótor
hefði verið stolið í höfninni.
Farið var út á björgunarbátnum Þór
og þá sást til bátsins sem var að koma
frá Bjarnarey. Um borð voru sex
menn sem viðurkenndu að hafa
stolið bátnum og að hafa farið í land í
Bjarnarey. Fóru þeir í veiðimannakofann og fengu sér að snæða áður
en haldið var til lands aftur.
Einhverjar skemmdir urðu á bátnum
og bjóóast sexmenningarnir til að
borga þær.

VARÐELDUR VIÐ
STRANDVEGINN
Þegar komið var undir morgun, eða nánar tiltekið klukkan 4:50,
veitti lögreglan því athygli að búið var að kveikja eld fyrir utan
KÁ við Strandveg. Þar hafði fólk safnað saman brettum og
öðru lauslegu í nágrenninu og myndað úr því bálköst. Sat fólk
við eldinn og skemmti sér en lögreglan reyndi án árangurs að
slökkva eldinn með slökkvitækjum og varð því að kalla út
slökkvilið. Gekk því greiðlega að slökkva eldinn. Þó reyndi
einn maður að hindra slökkvilið við störf sín og var hann handtekinn. Fékk hann að gista fangageymslu lögreglu þar sem
álitið varað hann vissi meira um málið. Varhann yfirheyrðurá
sunnudaginn en rannsókn málsins er ekki að fullu lokiö.
Ummerki eftir eldinn má sjá í malbikinu á bílastæóinu.

m

Sumaráætlun Herjólfs
Alla daga:
Frá Vestmannaeyjum: Kl. 08:15
FráÞoriákshöfn:KI. 12:00

Elnnig föstud. og sunnudaga,
Frá Vestmannæyjumkl. 15:30
FráÞorlákshöfnkl. 19:00.
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£yfastúlkurnar
slógu í gegn

Tug/r
Ey/o-

Eyjaliðin sópuðu til sín verðiaunum á sjötta Pepsí-Pæjumóti
íþróttafélagsins Þórs sem lauk á
sunnudaginn. Eyjaliðin unnu
fjóra flokka af sjö og áttu einnig
fjóra bestu leikmenn mótsins. 5.
flokkur Týs A vann þriðja árið í
röð, 5. flokkur Þórs B annað árið í
röð og svo stóðu 6. fiokkur Týs og
3. flokkur B ÍBV uppi sem sigurvegarar í sínum fiokkum.
Pepsí-Pæjumótið í ár þótti það best
heppnaða hingað til og var Magnús
Bragason mótsstjóri mjög ánægður
með hvernig það rann hnökralaust í
gegn að þessu sinni. Alls komu um
900 stelpur til Eyja í tengslum við
mótið og um 300 fararstjórar og
fpreldrar.
A myndinni má sjá hressar Þórsstelpur á setningu Pepsí-Pæjumótsins en nánar er sagt frá því í
máli og myndum á bls. 14og 15.
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Gömlu brýnin í Rolling Stones voru
með hljómleika á troðfullum
Idrætsparken í Kaupmannahöfn á
sunnudagskvölið. Meðal hljómleikagesta voru nokkrir tugir
Vestmannaeyinga og urðu þeir ekki
fyrir vonbrigðum ef marka má orð
Magnúsar Kristinssonar sem sagði
að hljómleikarnir hefðu í einu orði
sagt verið stórkostlegir.
Magnús treysti sér ekki til að segja
nákvæmlega um hvað margir Eyjamenn hefðu verið á hljómleikunum
en hann fullyrti að þeir hefðu skipt
einhverjum tugum. Magnús var í
stúku á besta staö á leikvanginum og
sagðist hafa notið hverrar mínútu.
„Það var stórkostlegt að sjá Mick
Jagger þeysast endana á milli á
sviðinu sem var frábært. Það er ekki
hægt að lýsa þessum hljómleikum
sem eru ekki bara hljómleikar heldur
stórkostleg sýning frá upphafi til
enda," sagði Magnús.

tAeðal

efnis:
Skuldir
bæjarsjóðs
jukustum
28%
- Bls. 7.

Kerfiðbýöur
upp á svindl
ogsvínarí
segiróskar.
- Bls 8 og 9.
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Flísinsem
varðað
bjálka
-Bls. 11.

Staðan ísjómannadeilunni

óljós eft irað t illaga sát t asemjara

Þýðir ekkert að koma heim aflur
nema hafa eillhvað í farteskinu
-segir Þorsteinn Guðmundsson varaformaður Jötuns.
Nú er að byrja fjórða vikan í verkfalli sjómanna og eftir að þeir
feildu
miðlunartillögu
sáttasemjara á mánudaginn virðist enn
vanta talsvert á að lausn sé í sjónináli. Greidd voru atkvæði um tillöguna í hverju félagi fyrir sig en
talið var upp úr einum potti í
Reykjavík. Niðurstaðan úr talningunni var sú að 58% þeirra sem
greiddu atkvæði voru á móti en
40% sögðu já. Sáttafundur hófst í
gær en á þriðjudag fóru fram
óformlegar viðræður sem virðast
ekki hafa skilað miklu.
Þó þessi niðurstaðan hafi orðið yfir
landið bendir allt til þess að sjómenn í
Vestmannaeyjum hafi samþykkt
tillöguna. Um leið og forráðamenn
félaganna kynntu tillöguna mæltu
þeir með því að hún yrði samþykkt.
Auðvitað heyrðust óánægjuraddir
með ýmis atriði, t.d. olíuviðmiðunina
og fram kom vantrú á að oddamaður
úrskurðarnefndar um fiskverð ynni af
heilindum. Einnig voru menn
óhressir með að sáttasemjari skyldi
ekki setja inn í tillöguna ýmis ákvæði
sem samkomulag hafði náðst um.
Fundur í Verðanda gekk svo langt að
senda frá sér ályktun þar sem vinnubrögð
ríkissáttasemjara
voru
fordæmd. Var fullyrt að hann hallaði

ávallt á launþega. Á móti kom að
menn töldu það stóran áfanga að útgerðarmaður
gat
samkvæmt
tillögunni ekki ákveðið einhliða fiskverð í beinum viðskiptum skyldra
aðila.
Þorsteinn Guðmundsson, varaformaður Jötuns, sagði í gær að á
óformlegum fundi deiluaðila á

þriðjudaginn hefðu menn komist lítið
áleiðis. „Þar var rætt um ýmis mál
sem stóðu út af í tillögu sáttasemjara
en ekkert þeirra var klárað. Olíuviðmiðunin var meðal þess sem tekið var
fyrir en þar komust menn ekkert áleiðis. Eins var rætt um að stytta
tímann hjá úrskurðarnefnd um fiskverð úr 14 dögum í sjö," sagði

Alvarlegasti fylgifiskur sjómannaverkfallsins er atvinnuleysið sem
það ieiðir af sér. í síðustu viku
höfðu 289 látið skrá sig hjá Vinnumiðluii Vestmannaeyja. Frá því
um helgi hefur verið stansláus
straumur l'ólks á bæjarskrífstofurnar þar sem atvinnuleysisskráning fer fram. Er gert ráð
fyrir að atvinnuleysi fari yfir 400
áður en skráningu iýkur í kvöld.
Erla Sigþórsdóttir á bæjarskrifstofunum sagöi að á föstudaginn
hefðu 289 verið skráðir atvinnulausir
I Vestmannaeyjum. Stærsti hlutinn

kemur frá Vinnslustöðinni sem hætti
vinnslu föstudaginn 2. júní. A föstudaginn var lauk vinnu í ísfélaginu og
fráþví á mánudag hefur fólkið þaðan
streymt á bæjarskrifstofurnar tíl að
láta skrá sig. „Það er mikið að gera
því þessu fylgir mikil skriffinnska.
Hvað margir hafa sótt um atvinnuleysisbætur vitum við ekki fyrr en á
morgun þegar skráning fer ffam. En
gera má ráð fyrir að atvínnulausir
verði orðnir öðru hvoru megin við
400 í vikulokin," sagði Erla.
Reynist Erla sannspá er þetta mesta
atvinnuleysi" í Vestmannaeyjum
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Þorsteinn og vildi hann ekkert spá um
framhaldið. „Við verðum aö hafa
eitthvað í farteskinu áður en við
förum heim því sjómenn vilja meira
en var í tillögu sáttasemjara," sagði
Þorsteinn að endingu, en ekki voru
menn úrkula vonar um að sættir
tækjust í nótt.

Nýtf atvinnuleysismet?
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Flötum 20-Sími 481-1535

VIÐGERÐIR 0G SMURSTÖÐ:
Græðisbraut 1 -sími 481-3235

síðustu áratugi því í sjómannaverkfallinu í janúar 1994 komst
atvinnuleysið mest í 318. Það dekkir
líka myndina enn frekar að skólafólk, sem var við nám 1994, er nú án
atvinnu. Það á ekki rétt á atvinnuleysisbótum og kemur því hvergi
fram í tölum um atvinnuleysi.
Gera má ráð fyrir að hátt í 200
skólanemendur hafi ekki fengið
vinnu vegna verkfallsins og allt að
550 sjómenn eru líka án atvinnu
þannig að sjómannaverkfallið bitnar
á milJi 1100 og 1200 manns í
Vestmannaeyjum.
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! BRU ARBILIÐ

Alla daga Frá Eyjum:KI. 08:15
Frá Þorl.höfn: Kl. 12.00
Einnig föstud. og sunnud: |
Frá Vestmannaeyjum kl . 15:30 I
Frá Porlákshöfn kl. 19:00
■
Aukaferð fimmtudaga Ijúni og júlí|
FráEyjumkl. !5:30ogfrá
|
Porlákshöfn kl. 19:00.
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Sjötta Pepsí-Pæjumótinu, því besta hingað til, lauk á sunnudagskvöldio:

Landakirkja
Fimmtudagur 16. júní
16:00 Útför Sigurveigar Margrétar
Ólafsdóttur
Laugardagur17.júní
11:00 Hátíðarmessa á Þjóðhátíðardegi.
- Altarisganga.
- Messukalli.
-AksturfráHraunbúðum.
Sunnudagur11. ji'iuí
Messufall.
Þriðjudagur 20. júni Bænasamvera I
heimahúsi. Uppl. á skrifstofu
ATH! Frá sunnudegi 18. júní til
fimmtudagsins 22. júni sækja prestar
Landakirkju prestastefnu islánds í
Háteigskirkju í Reykjavlk. Þurfi
nauðsynlega að ná f prest á þessu
tímabili erfólk beðið að snúa sértil
lögreglunnar, sem getur haft uppi á
prestunum fljótt og örugglega.

Hvítasunnukirkjan
Fimmtudagur
20:30 Biblíufræðsla - Hvernig er
maðurinn gerðurfrá sjónarmiði
Bibllunnar.
Fðstudagur

20:30 Unglingasamkoma
Laugardagur
20:30 Brotning brauðsins

Sunnudagur
11:00 Morgunsamkoma
Allir velkomnir. ATH! Breytturtími.
ATH! Frjálsaðganguraðöllum

samkomum!

Aðventkirkjan
Laugardagur:
kl. 10:00 Biblíurannsókn
kl. 11:00 Guðsþjónusta
Ræðumaður:
ÓlafurV. Þóroddsson
Verið velkomin (Aðventkirkjuna.

Eyjastelpurnar sópuðu
til sín verðlaunum
- Unnu fjóra flokka af sjö og áttu besta leikmanninn í fjórum flokkum. Allar stelpurnar sigurvegarar.
Eyjastúlkurnar kouiu, sáu og sigruðu á sjötta Pepsí-Pæjumóti
íþróttafélagsins Þórs sem lauk á
sunnudaginn. Kvennaknattspyrnan
í Vestmannaeyjum er á uppleið því
öll Eyjaliðin stóðu sig með mikilli
prýði. Týsstelpúr unnu tvo yngstu
flokkana með yflrburðum, 6. flokk
og 5. flokk A, gestgjafarnir í Þór
unnu 5. flokk B og ÍBV vann 3.
flokk B auk þess sem A-liðið
krækti í bronsið. Alls hirtu heimaIiðin fjóra titla af sjö og sömu sögu
er að segja um útnefninguna á
besta leikmanni mótsins. Þetta var
því fyrst og fremst sigurhátíð
Eyjamanna og undirstrikar mikinn uppgang í yngri flokkunum hjá
stelpunum á undanförnum árum.
Alls mættu til leiks að þessu sinni
um 900 stelpur auk nokkur hundruð
fararstjóra og fylgdarmanna á
PepsíPæjumótið. Það er samdómaálit
þeirra sem FRÉTTIR ræddu við að
þetta hafi verið best heppnaða og
skipulagða mótið hingað til. „Skipulag og áætlun hefur aldrei gengið
betur en nú og virkilega þægilegt að
sjá forvinnuna ganga eftir. Þetta er
sjötta mótið og allt farið að renna vel
í gegn og vinnan dreifist á fleiri
hendur. Einnig ganga öll samskipti
við ýmsa aðila sem við þurfum að
sækja til mun betur en áður," sagði
Magnús
Bragason
mótsstjóri.
„Framfarirnar hjá stelpunum eru
miklar. Keppnin eru því orðin mjög
hörð. Á köflum er krafan frá foreldrum og aðstandendum orðin
einum of mikil á þessar stelpur sem
er á kostnað ánægjunnar að koma
hingað og spila fótbolta og hafa
gaman af því. Það er slæm þróun að
mínu mati og má ekki gerast," sagði
Magnús og er hægt að taka undir
þessi orð hans. Hinir fullorðnu mættu
oft á tíðum sýna krökkunum meiri
tillitsemi þegar þau eru í leik og fyrst
og fremst vera hvetjandi. Það sama á
við um þjálfara. En þetta eru
undantekningatilvik og flestir voru
sér og sínum til mikils sóma.
Mikil spenna var í úrslitaleikjum
mótsins sem voru fimm. Ekki voru
formlegir úrslitaleikir í 6. flokki og 3.

flokki B því þar var aðeins keppt í
einum riðli. Mest var spennan í 3.
fiokki A þar sem KR sigraði
Breiðablik í spennandi úrslitaleik.
Týsstelpur burstuðu 5. og 6. fiokk.
Var þetta þriðji Pepsí-Pæjumótstitill
5. fiokks Týs í röð undir stjórn Ernu
Þorleifsdóttur þjálfara. Þá voru
Þórsstelpur verðugir meistarar hjá 5.
flokki B en þetta var annar sigur
liðsins í röð á mótinu en að þessu
sinni unnu þær á markatölu.
Sem fyrr var ýmislegt annað gert á
mótinu en að leika knattspyrnu. Farið
var í siglingu með PH Viking, í
skoðunarferðir með rútum, haldin
grillveisla og veglegt lokahóf, svo
eitthvaö sé nefnt. Setningarhátíðin
varð ekki eins vegleg og efni stóðu til
vegna þoku en lokahátíðin var mjög
góð. En það er alveg sama hversu 3. flokkur IBV B, Pepsí-Pæjumótsmeistarar 1995, ásamt þjálfara sfnum
dagskráin er vegleg og fjölbreytt, eins Heimi Hallgrímssyni.
og hún hefur ávallt verið. Það sem
skiptir mestu máli er að þátttakendur
komi með jákvæðu hugarfari og hafi
gaman af því að leika knattspyrnu og
dvelja saman í nokkra daga í Eyjum.
Og það gerðu stelpurnar svo sannarlega, þær voru staðráðnar í að
skemmta sér og sínum. Sérstaklega
var gaman að fylgjast með þeim á
sunnudeginum þegar úrslitaleikirnir
fóru fram. Þá var mikið sungið og
hvatt og örugglega margar hásar
raddir á eftir.
Og allar þessar frábæru stelpur,
sem voru félögum sínum til mikils
sóma, eiga það sameiginlegt að vera
sigurvegarar Pæjumótsins, ásamt
mótshöldurum sem stóðu í ströngu.
Alls- komu vel á annað hundrað
sjálfboðaliðar nálægt mótinu og hafa
þeir aldrei verið fieiri, og samhentari 5. flokkur Þórs B, Pepsi-Pæjumótsmeistarar 1995, ásamt þjálfara s í n u m
í aðgerðum sínum. Mest mæddi á Katrínu Harðardóttur.
Magnús mótsstjóra og leysti hann sitt
hlutverk með sóma.
ÞoGu
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Margrét Lára og Karítas hafa unnio fjóra Pepsí-Pæjumótstitla:

Kunnum ekki að tapa
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5. flokkur Týs A, Pepsí-Pæjumótsmeistarar 1995, ásamt þjálfara sínum
Emu Þorleifsdóttur.
'

Margrét Lára Viðarsdóttir (Elíassonar), leikmaður 6. og 5. flokks
Týs, vakti niikla athygli á PepsíPæjumótinu. Ilún er aðeins 8 ára
og bar höfuð og herðar yfir jal'naldra sína sem og stelpur sem eru
tveimur árum eldri. Hún skoraði
hvorki fleirí né færri en 33 mörk í í
6 Ieikjum í 6. flokki og 9 mörk í 5.
flokki og varð Pepsí-Pæjumótsmeistari með báðum flokkum! Auk
þess var hún valinn besti leikmaður 6. flokks. Hún hefur ásamt
Karítas
Þórarinsdóttur
verið
Pæjumótsmeistari þrjú ár i röð
með 5. flokki og svo í ár með 6.
flokkí en þetta er í fyrsta skipti sem
keppt er í þeim flokki.
Margrét Lára hafði dæmalausa *- '■ 'i
yfirburði í 6. flokki. Þjálfari eins Karítas og Margrét Lára.
andstæðinganna trúði því ekki að
Margrét Lára væri 8 ára og krafðist
þess að fá að sjá fæðingarvottorð Karítas eftir að þær höfðu rúllað upp
6. flokki ásamt meðspilurum sínum
hennar!
Rætt var við Margréti Láru og og var úrslitaleikurinn í 5. flokki

framundan. „Segðu Gauja bæjó að
koma með kók og Prins Póló eftir
leikinn," sagði Margrét Lára og
uppskar mikinn hlátur frá hinum
liðsmönnunum sem fylgdust spenntar
með viðtalinu. Margrét Lára segist
ekki vita af hverju hún sé svona góð í
fótbolta. Hún og Karítas æfa þrisvar í
viku með Tý og svo eru þær í
Knattspyrnuskóla T ýs þar sem þær
æfa á hverjum degi.
Karítas segist hafa byrjað ári á
undan Margréti Láru að æfa fótbolta
og það var svo hún sem dró Margréti
Láru á æfingu hjá Tý. Þá voru þær
aðeins 5 ára. Uppáhaldsleikmenn
þeirra beggja eru Romario og Baggio
en Margrét Lára bætir því við að
Bjarni Geir bróðir sé í svolitlu
uppáhaldi enda séu þau oft saman í
fótbolta ásamt bróður þeirra og þeir
negli hana stundum niður, og svo
hlær hún. Báðar segjast þær ekki
kunna að tapa, nema stundum i
handbolta.
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6. flokkur Týs Pepsí-Pæjumótsmeistarar 1995, ásamt þjálfara sínum Ernu
Þorleifsdóttur.
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Otrúleg dramatík

IÞROTTIR
Agætiíis leiku r
þrátt fyrir fap

þegar 5. flokkur Þórs B varo PepsíPæjumeistari.
Það var mik.il dramatík þegar 5.
flokkur Þórs B varð PepsíPæjumótsmeistari. Þær urðu meistarar
á markahlutfalli en aðeins munaði
einu marki á þeim og Breiðabliki
sem varð í 2. sæti.
„Við töpuðum tveimur leikjum,
gerðum eitt jafntefli en unnum hina.
Fyrir síðasta leikinn héldum við að ef
við myndum vinna hann lentum við í
2. sæti. Við unnum hann og uróum
mjög glaðar. En þegar við komum í
Þórsheimilið var okkur sagt að við
værum orðnar Pæjumeistarar því
Breiðablik hafði aðeins gert jafntefli
við Hauka. Við trúðum þessum varla
og við öskruðum bara af gleði. Þetta

3. flokkur A:
l.sæti
KR
2. sæti
Breiðablik
3. sæti
ÍBV
Prúðasta lið: Leiknir.
Besti leikmaður:
Laufey Ólafsdóttir, Val.
Markahæst: Laufey Ólafsdóttir Val
og Anna Heidi Hilmarsdóttir UMFA
12mörk.
Prúðust: Eyrún Jóna Sigurðardóttir
Keflavík.
3. flokkur B:
l.sæti
ÍBV
2. sæti
Fjölnir
3. sæti
Breiöablik
Prúðasta lið: Keflavík.
Besti leikmaður:
Hind Hannesdóttir ÍBV.
Markahæst: Hind Hannesdóttir 14
mörk.
Prúðust: Eva Thoroddsen Fylki.
4. flokkur A:
1. sæti
Stjarnan
2. sæti
Haukar
3. sæti
IA
Prúðasta Iið: UMFG.
Besti Ieikamaður:
Elva B. Erlingsdóttir Stjömunni.
Markahæst: Elva B. Erlingsdóttir
Stjömunni 16. mörk.
Prúðust: Lóa Þorgeirsdóttir Selfoss.
4. flokkur B:
l.sæti
Fjölnir
2. sæti
UMFA
3. sæti
Breiöablik
Prúðasta lið: Valur.
Besti leikmaður: Arna
Frímannsdóttir Fjölni.
Markahæst: Linda Björk
Karlsdóttir UMFG lOmörk.
Prúðust: Berglind Júlíusdóttir
Víking.
5. flokkur A:
l.sæti
Týr
2. sæti
Haukar
3. sæti
Stjarnan
Prúðasta liðið: Þróttur.
Besti leikmaður:
Elva Dögg Grímsdóttir Tý.
Markahæst: Elva Dögg
Grímsdóttír Tý 10 mörk.
Prúðust: íris Þorgeirsdóttir ÍR.
5. flokkur B:
l.sæti
Þór
2. sæti
Breiðablik.
3. sæti
Haukar
Prúðasta lið: Breiðablik.
Besti leikmaður:
Silvía Rós Sigurðardóttir Þór.
Markahæst: Ámý Sigurvinsdóttir
Haukum 13 mörk.
Prúðust: Helga Björg
Þorvarðardóttir Haukum.
6. flokkur:
1. sæti
Týr
2. sæti
UMFA
3. sæti
UBK
Prúðasta Iið: Fjölnir.
Besti leikmaður:
Margrét Lára Viðarsdóttir Tý.
Markahæst: Margrét Lára
Viðarsdóttir Tý 33 mörk.
Prúðust: Sara Hilmarsd. UMFA.

er nefnilega annað skiptið sem við
verðum Pæjumótsmeistarar en yið
unnum líka í fyrra," sagði íris
Elíasdóttir, fyrirliði hðsins við
Fréttir.
íris var primus mótor Þórsliðsins.
Hún skoraði 4 mörk og stjórnaði leik
liðsins eins og herforingi. Uppáhaldsleikmenn hennar eru Sumarliði Arnason, frændi hennar, og Asta B.
Gunnlaugsdóttir. íris hefur æft fótbolta í 2 ár og uppskeran er ekki
slæm, eða tveir titlar!
„Það er rosalega gaman að kynnast
svona mórgum stelpum í hinum
liðunum. Þeim finnst gaman aó koma
til Eyja og skemmta sér vel. Ég
hlakka samt meira til að. fara á Gullog silfurmótið því þá förum við
svona saman í burtu frá Eyjum,"
sagði íris. Hún sagði að eitt skemmtilegt atvik hefði komið upp á í mótinu.
Hún keppti einnig með 4. flokki og
var að fara með þeim stelpum í mat
þegar ein stelpan í liðinu fékk
rosalegan verk í bakið. „Hún lagðist í
malbikið fyrir utan Hásteinsblokkina
og gat ekki staðið upp. Við náðum í
lögguna sem var þama rétt hjá og
þegar hún kom varð stelpan svo
hrædd að hún stóð upp. En hún var
ekkert alvarlega meidd, var bará að
drepast í bakinu og jafnaði sig. En
við hlógum mikið að þessu."

PUNKTfiR
• Magnús Bragason mótsstjóri hafði í
mörg horn að líta á mótinu. Einu
sinni var hann orðinn svo utan við
sig að þegar hann var að hringja
eitthvað út í bæ, hringdi hann í hitt
númerið sem er í Þórsheimilinu. Og
auðvitað svaraði hann svo í símann
en sagði svo: Heyrðu, það er bara
enginn í símanum!!
• Heimferðin af Pæjumótinu gekk
mjög vel, nema að aukavél sem átti
að koma á mánudagsmorguninn til
að ná í einn hópinn, var send á
ísafjorð í staöinn. Þegar til átti að
taka og fljúga til Eyja var orðið
ófært. Þessi 70 manna hópur þurfti
að bíða þangað til seinni partinn að
loks rofaði til flugs og hópurinn
komst til síns heima.
• Alls voru leiknir 149 leikir á
Pæjumótinu og skoruð 88 mbrk.
Flest mörkin komu í 4. flokki A eða
200ogsvol87í3. flokkiA.

GolfævintýriÖ
blásiÖ aí

Ekkert varð af Golfævintýri Golfklúbbs Vestmannaeyja en það átti að
hefjast á mánudaginn. í boði voru
æfingabúðir l'yrir kylfinga af öllu
landinu á aldrinum 8-14 ára en auk
þess var þétt skipuð dagskrá með
skoðunar- og bátsferðum, grillveislu
og ýmislegu fleira.
Að sögn Ævars Þórissonar, framkvæmdstjóra GV, var þátttakan sæmileg. En ástæðan fyrir því að þetta var
blásið af var sú að keppendumir áttu aó
koma á vegum golfklúbbanna og þeim
átti að fylgja fararstjórar. Hins vegar
rakst þetta á eitthvað klúbbamót og
engir fararstjórar fengust. Ekki þótti
ráðlegt að taka á móti hópnum án
fullorðinna.
Ævar segir að í staðinn verði þetta
gert með pompi og pragt næsta sumar.
Þá verður þetta markaðssett enn betur
og kom m.a. inn í kappleikjaskrár golfklúbba um allt land auk þess sem
landsstjórnin lagði áherslu á að betta
yrði haldið á næsta ári.
Þess má geta að í síðustu viku komu
19 strákar fá Golfklúbbnum Kili í
Mosfellsbæ. Þeir voru viku of snemma
á ferð í Golfævintýrið. En GV-menn
brugðust vel við og keyrðu dagskrána í
gegn og tókst mjög vel til.

KR sígraði ÍBV í Eyjum 4-2 í
Eyjura á laugardagran í 1. deiid
kvennaf opnum og skemmtilegum
leik. EyjastúUcur hefðu átt að ná
forystunra því þær fengu tvð;
dauðafæri áður en Olga Færsetb
skoraói frábært mark fyrir KR, lék
varnarmenn ÍBV upp úr skónum og
skoraði. KR stúlkur bættu.: svo
þremur mörkum við en työ j»írra
yoru eftir herfíleg varnar-mistök hjá
IBV. En ÍBV átti sín færi í letknunv
sem þær nýttu illa. En þær gerðu tvð;
mörk í lokin. Fyrst Agústa Dröfn
Sígmarsdóttir eftir varnarmis-tök og:
svo,íris Sæmundsdóttir.
ÍB V liðið lék ágættega á köflum f:
þessum leik, fengu nóg af færumsem þær þurfa að nýta betur. Júgóslavneski markvörðurinn, sem gekk
til liðs við ÍBV i síóustu víku, komst
ekki í tæka tíð í þennan leik en
verður meó í næsta og verðurmikili
styrkur fyrir ÍBV. Olga Færseth varbest hjá KR en Iris og Sígrön:
Sigurðardóttir hjá ÍBV.

Hressar Þórsstelpur á setningunni

Jón Þór vann

Og svo berjumst við í þessu stelpur. 6. flokkur Þórs stillir saman strengi
sína ásamt þjálfaranum Erlu Gísladóttur.

Ásta B. Gunnlaugsdóttir, heiðursgestur PepsíPæjumótsins:

Óska þess að ég að værí
fítil til að upplifa þetta
„Það er alveg stórkostlegt að
kvennaknattspyman skuli hafa náð
svona mikilli útbreiðslu. Yngri
flokkamir þekktust varla þegar ég var
að byrja. Pæjumótið er orðið svo stórt
í sniðum að það fer að verða erfitt að
halda utan um það. En mér finnst
stelpurnar yfir höfuö mjög flínkar og
í tveimur yngstu flokkunum eiga þær
alveg roð í strákana. Aðstaðan í
Eyjum fyrir svona mót er frábær og
þetta er sannkölluð ævintýraferð fyrir
stelpurnar. Stundum óska ég þess að
vera svona jítil og fá að upplifa
þetta," segir Asta B. Gunnlaugsdóttir
fyrrverandi landsliðskona og kunnasta knattspyrnukona landsins sem
lagði skóna á hilluna í haust. Hún var

heiðursgestur PepsíPæjumótsins að
þessu sinni. Dætur hennar tvær
kepptu með Breiðabliki í mótinu,
Hólmfríður Ósk með 5. flokki og
Gréta Mjóll með 6. flokki. Þetta er
þriðja Pæjumótió sem Ásta er
viðstödd.
„ Þær eru allar sigurvegarar af því
þær eru með og allar eru þær góðar á
sinn hátt í sínum stöðum. Það er svo
gaman að sjá allar þessar stelpur og
breytingin hefur verið mikil á
undanfömum árum. Þegar ég byrjaði
í fótbolta 13 ára voru yngri flokkarnir
ekki til og ég byrjaði strax með
meistaraflokki. En mín skilaboð til
þessara ungu stelpna á Pæjumótinu
eru: Haldið áfram að æfa."

IBV og FH a
miðvikudaginn
Næsti heimaleikur IBV í 1. deildinni verður á miðvikudaginn gegn FH í
Eyjum, en ekki þriójudag eins og búió var að auglýsa. Leikurinn hefst kl,
18:15 (korter yfir sex). Vakin er athygli á tímasetningunni sem er vegna
setningu Shellmótsins sem hefst kl. 20:30.
Vestmannaeyúigar eru hvattir til að fjöJmenna á völlinn til að fylgjast
með leik ÍBV og FH. Gestirnir eru í 2. sæti i. deiidar með 6 stig en ÍBV um
miðja deild með 4 stig.

Margrét Lára
Viðarsdóttir i
Margrét Lára Viðarsdóttir (Elíassonar) í Tý sló í
gegn á PepsíPæjumóti Þórs um helgina.
Nafn: Margrét Lára Viðarsdóttir.
Aldur: Fædd 25. júlí 1986.
Félag og f lokkur: 6. og 5. f I. A Týs í fótbolta, 6. fl.
ÍBV í handbolta.
Staða á velli: Kantmaður ífótbolta, miðja í
Bp
handbolta.
Helsti styrkur: Leikin, fljót og skotviss.
Flest mörk í einum leik: 8 í fótbolta og 12 í
handbolta.
Eftirminnilegasta atvikið: Úrslitin á Pæjumótlnu
'94. Þá var vítakeppni milli Stjörnunnar og Týs og ég skoraði úrslitamarkið.
Uppáhalds lið og leikmaður: Týr og Romario.
Hvað fær þig til að brosa: Allt spaugilegt þegar Karítas segir brandara.
Hvar lenda IBV stelpurnar ísumar: Rétt fyrir neðan miðja deild.
Uppáhalds tölvuleikurinn: Fótboltaleikir.
Hvað á að verða þegar þú verður stór: Spila fótbolta og þjálfa íþróttir.
Hver er sætastun Blær (hestur bróður míns).
Besti vinur: Karítas.
Að lokum: Ég hvet allar stelpurtil að mæta á æfingar í handbolta og fótbolta.

Hínn efnilegi kylfmgur, Jón Þór
Klemensson, bar sígur úr býtum í
Minningarmóti Leifs Ársælssonar
sem haldíð var um helgina. Annar
efnílegur kylfíngur, Karl Haraidsson
sem aðeins er 11 ára, varð í 2, sæti
og Sigmar Pálmason t 3. sæti.
Leikið var með forgjöf. Sigurður
Guðmundsson fékk aukaverðlaun
fyrir að vera næstur hoiu.

Yngri I lokkar
3. fl. karla ÍBV vann Þrótt 4-1 á
útivelli í síðustu viku. Bjarni Geir
Viðarsson, Hjalti Jónsson, Magnús
Elíass^n og Óskar Jósúason skoruðu
mörk ÍBV sem er meó 6 stig eftír 2
leiki.
3. flkvenna ÍBV hefur leíkið tvo
leiki á fslandsmótinu og unniö báða.
FyrstunnuþærFjðlni 1-Omeðmarki
Ágústu Sigraarsdóttur. Síðan tóku
þær Fylkisstúlkur í bakaríið 5-2.
Mörkin skoruðu HmdHannes- dóttir
2, Ágústa 2 og Lára Dögg
KonráðsdótrJr 1.
2. fl. ÍBV kvenna vann Fjötni 2-0
og 3. fl. kvenna ÍBV vann einnig
Fjölni 1-0. Þá tapaði 4. fl. kv. Týs
fyrir Haukum 2-7.

4.deildin
4. deiidarlíðin gerðu þaó gott um
helgina. Smástund gerði jamtefli vió
Reyní Sandgerói á tJtivelli 3-3.
Huginn Helgason ; skoraði 2 og
Magnús Steíndórsson 1. Smástund er
meö 4 stig eftir 3 leiki.
Fraraherjar burstuðu Haraar frá
Hveragerðí 6-0. Sigmar Helgason
skoraói 2, Einar Gísjason 1, Lúóvík
Jóharmesson 1 og Ómar Sraárason
og Hjalti Jóhannesson með sitt hvort
glæsimarkið. Framherjar eru með 3
stígeftir3 leiki.

ÍBV U23-Fram
á mánudaginn
; A mánudaginn ieikur ÍBV skipað
leikmönnum 23 ára og yngri gegn 1.
deildartíðí Fram i 16 liða úrslitum
bikarkeppninnar. Leíkurinn fer fram
á Hásteinsvelli og hefst ki, 20.
1. deíldarlið ÍBV mætír hins vegar
KVA (sameiginlegu liði Eskfírðinga
og Rcyðfirðinga) á útivelli í bikarnum á sunnudaginn. Reglur bikari
kcppninnar hljóða þannig að lió setrt
á tvð líð í bíkanram í sömu urnferð
eins og IBV, má ekkistilla upp sðmu
leikmönnura i báðum leikjúm, en
varamenn hjá A-liði mega svo spila
með U23 hafi þeir aldur tíi, Einnjg
mega spila með þrír eldri leikmenn.;
Að sögn er í deiglunni að láta Iiina
ungu og efnílégu stráka eíns og
Steingrím, Rút, Hermann og jafnveJ
Tryggva oil. spila með ÍB VTJ23 syö
Framarar fáí verðuga mótspymu á
raánudaginn.
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MORGUNBLAÐIÐ

BORN OG UNGLIIMGAR

Pæjurnar
skorudu
mörkin

Bikarinn, sem Laufey Ólafsdóttir
úr Val fékk til varðveislu í eitt ár
fyrir að vera valin efnilegasta stúlka
mótsins, var veittur í fyrsta sinn
núna. Ólafur Pétur Sveinsson gaf
þennan bikar til minningar um Lárus Jakobsson, en hann lést langt
um aldur fram fyrir tæpum tveimur
árum. Hann var í raun hugmyndasmiðurinn að slíkum mótum sem
Pæjumótið er. Laufey fékk einnig
áritaðan skjöld til eignar.
Kristinn Björnsson, landsliðsþjálfari kvenna í knattspyrnu, var
að rigndi hressilega á stelpurn- heiðursgestur á mótinu og auk þess
ar í mótinu frá fyrsta degi og að heilsa upp á liðin í úrslitaleikjunfram að þeim síðasta en sólin brosti um afhenti hann þeim verðlaun og
^ ^ ^ ^ ^ ^ _ aðeins við úrslita- viðurkenningar. Samúel Örn Erlleikjunum á sunnu- ingsson, íþróttafréttamaður, var
Fré
SigfúsiG.
deginum. Stelpurn- kynnir á lokahófinu og honum leiddGuðmundssyni ar létu rigninguna ist ekki að kynna Grétu Mjöll SamíEyjum
ekkert á sig fá og úelsdóttur, sem leikur með 6. flokki
allt gekk snurðulaust. Magnús Breiðabliks. Hún varð markahæst
Bragason, framkvæmdastjóri móts- allra á mótinu - gerði 18 mörk.
ins, sagði réttilega fyrir mótið að Menn mega geta sér til um skyldeinu aðilarnir sem ekki hefði tekist leika hennar og Samúels Arnar.
að semja við væru veðurguðirnir. Kristín Hjálmarsdóttir markvörð-

SJÖUNDA pæjumót Þórs fór
fram íVestmannaeyjum dagana 13.-16. júní. Þátttakendum
f er fjölgandi ár f rá ári og voru
pæjurnar nú nálægt 900. Þær
komu frá tuttugu félögum víðsvegar af landinu og einnig frá
Færeyjum, en færeyskt lið
sendi nú liðtil þátttöku ífyrsta
sinn ísögu mótsins. Titlarnir
dreifðust jaf nt og er greinilegt
að liðin eru að gera kvennaknattspyrnunni til góða.

Þ

FRAMTÍÐARLEIKMENN í 1 . delld kvenna. Þær tvær pæjur
sem mynda efri röðina helta Hrafnhildur Arnólfsdóttir og
Edda Lára Lúðvíksdóttlr. Hinar heita f.v. Málfríður Sigurðardóttir, tvíburarnir Kristín og Guðbjörg Sigurðardætur og
lengst til hægri er Vala Smáradóttir. Þær leika allar með
A-liðl Vals í 4. flokki.

Morgunblaðið/Sigfús G. Guðmundsson

BREIÐABLIKSPÆJUR hafa líklega skorað mark af tllburðum þessara stúikna að dæma. Þær
unnu samt ekki „fagnkeppnina" því flmmtl flokkur KR varð hlutskarpastur í þeirri keppni.

ur og fyrirliðinn Sonný Lára Þráinsdóttir úr Fjölni voru kátar eftir sigurinn á FH í úrslitum um fyrsta
sæti hjá 5. flokki B. „Við unnum
þetta með mikilli baráttu en úrslitaleikurinn á móti FH var langerfiðastur, en við unnum hann 1:0. Við
höfum ekki komið áður á Pæjumót
en við komum pottþétt aftur. Það
verður örugglega erfitt að vinna
mótið aftur næst. Liðið okkar er
mjög gott og við erum með fínan
þjálfara - hana Evu Rós. Það var
nú skemmtilegra að spila í sólinni
í dag heldur en í rigningunni, sem
var búin að vera hina dagana."
Á laugardeginum var efnt til
keppni um besta „fagnið" og urðu
stúlkurnar í 5. flokki KR hlutskarpastar. Reyndar fréttist af miklum
„fagnæfingum" hjá 6. flokki Þórs
frá Vestmannaeyjum og ætluðu
þær sér sigur í þessari keppni. Þær
höfðu ekki heppnina með sér því
þær léku einn leik þann daginn en
honum lauk með markalausu jafntefli.
Stúlkurnar í A-liði 4. flokks Vals
voru kátar eins og allir aðrir þátttakendur. „Við urðum í fimmta
sæti og erum mjög ánægðar með
það því það eru átján lið svo þetta
er bara gott hjá okkur. Við höfum
aldrei náð svona góðum árangri
áður. Það var bara fínt að spila í
allri rigningunni því þá er gott að
renna sér." Svo sungu þær „Mér
finnst rigningin góð..." hástöfum.
„Við erum svolítið pirraðar á því
þegar þjálfarinn er að skamma okkur því við megum ekkert tala saman þegar við erum að fara að sofa,
en hún Erla [þjálfarinn] er best
þegar hún splæsir á okkur ís eftir
sigurleiki, en það mætti alveg vera
oftar. Við erum allar jafn góðar í
liðinu og markvörðurinn hjá okkur,

Góðar minningar
frá Pæjumóti
sópaði að sér verðlaunum og viðurkenningum á Pæjumótinu í
Eyjuin. Hún varð markahæst í

3. flokki A og var valin best.
Einnig hlaut hún iiýjan titil sem
nú var veittur í fyrsta sinn - efnilegasta stulka mótsins. Lið henn-

ar, Valur, sigraði einnig á mót-

LAUFEY Ölafsdóttlr

Laufey sem bætti við að þetta
væri hennar síðasta mót, en hún
færi með gððar minningar frá

Vestmannaeyjum.

THELMA Yr Tómasdóttir

Fótboltafélagið Göta kom með
um fimm tugi pæja frá Færeyjuní
til að taka þátt í mótinu og settu
Færeyingarnir skemmtilegan svip á
mótið. Þeim gekk upp og ofan í
leikjum sínum en áttu prúðasta liðið í 4. flokki og einnig prúðasta
leikmanninn í 3. flokki B, Hjördis
Gregersen. Færeyingunum líkaði
vel á þessu fyrsta pæjumóti sínu
og þökkuðu fyrir sig á lokahófinu
og allur hópurinn tók lagið fyrir
mótsgesti við góðar undirtektir.
Að venju fóru liðin í bátsferðir í
kringum Eyjar og einnig í rútuferðir um Heimaey til að sjá ýmsa
markverða hluti. Aftur á móti brá
svo við í þetta skiptið að mikil rigning og þoka voru þegar margar
ferðanna voru farnar svo erfitt var
fyrir leiðsögumenn að segja frá og
oft kom uppúr þeim: „Hér á að
vera ..." Þetta vakti hlátur margra
og fengu ferðirnar viðurnefnið „Hér
á að vera ferðir".

URSLIT
Knattspyrna
Pæjumót Þórs

SIGURSÆLAR
pæjur
úr
Fjölnl, markvörðurlnn Krlstín Hjálmarsdóttlr og fyrirllðInn Sonný Lára Þráinsdóttir.
Lið þeirra, Fjölnir, slgraði í
5. flokki B.

Varði þrjú
víti

LAUFEY Ólafsdóttír leikur mcð
A-liði VaJs í þriðja flokki. Hún

inu. „Það másegja að allt hafi
gengið upp. Eg átti ekki von á
að verða valin. Það var ein i KE
sem var líkleg og svo nokkrar í
Valsliðinu okkar sem komu til
greina. Ég varð einnig markahæst og valin best í fyrra en er
samt ekki áskrifandi að þessum
titlum. Það þarf að hafa fyrir
þessu, aðallega með því að æfa
vel og leggja sig vel fram," sagði

hún Guðbjörgj varði þrjú víti í vítakeppni gegn ÍBV í undanúrslitum.
Það var mjög gott hjá henni. Við
ætlum allar að koma aftur næsta
ár og þá ætlum við að verða í fyrsta
sæti."
Lið Týs ífimmtaflokki hefur náð
þeim ótrúlega árangri að sigra fjögur ár í röð ogþað ætíð með miklum
yfirburðum. í ár fengu þær aðeins
á sig eitt mark. Það var í úrslitaleiknum gegn Val en þær sigruðu
þó örugglega, 3:1. Margrét Lára
Viðarsdóttir hefur farið fyrir liði
sínu öll þessi ár og nú varð hún
markahæst og best þriðja árið í
röð. Hún á enn eftir að leika eitt
ár með 5. flokki og það er aldrei
að vita hvað þetta magnaða lið Týs
gerir á næsta ári.

THELMA Ýr Tómasdóttir, sem
leikur með ÍB V í 4. flokki B,
gerði sér lítið fyrir og varði
allar þrjár vitaspyrnur KRE í
úrslitaleiknum um fyrsta sætið.
„Það fóru sumar af okkur að
gráta fyrir vítakeppnina því við
vojrum svo hræddar um að tapa
en þetta gekk vel og ég náði
að verja þrjú víti frá þeim. Það
var erfitt en ég var líka heppin. Við unnum alla leikina því
við erum með svo gott lið. Það
er betra að spila undir sameinuðu ÍB V heldur en að vera með
tvb' lið en þetta var í fyrsta
skipti sem ÍB V keppir í þessum
flokkí og við ætlum að vinna
aftur næsta ár. KR-liðið sem
við spiluðum við i úrslitum er
gott og erfitt var að spila við
þær, en við grétum líka af gleði
eftir vítakeppnina."

Mótið fór fram 14.-16. júní i Vestmannaeyjum og tóku rúmlega 900 pæjur þátt að
þessu sinni.
3. FLOKKUR A
1. sæti
Valur
2. sæti
Grindavík
3.sæti
KR
Prúðastalið:
Keflavík
Best:
Laufey Ólafsdóttir, Val
Markahæst:
Laufey Ólafsdóttir, Val
Prúðust: ...Þóra K. Kristjánsdóttir, UMFA
3. FLOKKUR B
l.sæti
Grindavík
2. sæti
Valur
3. sæti
Haukar
Prúðasta lið:
Leiknir
Best:
Sólveig Gunnlaugsdóttir, UMFG
Markahæst:
Bergdís Guðnadóttir, Val
Prúðust:
Hjördis Gregersen, Götu
4. FLOKKUR A
1. sæti
Fjölnir
2. sæti
Breiðablik
3. sæti
Srjarnan
Prúðastalið:
Göta
Best:
Ragnheiður Hallsdóttir, Fjölni
Markahæst:
Heiðrún Garðarsdóttir, ÍA
Prúðust: Gunnlaug Hilmarsd., Haukum
4. FLOKKUR B
l.sæti
ÍBV
2. sæti
KR
3. sæti
Stjarnan
Prúðasta lið:
KR
Best: ....Anna Úrsula Guðmundsdóttir, KR
Markahæst: Margrét Ríkharðsd., Fjölni
Prúðust:....Ágústa Tryggvadóttir, Selfossi
5. FLOKKUR A
1. sæti
Týr
2. sæti
Valur
3. sæti
FH
Prúðastalið:
Þróttur
Best:
Margrét Lára Viðarsdóttir, Tý
Markahæst: Margrét Lára Viðarsd., Tý
Prúðust: ...Guðný Lára Árnadóttir, UMFA
5. FLOKKUR B
1. sæti
Fjölnir
2. sæti
FH
3. sæti
Breiðablik
Prúðastalið:
Fylkir
Best:
Hjördís Ólafsdóttir, FH
Markah.:
Ragna B. Einarsd., Breiðab.
Prúðust:
Bjarnfríður Leósdóttir, ÍA
6. FLOKKUR
l.sæti
Breiðablik
2. sæti
Þór
3. sæti
Haukar
Prúðasta lið:
Víðir
Best:
G. Melkorka Helgadóttir
Markahæst
Greta Samúelsd., Breiðab.
Prúðust:
Helga Þorsteinsdóttir, l>ór
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íþróttir unglinga
Knattspyrna yngri flokka kvenna í Vestmannaeyjum:

Vel heppnað pæjumót
-Lárusarbikarinn afhentur í fyrsta sinn og meistaratitlarnir dreifðust systurlega
DV, Vestmannacyjum:

Mjög vel heppnuðu pæjumóti
Þórara í knattspyrnu yngri flokka
lauk í Vestmannaeyjum á sunnudag. Þátttakendur voru um 1000 sem
er mesta þátttaka í mótinu til þessa.
Úrslitaleikirnir voru spilaðir í
glampandi sólskini við mjög góðar
aðstæður. Mótinu lauk síðan með
glæsilegri kvöldvöku.
„Þrátt fyrir að skipst hafi á skin
og skúrir á Pepsí-pæjumóti Þórs þá
gekk þetta í heildina alveg ljómandi
vel. Stelpurnar, þjálfarar og foreldrar héldu ró sinni þrátt fyrir
rigninguna og höfðu góða. skapið
ávallt að leiðarljósi," sagði Magnús
Bragason mótsstjóri.

Mikil barátta
Hart var barist í úrslitaleikjunum
og sáust oft frábær tilþrif. Mesta
dramatíkin var í úrslitaleiknum í 4.
flokki B-liða milli ÍBV og KR þar
sem þurfti vítaspyrnukeppni til að
útkljá úrslit en ÍBV sigraði.
í 3. flokki A-liða var æsispennandi úrslitaleikur milli Vals og
Grindavíkur og skoraði Valur sigurmarkið undir leikslok. Sömu
félög áttust við hjá B-liðum en þar
sigraði Grindavík.
í 6. flokki töpuðu gestgjafarnir
Þór fyrir sterku Breiðabliksliði. í 5.
flokki A sigruðu Týsstelpurnar
fjórða árið í röð. Fjölnir vann síðan
í 4. flokki A og 5. flokki B sem er
frábær árangur.

Gréta mikill skorari
Markakóngur pæjumótsins var
Gréta Mjöll Samúelsdóttir, fyrirliði
6. flokks Breiðabliks. Hún skoraði

alls 18 mörk í 7 leikjum. Hún á ekki
langt að sækja snilligáfuna því
móðir hennar er Ásta B. Gunnlaugsdóttir, kunnasta knattspyrnukona
landsins fyrr og síðar. Mjöll er
einnig snjöll í fimleikum.

Laufey fékk Lárusarbikarinn
Laufey Ólafsdóttir í 3. flokki Vals
A var valin efnilegasta knattspyrnukona Pepsí-pæjumótsins af sérstakri
dómnefnd.
Hún
hlaut
Lárusarbikarinn að launum sem er
farandbikar. Þetta er i fyrsta skipti

Umsjón
Halldór Halldórsson
sem hann er afhentur en Eyjamaðurinn Ólafur Pétur Sveinsson
gaf hann til minningar um Lárus
heitinn Jakobsson, knattspyrnufrömuð I Vestmannaeyjum. Valið
kom ekki á óvart enda er Laufey
mikið efni en hún varð einnig
markahæst í sínum flokki meö 10
mörk.

Varöi þrjár vítaspyrnur
í úrslitaleiknum í 4. flokki B,
milli ÍBV og KR, þurfti vítaspyrnukeppni til að knýja fram úrslit.
Markvörður ÍBV, Tinna Tómasdóttir, gerði sér lítið fyrir og varði
þrjár vítaspyrnur og varð hetja
leiksins. Galdurinn
bak
við
vítaspyrnuvörsluna kvað hún vera
að horfa djúpum augum til þess sem
tekur spyrnuna og taka hann
þannig á taugum. Hún hefur æft
markvörslu i 4 ár og uppáhaldsmarkmaður hennar er Peter
Smeichel hjá liðinu Man. Utd.

Skemmtilegt framtak

Þa& skiptir engu máli þó þaö rigni
a&eins, sög&u þær Brynja Ólafsdóttir og Laufey Bjarnadóttir.

Heiðursgestur Pepsí-pæjumótsins
var Kristinn Björnsson, landsliðsþjálfari kvenna. Hann heilsaði upp
á leikmenn fyrir úrslitaleikina og
afhenti verðlaun.
„Ég missti af rigningardögunum
en mér heyrist að allir hafi skemmt
sér vel, foreldrar sem böm. Þetta
mót er mikil hvatning fyrir
kvennaknattspyrnuna í landinu og
því mjög þarft framtak," sagði
Kristinn Björnsson.
-ÞoGu

Úr leik Ví&is og Göte frá Færeyjum í keppni 4. flokks A-li&a. Ví&isstelpan til
vinstri á hér skot a& marki andstæ&inganna. ^

Vonbrig&in leyna sér ekki. KR-stelpurnar f 4. flokki B eru hér a& fylgjast me&
vftaspyrnukeppninni gegn ÍBV sem þær töpu&u.

Kristinn Björnsson, þjálfari kvennalandsli&sins, afhendir Tinnu Tómasdóttir, markver&i og hetju ÍBV í 4. flokki B-li&a,
silfurver&launin en Tinna var&i 3 vítaspyrnur í úrslitaleiknum gegn KR.
DV-myndir ÞoGu

Urslit

3. flokkur - A-lið:
Pæjumeistari: Valur, 2. Grindavík,
3.
KR. Prúðasta liðið: Leiknir.
Besti leikmaðurinn: Laufey Ólafsdóttir, Val. Markahæst: Laufey
Ólafsdóttir, Val, 10 mörk. Prúðasti
leikmaðurinn:
Þóra
Kristín
Kristjánsdðttir, UMFA.
3. flokkur - B-lið:
Pæjumeistari: Grindavík, 2. Valur,
3. Haukar. Prúðasta liðið: Keflavík.
Besti leikmaðurinn: Sólveig Gunnlaugsd., Grindavik. Markahæst:
Bergdís Guðnad., Val, 13 mörk.
Prúðasti . lcikmaðurinn: Hjördís
Gregersen, Göta.
4. flokkur - A-lið:
Pæjumeistari:
Fjölnir,
2.
Breiðablik, 3. Stjarnan. Prúðasta
liöið: Göta. Besti leikmaðurinn:
Ragnheiður Hallsd., Fjöhii. Markahæst: Heiðrún Garðarsd., ÍA, 10
mörk. Prúðasti leikmaðurinn:
Guð-laug Hilmarsd., Haukum.
4. ílokkur - B-lið:
Pæjumeistari: ÍBV, 2. KR, 3.
Stjarnan. Prúðasta liðið: KR. Besti
leikmaðurinn: Anna Orsula Guðmundsd., KR. Markahæst: Margrét
H. Rikharðsd., Fjölni, 12 mörk.
Prúðasti leikmaðurinn: Ágústa
Tryggvad., Selfossi.
5. flokkur - A-lið:
Pæjumeistari: Týr, V., 2. Valur, 3.
FH. Prúðasta liðið: Þróttur. Besti
leikmaðurinn: Margrét Viðarsd.,
Tý. Markahæst: Margrét Lára
Viðarsd., Tý, 14 mörk. Prúðasti
leikmaðurinn: Guðný Lára Árnad.,
UMFA.
5. flokkur - B-Iið:
Pæjumeistari: Fjölnir, 2. FH, 3.
Fylkir. Prúðasta liðið: Fylkir. Besti
leikmaðurinn: Hjördís Olafsd., FH.
Markahæst: Ragna Björg Einarsd.,
Breiðabliki, 7 mörk. Prúðasti leikmaðurinn: Bjarnfríður Leósd., ÍA.
.6. fiokkur:
Pæjumeistari: Breiðablik, 2. Þór,
V, 3. Haukar. Prúðasta liðið: Víðir.
Besti leikmaðurinn: Melkorka
Helgad.. Markahæst: Greta Mjöll
Samúelsd., Breiðabliki, 18 mörk.
Prúðasti leikmaðurinn: Helga Þorstemsd., Þór, V. Efnilegasti leiimaðurinn: Laufey Ólafsd., Val. Hún
hlaut Lárusarbikarinn.

Besti leikma&ur mótsins, Laufey
Ólafsdóttir úr 3. flokki Vals, A-liði.

Stelpurnar í 4. flokki ÍBV, B-li&i, sigru&u KR í úrslitaleik
vítaspyrnukeppni. Fleiri myndir frá mótinu verða birtar á næstunni.

eftir

Grindavíkurstelpumar í B-li&i 3. flokks ur&u pæjumótsmeistarar 1996 eftir
úrslitaleik gegn Val.

Fjölnisstúlkurnar í 4. flokki A sigru&u Val í úrslitaleik og ur&u því
pæjumeistarar.

PEPSÍ-PfEJUMÓT IPRÓTTflFÉflLGSINS ÞÓRS

Fimmtudagur 20. júní 1996

Skin og skúrirá vel heppnuðu Pepsí-Pæjumóti íþróttafélagsins Þórs:

Gott gengi Eyjaliða
- 5. flokkur Týs A vann fjórða árið fröð, 4. flokkur B ÍBV vann f
vftaspyrnukeppni og 6. flokkur Þórs tapaði naumlega f úrslitaleik.

Urslít PepsíPæjumótsins 1996:
3. flpkkur A

1.-2. ^eti Valur-UMFQ 2-1
3-.4. sjetiKR-Fjölnir6-l
Prúðaita lið: Keflavík.
Besti l^ikmaður:
Laufey Ólafsdóttir Valur.
Markahæst:
Laufey Ólafsdóttir Valur 10 mörk.
Prúðas.ti leikmaður:
Þóra Kristín Kristjánsd. UMFA

3. flokkur B

1.-2. sjæti UMFG-Valur 5-3
3.-4. $æti Haukar-Qöta 2-1
Prúðasta lið: Leiknir.
Besti leikmaður:
Sólvpig Qunnlaugsd. UMFQ.
Markahæst: Bergdís Quðnadóttir
Val með 10 mörk.
Prúfiasti leikmaður:
Hjr)rdís Qregersen Qöta.

4. flokkur A

1.-2. sæti Fjölnir-UBK 1-0
3.-4. sæti Stjarnan-KR 3-0
Prúðasta lið: Qöta.
Markahæst: Heiðrún Qarðardóttir
ÍAmeð lOmörk.
Prúðasti leikmaður:
Quðlaug Hilmarsdóttir Haukum.

4. flokkur B

1.-2 sætiÍBV-KR 3-0
3 4 . sæti Stjarnan-UBK 1-0
Prúðasta lið: KR
Besti leikmaður:
Anna Úrsula Quðmundsd. KR.
Markahæst: Margrét H. Ríkharðsd.
Fjölnimeð 12 mörk.
Prúðasti
leikmaður:
Ágústa
Tryggvadóttir Selfossi.

Óhætt er að segja að skipst hafi á skin
9g skúrir á áttunda Pepsí-Pæjumóti
Iþróttafélagsins Þórs. En Þórarar eru
ýmsu vanir í þeim efnum og af samtölum við stúlkurnar, þjálfara, fararstjóra og foreldra að dæma, er samdóma álit þeirra að mótið hafi í alla
staði tekist frábærlega vel. Enginn lét
raska ró sinni þótt úrhellisrígning hafi
verið föstudag og laugardag heldur
lögðu allir sig fram við að láta mótið
ganga vel fyrir sig. Blíðskapar veður
var síðasta keppnisdaginn, á sunnudaginn, þegar úrslitaleikir mótsins
fóru fram sem innsiglaði viðburðaríkt
og skemmtilegt mót. Að þessu sinni
dreifðust gullverðlaunin systuríega á
milli liða en greinilegt er að kvennaknattspyrna er í mikilli sókn. Árangur
Eyjaliðanna var mjög góður. Tvö gull
unnust og eitt silfur. 5. fJokkur Týs
gerði sér lítið fyrir og vann fjórða árið
í röð. Einnig vann 4. flokkkur B IBV
sigur í vítaspyrnukeppni og 6. flokkur
Þórs tapaði naumlega í úrslitaleik gegn
Breiðablik.
Mótið hófst á fimmtudaginn og formleg setning var um kvöldið. Alls mættu
um 900 stúlkur, þjálfarar og fararstjórar
en þegar foreldrar eru taldir með er
fjöldinn líklega um 1100 manns. Knattspyrnan er í öndvegi en auk þess er
ýmislegt til gamans gert eins og grillveisla, kvöldvaka þar sem ýmsir
skemmtikraftar komu fram, lokahóf,
skoðunarferðir á sjó og landi o.fl. Á laugardaginnrigndieins og hellt væri úr fötu
og þurfti að færa 3. og 4. flokk á
malarvöllinn. En veðurguðirnir léku við
mótsgesti á sunnudaginn og gekk allt að
óskum.
Það er sérstök upplifun að fylgjast með
Pæjumótinu. Stúlkurnar eru komnar til
Eyja til að skemmta sér og slíkt skilar sér

5. flokkur B

1.-2. sæti Breiðablik-Þór 2-1
3.-4. sæti Haukar-UBK(2) 1-0
Prúðasta lið: Víðir.
Besti leikmaður:
Q. Melkorka Helgadóttir.
Markahæst:
Qréta
Mjöll
Samúelsdóttir
Breiðablik með 18 mörk.
Prúðasti leikmaður:
Helga Þorsteinsdóttir Þór.

I :ihilegasti knattspyi nuslúlka
Pæjumóts:
Laufey Ólafsdóttir Val.
Besta „fagnið':
5. fl. KR

Eyjaliðunum gekk vel
Eyjaliðunum á Pepsí-Pæjumótinu
gekk mjög vel og unnust tvö gull.
5. flokkur Týs undir stjórn Ernu Þorleifsdóttur gerði sér lítið fyrir og sigraði
fjórða árið í röð! Týr sigraði Val í úrslitaleik 3-1 og var þetta eina markið sem
Týr fékk á sig í keppninni. Týsstelpur
höfðu ótrúlega yfirburði í sínum flokki.
3.flokkurB ÍBV sigraði KR í úrslitaleik. Eftir markalausan leik þurfti vítaspyrnukeppni til að knýja fram úrslit. Þar
reyndust Eyjastelpur sterkari en markvörður IBV varði þrjár vítaspyrnu. Þjálfarar liðsins eru Erna og Stefanía
Guðjónsdóttir.
6.flokkurÞórs lék við Breiðablik og
tapaði 1-2 eftir að hafa náð forystu. I
liðinu eru margar knáar stelpur sem eiga
framtíðina fyrir sér. Þjálfari er Stefanía.
Öðrum flokkum gekk ágætlega og
greinilegt að framtíðin er okkar í kvennafótboltanum.

5. f lokkur Týs A sem vann fjórða árið í röð.

Óli Pétur Sveinsson kom færandi hendi
til mótsstjórnar Pæjumótsins. Hann
afhenti stóran og glæsilegan bikar til
minningar um Lárus heitinn Jakobsson,
einn helsta knattspyrnufrömuð í Eyjum.
Lárus var m.a. guðfaðir Shellmótsins og
var í mörg ár framkvæmdasfjóri knattspyrnuráðs B3V. Bíkarinn sem Óli Pétur
gaf er kallaður Lárusarbikarinn og er
afhentur efnilegustu knattspyrnustúlkunni á Pepsí-Pæjumótinu.
Laufey Ólafsdóttir í 3. flokki Vals A,
var valin efnilegasta knattspyrnukona
Pepsí-Pæjumótsins af sérstakri dómnefnd. Valið kom ekki á óvart enda er
Laufey mikið efni. Laufey var einnig
markahæst í sínum flokki með 10 mörk
talsins.

1.-2. sæti Týr-Valur 3-1
3.-4. sæti FH-Fjölnir 1-0
Prúðasta lið: Þróttur.
Besti leikmaður:
Margrét Lára Viðarsd. Tý.
Markahæst: Margrét Lára Viðarsd.
Týmeð 14mörk.
Prúðasti leikmaður:
Quðný Lára Ámadóttir UMFA.

6. flokkur

6. flokkur Þórs sem lenti í 2. sæti.

Óli Pétur ga( bikar til
minningar um Lárus

5. flokkur A

1.-2. sæti Fjölnir-FH 1-0
3.4. sæti UBK-Haukar 1-0
Prúðasta lið: Fylkir.
Besti leikmaður:
Hjördís Ólafsdóttir FH
Markahæst: Ragna Björg Einarsd.
Breiðablik með 7 mörk.
Prúðasti leikmaður:
Bjamfriður Leósdóttir ÍA.

í skemmtílegum fótbolta. Þær spila fótbolta af lífi og sál og allir eru sigurvegarar á sinn hátt. Oft er grátið eftir töp
svo þjálfari og foreldrar hafa nóg að gera
að hugga. Þetta á við alla flokka, frá 8 ára
og upp í 15 ára stúlkur. Mest var
geðsöhræringin eftir úrslitaleikina, margar grétu hvort sem þær voru í sigurliði
eða tapliði. En allarhöfðu þærjafnað sig
á lokahófinu þar sem frábær stemmning
ríkti.
Að þessu sinni afhentu Þórarar sigurlaunin strax að loknum úrslitaleikjunum í stað þess að geyma það
þangað til á lokahófinu. Þetta mæltist
mjög vel fyrir enda miklu skemmtilegra
að fá verðlaunin strax að leik loknum auk
þess sem lokahófið gekk mun betur fyrir
sig.

Pæjumótspunktar
• Ótrúleg óheppni hefur elt Pepsf-Pæjumót Þórs í gegnum árin hvað snertir
veðurfar. Yfirleitt hefur rignt eitthvað
meðan á mótinu stendur og er eiginlega
gert ráð fyrir því í skipulaginu. Þess
vegna raskar það ekki ró mótshaldara.
Ýmsar hugmyndir hafa kviknað
hvernig best væri að bregðast við þessu.
Sú frumlegasta er að plata veðurguðina á
næsta ári með því að auglýsa að mótið
eigi að fara fram helgina á undan en það
fer virkilega fram! Þá kemur öll rigningin
þessa helgi sem auglýst er en góða veðrið
helgina á eftír!
Onnur hugmynd var að hanna og
framleiða búninga með regnhlífum.
Þriðja hugmyndin var að byggja risastóra regnhlíf eða einfaldlega þak yflr
fótboltavellina.
• Forsetaframbjóðandinn Guðrún Agnarsdóttir fylgdist með nokkrum leikjum í
Pepsí-Pæjumóti Þórs í gær, föstudag.
Guðrún var á ferð í Eyjum og gaf sér
tíma til að kíkja á stelpurnar. Hún sagði

við blaðamann að hún hefði alveg verið
steinhissa á öllum þessum fjölda stúlkna
sem eru hér saman komnar og fannst
mikið til mótsins koma.
• Ekki er nóg með að foreldrar stúlknanna á Pepsí-Pæjumótinu fjölmenna til
Eyja heldur eru einnig ömmur og afar að
fylgjast með því sem fram fer. Þegar ein
stúlkan í ónefndum 5.flokkiheyrði um
þetta var hún ekki sein á sér að varpa
fram góðri hugmynd: „Eg veit, við
skulum láta ömmurnar og afana keppa á
móti hvor öðrum í úrslitaleik."
• I leík Fjölnis og Týs í 5. flokkí A var
hart barist. Týsstelpurnar skoruðu hvert
markið á fætur öðru og við hvert mark
þyngdist brúnin á markverði Fjölnis.
Varnarstúlka Fjölnis var ekki f vafa um
lausnina á þessu vandamáli liðsins til að
snúa leiknum Fjölni í vil. Hún gekk að
markverðinum, lagði hendurnar á
axlirnar og sagði: Heyrðu, er bara ekki
best að ég fari í markið!

4. flokkur ÍBV B sem vann í vítaspyrnukeppni.

Thelma Ýr hetja
í úrslitaleiknum hjá ÍBV og KR í 4.
flokki B þurfti vitaspyrnukeppni til
að knýja fram úrslit. Markvörður
ÍBV, Thelma Ýr Tómasdóttir, gerði
sér lítið fyrir og varði þrjár fyrstu
vítaspyrnur KR á meðan IBV skoraði úr þremur en það var Berglind
Þórðardóttir (Hallgrímssonar) sem
skoraði úr síðustu spyrnunni.
Thelma Ýr var því hetja leiksins en
hún brást ekki við með því að hlaupa
um allan völl fagnandi. Nei, hún brast í
grát stelpan og átti í hálfgerðum vandræðum með sjálfa sig.
Thelma Yr sagði við blaðamann að galdurinn á bak við vítaspymumarkvörsluna hefði verið að hún horfði djúpt í augun þeirra sem tóku
vítaspymurnar og tók þær þannig á taugum. Hún hefur æft mark í 4 ár og
uppáhaldsmarkvörðurinn hennar er Peter Smeichel hjá Man. Utd.
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Um 5 0 mnnno hópur Færeyinga kom á Pepsí-Pæjumótið:

okst að sofno fvrir ferðin
' w-^s^l

M'argr.et Laia"skorár af o r y g g r
ú'rvitaspyrnu i ' m ö t i n u . .

Margrét Lára best
og markahæst
Margrét Lára Viðarsdóttir (Elíassonar) var atkvæðamikil að venju
hjá Tý. Hún lék með 5. flokki Týs
sem sigraði fjórða árið í röð og
hefur Margrét Lára verið í liðinu
öil árin. Þar að auki sigraði hún
einnig í fyrra með 6. flokki Týs
þegar ieikið var í fyrsta skipti í
þessum flokki.
Margrét Lára var langmarkahæst í
5. flokki A, skoraði 14 mörk og hvert
öðru glæsilegra. I úrslitaleiknum gegn
Val, sem Týr vann 3-1, skoraði hún
eitt mark. Hin mörk Týs skoruðu
Karítas Þórarinsdóttir og Sara Sigurlásdóttir.
Til að kóróna frammistöðuna var
Margrét Lára valinn besti leikmaðurinn í 5. flokki A sem hún átti
svo sannarlega skilið enda er hér
hálfgert undrabarn á ferð.

KR vann „fagnakeppnina"
Sú nýjung var á Pepsí-Pæjumótinu að
verðlauna fyrir besta „fagn" mótsins
sem IBV hefur slegið í gegn með.
Sáust mörg frábær fögn þar sem
hugmyndaflugið fékk að njóta sínn.
Það var 5. flokkur KR sem vann fagnakeppnina en dómarara voru engir
aðrir en leikmenn ÍBV sem afhentu
einnig verðlaunin.

*Lm

Góða besti bar að garði á PepsíPæjumót Þórs. Um 50 manna hópur frá Götu í Færeyjum kom á
mótið með fjögur stúlknalið auk
tveggja drengjaliða. Færeyingarnir
komu með Flugleiðavél beint til
Eyja á miðvikudaginn í síðustu
viku. Og þeir komu syngjandi, eins
og þeim einum er lagið, með færeyska fána og í sannkölluðu hátíðarskapi.
Að sögn fararstjóranna var liði Götu

boðið á Pepsí-Pæjumót Þórs í tengslum við Færeyjaferð liðs Framherja frá
Eyjum. Götumenn fengu að vita í
mars sl. um ferðina og fóru strax að
safna fyrir henni.
„Við héldum bingó, tombólur,
kaffisölu, happdrætti og stóðum fyrir
alls konar uppákomum. Okkur gekk
mjög vel að safna. Á aðeins þremur
mánuðum söfnuðust saman 790 þús.
ísl. krónur. Allir fengu frítt í ferðina og
krakkarnir fá 500 kr. vasapening á

(Mltafe
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orð Ævars að mótið tókst í alla staði eins
best verður á kostið. Aðstaða f golfskála
er góð og golfvöllurinn heillaði viðstadda upp úr skónum. Reyndar fannst
þeim yngri seinni níu holurnar mjög
erfiðar.
Þátttakendum var skipt í þrjá aldurshópaog var þétt skipuðdagskráí anda
Shell- og Pæjumóta. Á vellinum fór
fram ýmsar golfæfingar auk móta. Auk
þess var ýmislegt annað til gamans gert
eins og grillveisla, rútu- og bátsferðir,
farið í bíó, veglegt lokahóf o.fl.
Stefnt er að því að endurtaka Golfævintýrið næsta sumar vegna fjölda
áskorana.

Gréta Mjöll
markakóngur
Markakóngur Pepsf-Pæjumótsins var
Gréta Mjöll Samúelsdóttir, fyrirliði 6.
flokks Breiðabliks. Hún skoraði
hvorki fleiri né færri en 18 mörk í 7
leikjum. Hún á ekki langt að sækja
knattspyrnusnillina því móðir hennar
er Ásta B. Gunnlaugsdóttir, kunnasta
knattspyrnukona landsins fyrr og
síðar, og faðir hennar er Samúel Örn
Erlingsson íþróttafréttamaður.

Skemmtilegt
framtak

6.flokkurÞórs stóð sig frábærlega vel á Pepsí-Pæjumótinu og lenti í 2. sæti.
Þær töpuðu fyrir Breiðabliki í hörku spennandi úrslitaleik. Þór náði forystunni í leiknum en Breiðablik jafnaði metin og komst svo yfir, 2-1. Þórsstelpur fengu svo dauðafæri í lokin en brenndu af.
í marki Þórs stóð Helga Þorsteinsdóttir, 8 ára, og var hún án efa besti maður
vallarins auk þess sem hún var kjörin prúðasti leikmaðurinn. Hún varði hvað
eftir annað stórkostlega og verður ekki sökuð um mörkin. Sérstaka athygli vakti
grip Helgu en boltinn var sem límdur við fingurnar á henni þegar hún varði og
hélt öllum boltum. Slíkt er sjaldgæft hjá svo ungum iðkendum.
Helga sagðist hafa byrjað að æfa fótbolta í sumar. „Ég var útá á fyrstu æfingunni en allir vildu að ég færi í mark. Ég ákvað þvf að fara í mark á næstu æfingu
og hef verið þar síðan," sagði Helga.
En hvernig stendur á því að þú grípur boltann svona vel?
„Af þvf Jón Óli kenndi mér að grípa og læsa svo boltanum. Og líka að passa
mig að láta hann alls ekki fara í gegnum klofið."
Uppáhalds markvörður Helgu er frændi hennar Gísli Sveinsson, varamarkvörður ÍBV í fyrra sem leikur nú með Dalvík í 3. deild.

Heiðursgestur Pepsí-Pæjumótsins var
Kristinn Björnsson, landsliðsþjálfari
kvenna. Hann sagðist vera að koma í
fyrsta skipti á mótið og var yfír sig
hrifinn. Kristinn sá um að heilsa upp á
leikmenn í úrslitaleikjunum í gær og
afhenti svo verðlaunin.
,JÉg missti afrigningardögunumen
mér heyrist að allir skemmti sér mjög
vel, bæði foreldrar og stelpurnar. Þetta
er mikil hvatning fyrir kvennaknattspyrnuna í landinu og virkilega
skemmtilegt ffamtak," sagði Kristinn.

í gervi Nick Faldo

í anda Shell- og Pæjumóta fyrir kylfinga 6 aldrinum 915 óra. Verður órlegur viðburður í framtíðinni.
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dag," sagði fararstjórinn.
Færeyingarnir voru yfir sig hrifnir
af mótinu og umgjörð þess og sögðust
bara vera vanir rigningunni. Ferðin
var mikið ævintýri fyrir krakkana og
gekk liðum þeirra ágætlega. Best gekk
í 3. flokki B þar sem Göta varð í 4.
sæti.
Göta er stórveldi í færeyskri knattspyrnu. Undanfarin þrjú ár hefur liðið
orðið færeyskur meistari hjá köriunum
og trónir nú á toppnum.

Frábært grip

Stórskemmtilegt
Golfævintýri
Fyrsta Golfævintýri Gollklúbbs Vestmannaeyja fyrir drengi og stúlkur á
aldrinum 9-15 ára af öllu landinu
tókst framar vonum. Alls komu um
120 þátttakendur ofan af landi og
voru þeir mjög ánægðir með skipulag
og aðbúnað.
Ævar Þórisson, framkvæmdastjóri
GV og maðurinn á bak við Golfævintýrið, var í skýjunum með hvernig til
tókst og sagði að óskir hefðu komið frá
krökkunum og fararstjómm að þetta yrði
gert að árlegum viðburði í framttðinni.
FRÉTTIR fylgdust grannt ineð gangi
mála á Golfævintýrinu en fulltrúi blaðsins sá um útgáfu dagblaðs meðan á
mótinu stendur. Óhætt er að taka undir

i

Grettir Jóhannesson frá Vestmannaeyjum var einn þátttakenda í Golfævintýrinu. Hann hefur æft golf í þrjú ár og
náð forgjöfinni niður í 30. Grettir er
kominn af mikilli golfætt í Vestmannaeyjum því afi hans, Leifur Ársælsson, er
mikill golffíkiU.
„Ég lit upp til afa og hann kom mér á
sporið. Golflð er mitt aðaláhugamál. Ég
vinn hálfan daginn í Vinnuskólanum en
eftir hádegi er ég í golfi langt fram á
kvöld. Ég veit ekkert skemmtilegra,"
segir Grettir.
Hans sterkasta hlið í golfinu eru
upphafshöggin, að hans eigin sögn. Uppá
halds golfleikari hans er Þorsteinn Hallgrímsson GV, fyrrverandi Islandsmeistari.
En hvert er eftirminnilegasta höggið
hjáGretti?
„Það var þegar ég var á holu ellefu og
var 80 metra frá holu. Ég skaut og kúlan
fór beint ofan í. Þetta var sannkallað
draumahögg."

Sumir hafa
meira sjálfstraust en aðrir.
Þegar skorkortum var skilaði
inn einn daginn mátti lesa
eftirfarandi
undirskrift á
einu kortinu:
Nick Faldo.
Uppi voru
tvær kenningar um þessa undirskrift.
Annað hvort hefði Nick Faldo flogið til
Vestmannaeyja á einkaþotunni sinni og
svindlað sér inn (mótið án þess að mikið
færi fyrir því. Eða þá að einhver hefði
spilað svo frábærlega vel að hann hefur
talið sig jafnoka Nick Faldo og þvf talið
eðljlegt að nota þá undirskrift!
í ljós kom að Nick Faldo hafði ekki
komið til Eyja heldur hafði 11 ára Eyjamaður, Hlynur Stefánsson, „falsað"
undirskriftina.
„Þetta var bara smá grín hjá mér. Ég
meina, þetta var bara æfingahringur og
ég var eitthvað í svo góðu skapi. Ég lék á
54, bara ýkt gott. Ekki segja Ævari frá
þessu, hann verður alveg brjálaður.
Ætlarðu ekki að taka mynd af mér?,"
segir Hlynur, alnafni hins kunna landsliðsmanns í fótbolta sem spilar með ÍBV.
„Við erum líka frændur," segir Hlynur
(yngri) með stolti.
Þetta er fjórða sumarið hjá Hlyn í golfi
og uppáhalds kylfingurinn hans er
Þorsteinn Hallgrímsson af þeim fslensku
auðvitað Nick Faldo af þeim útlensku.
En hvað ætlar Hlynur að verða þegar
hann verður risastór?
„Nú auðvitað atvinnumaður í golfi, eins
og Nick Faldo. Þú spyrð alveg eins og
gírafí sem á heima í kjallaraíbúð."

Gaman er að hlusta á unglingana ræða
um fyrirmyndirnar og stórstjörnumar í
golfheiminum. Og golfsettin sem unglingamir eru með eru ekki af verri
endanum og má þar sjá öll þekktustu og
flottustu merkin. Dýmstu settin eru
metin á um 100 þús. kr.
Gunnlaugur Erlendsson frá Sauðárkróki
er með efnilegri kylfingum á landinu og
spilaði ljómandi vel og bar sigur úr
býtum f elsta flokknum, 14-15 ára án
forgjafar. Gunnlaugur er með glæsilegt
sett og er heldur ekkert að liggja á því.
En Gunnlaugur er 15 áfa og með 8 slétta
í forgjöf.
„Eg bara varð að koma til Eyja og
prófa völlinn og njóta lífsins. Völlurinn
er góður, sérstaklega fyrstu níu holurnar
en seinni níu em enn nokkuð hráar, sem
er skiljanlegt þar sem þær era nýjar,"
segir Gunnlaugur.
Hans sterkasta hlið em „drævin" því
hann þykir sérlega högglangur.
En hver er uppáhalds golfleikarinn
hans? „Nick Faldo, af því hann er svo
flott klæddur."

FRÉTTIR
■ JLP %p __? JL _ T!

Frétta- og auglýsingasíminn 481-3310 • Fax 481-1293
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Fmmtíð
Landlystar
og Blatinds
í bæjarráði á mánudaginn lagði
Ragnar Óskarsson (V) fram
fyrirspurn þar sem hann vill fá
að vita um framtíð húsanna
Landlystar, sem var rifin fyrir
nokkrum árum, og Blátinds en
einn kvisturinn af því húsi
stendur út úr hraunjaðrinum við
Vestmannabrautina.
í greinargerð með fyrirspurninni
bendir Ragnar á að efni úr Landlyst
hafi að hluta til verið komið fyrir í
geymslu með það fyrir augum að
reisa húsið sem næst sinni upprunalegu mynd. „Öllum ber saman um
að Landlyst hefur tvímælalaust
menningarsögulegt gildi og þess
vegna er nauðsynlegt að sem fyrst
liggi fyrir ákvarðanir um framtíð
hússins. Styrkur, kr. 1.000.000 sem
bæjarsjóður fékk nýlega vegna
hússins kallar og í raun á viðbrögð
og ákvörðun um framtíð hússins,"
segir Ragnar í greinargerðinni.
Hann segir að leifarnar af húsinu
Blátindi hafi menningarsögulegt
gildi sem gosminjar. „Nú er
reyndar svo komið að varla er öllu
lengur unnt að vanrækja leifarnar
og ef ekkert verður að gert grotna
þær niður og hverfa innan skamms
tíma. Því er nauðsynlegt að sem
fyrst verði tekin um það ákvörðun
hvað gera skuli," sagði Ragnar og
óskaði hann eftir skriflegu svari á
næsta fundi bæjarráðs.

Rútuferðir - GM
Skoðunarferðir
Grillferðir
íþróttahópferðir.
Ódýr og góð
þjónusta.

FERÐASKRIFSTOFA

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

Sambvo
farinn
Togarinn Sambro, sem var í eigu
Færeyinga, og hefur legið í höfn
í Eyjum í tæpt ár vegna kyrrsetningar, hélt úr höfn um
helgina. Hann hefur verið seldur
tUHoUands.
Sambro var kyrrsettur 5. júlí í
fyrra
vegna kröfu
norska
olíufyrirtækisins Stat O il. Útgerð
Sambro hafði ekki greitt af
skuldabréfi og þegar togarinn kom
til Eyja vegna vélarbilunar bað Stat
Oil um kyrrsetningu skipsins. Sátt
náðist í desember sl. um málið og
fékk útgerðin leyfi Stat O il til að
selja skipið. Það tókst fyrir
skömmu og fékkst grænt ljós á að
sigla skipinu til nýrra eigenda í
Hollandi þegar búið var að greiða
ýmsan kostoað í Eyjum eins og t.d.
hafnargjöld.

Þessar hressu stelpur eru í 5. flokki Týs sem keppir á Pepsí-Pæjumóti Þórs næstu daga. 5. flokkur Týs
A á titil að verja en liðið hef ur unnið í sínum flokki þrjú ár í röð.

Jón Óskw til
syslumanns

Metþátttaka í Pepsí-Pæjumóti Þórs
Pepsí-Pæjumót Iþróttafélagsins Þórs
hefst á hádegi í dag, fimmtudag, en
verður sett formlega í kvöld. Þetta er
áttunda Pæjumótið sem Þórarar
standa fyrir en það er fyrir yngri
flokka stúlkna, á aldrinum 8 til 15
ára. Mótinu hefur smám saman
vaxið ásmegin undanfarin ár og að
sögn Magnúsar Bragasonar, mótsstjóra, verður þetta stærsta PepsíPæjumót Þórs fyrr og síðar. Þá koma

góðir gestir á mótið, frá Götu í
Færeyjum, og var tekið á móti þeim
með pompi og pragt í gær.
„Alls koma um 900 keppendur,
þjálfarar og farararstjórar á mótið.
Foreldrum er alltaf að fjölga sem fylgja
liðunum þannig að búast má við á milli
1100 og 1200 manns í tengslum við
mótið. Undirbúningur hefur gengið vel
nema að illa hefur gengið að semja við
veðurguðina," sagði Magnús.

Alls mæta 20 félög til leiks og keppt
verður í 6., 5., 4., 3. og 2. flokki. Leikið
er á Týs-, Þórs- og Hásteinsvelli. Mótíð
hefst á hádegi í dag, fimmtudag, með
keppni í öllum flokkum. Hins vegar
verður mótið formlega sett í kvöld kl.
20.30 á Þórsvellinum. Þar verður
ýmislegt til gamans gert svo sem
fallhlífastókk,fimleikasýning,flugeldasýning o.fl. Mótíð stendur tíl sunnudags
en þá fer fram veglegt lokahóf.

Eyjamaðurinn Jón Óskar Þórhallsson var ráðinn skrifstofustjóri sýslumannsembættisins í
Vestmannaeyjum í vikunni.
Hann tekur tíl starfa 15. júlí nk.
Jón O skar tekur við af Höllu
Margréti Tryggvadóttur sem er á
förum úr bænum.
AHs sóttu 15 manns um stöðuna.
Jón O skar, sem er viðskiptafræðingur að mennt, hefur undanfarin ár unnið sem þjónustufulltrúi
íslandsbanka
í
Vestmannaeyjum.

y TORO PASTARÉTTIR í SÓSU
VERÐ ÁÐUR KRp£<
NÚ AÐEINS KR: 115BRASSI1LTR EPLA & APPELSÍNU
VERÐ ÁÐUR KH>90^
NÚ AÐEINS KR: 79FRÓN KREMKEX
VERÐ ÁÐUR KQJ2&
NÚ AÐELNS KR: 99MAARUD SNACK „SKRÚFUR"
VERÐ ÁÐUR KR>¥7&
NÚ AÐELNS KR: 129KJÖRÍS HEEMILISFROSTPINNAR 8 STK f PAKKA
VERÐ ÁÐUR KR-.jm^
NÚ ADELNS KR: 229-
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MORGUNBLAÐIÐ

BORN OG UNGLINGAR

Áttunda Pepsípæjumótið íVestmannaeyjum

Gestgjafarnir
sigursælastir

ÁTTUNDA Pepsípæjumótið
var haldið í Eyjum dagana
12.-15. júní. Olíkt f rá því í fyrra
skeín sólin skært nær allan
tímann og stelpurnar því brúnar og sællegar þegar þær
snéru heim frá skemmtilegu
og vel heppnuðu móti þar sem
spilað var f rá morgni til kvölds
í 6., 5., 4. og 3. flokki kvenna,
auk þess að gera sitthvað
fleira sér til skemmtunar.

S

ameinaðir Eyjamenn undir
merki ÍBV héldu mótið og
þeir sýndu litla gestrisni inni á
vellinum því Eyjastúlkur sigruðu í
3 af 7 úrslitaleikjum
mótsins og urðu í
Sigfús
Gunnar
2. sæti í tveimur
Guörnundsson auk þess að hljóta
skrifar
ein bronsverðlaun,
Blikastúlkur voru þeim ekki langt
að baki, hlutu tvenn gullverðlaun
og þrenn silfurverðlaun.
Úrslitaleikirnir:
Allir úrslitaleikirnir fóru fram á
sunnudeginum. Byrjað var á þeim
yngstu og síðan koll af kolli og
endað á elstu í 3. fl. A.

6. flokkur:
Lið ÍBV og UBK mættust í þessum leik og það voru Blikar sem
sigruðu örugglega 4 - 1 .
Mörk UBK: íris B. Róbertsdóttir, Margrét Einarsdóttir og Sandra
Sif Magnúsdóttir + eitt sjálfsmark.
Mark ÍBV: Tanja Björk Sigurjónsdóttir.
5. flokkur B.
Enn á ný ÍBV og UBK að leika
til úrslita og ÍBV vann þennan
hörkuleik 1-0 og það var Berglind
Jóhannsdóttir sem gerði sigurmarkið.
4. flokkur B.
Fjórði úrslitaleikurinn á mótinu
þar sem ÍBV og UBK mættust og

Morgunblaðið/Sigfús G. Guðmundsson

nú voru það Blikar sem sigruðu
og staðan var jöfn 1-1 eftir venjulegan leiktíma og sigurmarkið kom
síðan í framlengingu „gullmark"
aðeins 12 sekúndum fyrir lok leiktímans.
Mörk UBK: Hildur Einarsdóttir
og Guðríður Hannesdóttir.
Mark IBV: Margrét Lára Viðarsdóttir.
4. flokkur A.
Nú voru það ÍBV og Stjaman
sem mættust og í jöfnum leik sigraði ÍBV 1-0 með glæsimarki Ernu
Daggar Sigurjónsdóttur beint úr
aukaspyrnu.
3. flokkur B.
Hér mættu Fjölnisstúlkur UBK
og sigraði Fjölnir örugglega með
fimm mörkum gegn engu.
Mörk Fjölnis gerðu: Margrét T.

Morgunblaðið/Sigfús G. Guðmundsson

ÍRIS Björk Rðbertsdðttlr og Brynja Magnúsdóttlr úr
Brelðabllkl.

Erum með besta liðið
BRYNJA Magnúsdóttir og íris
Björk Róbertsdóttir UBK 6.
flokki. Þær voru ánægðar að
leikslokum þær Brynja og íris
Björk enda nýbúnar að vinna
úrslitaleikinn í 6. flokki örugglega gegn ÍBV 4-1. „Þetta er
búið að vera mjög skemmtilegt
við unnum alla leikina og erum
líka langbesta liðið, og við sigruðum líka í fyrra." En hvernig
fara þær að því að vera svona
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FRÁ lelk ÍA og Aftureldlngar.

góðar í fótbolta? „Við æfum mjög
mikið 4 sinnum í viku og höfum
fínan þjálfara," og Brynja markvörður bætti við að það byggi
svo gott fólk í Kópavogi sem
hjálpaði þeim mikið og þess
vegna væru Blikar svona góðir.
Brynja fékk síðan enn frekara
tækifæri til að gleðjast á verðlaunaafhendingunni því þar var
hún útnefnd besti markvörðurinn.

EYJASTÚLKUR höfðu oft ástæðu tll að fagna á mótlnu í Eyjum. Þær slgruðu í þremur af sjð úrslitaleikjum.

Jónsdóttir 2, Ragnheiður Hallsdóttir 1, Erla Þórhallsdóttir 1, og
Eva Rós Gunnarsdóttir 1.
3. flokkur A.
Þetta var eini úrslitaleikurinn
sem hvorki ÍBV né UBK spilaði í
en þarna mættust hörkulið Vals
og Grindavíkur og sigruðu Grindavíkurstelpur eftir markalausan leik
og framlengingu í vítaspyrnukeppni 2 - 1 .
Flokkur
6. flokkur
5. flokkur-B
5. flokkur-A
4. flokkur-B
4. flokkur-A
3. flokkur-B
3. flokkur-A

Prúðasta lið
Valur
KR
Selfoss
ÞrótturR
HK
Fjölnir
Grindavík

Bestu fögnin
Mörg liðanna leggja mikið í fögn
og eru þau mörg hver vel æfð og
útpæld.
Fyrir bestu fögnin í mótinu voru
nú veitt verðlaun.
1. sæti 3. fl-B Fjölnir
2. sæti 4. fi-A ÍA
3. sæti 5. fl-A Stjarnan.
Þátttakendur voru um 800 frá
16 félögum.
Prúðasti leikmaður
Anita Sigurðardóttir, Haukum
Hildur Einarsdóttir, ÍA
Þórhildur Þorgilsdóttir, Víkingi
Linda Ingadóttir, KS
María Bogadóttir, Leikni
Hrafnhildur Arnórsdóttir, Val
Arna Haraldsdóttir, Þrótti

Tók ömmuna á orðinu
ogvarð
markahæst
allra!
ESTER Óskarsdóttir, sem
leikur með 6. flokki ÍB V, tók
áheiti öininu sinnar vel, því
amman hafði heitíð á hana
fúnm hundruð krónum fyrir
hvert mark sem hún ger ði.
Ester gerði sér lftíð fyrir og
gerði 21 mark, varð markahæst allra og 10.500 kr. ríkarí. Fint í baukinn hjá Ester.

Hildurfékk
Lárusarbikarinn

Bæjarstjórinn í Eyjum
ánægður

HILDUR
Guðjónsdóttir,
Val, hlaut Lárusarbikarinn
sem nú var veittur í annað
sinn. Þetta er farandbikar
og hann hlýtur sú sem talin
er efnilegust leikmanna á
mótinu. Hildur tók við bikarnum í kjölfar stöllu
sinnar úr Val, Laufeyjar
Ólafsdóttur, sem varð fyrst
til að hljóta hann. Bikarinn
er gefinn í minningu Lárusar Jakobssonar sem var
frumkvöðull að slíku móti
sem Pepsí er.

BÆJARSTJÓRINN í Vest>
mannaeyjum, Guðjón Hjörleifsson, sem heilsaði upp á
liðin sem léku tíl úrslita
ásamt varaformanni ÍBV,
Birgi Guðjónssyni, hafði
ástæðu tíl að kætast þvf hann
áttí eina stelpu í 5. flokki
ÍBV.Sáflokkursigraðiá
mótinu og bæjarstíórinn
brosti þvi breitt þegar hann
afhenti henni verðlaun á
lokahófinu.

„Þetta kom mér á óvart,
ég hélt að það yrði einhver
af yngri stelpunum sem
fengi bikarinn en það var
gaman að hljóta þennan
titil og er svolítil sárabót
fyrir að hafa tapað úrslitaleiknum í mótinu í vítaspyrnukeppni þar sem mér
tókst að klikka á víti. En
þetta var mitt fímmta og
síðasta mót og héðan fer
ég með góðar minningar,"
sagði Hildur Guðjónsdóttir
úr Val, 3. fl.

Gullmark

Morgunblaðið/Sigfús G. Guðmundsson

HILDUR Guðjónsdóttir, Val, hlaut
Lárusarbikarinn sem nú var veittur
í annað slnn. Þetta er farandbikar
og hann hlýtur sú sem talln er efnllegust lelkmanna á mótlnu.

ÞEGAR leikið var til úrslita
um sæti á sunnudeginum var
framlengt í 5* míiiútur væru
liðin jöfn, og ef annað liðið
náði að skora var það búið
að sigra með svokölluðu
„gu llma r ki" þð svo tíminn
væri ekki útrunninn en væri
ekki gert mark i framlengingu þurfti að grípa til vítaspyrnukeppni með tilheyrandi brosi og tárum.
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BORN OG UNGLINGAR
Ema Kristín og Lilja úr Stjörnunni

Sáttar þrátt fyrir
tap í úrslitaleik
„Þetta er búið að vera mjög gaman, þó það hafi ekki verið gaman
að tapa úrslitaleiknum sjálfum,"
sögðu þær Erna Kristín Blöndal og
Lilja Sigurgeirsdóttir í A-liði 4.
flokks Stjörnunnar.
„Við lítum á þetta fyrst og fremst
sem góðan undirbúning fyrir íslandsmótið en þar stefnum við

ákveðnar í að gera enn betur og
sigra. Við sváfum annars ekki alveg
nóg fyrir úrslitaleikinn hér, ekki
vegna spennu heldur hraut einn
ónefndur fararstjóri okkar ansi
hressilega í nótt. Það var þó ekki
ástæðan fyrir tapinu, við höfðum
mjög gaman af þessu. Veðrið var
fínt og 2. sætið er góður árangur."

Morgunblaðið/Sigfús

BERGÞÓRA Þorgeirsdóttir markvörour B-liðs ÍA, stendur h ér
fyrir aftan fólaga sina í iiðinu.

Bergþóra hugsaði
um súkkulaði
allan leikinn
Morgunblaðið/Sigfús

ÞÆR Erna Krlstfn, til vinstri, og Lilja úr 4. flokkl Stjörnunnar
í Garðabæ voru sáttar með annað sætið í keppnl A-liða.

Betra að leika í
sameinuðu liði

Vítaspyrna á síðustu mínútu kom
í veg fyrir prins pólóið. Bergþóra
Þorgeirsdóttir, sem er^ níu ára og
spilar í markinu hjá ÍA 5. flokki
B, var nálægt því að vinna sér inn
prins póló þegar hún var að spila
í markinu gegn Val. Það var Ásgerður fararstjóri sem hét á hana
að hún fengi súkkulaði ef hún héldi
hreinu. Það leit allt út fyrir að það
tækist en Valsarar fengu víti á síðustu mínútu og skoruðu alveg úti
við stöng, óverjandi, og unnu leikinn, 1:0.
„Þetta munaði litlu, ég hugsaði
um súkkulaðið allan leikinn og var
búin að verja allt þangað til þær

-segja Eyjapæjurnar Berglind og
Tinna Í5. flokki
Þær Berglind Jóhannsdóttir og
Tinna Hauksdóttir í 5. flokki A ÍBV
voru sigurreifar eftir leikinn gegn
Breiðabliki sem þær unnu 1:0 og
það var Berglind sem gerði sigurmarkið. „Við lékum í fyrra hvor
með sínu liðinu, Tý og Þór, en þetta
er betra, að spila með ÍBV, það er
enginn rígur milli gömlu Þóraranna
og Týraranna í liðinu, altént mjög
lítill. Þetta var erfiðasti leikurinn í
mótinu og því var gaman að vinna
en við spiluðum einnig erfiðan leik
við Stjörnuna en náðum þó einnig
að vinna hann." Og nú þurfti
markaskorarinn Berglind Jóhannsdóttir að fara að drífa sig því hún
var komin í markmannsagalla og á
leið í annan úrslitaleik, nú með 4.
flokki B. En sá leikur tapaðist
naumlega, 1-2, fyrir UBK.

Morgunblaðið/Sigfús

BERGLIND og Tlnna löku meö 5. flokkl ÍBV og sögðu mlklu
betra að leika I samelnuðu liði Týs og Þórs.

fengu vítið og þá varð ég hrædd
um að þær mundu skora sem þær
og gerðu. Þetta var alveg óverjandi, stelpurnar í liðinu verða að
passa hendurnar betur. En annars
var vörnin búin að vera mjög góð
hjá okkur við erum núna búnar að
spila fímm leiki og búnar að vinna
einn sem var fínt," sagði Bergþóra
og nú barst tilkynning um að hún
fengi sitt prins póló þrátt fyrir allt
enda ekki hægt að láta víti á síðustu mínútu eyðileggja allt.

Einstakur
árangur
í 5. fiokki A
LIÖ ÍBV í 5 flokki A sem nú
sigraði á móti n u tekur við af
Týrurum sem h öfðu sigrað
þar fjögur sf ðustu mót og er
þetta því f imm ti 1 itillinn í rðð
til Eyjamanna i þessum f lokki.
Frábær árangur.
Margrét Lára Viðarsdóttír
hefur leikið með 5 flokki A í
öllum þessum mótum og því
verið f inun sinnum í röð i sigurliðinu. Margrét Lára hefur
cinnig sópað til sin einstaklingsverðlaunum á þessum
mótum og nú var hún bæði
markakóngur síns flokks og
valin besti leikmaðurinn. Hún
iék einnig til úrslita með 4
flokki B og skoraði þar mark
ÍBV en þær töpuðu fyrir
Breiðabliki 1-2. Efnileg
stúlkaþaráferð.

Grill og
kvöldvaka

URSLIT
GOLF
Annað stigamót unglinga
Garðavöllur Akranesi, 14. og 15. júní, par
71:
Piltar:
Haraldur H. Heimisson, GR 79 78 157
ÓmarHalldórsson.GA
78 79 157
■Haraldur sigraði í bráðabana.
SvanþórLaxdal.GKG
86 72 158
ÓfeigurGuðjónsson.GR
82 76 158
■Svanþór hafði betur í bráðabana.
KristinnÁrnason.GR
76 83 159
Stúlkur:
NínaB.Geirsdóttir.GKj
83 77 160
Halla B. Erlendsdóttir, GSS 80 84 164
HelgaR.Svanbergsd.,GKj
84 83 167
KatrínD.Hilmarsdóttir,GKj....85 84 169
AldaÆgisdóttir,GR
87 83 170
■Alda fór holu í höggi á 3. braut síðari
daginn. Þetta er ný braut og er hún fyrst
til að ná draumahögginu á henni.
Staðan hjá piltunum:
Haraldur Heimisson, GR
72
Gunnar Jóhannsson, GS
65
Kristinn Árnason, GR
59
Ófeigur Guðjónsson, GR
54
Svanþór LAxdal, GKG
54
Gunnlaugur Erlendsson, GSS
52
Pétur Sigurðsson, GR
52
Davíð Viðarsson, GS
48
Kári Emilsson, GKj
46
Davíð M. Vilhjálmsson, GKj
46
Guðmundur F. Jóhannsson, GR
44,
ÆvarPétursson, GS
41
Ólafut Steinarsson, GR.'.
41
ÖrvarJónsson, GSS
41
Guðjón Emilsson, GR
41
■Auk þessarra pilta hafa þeir sem eru með
5,4 aða lægra í forgjöf taka þátt í mótinu.

Helgi
íúrvalslið
Landslið leikmanna 22 ára og yngri
lauk þátttöku á Opna N orðurlandamótinu í körfuknattleik í gær með
86:80 sigri á N orðmönnum. Helgi
Jónas Guðfinnsson úr Grindavík var
stigahæstur íslendinga með 25 stig
og var valinn í úrvalslið keppninnar.
Páll Axel Vilbergsson úr Grindavík
gerði 18 stig og Bergur Emilsson
úr Val 15. íslenska liðið hóf leikinn
ekki gæfulega því Norðmenn komust
í 16:0. Helgi Jónas gerði einnig 25
stig í fyrradag þegar leikið var við
Dani. Sá leikur tapaðist 58:81 eftir
að jafnræði hafði verið með liðunum
lengst af. Páll Axel gerði 11 stig í
þeim leik. íslenska liðið varð í fjórða
sæti á mótinu.

Smellubuxur

STELPURNAR sporðrenndu
slatta af pulsum á laugardagskvðldinu og fylgdust með
skemmtiatriðum f íþróttamiðstöðinni á laugardagskvöldið
þar mætti einnig Pétur pókus
sýnd i þar gl æ sileg töf rabrögð
og ley sti sig að auki ur speanitreyju og hlekkjum, siðan sá
hljómsveitin Skítamórall um
að halda uppi fjörinu á eftir.

Prúðir komast langt
Morgunblaðið/Sigfús

HRESSAR stúlkur á Pepsl-mótlnu í Eyjum. Eins og sjá má voru þœr alveg með það á h relnu
hvað ættl að drekka vlð þetta tækifærl.

í HVERJUM ílokki var valið
prúðasta liðið og pruðasti leikmaður. Tvö lið voru valin
prúðust og sigruðu þau einnig
í sínum flokki. Það voru lið
Grindavikur í 3. flokki A og
liði Fjölnis sem sigraði f 3
fiokkili.
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Iþróttir unglinga

íþróttir unglinga

Pæjumótið er
alveg frábært

Urslit leíkja
3. flokkur - A-liö:

1.-2. Valur-Grindavík
1-2
3.-4. Fjölnir-KR
1-0
5.-6. Breiðablik-ÍBV
5-0
7.-8. Afturelding-Þróttur
1-1
Besti leikmaðurinn: Hildur Guðjónsdóttir, Val.
Markahæsti leikmaðurinn: Margrét
K. Pétursdóttir, Grindavík, 12 mörk.
Prúðasti leikmaðurinn: Arna Haraldsdóttir, Þrótti.
Prúðasta liðið: Grindavík.

3. flokkur - B-lið:

- sögðu Margrét Lára og Karítas í 5. flokki ÍBV

1.-2. Fjölnir-Breiðablik
*... 5-0
3.-4. Grindavlk-ÍBV
5-6
Besti leikmaðurinn: Margrét T.
Jónsdóttir, Fjöhii.
Markahæsti leikmaðurinn: Guðlaug
B. Eiríksdðttir, Breiðabliki, 11 mörk.
Prúðasti leikmaðurinn: Hramhildur
Arnórsdóttir, Val.
Prúðasta liðið: Fjölnir.

DV, Vestmannaeyjum:
„Þetta pæjumót er búið að vera
alveg frábært," sögðu þær stöllur
úr A-liði 5. flokks ÍBV, Margrét
Lára Viðarsdóttir og Karítas Þórarinsdóttir.
Þannig er að 5. flokkur ÍBV (A)
hefur unnið Pepsímótið fimm ár í
röð, hvorki meira né minna. Reyndar vann Týr það fyrstu fjögur árin
en eftir sameiningu Týs og Þórs var
það undir merki ÍBV. Margrét Lára

4. flokkur - A-liö:

1.-2. Stjarnan-ÍBV
0-1
3.^1. KR-Valur
3-4
5.-6. Breiðablik-FH
1-3
7.-8. Haukar-Þróttur
1-0
9.-10. KS-ÍA
2-1
11.-12. Fjölnir-Leiknir
3-0
13.-14. Víkingur-Afturelding
0-3
15-16. HK-Selfoss
0-1
Besti leikmaöurinn: Guðrún Halla
Finnsdóttir, Stjörnunni.
Markahæsti leikmaðurinn: Anna
Jónsdóttir, KR, 14 mörk.
Prúðasti leikmaðurinn: María Bogadóttir, Leikni. - Prúðasta liðið: HK.

Umsjón
Halldór Halldórsson
Þrjár góðar saman, tengdar A-liöi 5. flokki IBV. Frá vinstri, Karítas
Þórarinsdóttir leikmaöur, Erna Þorleifsdóttir, þjálfari 5. flokks ÍBV og
Margrét Lára Viðarsdóttir.

Hvílíkur áhugi
Þær voru tvær úr 5. flokki Aftureldingar (A) að æfa sig úti á velli
þegar hinar stelpurnar voru farnar
upp í skóla. Hvílíkur áhugi. Berglind Ósk Gísladóttir og Valdis
Magnúsdóttir hafa þjálfara sem
talar mikið upp úr svefni og
skemmta stelpurnar sér við það
þegar Halldór þjálfari er sofnaður á
kvöldin að hlusta á hvað hann er
að rugla.
Stelpurnar í Aftureldingu fjármögnuðu ferðina á Pepsímótið með
þvi að. selja fullt af klósettpappír.
Auk þess gengu þær í hús fyrir
síðustu jól og seldu smákökur. Þær

voru ánægðar með föstudagskvöldið
á mótinu því þá var nammkvöld hjá
Aftureldingu og þeim hefur gengið
nokkuð vel á mótinu.
Annars finnst þeim mest gaman
að spranga og spila leikina - og
finnst reyndar að það mættu vera
miklu fleiri leikir. En hver skyldi
hrjóta hæst í liðinu? „Auðvitað
hann Halldór þjálfari. Hann hrýtur
alveg svakalega hátt, auk þess sem
hann bahblar svo mikið upp úr
svefninum. Hann er mest að tala
um leikina og stundum æpir hann:
Áfram stelpur! Annars er hann
góður þjálfari," sögðu stelpurnar.

4. flokkur - B-liö:

Viðarsdóttir hefur spilað með liðinu öll þessi fimm ár og var því
einnig að vinna í fimmta sinn.
Karítas Þórarinsdóttir hefur verið í
liðinu síðustu fjögur árin. Erna
Þorleifsdóttir hefur verið þjálfari
liðsins öll árin en stelpurnar unnu
núna Breiðablik, 1-0, í spennandi
úrslitaleik.

Þetta hefur veriö frábært
„Þetta er alltaf jafn gaman.
Reyndar fannst mér úrslitaleikurinn 1995, gegn Stjörnunni, mun
erfiðari en núna gegn Blikunum.
Það er frábært að vinna svona ár
eftir ár, við kunnum varla að tapa,"
sagði Margrét Lára og Karítas tók
heils hugar undir.
Margrét Lára er einnig á kafi í
frjálsum
íþróttum og hestamennsku.
„Þetta er stórkostleg stund, sérstaklega að vinna Breiðablik,"
sagði Karítas.
Erna Þorleifsdóttir, þjálfari 5.
flokks ÍBV, var að vonum stolt yfir
frammistöðu stelpnanna:
„Þær hafa aldrei tapað úrslitaleik enda æfa þær mjög vel og
þær vita að æfingin skapar
meistarann," sagði Erna.
Ljóst er að Erna hefur unnið
frábært starf hjá ÍBV. '

Handahlaup

Hér eru þær stöllur, Berglind Ósk Gísladóttir og Valdís Magnúsdóttir úr Aliði 5. flokks Aftureldingar. Þær æfðu eftir leikina meðan hinar fóru upp í
skóla. Svona á áhuginn aö vera.
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í 6. flokki fiokki gildir að allar
séu þar sem boltinn er. Ein
stelpan í ÍBV (2) hafði eitthvað
komið lítið nálægt boltanum og
sá ekki fram á að það myndi
nokkuð gerast og ákvað því að
stytta sér stundir með því að fara
í handahlaup og gera ýmsar
aðrar leikfimiæfingar. Frábært
framtak.

Það var mikil stemning á Pepsímóts Þórara í Vestmannaeyjum enda veðurblíðan mikil. Stelpurnar nutu þess í ríkum mæli að spila fótbolta við þær frábæru aðstæður
sem boðið var upp á. Hér eigast við Breiðablik og ÍBV í 5. flokki. Þátttaka var mjög mikil og Ijóst að ekkert lát er á vinsældum þessa móts.
DV-myndir Þorsteinn Gunnarsson

Frábæru Pepsí-pæjumóti ÍBV í Vestmannaeyjum lauk í gær:

Blikarnir og ÍBV
börðust um titlana
- lentu saman í fjórum spennandi úrslitaleikjum af sjö

DV, Vestmannaeyjum:
IBV og Breiðablik eru stórveldin í
íslenskri kvennaknattspyrnu í dag.
Félögin sópuði til sín verðlaunum á
Pepsímóti ÍBV, sem lauk i gær. ÍBV
vann 3 gull, 2 silfur og 1 brons. Breiðablik vann tvö gull- og 3 silfurverðlaun.
Pæjur á aldrinum 8-15 ára, alls um
900, mættu til Eyja á 9. Pepsímótið
sem var sögulegt að því leyti að þetta
er fyrsta mótið undir merki ÍBV eftir
að Týr og Þór voru lögð niður. Segja
má að hinn frábæri árangur ÍBV hafi
verið mikill sigur fyrir sameiningarsinna í Eyjum
Af samtölum DV að dæma við

fararstjóra, þjálfara og stelpurnar,:
sem hafa komið áður til Eyja á
Pepsímótið, er þetta langbesta mótið
til þessa.
„Ég er mjög ánægður með hvernig
til tókst. Við höfum aldrei áður fengið;
eins frábært veður alla fjóra mótsdagana, sól og blíöu, og það lá við að
maður fengi sólsting á tímabili. Mér
finnst allir hafa verið svo jákvæðir og
framkoma stúlknanna til mikillar
fyrirmyndar. Kvennaknattspyrnan er
á uppleið og auðvitað er gaman hve
Eyjaliðunum gekk vel," sagði Magnús
Sigurðsson, framkvæmdastjóri Pepsínefndar.
ÍBV og Breiðablik léku til úrslita í

fjórum flokkum en bæði félög voru í
úrslitum í fimm flokkum.

Úrslitaleikirnir
Breiðablik hafði yfirburði í 6. flokki
og vann ÍBV í úrslitaleik, 4-1. íris
Róbertsdóttir, Margrét Einarsdóttir og
Sandra Sif Magnúsdóttir skoruðu
mörk Blikanna og 1 var sjálfsmark.
Tanja Björk Sigurjónsdóttir gerði
mark ÍBV.
ÍBV vann tvöfaldan sigur á Breiðabliki í 5. flokki. I A-liðum vann ÍBV,
1-0, Gerði Berglind Jóhannsdóttir
markið í hörkuleik. Berglind stóð svo
milli stanganna í 4. flokki (B) í úrslitaleiknum. Margrét Lára Viðarsdóttir,
ÍBV, vann þarna sinn 5. Pepsísigur í
röð og Karítas Þórarinsdóttir sinn
fjórða. Titlana hafa þær unnið í 5.
flokki.
í 5. flokki (B) vann ÍBV öruggan
sigur á Breiðabliki, 6-0. Helena Magnúsdóttir skoraði þrennu og þær Signý
Sigurðardóttir, Svala Jónsdóttir og
Anna Stefánsdóttir sitt markið hver.
í 4. flokki (B) léku ÍBV og Breiðablik til úrslita og eftir venjulegan leiktíma var jafnt, 1-1. Hildur Einarsdóttir skoraði fyrir Breiðablik og
Margrét Lára Viðarsdóttir (úr 5. fl.)
skoraði fyrir ÍBV. Því varð að grípa til
framlengingar og það var Guðriður
Hannesdóttir, sem skoraði sigurmark
Breiðabliks, beint úr aukaspyrnu á
glæsilegan hátt.
„Ég ætlaði að reyna að skora og er
þetta ótrúlegt að það skyldi takast því
það voru bara fimm sekúndur eftir af
leiknum. Þetta er flottasta mark sem
ég hef gert," sagði Guðríður.
í 4. flokki (A) vann ÍBV Stjörnuna í
úrslitaleik, 1-0. Erna Dögg Sigur-

Skoraði 21 mark
Ester Óskarsdóttir, 6. flokki
ÍBV, varð markakóngur Pepsímótsins, skoraði alls 21 mark.
Amma hennar lofaði fyrir mótið
að borga henni
500
krónur
fyrir
hvert
mark þannig
að
Ester
græddi hvorki
meira
ne
mmna
en
10.000 krónur.
Ester segist aðEster Óskarseins hafa æft
dóttir, ÍBV
fótbolta í eitt
ár.
Þjálfarar
hennar, Erna og Stefanía, eru
uppáhaldsfótboltakonurnar
hennar og ætlar hún að stefna að
því.að komast í íslenska landsliðið eins Qjótt og mögulegt er.

5. flokkur IBV, A-lið, sigraði á Pepsímótinu í Vestmannaeyjum. Þær léku til úrslita
gegn Breiðabliki og sigruðu, 1-0, eftir mjög spennandi og skemmtilegan leik.
Þær hafaunnið mótið undanfarin 5 skipti.

t

jónsdóttir skoraði sigurmarkið glæsilega, beint úr aukaspyrnu langt utan
af kanti.
„Þetta átti ekki að vera fyrirgjöf því
ég ætlaði mér að gera mark," sagði
Erna Dögg.
í 3. flokki (B) vann Fjölnir öruggan
sigur á Breiðabliki, 5-0. Mörk Fjölnis
gerðu Erla Þórhallsdóttir 1, Margrét
T. Jónsdóttir 2, Ragnheiður Hallsdóttir 1 og Eva Rós Gunnarsdóttir 1 mark.
I 3. flokki sigraði Grindavík Val.
Eftir venjulegan leiktíma og framlengingu var markalaust. Þurfti því
vítaspyrnukeppni og sigraði Grindavík, 2-1.
-ÞoGu

HMiot Guöjónsdóttir, Val, leikmaður mótsins:

Bjóst ekki viö
að verða valin
Hildur Guðjónsdóttir, Val, var
valin efnilegasti knattspyrnumaður
Pepsímótsins. Hún er leikmaður
með 3. flokki Vals og fór á kostum á
mótinu.
Hildur sagði að valið hefði komið
sér mjög á óvart og það væri mikill
heiður fyrir sig. Ekki vildi hún hafa
mörg orð um valið. Hún var greinilega mjög hrærð en ánægð:
„Pepsímótið hefur verið alveg
frábært og ekki hefur veðrið spillt.
Ég hef skemmt mér konunglega í
Vestmannaeyjum. Annars var það
grátlegt að tapa úrslitaleiknum
gegn
Grindavík
í
vltaspyrnukeppni," sagði Hildur.
Úrskurður nefndar var þannig:
Það er samdóma álit okkar að Hildur væri besti leikmaður pæjumótsins 1997. Yfirferð hennar og leikskilningur er framúrskarandi og
sendingar góðar. Hún var til eftirbreytni á leikvelli.
-ÞoGu

Hildur Guöjónsdóttir, 3. flokki Vals,
var valin efnilegasti leikmaöur
Pepsímótsins 1997.

1.-2. Breiðablik-ÍBV
2-1
3.-4. KR-FH
1-2
5.-6. Fjölnir-Valur
2-2
7.-8. Haukar-Afturelding
2-0
9.-10. Stjarnan-Þróttur
0-1
11.-12. KS-Breiðablik
1-1
13.-14. Valur (1)-Breiðablik (2) . . 3-4
15.-16. FH (1)-ÍA
3-1
Besti leikmaðurinn: Tinna Helgadóttir, KR.
Markahæsti leikmaðurinn: Hildur
Einarsdóttir, Breiðabliki, 13 mörk.
Prúðasti leikmaðurinn: Linda Ingadóttir, KS. - Prúðasta liðið: Þróttur.

5. flokkur - A-liö:

1.-2. ÍBV-Breiðablik
1-0
3.-4. KR-Haukar
2-1
5.-6. KR-Haukar
2-1
7.-8. Afturelding-Fjölnir
0-0
9.-10. HK-Valur
1-0
11.-12. Selfoss-ÍA
0-2
13.-14. Víkingur-Þróttur
3-0
Besti leikmaðurinn: Margrét Lára
Viðarsdóttir, ÍBV.
Markahæsti leikmaöurinn: Margrét
Lára Viðarsdóttir, ÍBV.
Prúðasti leikmaðurinn: Þórhildur
Þorgilsdóttir, Vikingi. - Prúðasta
liðið: Selfoss.

3. flokkur Grindavíkur varö pæjumeistari 1997. Stelpurnar sigruöu Val
úrslitaleik, 2-1, eftir framlengingu og vítaspyrnukeppni.

5. flokkur - B-liö:

1.-2. ÍBV-Breiðablik
6-0
3.-4. Fjölnir-FH
0-4
5.-6. Haukar-Afturelding
0-4
7.-8. Stjarnan-Fjölnir (2)
0-0
9.-10. KR-Valur
1-1
11.-12. ÍBV (2)-ÍA
0-0
Bestileikmaðurinn: Elísa Hildur
Þórðardóttir, FH.
Markahæst: Anna Stefánsdóttir, ÍBV
og Þóra Sif Friðriksdóttir, Breiðabliki, 12 mörk hvor.
Prúðasti leikmaðurinn: Hildur Einarsdóttir, ÍA. - Prúðasta liðið: KR.

6. flokkur:
1.-2. Breiðablik-ÍBV
4-1
3.-4. Valur-Haukar
3-0
5.-6. Haukar (l)-tBV(l)
1-1
Besti leikmaðurinn: Brynja Magnúsdðttir, Breiðabliki.
Markahæst: Ester Óskarsdóttir, ÍBV,
21 mark.
Prúöust: Aníta Sigurðardóttir, Haukum. - Prúðasta liðið: Valur.

Breiöablik sigraöi í 6. flokki á Pepsímótinu i Vestmannaeyjum. Stelpurnar
sýndu góöa takta og voru vel aö sigrinum komnar. Stelpurnar sigruöu ÍBV, 4-1,
í úrslitaleik.

KS-stelpurnar frá Siglufiroi eru lengst aö komnar allra á Pepsimóti Þórara í
Vestmannaeyjum. Þrátt fyrir þaö hefur þeim gengiö nokkuö vel. Hér láta þær
fara vel um sig í stund milli striöa.

KS-stelpurnar
lengst að komnar
Knattspyrnufélag
Siglufjarðar
(KS) er það lið sem er lengst að
komið á þessu Pepsí-móti. Þetta er í
annað skipti sem KS sendir lið til
Eyja og að þessu sinni er það 4.
flokkur, A- og B-lið. Stelpurnar
lögðu á sig 12 tíma ferðalag til að
komast til Eyja, fyrst með rútu og
svo með Herjólfi. Sama ferðalag
bíður þeirra heim.
„Það var ákveðið snemma í vetur
að við færum á Pepsímótið og í
allan vetur borgaði hver einasta
stelpa sem mætti á æfingar 50
krónur í sjóð. Þetta var gert tvisvar
sinnum í viku," sögðu stelpurnar.
Þær stóðu einnig fyrir flöskusöfnun auk þess sem fyrirtæki
reyndust þeim vel. Alls komu 18

stelpur til Eyja og hefur KS gengið
vonum framar í mótinu. Fyrirliði 4.
flokks (A) KS er Hrabbý Fowler eins
og hinar stelpurnar kölluöu hana.
Hið rétta mafn er Hrafhhildur
Guðnadóttir. Ein stelpan í hópnum,
Jóhanna Unnur Haraldsdóttir, var
skrautlega máluð í framan með K
og S á sitt hvorri kinn.
Stúlkunum finnst Vestmannaeyjar vera frábær staður og halda
báðar með Liverpool og Robbie
Fowler. 4. flokkur KS hefur þá
sérkennilegu hjátrú að stelpurnar
fara í hring fyrir leiki og hræki á
jörðina inni í hringnum. Jóhanna
segir að þær máli sig alltaf í framan
fyrir leikina og er hún yfirmaður
málningardeildar KS.
-ÞoGu
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íþróttir unglinga
íslandsmótið í knattspyrnu - 3. flokkur karla:

Keflavíkurliðið er
ósigrað til þessa
- unnu Breiðablik 1-3 í Smáranum þriðjudaginn 23. júní
Keflavík sótti 3 dýrmæt stig í
sarpinn í 1-3 sigri gegn Breiöabliki
á Smáravellinum í Kópavogi. í hálfleik var staöan 0-1 fyrir Keflavík.
Suðurnesjastrákarnir hafa ekki
tapað leik á tímabilinu til þessa og
segjast ekki ætla að bregða neitt út
af þeim vana í næstu leikjum.
Fyrsta mark leiksins skoraði
Magnús Sverrir Þorsteinsson með
öruggu skoti eftir að markvöröur
Blikanna haföi varið erfitt skot

Pepsí-pæjumótið í Vestmannaeyjum:

Meistaraliðin
Eins og flestir vita þá fór hið
vinsæla Pepsí-pæjumót ÍBV, í
yngri flokkum kvenna fram í
Vestmannaeyjum 12. og 15. júní.
Sigurvegarar uröu sem hér segir:

þeim fjórum meistaraliðum sem
ekki fannst pláss fyrir í DV
mánudaginn 16. júní, en það eru
eftirtalin lið:
5. flokkur ÍBV (B-lið), 4. flokkur
ÍBV(A-liö), 4. flokkur Breiðabliks

5. flokklS
(Á-Íl'ðj'.'.'.'.'. B r e Í ö a tBV
ok ur
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flokkur (A-Iiö)
ÍBV
' „_,,,,, # B \
flokkur (B-liö)
Breioabuk
' 5. TIOKKI (B)
flokkur (A-lið)
Grindavlk
Það var Fjölnir sem sigraði FH,
flokkur (B-liö)
Bjölnir
3_2> Í úrslitaleiknum um 3. sætið
Myndir hafa áður birst á unglí keppni B-liöa 5. flokks - og unnu
ingasíðu DV af 6. flokki Breiðaþar með til bronsverðlauna, en
bliks, 5. flokki ÍBV A-liöi og af 3. „ ekki öfugt. Fjölnisstelpurnar eru
flokki Grindavíkur A-liði.
beðnar velvirðingar á þessum
Hér á eftir birtast myndir af
mistökum.

Umsjón
Halldór Halldórsson
Hólmars Rúnarssonar. Keflavík
ógnaöi mun meira í fyrri hálfleik.
í síðari hálfleik byrjaði Breiöablik með miklum látum og náðu að
jafha og var það Lárus Þórisson,
sem skoraði eftir laglega stungusendingu. M arkið hleypti miklum
krafti í Kópavogsstrákana sem sóttu
án afláts en tókst ekki að ná forystu.
Það voru aftur á móti gestirnir
sem gerðu það eftir snarpa sókn og
baráttu í teignum og var það Kristinn J. Ólafsson sem náöi að afgreiða
boltann í netið og staðan oröin 1-2
fyrir Keflavik. Blikaliðið brotnaði
við þetta mark því mikið púður
haföi farið í sóknir liðsins, án árOmar Jóhannsson, markvörfiur Keflavfkur, varfi nokkrum sinnum afi taka á
angurs, í upphafi hálfleiksins.
honum stóra sfnum í leiknum gegn Breifiabliki.
V
D -myndir Hson
Það var síðan Haraldur
Freyr
Guðmundsson sem jók
forustu Keflavíkur í
1-3 undir lokin eftir
stífa pressu.
Sigur
Keflavíkur
var réttlátur þvi strákarnir léku betur og góð
samstaða er í liðinu.
Sumir áttu afbragðs
leik og hefði drengjalandsliðsþjálfari
svo
sannarlega átt erindi á
þennan leik. Blikaliðið
er einnig vel skipaö en
strákarnir gafust allt
of snemma upp.
Sigurleikir Keflavíkur í íslandsmótinu eru
þessir:
3. flokkur Keflavfkur hefur unnifi alla leiki sfna á tímabilinu til þessa. Lifiifi er þannig skipafi: Keflavik-Fram
2-1
Ómar Jóhannsson, markvörfiur, Magnús Sverrir Porsteinsson, Haukur Aöalgeirsson, Danfel KR-Keflavík
0-3
Ómar Frfmannsson, Elnar Freyr Sigurfisson, Grétar Gfslason, Haraldur Axel Einarsson, Keflavík-ÍR
1-0
Sigurfiur Markús Grétarsson, Haraldur Freyr Gufimundsson, Hólmar Örn Rúnarsson, Keflavík-Valur
3-1
Sœvar Gunnarsson, Gufimundur Margeirsson, Brynjar Örn Gufimundsson, Björn ísberg
Bikarkeppnl SV:
Björnsson, Helgi Þór Gunnarsson, Kristinn Jón Ólafsson og Afialgeir Pétursson. - Lengst Þróttur-Keflav.
0-6
til hægri er þjálfarl strákanna, Velimir Sargic og lengst til vinstri er Þorsteinn Magnússon, Keflavík-KR
1-0

Þetta er 5. flokkur ÍBV , B-lifi, sem sigrafii í Pepsí-pæjumóti ÍBV . Stelpurnar léku úrslitaleikinn gegn Brelfiabliki og sigrufiu 6-0.
DV-myndir Þorsteinn Gunnarsson

Pæjumeistarar i B-lifii 4. flokks urfiu stelpurnar í Breifiabliki. Þær léku
til úrslita gegn ÍBV og sigrufiu i tvísýnum og æsispennandi úrslitaleik,
2-1.

formafiur unglingaráfis Keflavíkur.

Verður Keflavík miðpunktur
knattspyrnunnar í landinu?
Athygli hefur vakið hin mikla
framþróun knattspyrnunnar í Keflavík undanfarin ár og haldi fram
sem horfir eru allar líkur á að
Reykjanesbær verði leiðandi afl í íslenskri knattspyrnu í náinni framtið.

Rík knattspymuhefö
í Keflavík er rík knattspyrnuhefð,
og hefur meistaraflokkur félagsins
unnið til hæstu metorða í íslenskri
knattspyrnu. En það sem hefur tekið hvað mestum breytingum er
aukin uppbygging yngri flokka félagsins og um leið mjög mikil framför þeirra, enda hafa þeir yngri unnið marga glæsta sigra fyrir sitt
félag.
Þessi þróun er þegar farin að

skila sér í meistaraflokkinn, sem er
skipaður mörgum ungum og mjög
efhilegum leikmönnum.

í sumum þeirra er helmingur, eða
meira, útlendingar og leikmenn frá
öðrum íslenskum félógum.

Kröftugt uppbyggingastarf

Ólafsfjöröur gott dæmi

Keflvíkingar hafa sem sé gert hið
eina rétta, sem er að hlúa að yngri
flokkunum og sinna þeim vel og hefur kröftugt unglingastarf félagsins,
ásamt mikilli og góðri vinnu þjálfarans, Velemir Sargic, skilað sér ræklega, en hann hefur unnið frábært
starf hjá Kefiavík um langt árabil.

Besta dæmið um þetta er Leiftur
frá Ólafsflrði, þar sem lítil uppbygging á sér stað í yngri flokkunum, en
miklu fé varið til kaupa á leikmönnum fyrir meistaraflokk.
Getur verið að þessi viðskipti séu
hluti af pólitískri byggðastefnu, því
spyrja má, hvaðan í ósköpunum allir þessir miklu peningar komi?
Leikmenn yngri fiokka á Ólafsfirði eru ekki hátt skrifaðir í sínum
heimabæ um þessar mundir, enda
er vandinn leystur með kaupum á
tilbúnum leikmönnum að sunnan.
Krakkarnir skipta minna máli.

Allir heimamenn
Meistaraflokkur Keflavíkur er
líklega eina liðið núna í Úrvalsdeildinni, sem eingöngu er skipað
heimamönnum og er það í hróplegri
mótsögn við flest önnur lið, þar sem

A-lifi ÍBV í 4. flokki varfi sigurvegari á Pepsímóti ÍBV á dögunum.
Stelpurnar spilufiu gegn Stjörnunni í úrslitaleiknum og sigrufiu, 1-0,
eftir mikinn baráttuleik.

Fjölnisstúlkurnar í B-lifii 3. flokks urfiu meistarar á Pepsl-pæjumóti ÍBV,
sigrufiu Brelfiablik 6-0. Yngrl flokkar Fjölnis eru á mikilli siglingu upp á
vlfi um þessar mundir.
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Níunda Pepsímót IBVtókst með glæsibrag:

51 röð hjá 5*fíokkiA
Níunda Pepsímóti IBV lauk sl.
sunnudag. IBV sópaði þar til sín
verðlaunum og keppti til úrslita í
fimm flokkum af sjö. Uppskeran
varð 3 gull, 2 silfur og 1 brons.
5. flokkur ÍBV A vann Pepsímótið
fimmta árið í röð, hvorki meira né
minna. Reyndar var það Týr fyrstu
fjögur árin en eftir sameiningu Týs og
Þórs var það nú undir merki IBV.
Margrét Lára Viðarsdóttir hefur
spilað með liðinu öll fimm árin og var
því einnig að vinna í fimmta sinn.
Karítas Þórarinsdóttir hefur verið í
liðinu síðustu fjögur árin og Erna
Þorleifsdóttir hefur verið þjálfari
liðsins öll árin. ÍBV vann Breiðablik í
hörku úrslitaleik, 1 -0.
„Þetta er alltaf jafn gaman. Reyndar
fannst mér úrslitaleikurinn 1995 gegn
Stjörnunni mun erfiðari en þetta. Það
er frábært að vinna ár eftir ár, við
kunnum bara ekki að tapa," sagði

Heim úr
sögulegumtúr

Surtseyjatferð gætí orðið liður
ísérhæfðum ferðumtílEyja
-segir ferfanálafulltrúi Vestmcmnaeyja um aÖ opna eyna að einhverju leyti

Fram til þessu hefur Surtsey verið
friðuð og hafa nær eingöngu vísindamenn á vegum Surtseyjarfélagsins haft aðgang að eynni. Nú
hefur komið upp sú hugmynd að
opna hana fyrir ferðamönnum. Þeir
sem blaðið hefur rætt við telja það
ekki fráleitt en þó með ströngum
skilyrðum. Ferðamálafulltrúi Vestmannaeyja segist sjá þarna möguleika á nýrri og góðri viðbót við það
sem ferðamönnum er boðið upp á í
Vestmannaeyjum í dag. Mætti jafnvel hugsa sér nokkurra daga ferðir
til Vestmannaeyja þar sem Surtseyjarferð yrði hápunkturinn.
„Markhópurinn yrði fyrst og fremst
ferðamenn sem hingað sækja vegna
sérstæðrar náttúru Eyjanna. Við
gætum boðið upp á sérhæfða
ferðaþjónustu fyrir fólk sem hefði
áhuga á jarðfræði og náttúrufræði og
Afimmtadaginnkom Sigurður VE öðru því sem er að gerast f Surtsey,"
tíl heimahafnar efiir sögulegasia sagði Páll Marvin Jónsson ferðamálatúr ísögu skipsins þegar það var fulltrúi Vestmannaeyja.
Hann segirað vel mætti hugsa sérað

dregiðtílNoregs.

Bls. 12

T-P.

R-P.

markaðan fjölda. Surtseyjarferðir
verð-ur að skipuleggja vel og það ætti
jafnvel að vera skilyrði að náttúrufræðingur fari með. Við megum ekki
skemma neitt í Surtsey sem er ennþá
að mestu óspjölluð og þetta yrði að

M*örfaÖfuglarannsóknum.Hefurmeát66þúsundfugla
Óskar J. Sigurðsson, vitavörður í
Stórhöfða, yar meðal þeirra átta
sem forseti Islands veitti Riddarakross hinnar íslensku fálkaorðu á
þjóðhátíðardaginn 17. júní. Riddarakrossinn fær Óskar fyrir störf
að fuglarannsóknum en hann
hefur merkt fugla í Stórhöfða í 44
ár.
, J>að er óhætt að segja að þetta hafi
komið mér á óvart," sagði Óskar
þegar Fréttir ræddu við hann í gær.

Flötum 20-Sími

4811535
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gera í samvinnu við Surtseyjarfélagið.
En ég held að menn verði að gera sér
grein fyrir því að ekki er hægt að loka
Surtsey um aldur og ævi," sagði Páll
að lokum.
Sjá bls. 13

Óskar vitavórður fékk Riddarakrossinn

RÉTTINGAR OG SPRAUTUN:

t>L^n
l/l

)'><Hsllí:ll
liíllí

selja hingað dýrar ferðir sem tækju
nokkra daga. Fólki yrði boðið upp á
fyrirlestra um náttúru Eyjanna og
skipulagðar skoðunarferðir undir
leiðsögn sérfræðinga. „Ferð í Surtsey
yrði hápunkturinn en þá með tak-

„Ég fékk að vita með viku fyrirvara
að ákveðið hefði verið að veita mér
Riddarakrossinn og að ég ætti að
mæta á forsetasetrið," bætti hann við.
Óskar segir að athöfnin hafi verið
mjög virðuleg og eftirminnileg. „Ég
hef aldrei komið að Bessastöðum
fyrr, ekki einu sinni í Bessastaðahrepp, þannig að þetta var mikið
ævintýri fyrir mig. Olafur Ragnar
Grímsson hafði greinilega kynnt sér
störf mín við fuglarannsóknir og

Bílaverkstæðið BRAGGINN s/f.

GGI

I-P.

F-P.

Margrét Lára og Karítas tók heilshugar undir. Margrét Lára er einnig á
kafi í frjálsum íþróttum og hestamennsku.
Karítas sagði að þetta væri stórkostleg stund, sérstaklega að vinna
Breiðablik.
Ema þjálfari var að vonum stolt af
stelpunum og sagði að þær hefðu
aldrei tapað úrslitaleik. „Þessar
stelpur æfa vel og vita að æfingin
skapar meistarann," sagði Erna.5.
flokki.
Nánar er fjallað um Pepsímótið á
bls. 14-15.
Á myndinni til hliðar er 5.fl. IBVA.
Aftari röðf.v. Stefaníaþjálfari, Tinna
Hauksdóttir, Karítas Þvrarinsdóttir,
Berglind Stefánsdóttir, Berglind
Jóhannsdótlir og Erna þjálfari. Fremri
röðf v. Ingibjörg Guðnuindsdóttir,
Margrét Lára Viðarsdóttir, Valgerður
Erla Óskarsdóttir, Thelma
Sigurðardóttir.

m

forsetahjónin voru einstaklega alúðleg. Þetta verður eftinninnileg ferð."
Oskar byrjaði að merkja fugla árið
1953 og því eru komin 44 ár.
Samtals hefur hann merkt um 66
þúsund fugla, er lundinn í miklum
meirihluta og hann er enn að. „Ég
hef ennþá ekki tekið ákvörðun um að
leggja töngina á hilluna og nú bíð ég
bara eftir að komast heim aftur,"
sagði Óskar sem beið eftir að
flugfært yrði til Eyja.

Sumaraœtlun

Frá Eyjum: Frá Þorl.höfn:
Kl. 08:15
Kl. 12:00
Alla daga
Aukaferðir eru á:
Kl: 19:00
Fimmtu-.föstu- og sunnudögumKI: 15:30

Heriól$ur

BRUAR BILIÐ

S'mi 4812800 Fax 4812991

Bókabúðin
H e i ð a r v e g i 9 • Sími 481 1434
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Matarskammturinn

Níunda Pepsímót IB V tókst með glæsibrag í sól og blíöu og Eyjaliðin sópuðu til sín verðlaunum:

IBV að verða stórveld
kvennaknattspyrnu

Stelpurnar á Pepsímótinu þurfa að
borða. í þátttökugjaldinu er innifalin
ein máltíð. Alls eru þetta um 900
skammtar sem Grímur Gíslason
kokkur og hans aðstoðarfólk sér um
að kokka ofan í mannskapinn á dag.
Grímur tók saman nokkrar tölur um
það magn sem hann pantaði fyrir
mótið:
400 kg af kjúklingum
400kgaffrönskum
100 lítrar af kokteilsósu
220 kg af kjötfarsi
300 kg af venjulegum kartöflum
200 kg af hrásalati
250 kg af ýsu, roðlausri og beinlausri
Með þessu er drukkið Pepsí og djús.

Misskilíð fagn
Fagnið hjá ÍBV stelpunum í 6. flokki
vakti nokkra athygli sökum misskjlnings hjá áhorfendum. Eftir að ÍBV
stelpurnar skoruðu fóru þær allar í
hring utan um markaskorarann. Ein
stelpnanna kallaði:
- Hverjar voru það sem skoruðu.
Og þær hrópuðu allar í einum kór:

- Auðvitað við!

En þegar þetta heyrðist upp I brekku
og á hliðarlínuna fannst mörgum
þeim heyra:
-Aumingjavið!

Vitlaust mark!
Það er oft kostulegt að horfa á 6.
flokkinn keppa en þetta eru yngstu
stelpurnar. Sumar þeirra eru ekki
háar í loftinu og skilja kannski ekki
alveg út á hvað leikurinn snýst. En
það skiptir kannski ekki öllu máli,
bara að hafa gaman að þessu.
í leik Vals og ÍBV(2) í 6. flokki kom
upp skondið atvik. Valsstelpur byrjuðu seinni hálfleikinn með boltann.
Sú sem fékk boltann óð upp allan
völlinn og var I þann mund að fara að
skjóta á markið þegar hún heyrði
þjálfarann öskra á línunni: „Nei, ekki
skjóta, ekki þetta mark, þú átt að
skoraíhittmarkið!"
Hafði stúlkan leikið á sama markið og
í fyrri hálfleik en áttaði sig ekki á því
að liðin höfðu skipt um vallarhelming
í hálfleik. Var hún því næstum því
búin að skora sjálfsmark en þjálfaranum tókst af afstýra slysinu á
elleftu stundu!

Rangur bolti!

Þrjú gull tvenn silfur og eitt brons var uppskera IBVsem lék í 5 úrslitaleikjum mótsins af7

D

BVer á góðri leið með að verða
stórveldi í íslenskri kvennaknattspyrnu ásamt Breiðablik.
Þetta er niðurstaðan eftir níunda
Pepsímót ÍBV í kvennaknattspyrnu
sem lauk á sunnudaginn. Þetta var
sögulegt mót að því leyti að í fyrsta
sinn var það undir merki ÍBV eftir
að hafa yerið átta árin þar á undan
í umsjá Iþróttafélagsins Þórs. Hvað
árangur og framkvæmd mótsins
áhrærir er óhætt að segja að það
hafi verið sigur fyrir sameiningarsinna og tóku m.a. bæjarstjóri og
varaformaður ÍBV undir það.
Pepsímótið hófst á fimmtudaginn í
sól og blíðu sem einkenndi alla mótsdagana Formleg setning mótsins var
á fimmtudagskvöldið þar sem m.a.
varflugeldasýning, fimleikasýning og
fallhlífastökk. Á laugardagskvöldið
var kvöldvaka í íþróttamiðstöðinni þar
sem töframaðurinn Pétur pókus fór á
kostum. Hljómsveitin Skítamórall hélt
svo uppi stuðinu langt fram á kvöld
þar sem 900 stelpur dönsuðu undir
taktfastri tónlist Skítamórals. Hefur
hljómsveitin pantað að fá að koma
aftur á næsta Pepsímót.
A sunnudaginn voru úrslitaleikir
þar sem Breiðablik og IBV voru í
aðalhlutverki. Þessi Iið áttust sjálf við
í fjórum úrslitaleikjum af sjö og áttu
lið í úrslitum í fimm úrslitaleikjum.
Uppskera ÍBV var þrjú gull, tvö silfur
og eitt brons. Uppskera Breiðabliks
var tvö gull og þrjú brons.
Það er frábært að fylgjast með
stúlkunum áPepsímótinu. Engu máli
skiptir hvort þær eru átta eða sextán
ára, þær taka þátt í leikjunum af lífi og
sál. Keppnisskapið er með ólíkindum
og eftir úrslitaleikina voru tapliðin
nánast óhuggandi. Tár runnu í stríðum
straumum, bæði gleði- og sorgartár,
eftir því sem við átti, og geðshrær-

ingin eftir því. Foreldrar, ömmur og
afar og jafnvel langömmur og langafar fylgdust með stelpunum af
hliðarlínunni og tóku ekki síður þátt í
stemmningunni og leikjunum en
stelpumar.
Að fá allan þennan fjölda stúlkna,
foreldra þeirra og fararstjóra til Eyja
og leysa þaðjafn vel og raun ber vitni,
byggir á áralangri reynslu við skipulagningu svona móta. Auðvitað koma
smá hnökrar og vandamál upp sem
þarf að leysa. En eftir situr minningin
um skemmtilegt mót úti í Eyjum. Það
er engin tilviljun að stelpurnar kjósa
að koma hingað ár eftir ár. Af
samtölum við stúlkurnar að dæma er
Pepsímótið toppurinn í fótboltanum á
hverju sumri. Byrjað er að safna fyrir
ferðinni yfir vetrartímann, t.d. með því
að selja allt frá klósettpappír og upp í
smákökur. Stúlkurnar frá Siglufirði
lögðu á sig 12 tíma ferðalag til að
komast til Eyja og borguðu 50 kr.
hver stúlka á hverja einustu æfingu sl.
vetur. Herjólfur fer aukaferð til að
ferja keppendur, þjónustuaðilar í
Eyjum hafa í nógu að snúast og það
lifnar heldur betur yfir bæjarbragnum.
Sú aðstaða sem Þór og Týr hafa
komið sér upp í gegnum árin, sem er
afrakstur þjóðhátíðar, hefur gert svona
mót að veruleika og er veruleg
lyftistöng fyrir þetta bæjarfélag.

6.flokkur

Besti leikmaður:
Brynja Magnúsdóttir UBK.
Markahæst:
Ester Óskarsdóttir ÍBV, 21 mark
Prúðust: Aníta Sigurðard, Haukum.
Prúðasta lið: Valur.

S.flokkurB

Og staðreyndin er sú að Pepsímótið
hefur Iagt grunninn að því stórveldi
sem ÍBV er að verða í kvennaknattspyrnunni í dag. Pepsímótið hefur
glætt áhuga ungra stúlkna á
knattspyrnu. Níu ár eru liðin frá því
fyrsta mótið var haldið og það tekur
svo nokkur ár í viðbót að byggja upp
öflugasta meistaraflokk landsins...
Samantekt:
Þorsteinn Gunnarsson

í leik í 6. flokki gerðist það atvik að
boltinn frá vellinum við hliðina kom
inn á völl 6. flokks stúlknanna. Ein
þeirra ruglaðist eitthvað í rýminu
þegar hún sá þennan aukabolta og
hélt að það væri boltinn sem væri í
gangi, tók hann traustataki og var
komin í dauðafæri þegar hún áttaði
sigáþvíhvaðvaraðgerast!

Besti léikmaður:
Elísa Hildur Þórðardóttir FH.
Markahæst: Anna Friða Stefánsdóttir
ÍBV og Þóra Sif Friðriksdóttir
Breiðablik með 12 mörk hvor_
Prúðust: Hildur Einarsdóttir ÍA.
Prúðastalið:KR.

S.flokkurA

Hildur best
Hildur Guðjónsdóttir Val, var valin
efnílegasta knattspyrnustúlka Pepsímótsins og hlaut að launum
Lárusarbikarinn. Hún er í 3. flokki
Val og fór á kostum í liði sínu á
miðjunni. Hildur sagði að valið hefði
komið sér mjög á óvart en væri mikill
heiður fyrir sig. Ekki vildi hún hafa
mörg orð um valið, hún var greinilega
mjög hrærð. En Hildur var ánægð
með Pepsímótið og sagðist hafa
skemmt sér konunglega í Eyjum.

Sporðrenndu
Guðjón Hjörleifsson bæjarstjóri,og
Birgir Guðjónsson varaformaður ÍBV
sáu um að heilsa upp á leikmenn fyrir
úrslitaleikina. Þeir veðjuðu á hvorn
annan að borða eins margar vöfflur
eftir hvern leik og markatalan sagði til
um, enda báðir þekktir matmenn en
þó sérstaklega bæjarstjórinn. Strax í
fyrsta leik hjá 6. flokki þurftu þeir að
sporðrenna 5 vöfflum. Það var nú
svo sem allt í lagi ef næsti leikur hefði
ekki farið 6-0! Þá þurftu þeir að borða
sex vöfflur i viðbót og voru orðnir
frekar saddir. Þegar yfir lauk höfðu
þeir borðað 24 vöfflur, reyndar ekki
hvor heldur samtals. Það voru því 12
vöfflurámann!

Það var mikið fagnað þegar 5. flokkur B burstaði Breiðablik í úrslitaleik, 6-0,
þar sem Eyjastelpurnar fóru á kostum!

Besti leikmaður:
Margrét Lára Viðarsdóttir ÍBV.
Markahæst: Margrét Lára Viðarsdóttir
ÍBV, 19mörk.
Prúðust: ÞórhildurÞorgilsdóttir
Víkingi.
Prúðasta lið: Selfoss.

4.flokkurA

Besti leikamður:
Guðrún Halla Finnsdóttir, Stjömunni
Markahæst:
Anna B Jónsdóttir KR, 14 mörk
Prúðust: María Bogadóttir Leikni.
Prúðastalið:HK.
4.flokkurB
Besti leikmaður:
Tinna Helgadóttir KR
Markahæsti leikmaður:
Hildur Einarsd., Breiðablik, 13 mörk
Prúðust: Linda Ingadóttir KS.
Prúðasta lið: Þióttur.

3.flokkurB

Besti leikmaður:
Margrét T. Jónsdúttir Fjölni.
Markahæsti leikmaður: Guðlaug B
Einksdóttir Breiðablik, 11 mörk.
Prúðust: Hrafnhildur Aniórsdóttir Val.
Prúðasta lið: Fjölnir.

3.flokkurA

Guðjón Hjörleifsson bæjarstjóri var heiðursgestur Pepsímótsins. Svo skemmtilega vildi til að dóttir hans varð Pepsímeistari í 5. f lokki með ÍBV. Hér heilsar
Guðjón upp á dóttur sína fyrir úrslitaleikinn.

Það gekk stundum mikið á í úrslitaleikjum ÍBV og Breiðabliks.

Besti leikmaður:
Hildur Guðjónsdóttir Valur
Markahæsti leikmaður: Margrét K.
Pétursdóttir UMFG, 12 mörk
Prúðust: Arna Haraldsdóttir Þrótti.
Prúðasta lið: Grindavfk.
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Estertíu þúsund
krónum ríkari eftir
áheitfrá ömmu!
Ester Óskarsdóttir í 6. flokki ÍBV var
markakóngur Pepsímótsins, skoraði
hvorki fleiri né færri en 21 mark.
Amma hennar lofaði henni fyrir mótið
að borga 500 kr. á mark þannig að
Ester græddi hvorki meira né minna en
tíu þúsund krónur. Ester segist bara
hafa æft fótbolta í eitt ár. Þjálfararnir
hennar, Erna og Stefanía, eru
uppáhalds fótboltakonurnar hennar og
hún stefnir að því að komast í íslenska
landsliðiðíframtíðinni

4. flokkur IBV B í 2. sæti

6. flokkur IBV í 2. sæti

í 4. flokki B tapaði ÍBV fyrir Breiðablik 1-2 í úrslitaleik. Margrét Lára
Viðarsdóttir náði forystunni fyrir ÍBV en hún og Berglind Jóhannsdóttir úr 5.
flokki fóru beint úr úrslitaleik 5. flokks í þennan úrslitaleik í4. fl. B. Breiðablik
jafnaði metin og skoraði svo sigurmarkið þegar aðeins 5 sekúndur voru eftir af
framlengingunni. ÍBV var mun betra liðið í leiknum og hefði verðskuldað sigur.
Enda var mikið grátið í leikslok og þurftu þjálfarar og foreldrar að hafa sig alla
við að hugga stelpumar.
4. fl. B. Aftari röð f.v. Ólöf Ragnarsdóttir, Sigurlaug Aðalsteinsdóttir, Berglind
Jóhannsdóttir. Eyrún Haraldsdóttir. Sylvía Sigurðardóttir, Arndís Bára
Ingimarsdóttir, Jessý Friðbjarnardóttir og Margrét Lára Viðarsdóttir. Fremri röð
f.v. Sædís Birgisdóttir. Signý Sigurðardóttir, Halla Björk Hallgrímsdóttir, Sara
Sigurlásdóttir, Andrea Gísladóttir, Ásta Hrönn Guðmannsdóttir.

ÍBV og Breiðablik höfðu mikla yfirburði í 6. flokki. í úrslitaleiknum byrjuðu
ÍBV stelpur illa og fengu á sig tvö ódýr mörk á fyrstu mínútunum. Staðan í
hálfleik var 3-0 og Breiðablik komst í 4-0 áður en Tanja Björk Sigurjónsdóttir
skoraði fyrir ÍBV. Lokatölur urðu 4-1 fyrir Breiðablik og ÍBV varð því f 2. sæti.
6. flokkur IBV er svo sannarlega efnilegt lið og vonandi að stelpurnar haldi
áfram á sömu braut. „Þetta er fyrsti úrslitaleikurinn sem ég tapaði," sagði Erna
þjálfari eftir leikinn.
6. flokkur. Aftari röð f.v. Stefanía þjálfari, Alma Ingólfsdóttir, Birgitta
Rúnarsdóttir, Hekla Hannesdóttir, Lilja Dröfn Kristinsdóttir og Erna þjálfari.
Fremri röð f.v. Ester Óskarsdóttir. Sólveig Rut Magnúsdóttir, íris Dögg
Einarsdóttir og Tanja Rut Sigurjónsdóttir.

Markahrókar
5. flokks B, Anna
fríða og Helena Ósk

3. flokkur B í 3. sæti

Anna Fríða Stefánsdóttir (Jónssonar)
var markahæst í 5. flokki B ásamt
stúlku úr Breiðabliki með 12 mörk.
Helena Ósk Magnúsdóttir (Ríkarðssonar) skoraði þrennu í úrslitaleiknum
gegn Breiðabliki sem ÍBV vann. Ekki
sögðust þeir eiga neitt leyndarmál
vegna markaskorunar, þær væru einfaldlega svona markheppnar!

í 3. flokki B léku ÍBV og Grindavfk um 3. sætið. Eftir markalausan leik og
framlengingu þurfti að grípa til vítaspyrnukeppni. Þurfti alls 11 vítaspyrnur til
að knýja fram úrslit þar sem IBV bar sigur úr býtum, 6-5. Hetja IBV var
markvörðurinn Thelma Ýr Tómasdóttir. Hún skoraði sjálf úr síðustu spyrnu
ÍBV og gerði sér lítið fyrir og varði síðustu vítaspyrnu Grindavíkur.
3. flokkur A ÍBV náði sér ekki á strik í mótinu og lenti í 6. sæti. Er það nema
von vegna þess að 3. flokkur hefur verið homreka innan ÍBV og eru stelpurnar
t.d. ennþá þjálfaralausar.
3. flokkur B. Aftari röð f.v. Bima Bjömsdóttir, Inga Lára Sigurjónsdóttir, Rakel
Gísladóttir og Agnes Þorsteinsdóttir. Fremri röð f.v. Nanna Bryngeirsdóttir,
Lilja Arngrímsdóttir, Thelma Ýr Tómasdóttir, Bjartey Gylfadóttir og írena
Þórarinsdóttir.

5. flokkurB IBVíl.sæti
5. flokkur B ÍBV fór á kostum í úrslitaleiknum gegn Breiðabliki og vann öruggan sigur, 6-0. Helena Ósk Magnúsdóttir fór á kostum og skoraði þrennu og þær
Erla Signý Sigurðardóttir, Svala Jónsdóttir og Anna Fríða Stefánsdóttir sitt
markið hver.
5. flokkur B: Anna Fríða Stefánsdóttir, Inga Ósk Guðmundsdóttir, Helena Ósk
Magnúsdóttir, Erla Signý Sigurðardóttir, Bryndís Gísladóttir, Karen Ösp
Birgisdóttir, Svala Jónsdóttir, Hrefna Jónsdóttir, Ásta Björk Guðnadóttir og Silja
Rós Guðjónsdóttir.

Glæsilegt sigurmark
Ernu og Kristjana
með 12 mörk
í 4. flokki B

Góður árangur Ernu og Stefaníu
Þjálfaramir Erna Þorleifstlóttir og Stefanía Guðjónsdóttir stóðu íströngu á
Pepsímótinu. Þær þjálfa 4., 5. og 6. flokk og komum þeim öllum í úrslitaleik,
unnu þrjá en töpuðu tveimur. Erna og Stefanía eru íþróttakennarar að nieniit.

Kristjana Ingibergsdóttirog Erna Dögg
Sigurjónsdóttir (sjá liðsmynd til hægri)
lét mjög að sér kveða í úrslitaleik IBV
og Breiðabliks í 4. flokki A. Kristjana
var markahæst í 4. flokki A með 12
mörk og fór á kostum. Erna Dögg skoraði sigurmarkið í úrslitaleiknum, með
aukaspyrnu langt utaf af velli sem hún
hamraði inn með vinstri fæti. Hún á
ekki langt að sækja knattsyrnuhæfileikana því frændur hennar eru Ingi
og Magnús Sigurðssynir, leikmenn
ÍBV.

4. flokkur AIBV í 1. sæti
I 4. flokki A vann IBV lið Stjörnunnar 1-0 í úrslitaleik. Erna Dögg
Sigurjónsdóttir skoraði sigurmarkið beint úr aukaspymu á stórglæsilegan hátt,
langt utan af kanti. „Þetta átti ekki að vera fyrirgjöf, ég ætlaði mér að skora,"
sagði Ema Dögg. Hanna Guðný Guðmundsdóttir átti stórleik í marki ÍBV.
4. fl. A. Aftari röð f.v. Stefanía þjálfari, Birgit Ósk Baldursdóttir, Berglind
Þórðardóttir, Kristjana Ingibergsdóttir, Ema Dögg Sigurjónsdóttir og Ema þjálfari. Fremri röð f.v. Elva Dögg Grímsdóttir, Hanna Guðný Guðmundsdóttir, Erna
Sævarsdóttir og Helga Hrund Guðmundsdóttir.

Pepsi Pæjumót ÍBV
1998
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Látlaus sól og blíða á Pæjumótinu

Blikar tóku
við kórónunni af ÍBV
I

Morgunblaðið/Sigfús Gunnar^Guðmundsson

KRISTÍN Sigurðardóttir og Ingunn Einarsdóttir með hinn snjalla markvörð Vals, Kristínu Ýr Bjarnadóttur, á milli sín.

Öflugar
ísókntnni!
FJÓLA Sif Ríkharðsdóttír og
Svava Kristíh Grétarsdóttír
voru ánægðar að leik
lokmini gegn Haukum, sem
ÍBV vann 6:2. Fjóla skoraði
þrjú mörk í leiknum og
Svava tvö. Svava Kristui
sagðist aðeins hafa farið á
tvær æfingar stuttu fyrir
mótíð og vera búin að skora
íiíu mörk á inótinu. „Eg hel'
skemmt mér konunglega og
er ákveðin í að halda áfram
að æfa knattspyrnu."
Fjóla Sif er aftur búin að
æfa knattspyrnu svo lengi að
hún man ekki hvenær hún
byrjaði. Hún var einnig á
skotskónum, gerði tfu mörk
á mótínu og sagðist hafa
skorað í öllum leikjunum.
„ Við eigum bara eftír að
leika einn leik og ef við
vi iii iii m verðum við í þriðja
sætí. Leikurinn er við annað
liðfráÍBV."
JEn er ekkert erfítt að leika
á móti vinum súmm íÍHV'f
„Nei," sögðu þær
vinkonur. „Við ætlum að
vinna þær."
Þær stóðu við orð súi,
fögnuðu sigri og urðu í
þriðja sætí. Ekki nóg með
það, heldur bættu þær báðar
við mörkum - Svava tveimur
og Fjóla Sif einu, og urðu
markahæstar í 6. II okki B,
báðar með ellefu mörk.

íunda Pepsí-Pæjumótið var
haldið í Vestmannaeyjum dagana 11. til 14. júní. Veðuguðirnir
voru svo sannarlega með stúlkunum sem tóku þátt í mótinu að þessu
sinni - hefur önnur eins veðurblíða
aldrei herjað á mótsgesti áður.

Markatalan samtals 4 0 - 1 !
„VIÐ töpuðum aðeins einum leik á
mótinu. Það var gegn ÍBV í riðlakeppninni, en við lærðum af þeim
leik og vorum ákveðnar í að hefna
tapsins og það tókst. Við höfum
komið hérna oft áður en þetta er
síðasta mótið, okkur hefur aldrei

tekist að vinna en nú tókst það og
það með glæsibrag, skoruðum 40
mörk og fengum aðeins á okkur
eitt.
Við erum með langbesta markvörðinn í okkar liði, hana Kristínu
Ýr Bjarnadóttur," sögðu Valsstúlk-

urnar Kristín Sigurðardóttir og
Ingunn Einarsdóttir.
A lokahófinu var Kristín Sigurðardóttir síðan valin efnilegasta
stelpa mótsins og Ingunn fékk viðurkenningu fyrir að vera markahæst í 3 flokki.

Stelpurnar 830 frá fimmtán félögum sem tóku þátt í mótinu
kunnu svo sannarlega að meta
blíðuna, sýndu alla sína bestu
hliðar á knattspyrnuvelhnum og
fyrir utan hann. Margir mjög
spennandi og skemmtilegir leikir
voru háðir. Þegar yfir lauk höfðu
liðin 82 leikið 328 leiki og í þeim
höfðu 295 leikmenn gert 1.003
mörk, takk fyrir.
Blikar tóku
við kórónunni
Lið gestgjafanna ÍBV og lið
Breiðabliks hafa oft barist um
hvort hlyti flesta titla á þessu móti
og í fyrra voru það gestgjafar ÍBV
sem stóðu uppi með fleiri titla en
Breiðablik, en nú sneru Blikarnir
dæminu við, tóku þátt í fimm af
átta úrslitaleikjum og sigruðu í
þremur þeirra. ÍBV lék í fjórum
úrslitaleikjum og höfðu sigur í
tveimur.

Urslitaleikirnir
6. flokkur B:
Lið ÍBV og UBK mættust og
höfðu liðsmenn ÍBV sigur í hörkuleik 2:0. Anna María Halldórsdóttir
kom ÍBV yfir í fyrri hálfleik og Sara
Dögg Guðjónsdóttir innsiglaði sigurinn í þeim síðari.
6. flokkur A:

Öheppnar Aftureldingar-stelpur
ÞAÐ gekk á ýmsu hjá liði Aftureldingar í mótinu. Ein þeirra, Aðalheiður
Helgadóttir, var svo óheppin að fótbrotna á fyrsta degi mótsins og þurfti
að hverfa heim á leið. Það átti meira eftir að ganga á, því hjá 4. flokki
Aftureldingar féll Guðbjörg Snorradóttir það illa í leik að hún
handarbrotnaði og í sama leiknum tognaði annar ieikmaður á hné. Þar
sem stúlkurnar höfðu enga varamenn urðu þær að spila tveimur færri og
gerðu sér lítið fyrir og náðu samt að jafna leikinn í 1:1 eftir að hafa lent
undir 1:0.

Morgunblaðið/Sigfús Gunnar Guðmundsson

FJÓLA Sif Ríkharðsdóttir og Svava Kristín Grétarsdóttir, sem
leika með 6. flokki ÍBV b

Stóðu
sig vel
F

jölnisstúlkurnar á myndinni hér
fyrir ofan: Helga Franklínsdóttir, Hrefna Þráinsdóttir, íris Arnadóttir, Arndís FjölnisSigfús
dóttir, Nanna Þ. MöllGunnar
er og Rebekka PétGuðmundsson
ursdóttir voru ánægðskrifar
ar með lífið og tilveruna er þær spókuðu sig á „stakkó"
milli leikja og fylgdust með líflnu í
Eyjum. Þær sögðust vera í 5.
flokksliðí Fjölnis - „Smjattpattaliðinu". „Það er ekkert a-, b- eða c-lið
hjá okkur, heldur Strumpalið,
Smjattpattalið og Barbapabbalið.
Okkur hefur gengið mjög vel, við
erum búnar að vinna tvo leiki og
tapa tveimur og erum mjög ánægðar með það. Okkur gengur svona vel
af því að við höfum mjög skemmtilega þjálfara, þær Elínu, Heiðu og
Guðbjörgu. Við eigum eftir að leika
enn fleiri leiki.
Við komum með sólina og blíðuna
með okkur. Það var til dæmis logn á
Stórhöfða þegar við fórum þangað,
sem er örugglega heimsmet. Við
fórum einnig í bátsferð, sem var
mjög skemmtileg."
Stúlkurnar
í
Smjattpattaliði
Fjölnis héldu áfram að standa sig
vel eftir að þær voru teknar tali og
urðu í þriðja sæti.

Lið -Hauka
Aníta Björk
Haukum yfir,
tilburði Blika
svara.

og UBK mættust.
Sigurðardóttir kom
1:0. Þrátt fyrir góða
náðu þeir ekki að

5. flokkur B:
Blikar fógnuðu sigri á Skagamönnum 2:0. Margrét Eva Einarsdóttir og Sandra Sif Magnúsdóttir
skoruðu mörkin.
Sætur sigur hjá sterku liði Breiðabliks.
4 . flokkur C:
Lið Vals og FH áttust við og gaf
hvorugt lið þumlung eftir. Eftir
venjulegan leiktíma og framlengingu var jafnt, 0:0. í vítaspyrnukeppni náðu FH-stúlkur að knýja
fram sigur, 5:4.
4. flokkur B:
Lið Breiðabliks og Stjörnunnar
áttust við og enn þurfti að framlengja, þar sem staðan var jöfn 0:0.
Blikarnir voru sterkari í vítaspyrnukeppni, 3:1. Hallgerður Guðlaugsdóttir í marki Breiðabliks
varði tvær vítaspyrnur.
4 . flokkur A:
Gestgjafar ÍBV mættu Siglfirðingum í hörkuleik. Þar sem jafnt
var eftir venjulegan leiktíma kom til
framlengingar. Margrét Lára Viðarsdóttir skoraði „gullmark" í framlengingunni og tryggði ÍBV sigur,
1:0.
3. flokkur
ÍBV 2 lék gegn Val. Ingunn Einarsdóttir kom Val yfir í fyrri hálfleik og þrátt fyrir harða hríð ÍBV
tókst liðinu ekki að jafn og Valsstúlkur hrósuðu sigri, 1:0.
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IÞROTTIR
ISHOKKI/NHL-DEILDIN

Detroit varði
meistaratitilinn
með glæsibrag
Detroit Red Wings varði titilinn
í NHL-deildinni í íshokkíi með
glæsibrag en liðið vann Washington 4 - 0 , síðast 4:1 í fjórða
úrslitaleiknum sl. þriðjudag.

D
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Hetja dagsins!
Þ

lékum einnig mjög erfiðan leik við
FH-stúlkurnar, sem eru sterkar.
Það var ekkert mál að verja vítaspyrnurnar í úrslitaleiknum. Ég var
að vísu smáspennt til að byrja með,
en þegar ég varði fyrri vítaspyrnuna kom sjálfstraustið," sagði Hallgerður, sern tók þátt í öðru Pæjumóti sínu. „Ég er ákveðin í að koma
aftur hingað. Ég verð áfram í fjórða
flokki, en það verður að koma í ljós
hvort ég verð búin að vinna mig
uppí a-liðið á næsta ári," sagði Hallgerður.

ær voru ánægðar með markvörð sinn stúlkurnar í 4. flokks
liði B hjá Breiðabliki. Hallgerður
Guðlaugsdóttir var svo sannarlega
hetja þeirra í úrslitaleik um 1. sætið
þegar þær mættu Stjörnunni og
grípa þurfti til vítaspyrnukeppni.
Hallgerður varði tvær vítaspyrnur
og einu sinni skutu Stjörnustúlkur
yfir. Blikastúlkur fögnuðu sigri, 3:1.
„Við stefnum auðvitað alltaf á
toppinn," sagði Hallgerður og bætti
við: „Þetta var mjög erfiður leikur,
líklega sá erfiðasti í mótinu, en við
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Ragna Lóa og Krístín
RAGNA Lóa Stefánsdóttir, aðstoðarþjálf ari meistaraf lokks KR, var
heiðursgestur Pæjumótsins. Hér er hún með Kristínu Sigurðardóttur,
sem lék með 3. flokki Vals og var útnefhd ef nilegust á mótinu að
þessu sinni. Hún hlaut Lárusarbikarinn, en Olafur Pétur Sveinsson
gaf þennan bikar fyrir nokkrum árum til minningar um Lárus
Jakobsson, sem talinn er frumkvöðull hinna vinsælu Pæju- og
Peyjamóta í Eyjum.

etroit sigraði Philadelphia í úrslitum í fyrra og fékk þá Stanley-bikarinn í fyrsta sinn í 42 ár
en gleðin varð að sorg sex dögum
síðar þegar varnarmaðurinn Vladimir Konstantinov og nuddarinn
Sergei Mnatsakanov lentu í bflslysi
og voru heppnir að halda lífi. Konstantinov skaddaðist á heila en hann
var á meðal 19.740 áhorfenda í troðfullri höllinni þegar umræddur leikur fór fram og hvatti sína menn til
dáða. Eftir leikinn var farið með
hann í hjólastólnum út á ísinn þar
sem samherjar hans óku honum um
með bikarinn og mynd af honum
var sýnd á upplýsingatöflunni við
miMnn fógnuð viðstaddra. „Þetta er
það sem kallað er að draumur verði
að veruleika eftír hörmungarnar í
fyrra," sagði Barry Smith, aðstoðarþjálfari Detroit.
Doug Brown, sem fór úr axlarlið
fyrir skömmu, gerði tvö mörk fyrir
meistarana sem urðu fyrstir til að
verja titilinn síðan Pittsburgh gerði
það fyrir sex árum en Detroit, sem
byrjaði að keppa í deildinni 1926,
hefur alls níu sinnum orðið meistari.
„Við þurftum að berjast við mikið
andstreymi á tímabilinu," sagði
varnarmaðurinn Bob Rouse. „Við
vorum fljótlega dæmdir úr leik og
slysið hafði mikið með það að gera
en við urðum að standa þétt saman
og gerðum það. Hins vegar á Washington hrós skilið. Liðið barðist vel
en það var alltaf einhver nýr hjá
okkur sem braut ísinn og gerði því
lífið leitt."
Scotty Bowman varð meistari í
áttunda sinn sem þjálfari og jafnaði
þar með met Toes Blakes. „Eg ætla
að fara í frí og hugsa vel um framhaldið," sagði Bowman. „Ég verð
einhvern tíma að hætta og þetta
gæti verið góður tími til þess."
Þetta er í sjötta sinn sem lið verður meistari tvö ár í röð með því að
sigra í ölium úrslitaleikjunum en
New York Islanders náði þessu síðast þegar liðið tók Vancouver 4-0 í
úrslitum 1982 og Edmonton með
sama mun árið eftir. Hins vegar er
þetta fjórða árið í röð sem úrslitin
verða 4-0. New Jersey tók Detroit í
fjórum leikjum 1995 og Colorado
endurtók leikinn á móti Florida
1996.
„Þetta er ótrúlegt," sagði Steve
Yzerman, fyrirUði Detroit, sem var
kjörinn besti leikmaður úrslitakeppninnar. „Við urðum meistarar í
fyrra og halda mætti að tindinum
væri náð en svo vorum við allt í einu
í úrslitum aftur og vorum enn
hungraðri í titiUnn. Við erum í skýjunum."
Ron Wilson, þjálfari Washington,
var óánægður með úrslitin „en Red
Wings er greinilega miklu betra lið.
Við gerðum mistök í úrslitarimmunni sem við gerðum ekki á fyrri
stigum
úrslitakeppninnar
og
mótherjarnir nýttu sér þau. Steve
Yzermann er verðugur besti leikmaðurinn en hefðum við sigrað í
tveimur leikjum held ég að O laf
Kolzig, markvörður okkar, hefði
verið kjörinn. Hann var frábær og
við hefðum ekki komist í úrslit án
hans."

Reuters

VARNARMAÐURINN Vladimir Konstantinov slasaðist illa f bflslysi
skömmu eftir að Detroit varð meistari f fyrra en hann mætti f
hjólastólnum að þessu sinni og fyrrverandi samherjar hans létu
hann fá bfkarinn við mikinn fögnuð áhorfenda.

OPNA JONSMESSUMOTIÐ
verður haldið á Svarfhólsvelli laugardaginn 20. júní
og hefst kl. 17.00.
18 holu höggleikur, Texas Scramble, 2 í liði.
Ræst út kl. 17.30, samtímis af öllum teigum.
Mótsgjald kr. 2.000 á mann, innifaldar léttar veitingar
í mótslok. Góð verðlaun.
Skráning í símum 4822417 og 4823335.
Skráningu lýkur kl. 15.00 á mótsdag.
Athugið breyttan tíma, mótið hefst kl. 17.00.
Golfklúbbur Self oss.

HM BOLTADAGAR
20 % staðgrafsláttur

Fótboltar
Golfboltar
Handboltar
Körfuboltar
Árimíla 40

Símar: 553 5320
568 8860

l^erslunín
Ein stærsta sportvöruverslun landsins
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Iþróttir unglinga

Utslit
Pepsímótiö (Eyjum 1998
3. Flokkur A
Afturelding - ÍBV 1
ÍBV 2 - Valur
Sigurvegari: Valur
2.sœti:ÍBV2
3.sœti: ÍBVl

0-1
0-1

4. flokkur A
FH - Valur
ÍBV - KS
SigurvegarL ÍBV
2. sœti: KS
3. sœti: Valur

0-4
1-0

4. flokkur B
Fylkir - Afturelding
. .2-1
Breiðablik - Stjarnan . . . . . .3 - 1
SigurvegarL Breiðablik
2. sceti: Stjarnan
3. scetL Fylkir
4. flokkur C
Breiðablik - Haukar
FH - Valur
SigurvegarL Valur
2. sœti: FH
3. sœtv Haukar

.1-4
.4-5

5. flokkur A
Selfoss - FH
Breiðablik - ÍBV
Sigurvegari: Breiöablik
2. sœti: ÍBV
3. scetL FH
5. flokkur B
Fjölnirl - Fjölnir 2
IÁ - Breiðablik
SigurvegarL Breiöablik
2. scetL ÍA
3 sœti: FJölnir 1 og 2
6. flokkur A
ÍBV-lA
Breiöablík - Haukar
Sigurvegari: Haukar
2. sœti: Breióablik
3. sceti: ÍBV
6. flokkur B
ÍBV2-ÍBV3
ÍBVl - Breiðablik
SigurvegarL Breiðablik
2. scetL ÍBVl
3 sœti: ÍBV2 og 3

Umsjón
fris B. Eysteinsdóttir

Litríkar stúlkur úr Aftureldingu vöktu athygli fyrlr skemmtilega tilburöi í knattspyrnunni og einnig fyrir samstööu og jákvæoni.
.0-1
.1-0

.3-3
.0-2

.1-0
.0-1

.3-3
.0-2

Pepsí-mótið í Vestmannaeyjum:

Allir ánægoir
- níunda Pepsí-mótið gekk eins og í sögu

Pepsí-mótið var haldið í Vestmannaeyjum um helgina í níimda
skiptið og fór það einstaklega vel
fram í frábæru veðri.
Magnús Arngrímsson starfsmaður við mótið var ánægður að
mótslokum. „AJlir hafa lýst yfir
mjög mikilli ánægju með mótið.
Þetta var í einu orði sagt alveg frábært," sagði Magnús. Hann hefur
starfað við mótið undanfarin fjögur
ár. „Þetta er alveg gífurleg vinna
sem fæstir gera sér grein fyrir,"
sagði Magnús. Hann sagði að allir
foreldrar sem eiga börn sem koma
eitthvað nálægt íþróttum í Vestmannaeyjum séu fengnir til að
starfa við mótið. Foreldrarnir eru ótrúlega duglegir og
fórna sér algjörlega í þetta.
Þeir vinna sjálfboðavinnu
við gangavörslu í skólunum
þar sem stúlkurnar sofa,
þrífa, hugsa um matinn og
gæta stulknanna. Magnús
sagði að það væri ekki hægt
að halda svona mót án sjálfboðaliðariha, enda væri mjög
Krlstfn Siguröardóttir var
valin efnllegasti leikmaöur
Pepsí-mótsins. Hún leikur
meö 3. flokki Vals og spilaoi mjög vel allt mótiö.
Hún hlaut aö launum
Lárusarbikarinn.

mikilvægt að ekki þyrfti að borga
starfsmönnum laun. Kostnaður er
hafður í algjöru lágmarki og eiga
foreldrar í Eyjum mikinn þátt í því.
Magnús er ánægður með fótboltann sem stúlkumar spiluðu. „Ég
hef séð stórstígar framfarir hjá
þeim. Áhugi á kvennafótbolta hefur
aukist til muna. Eftir að Pepsí-mótið varð svona sterkt hefur knattspyrnuáhugi aukist í Vestmannaeyjum hjá stelpum," sagði Magnús.
Aðalástæðan fyrir framförum
stúlknanna er sú að nú er
kominn 6. flokkur í flest
lið og gefur það liðunum
mikið forskot. Þau lið
sem sendu lið til keppni í
5. og 6. ilokki stóðu sig yfirleitt betur heldur en
þau lið sem höfðu bara 5.
flokk til að byggja á.
„Það verður að byrja
snemma hjá stelpunum
alveg eins og hjá strákunum," sagði Magnús.
„Markmið mðtsins er
náttúrlega að spila fót-

hafði það mikið að segja um ánægju
gestanna. „Það má geta þess að
tveir dómarar sólbrunnu svo illa að
þeir þurftu að hætta að dæma og
þjálfari Stjörnunnar fékk sólsting,
veðrið var svo frábært," sagði
Magnús.
Magnús var þreyttur en mjög
ánægður að mótslokum og vúdi
koma þökkum áleiðis til allra sem
komu á mótið og að því stóðu.

Valsstúlkur og stúlka
úr ÍVB elnbelttar á svlp
í Pepsí-mótinu. Hart
varbarist iíöllum
leikjum í frábæru
veori.

„Svekkt að tapa"
íslenska kvennalandsliðið í handknattleik skipað leikmönnum 18 ára og yngri tók þátt í undankeppni Evrópumótsins á dögunum. Liðið tapaði öllum leikjum sínum og eru það mikil vonbrigði fyrir liðiö.
„Ég setti markmiðið miklu hærra og er auðvitað svekkt að tapa," sagði Svava Ýr Baldvinsdóttir
landsliðsþjálfari. Islenska liðið var í mjög sterkI um riðli og keppti á móti Portúgal í sínum fyrsta
. leik og tapaði, 24-21. Sá leikur var mjög jafn en
íslenska liðið náði ekki að klára af fullum krafti.
Næsti leikur var á móti Tyrklandi sem síðan vann
riðilinn og komst þar með áfram. Sá leikur tapaðist 33-17. „Fyrri hálfleikur í þeim leik spilaðist
vel en það er skelfilegt hvernig seinni hálfleikurinn fór," sagði Svava. Síðasti leikur íslands var
svo á móti Austurríki og tapaðist hann 29-17.
Svava sagöi að það væri erfitt fyrir Island að
keppa á móti þessum þjóðum þar sem peninga-

bolta og skemmta sér," sagði Magnús. Hann sagði að allsérstakt atvik
hafi komið upp er þrjár stúlkur úr
liði Aftureldingar slösuðust fremur
alvarlega. Þær slösuðust allar í
leik, ein fótbrotnaði, önnur handleggsbrotnaði og sú þriðja tognaði
illa á hné.
Stúlkurnar voru
ótrúlega jákvæðar þrátt fyrir
meiðslin og sagði Magnús það gott
dæmi um hve jákvæðir allir hafi
verið.
Veðrið lék við mótsgesti í ár og

leysi hamlar framgangi handboltans hér á landi.
íslenska hðið átti þó sína góöu daga í mótinu.
„Ég myndi segja að maður mótsins hjá islenska
Uðinu væri Berlind Hansdóttir úr Val," sagði
Svava. Berglind er markvörður og stóð sig afburðavel og varði meðal annars 19 skot í síðasta
leiknum.
Þetta voru fyrstu landsleikir íslenska liðsins U18 á meðan Portúgal hefur leikið 25 leiki samanlagt og lið Austurríkis er skipað mörgum Alandsliðsstúlkum og því er erfitt fyrir ísland að
bera sig saman við slík lið. Svava er bjartsýn á
framhaldið. „Það veröur bara að halda utan um
þennan hóp og gefa þeim verkefhi," sagði hún.
„Ferðin sem slík var mjög góð og við erum
reynslunni rikari," sagði Svava. Hún sagði að
þetta myndi skila árangri seinna meir því núna
væru íslensku stúlkurnar búnar að öðlast mikilvæga reynslu.

Fótbotti og fjör á Akranesi
Alþjóðleg knattspyrnuhátíð, Iceland Football Festival, verður haldin á Akranesi
27.-30. júlí. Keppt verður í 3. og 4. flokki
kvenna og 3., 4. og 5. flokki karla. Fimm erlend lið hafa nú þegar skráð sig í mótið og
því er til mikils að vinna fyrir íslensku liðin á heimavelli. í hverjum aldursflokki
verða 8-12 lið. Verðlaun verða veitt fyrir
sigurvegara í hverjum flokki og einnig fyrir
pruðasta liðið ásamt því að besti leikmaðurinn í hverjum flokki fær afhentan bikar.
Nóg verður um að vera utan vallar þar
sem skemmtikraftar og landsliðsmenn koma
í heimsókn. Einnig verður götukörfubolti,
tölvuleikjamót, pilukast og margt fleira.

Á mótinu verður einnig Stjörnuleikur þar
sem Stjörnulið Skagamanna keppir á móti
liði þjálfara og fararsrjóra.
Stjörnulið
Skagamanna skipa margir landsþekktir
knattspyrnumenn eins og Pétur Pétursson
og Karl Þórðarson.
Knattspyrnufélag ÍA og ÍT-ferðir standa
fyrir mótinu. Þetta mót er mikil lyftistöng
fyrir íslenskan fótbolta þar sem erlend lið
koma og veita íslensku liðunum góða
keppni ásamt skemmtilegri fjölbreytni. íslensku liðin sjá hvar þau standa miðað við
jafnaldra sína frá öðrum löndum og eykur
það ánægju og metnaðargirni leikmanna.
Skáningu íslenskra liða lýkur 20. júní.
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I Otger ð og skip| stjór í sýknnð af
* öllum kröfum
Skipstjóri og útgerð Sigurðar VE
15, sem ísfélagið gerir út, hafa verið
sýknuð af öllum kröfum í millirétti
í Noregi. Sigurður var færður til
hafnar í Noregi af síldarmiðunum
fyrir réttu ári. Þá voru skipstjóri og
útgerð ákærð og dæmd til að greiða
rúmlega fjórar milljónir í sekt.
Hörður Óskarsson fjármálstjóri
Isfélagsins segir að það sé mikill léttir
yfir mönnum að dómurinn skyldi
falla þeim í vil. „Þetta lítur mjög vel
út. V ið erum sýknaðir af öllum kröfum og dómurinn sýnir kannski að
norsk stjórnvöld hafi farið offari í
málinu á sínum tíma. V iðeigumjafnframt að fá endurgreiddan hluta af
útlögðum kostnaði."
Hörður segir að forsendur dómsins
liggi ekki fyrir enn þá, en þær verði
birtar á morgun föstudag, þannig að
þá ætti málið að liggja ljóst fyrir.
„Það mun hins vegar vera ljóst að
Norðmenn geta ekki áfrýjað dómnum, þar sem við erum sýknaðir af
öllum kröfum. Þetta er endanlegur
úrskurður."
Hörður segir að útgerðin geti
hugsanlega farið í skaðabótamál við
norsk stjórnvöld, en engin ákvörðun
hefur verið tekin um það enn þá.

„Auðvitað fylgir svona málum alltaf
ákveðið ónæði og tjón, en ákvörðun
um skaðabótamál hefur ekki verið
tekin. Persónulega finnst mér hins
vegar að ekki verði farið í skaðabótamál og ég er hæstánægður með
lyktir mála."
Sigurður V E 15 var á Akureyri en
heldur til loðnuveiða á morgun
föstudag.
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Góður árangur Eyjastúlkna á Pæjumóti
Níunda Pæjumóts IBV verður lengi minnst fyrir veðurblíðunnar sem stúlkurnar nutu alla
mótsdagana. Mótið h ófst strax á fímmtudagsmorguninn þó mótssetningin væri ekki fyrr en um
kvóldið. Þegar upp var staðið h öfðu 1003 mörk verið skoruð af 295 leikmönnum í 328 leikjum.
Vestmannaeyingar geta vel unað árangri sinna stúlkna í mótinu. Þær léku til úrslita í fjórum
flokkum af átta og stóðu uppi sem Pæjumótsmeistarar í 4. flokki A og 6. flokki B. Þessi frábæri
árangur staðfestir að IB V er að festa sig í sessi sem verðandi stórveldi í kvennaknattspyrnunni.

Hlutfélagíð Keikur ehf. stofnað vegna komu Keikós:

Grjóthrun úr Klifinu
Alltaf af og til hrynur gr jót úr Stóra Klifi niður á Eiðið. Flestir
steinarnir enda ofan við varnargarðinn en alltaf hafna einhver jir
á veginum. Á aðfaranótt mánudagsins hrundu a.m.k. átta steinar
úr Klifinu og fóru þr ír þeir r a út á veg. Hefðu þeir auðveldlega
getað valdið tjóni á bílum og rnönnum. Hér stendur Björ gvin
Arnaldsson við stærsta steininn í þessari hrinu en hann hafnaði
réttu megin við varnargarðinn. Er hann vart undir tonn af þyngd.

Sigurður að hætta á póstinum
I blaðinu í dag er auglýst staða stöðvarstjóra Islandspósts í V estmannaeyjum.
Samkvæmt áreiðanlegum heimildum blaðsins mun Sigurður Jónsson, núverandi
stöðvarstjóri, vera að taka við samsvarandi starfi í Mosfellsbæ. Sigurður
staðfesti þetta í samtali við blaðið. Aðspurður um ástæðu þess að hann hygðist
flytja sig um set, sagði hann að sig og fjölskylduna hefði einfaldlega langað til
að breyta til.

GGI
R
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amálin á
ægilegan

Markmiðið að tryggja
hagsmuni Eyjamanna
Á mánudaginn verður stofnað
hlutafélagið Keikur ehf. um Keikó í
Vestmannaeyjum, og verður í
meirihlutaeigu Þróunarfélags Vestmannaeyja. Guðjón Hjörleifsson
segir að markmið félagsins verði
meðal annars að tryggja hagsmuni
Vestmannaeyinga varðandi málefni Keikós.
„Við viljum gera þetta að öflugu
fyrirtæki sem mun koma að ferðaþjónustu. Þetta er bónus við þá ferðaþjónustu sem fyrir er í Eyjum og er

hrein viðbót. Þetta er spurning um
hvað við náum að þjónusta af ferðamönnum sem koma hingað vegna
Keikós."
Það er ljóst að koma Keikós til
Vestmannaeyja mun gjörbreyta öllu
umhverfi í ferðamennsku í V estmannaeyjum og menn áætla að
ferðamönnum fjölgi umtalsvert vegna
hans. Það eru margir ætla sér hluta af
þeirri köku eins og búast mátti við.
Vestmannaeyingar hafa gert vel í
ferðaþjónustunni undanfarin ár, en nú

Bíla verkstæðið BRAGGINN s/l
RÉTTINGAR OG SPRAUTUN:
Flötum 20-Sími

4811535

VIÐGERÐIR OG SMURSTÖÐ:
Græðisbraut 1 -sími48132

ft

þarf að endurskoða þá þætti alla með
hliðsjón af Keikó sem hefur nú fundið
sér heimili og varnarþing í Klettsvikinni. Menn binda ákveðnar væntingar við þann þátt sem snýr að
fræðslu- og upplýsingagildi hvalsins á
breiðum grundvelli.
Ekki var hægt að fá staðfest hvort að
Free Willy Keiko samtökin yrðu
aðilar að Keik ehf. en það mál væri í
skoðun.
Sjá bls. 2 og 8.

Sumaraœtlun Her jolfs
Frá Eyjum: Fr á Þorl.höfn:

Alladaga
Kl. 08:15
aukaferöir fimmtu-föstu-ogsunnudaga Kl. 15.30

Herjólíur

Kl. 12:00
Kl. 19.00

Sími4812800 Fax 4812991

Bókabúðin

Heiðarvegi 9 - Sími 481 1434
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Eyj astelpur náðu góðum
árangri á frábæru Pæjumóti
Níunda Pæjumóts ÍBV verður lengi minnst fyrir veðurblíðunnar sem
stúlkurnar nutu alla mótsdagana. Mótið hófst strax á
fimmtudagsmorguninn þó mótssetningin væri ekki fyrr en um kvöldið.
Þegar upp var staðið höfðu 1003 mörk verið skoruð af 295 leikmönnum í
328 leikjum. Vestmannaeyingar geta vel unað árangri sinna stúlkna í
mótinu. Þær léku til úrslita í fjorum flokkum af átta og stóðu uppi sem
Pæjumótsmeistarar í 4. flokki A og 6. flokki B. Þessi frábæri árangur
staðfestir að ÍBV er að festa sig í sessi sem verðandi stórveldi í
kvennaknattspyrnunni.
Sól og blíða settu svo sannarlega mark sitt á Pæjumótið 1998. Skilaði
það sér í betri knattspyrnu og öll framkvæmd mótsins varð svo miklu
léttari og skemmtilegri og síðast en ekki síst fóru keppendur héðan með
góðar minningar um sólbakaðar Vestmannaeyjar. Keppendur voru
hvorki fleiri né færri en 830, stelpur á aldrinum sex til 15 ára. Alls tóku
15 félög þátt í mótinu með samtals 82 lið og var keppt í þriðja, fjórða,
fimmta og sjötta aldursflokki.
Eftir því sem leið á mótið jókst spennan en þegar nær dró lokum
riðlakeppninnar sást að hverju stefndi, ÍBV og Breiðablik voru að ná
bestum árangri. Þegar upp var staðið áttu þessi stórveldi
kvennaknattspyrnunnar sín hver fjögur liðin í úrslitum. Breiðablik hafði
svo betur, sat uppi með þrjá Pæjumótstitla en IBV tvo sem verður að
teljast mjög góður árangur. Varð IBV meistari í 4. flokki A og 6. flokki B.
f 2. sæti varð ÍBV í 5. flokki A og 3. flokki.
Árangur hjá öðrum liðum ÍBV var eftirfarandi: IBV varð í 3. sæti í 3.
flokki A, í 6. sæti og 11. sæti 4. flokki B, í 5. sæti í 5. flokki B, í 3. sæti í 6.
flokki A og í 3. og 4. sæti í 6. flokki B.
Úrslitaleikirnir fóru fram á sunnudaginn á Þórsvellinum sem skipt var
niður í þrjá velli og um tíma voru lið frá ÍBV að spila á þeim öllum.
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LEIKID MED HJARTANU. Martjir leikír í Pæjuinóiinii uoru bráðskemmtílegir cins og sést af bessari mynd sem tekin er úr
leik ÍBV og Dreiðabliks í 6. flokki. Þessi félög náðu bestum árauyri á móiiiiu, ÍDV náði tveimur trUum og Dreiðablik lirem ur.

ÍBV mimer eitt
hjá Margréti Láru Vibarsdóttur iBV
Pæjumótsmeistara og markakóngi

Mikill fjiilili lylyilist með setiiiiiyuiiiii á finiiiitiiiiayskuö liliú.

Margrét Lára Viðarsdóttir IBV varð Pæjumótsmeistari í 4.flokki
A, og jafnframt varð hún markahæst í sama flokki, en hún skoraði
hvorki meira né minna en 14 mörk á mótinu.
Margrét Lára verður 12 ára á þessu ári og þetta er fímmta
Pæjumótið sem hún tekur þátt í. En er þetta alltaf jafn
skemmtilegt? „Já, það finnst mér. Móti ð í ár var sérstaklega
skemmtilegt, vegna þess að veðrið var svo gott. Síðan var líka
frábært að spila lei ki na og að standa uppi sem sigurvegarar,"
sagði Margrét Lára. Henn
i fannst ei nni g mjög gaman á
kvöldvökunni, þar sem Greifarnir spiluðu og grillaðar voru pylsur
og drukkið gos. Hún fylgist spennt með Heimsmeistarakeppninni
í Frakklandi , og þar eru í uppáhaldi Brasi líumenn, en
uppáhaldsleikmaðurinn hennar er einmitt Ronaldo. Hér heima er
ÍBV númer eitt og Ivar Ingimarsson í miklu uppáhaldi. Margrét
Lára ætlar að leika með meistaraflokki kvenna IBV í framtíðinni, Margrét Lára ásamt Krístínu Sigurðardóttur Val
en hún ætlar ei nni g að læra að verða sjúkraþjálfari og og heiðursgestunum Rögnu Lóu Stefánsdóttur
íþróttaþjálfari.
ogAmariOttesen.

u U l l S t U l l i U f U 3 f Gullstúlkurnar í 4. Flokkí A, sem liekkja ekkert neina að sigra,
iiéiiiu uppteknum hætti í úrslitaleiknum gegn Knattspyrnufélagi Siglufjarðar sem kom
skemmtilega á óvart með framistöðu sinni á Pæjumótinu. Það var strax Ijóst að bæði lið
ætluðu sér sigur og ekkert nema sigur. Ekki var mikið um færi í leiknum og fór svo að hann
endaði íframlengingu. Fljótlega íframlengingufékkíBVaukaspyrnu sem markahrókurinn
Margrét Lára VJðarsdáttir tók. Færið var langt en hún lét sig ekki muna um að skora og nægði
petta stórglæsilega mark ÍBV til sigurs.
Hér fagna stúlkurnar áramj riinini með írisi Sæmundsdóttur lnalí ara síiium.

P 3 B J U m Ó t S I U C Í S t ð f ð f ÍBV og Breíúablik átiust suo uið i sjöttaflokki B en
liær snerist dæmið við. Leikurinn var jafn og spennandi. Kópavogsstelpur ætluðu sér stóra
hiiiti í leiknum en liær máttu sín líiiis gegn ákveðnum Eyjastelpur sem lögðu upp með sömu
væntingar. Strax í fyrri hálfleik voru fBV-stelpurnar komnar með aðra hönd á
Pæjuiiiótstiiilíiiu liuí liær voru einu marki vfir í hallielk. Þær undirstrikuðu svo sigurinn með
öðru marki í seinni hálfleik og úrslitin urðu 2 - 0 ÍBV í uii. Mörk ÍBV skoruðu Aima María
Halldórsdóttir og Sara Ðögg Guðjónsdóttir.
Þjálfari stúlknanna er Ema Þorleifsdóttir.
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Langskemmtilegasta Pæiumótid sem ég hef komið á
-segir Kristín Sigurðardóttir, efnilegasti leikmaðurinn, sem nú mættiísjötta sinn
Kristín Sigurðardóttir, 3. flokki
Vals var kosin efnilegasti leikmaður mótsins, og átti hún það svo
sannarlega skilið. Ef Kristín
heldur áfram á sömu braut, þá á
hún sannarlega framtíðina fyrir

Kristmhampar
Lárusarbikarnum
sem keinun Mut
efnilegasta
leikmanns Pæjumótsins.

sér í knattspyrnunni. Kristín
spilaði með 3.flokki Vals og verður
hún 15 ára í desember.
„ Ég byrjaði að æfa knattspyrnu
átta ára gömul, og þá með Val.
Þetta er í sjötta skiptið sem ég fer á
Pæjumótið og að mínu mati var_
þetta það langskemmtilegasta. Ég
hef æft mjög vel, og staðreyndin er
bara sú að það skilar sér oftast í
góðum árangri." Kristín segist
fylgjast mikið með
Heimsmeistaramótinu í
Frakklandi, og þar á hún tvö

uppáhaldslið; Brasilíu og Holland.
Uppáhaldsleikmennirnir hennar
eru; Ronaldo og Kluvert. Hér
heima er hún harður Valsari og er
Salih Heimir Porca hennar
uppáhaldsleikmaður. Hvað hefur
Kristín hugsað sér að verða í
framtíðinni? „ Ég er staðráðin í því
að mennta mig vel og eins og
staðan er í dag, þá langar mig mest
til að læra sjúkraþjálfun. Ég ætla
einnig að halda áfram í boltanum
og spila með meistaraflokki Vals í
framtíðinni."

Asta H. Guðmannsdóttir, fjórða flokkilBV:

Anna María Halldórsdóttir, fyrirliði og leikmaður 6. flokks B

Steingrímur í

Skemmiilegast að spila fótbolta og vera með vinkommum

uppáhaldi
Asta Hrönn stóð sig frábærlega á Pæjumótinu, eins og
meðspilarar hennar í fjórða flokki IBV, og fór svo að þær
urðu sigurvegarar. Við náðum tali af Ástu eftir mótið.
Asta Hrönn var alveg í skýjunum yfir árangrinum á
mótinu og fannst henni alveg frábært hvað veðrið var
gott. Hún hefur keppt á Pæjumótinu síðan hún var sex ára
en í dag er hún 12, að verða 13 ára. Henni fannst mjög
gaman að spila á mótinu, en einnig fannst henni
skemmtilegt að fara í bátsferð. Helstu áhugamál Astu eru
fótbolti og aftur fótbolti. Hún segist fylgjast spennt með
Heimsmeistarakeppninni í Frakklandi og eru uppáhaldsliðin hennar Brasilía og Frakkland. Hún segist ekki
eiga sér einhvern uppáhaldsleikmann erlendis, en hér
heima sé það Steingrímur Jóhannesson. Aðspurð hvað
hún ætli sér að verða þegar hún verður eldri, svaraði hún:
„Ég ætla að verða atvinnuknattspyrnukona, og reyna að
spila á Englandi, með Liverpool eða Manchester United."
ÁstaHrönnmeð
bikarinnsembær
fengufyrir
Pæjuinótstitílinii

15. flokki A
mænust ÍBV og Breiðablik í
úrslitum í hörkuspennandi leik.
Leikurinn var hörkuspennandi frá
fyrstu iiiíiiútu. Því miður höfðu
okkur stúlkur, sem lögðu mikla
baráttu í leikinn, ekki erindi sem
erfiði og urðu að sætta sig við
annað sætið. Tókst Blikastúlkum
að skora eina mark leiksins.

Þjálfari stúlknanna
Stefánsdóttir.

er

Olga

I liriója f lokki
áttust við ÍBV 2 og Valur. Lið ÍBV er
eingöngu skipað stelpum á yngra
ári en eldra liðið lenti í briðja sæti.
Leikurinn var geysilega spennandí
og ÍBV-stelpurnar börðust eins og
Ijón. Þrátt fyrír liaó tókst Val að
skora markfliótlega í leiknum og
nægði bað lieim til sigurs. Þetta
var sannkallaður baráttuleikur liar
sem sigurinn gat lent hvorum
meginsemvar.
Þiálfari stúlknanna er Heimir
Hallgrimsson.

Stór bikar í litilli hendi. Anna Nlaría Halldórsdóttír með sigurlaunin.

Anna María Halldórsdóttir,
fyrirliði og leikmaður 6. flokks B
IBV er mikið efni og stýrði hún
sínum stelpum til sigurs á mótinu.
Hún var einnig kosinn efnilegasti
Ieikmaðurinn í sjötta flokki B-Iiða
og kom það engum á óvart. En
hvernig fannst henni mótið vera?
„ Mér fannst þetta alveg æðislega
gaman, og það skemmtilegasta á
mótinu var að keppa úrslitaleikinn.
Einnig var bátsferðin skemmtileg,
því að það var svo gott veður, og
pizzu-partýið var líka svaka fjör."
Anna María var að keppa á sínu
fyrsta Pæjumóti, en þess má geta að
hún byrjaði ekki að æfa knattspyrnu
fyrren í nóvember 1997. Hún
sagðist hafa byrjað í fimleikum og

handbolta, en hætt þar og síðan hafi
hún prófað fótboltann og fundist það
svo rosalega gaman. Þannig að
aðaláhugamálið hjá Önnu núna, er að
leika sér í fótbolta með vinkonum
sínum. En hver skyldi vera
uppáhaldsleikmaðurinn hennar?
„Það er meðspilari minn, Sara
Guðjónsdóttir, einnig er Valgeir
Ingvi í miklu uppáhaldi." Anna
María segist vera svolítið þreytt eftir
mótið, þess vegna kemur sér vel að
hún er að fara í frí til Danmerkur og
Noregs í næstu viku. Hvað
framtíðina varðar, þá langar hana að
spila með meistaraflokki IBV í
knattspyrnu.
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Samningarum

Gon
atuinnuástand

söluá

TurninumP

í blaðinu í dag er stór auglýsing frá
Vinnslustöðinni þar sem óskað er
eftir fólki til starfa í bolfiskvinnslu
og loðnuverksmiðju fyrirtækisins.
Vinnslustöðin fer ekki hefðbundna leið í að auglýsa eftir
starfsfólki heldur er með hálfsíðuauglýsingu þar sem stiklað er á
stóru í starfsemi og umsvifum
félagsins. Sagt er að vegna eflingar
bolfiskvinnslunnar og þeirri stefnu
félagsins að taka allan afla heim af
nótaskipunum vanti fólk til starfa. í
báðum tilfellum gæti orðið um
vaktavinnu að ræða.
Þetta, ásamt frásögn í blaðinu af
mikilli vinnu fyrir unglinga, sýnir
að almennt er gott atvinnuástand í
Eyjum þessar vikumar.

Samningaumleitanir hafa verið í
gangi um kaup Baldurs Gísla-sonar
í Tölvubæ á Veitinga-staðnum
Turninum.
Rétt áður en blaðið fór í prentun
vildi Baldur ekki láta hafa neitt eftir
sér um málið, nema að málið
myndi skýrast fljótlega og þá koma
í ljós hvort af hugsanlegum kaupum yrði.

Karl Gauti
skoðar Eyjar
Von er á nýskipuðum sýslumanni
Vestmannaeyinga Karli Gauta
Hjaltasyni til Eyja föstudaginn 12.
júní.
Samkvæmt heimildum mun hann
ætla að skoða aðstöðuna hér í
Eyjum og kynna sér embættið

Nvkiörnir
bæjarfulltrúar
áfyrstafundiá
þriðjudag
Fyrsti bæjarstjórnarfundur nýkjörinna bæjarfulltrúa mun verða
haldinn þriðjudaginn 16. júní í
Safnahúsinu. Þetta er opinn fundur
og öllum heimilt að koma og berja
hina föngulegu
bæjar-fulltrúa
augum
við
kjöraðstæður.
Fundurinn hefst klukkan 18:00.
Aðal efni fundarins mun verða
kosning í nefndir og ráð.

smoifemMiLi

Enginn hefur
sðttumennpá
Mikið var sungið í Akóges á föstudagskvöldið þar sem Arni Johnsen og félagar stóðu fyrir
sönguppákomu. Meðal þeirra sem tóku lagið með Árna var Grétar Þorgilsson. Var gerður
góður rómur að söng Grétars, enda maðurinn með bjarta og tæra tenórrödd sem hugnaðist
gestum Akóges vel þetta kvöld.

Stelpurnar eru mættar
Um helgina fer fram níunda
Pepsímótið í kvennaknattspyrnu
hér í Vestmannaeyjum.
Þátttakendur eru um 830 og koma frá
15 félögum og er þetta svipaður
fjöldi þátttakenda og verið hefur.
Stefanía Guðjónsdóttir sem sæti á í
Pepsímótsnefnd segir að 82 lið muni
keppa á mótinu í alls 328 leikjum.
Hún segir og að heiðursgestir mótsins
verði Ragna Lóa Stefánsdóttir fyrr-

Paul Newmans
örbylgjupDpp
Bla band pastasósur
Star Fourre súkkulaðikex 5DD
Heinz tamatsósa risaflaski
Pop up frystiklakar

verandi landsliðskona í knattspyrnu
og Arnar Ottesen markaðsstjóri Pepsí.
Mótið verður sett í dag kl 18:00 á
Þóisvellinum og mun verða boðið upp
á ýmis atriði til skemmtunar, eins og
knallettusýningu, fallhlífastökk og
Hálendaleika. Einnig mun íslandsbanki afhenda þátttakendum mótsins
gjafir við mótssetninguna. Leikið
verður allan fimmtudaginn og
föstudaginn, en á laugardag hefst

13B
B8
189
178
215

keppni í milliriðlum. Á sunnudaginn
verða úrslitaleikirnir spilaðir frá kl
09:00 - 15:00. Á föstudeginum
verður útiball á Stakkó, kvöldvaka og
grill á laugardagsdkvöld í íþróttamiðstöðinni. Mótinu verður slitið
með lokahófi á Sunnudag kl. 19:00.
Þá verða og verðlaunaðir bestu
leikmenn í hveijum flokki ásamt besta
og efnilegasta leikmanni mótsins.

pk.
pk.
pk.
stk.
pk.

Embætti sóknarprests Landakirkju
var auglýst öðru sinni 3. júní
síðastliðinn, en umsóknarfrestur er
til 1. júlí. Embætti aðstoðarprests
var einnig auglýst laust til
umsóknar, en Jóna Hrönn
Bolladóttir eiginkona séra Bjarna
Karlssonar hefur gengt því embætti
eins og kunnugt er. Samkvæmt
upplýsingum frá Biskupsstofu
hefur enginn sótt um þessi embætti
í Vestmannaeyjum enn sem komið
er.

Næstu Fréttir
Þjóðhátíðardagurinn 17. júní verður
næsta miðvikudag. Þess vegna
verður nokkur seinkun á Fréttum.
Koma þær út síðdegis á fimmtdag í
stað þess að koma út um
morgunninn.
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SARA Björg Gunnarsdóttir Haukum var valin besti leikmaður 6.
flokks á mótinu: „Það er búið að
vera mjög skemmtilegt á pæjumótinu. Þessi viðurkenning kom mér
ekkert mjög á óvart. Ég er dugleg
að æfa og fer vel eftir því sem
þjálfari minn segir. Ég vonaðist
eftir að fá þessa viðurkenningu og
er í sjöunda himni," sagði Sara
Björg, sem var einnig ánægð með
árangur liðs Hauka, sem hafhaði í
þriðja sæti.
Smásárabót

Dóra María Lárusdóttir, Val, var
valin besti leikmaðurinn í 3. flokki.
„Þetta kom mér mjög á óvart en er
ánægjulegt, okkur gekk ágætlega
nema hvað við töpuðum úrslitaleiknum í mótinu gegn KR. Það var
frekar sárt, en þetta - að vera útnefnd besti leikmaður 3. flokks - er
smásárabót fyrir tapið. Ég á möguleika á að taka þátt í einu Pæjumóti
til viðbótar. Það verður gaman að
koma aftur til Eyja eftir þessa viðurkenningu," sagði Dóra María.
Valsstúlkurnar töpuðu úrslitaleiknum fyrir KR í 3. flokki A, 3:1.

Morgunblaðið/Sigfils Gunnar Guðmundsson

STÚLKURNAR í ÍBV-liðinu f 5 flokki A fðgnuðu geysilega er þær lögðu Valsstúlkur að velli
í vítaspyrnukeppni.

Skin og skúrir
á pæjumóti
ÞAÐ skiptust á skin og skúrir á tíunda pæjumótinu í Vestmannaeyjum, þar s e m öttu kappi mörg hundruð stúlkur s e m
skipuðu 8 3 lið frá 15 félögum, e n þetta er nokkur fjölgun frá
síðasta móti. Gestgjafar ÍBV voru sigursælir á mótinu s e m oft
fyrr og nældu sér í fjögur gull af níu mögulegum. Blikastúlkur
náðu í tvö gull, Fjölnir, Valur og KR fengu eitt gull.

S

túlkurnar sýndu oft glæsitakta
á mótinu og skemmtu sér og
öðrum konunglega. Það sást á
knattspyrnuvöllunum
að mikill og góður
Sigfús Gunnar
er
hjá
Guðmundsson efniviður
knattspyrnustúlkum
skrifar
á íslandi. U m vellina
geystust stúlkur sem eiga örugglega eftir að láta mikið að sér
kveða í framtíðinni. Stúlkur sem
létu það ekki á sig fá þótt þær
vöknuðu - héldu sínu striki þrátt
fyrir erfiðar aðstæður á stundum,
en ausandi rigning setti nokkurn
svip á mótið.
Það var reyndar sól og blíða þegar stúlkurnar gengu fylktu líði í
skrúðgöngu til setningar mótsins
sl. miðvikudagskvöld. Þegar þær
risu úr rekkju morguninn eftir var
komin mikil þoka og ausandi rignig
- rigningunni linnti ekki fyrr en
seinni part laugardagsins, en þá
hafði hún valdið því að leikjum á
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laugardeginum hafði verið seinkað
og ekki var byrjað að spila fyrr en
klukkan fjögur síðdegis þann daginn.
Allar fengu viðurkenningu

Það var ótrúlegt hvað vellir og
keppendur létu lítið á sjá þrátt fyrir úrhellið en á sunnudeginum voru
veðurguðnir komnir í spariskapið
og veðrið lék við keppendur allan
lokadaginn, þannig að allt gekk
þetta upp og flestir keppenda voru
með sælubros á vör eftir að vel
heppnuðu móti var lokið. Stelpurnar gerðu sitthvað fleira en leika
fótbolta t.d. var haldin kvöldvaka,
grillveisla í góða veðrinu á laugardagskvöldinu og að loknu móti á
sunnudag var haldið lokahóf í
íþróttamiðstöðinni þar sem veitt
voru verðlaun og viðurkenningar.
Einnig fengu allar stelpurnar sem
tóku þátt í mótinu viðurkenningu
fyrir þátttökuna.

Hekla Pálmadóttir

„Kom mér
á óvart"
HEKLA Pálmadóttir, ÍA,
sem var valinn besti leikmaðurinn í 5. flokki á pæjumótinu, var spurð hver galdurinn væri til að vera góð í
knattspyrnu. „Það veit ég
ekki. Ætli þetta sé ekki bara
meðfætt. Það kom mér
skemmtilega á óvart að vera
útnefnd sú besta i íuíiium
flokki, því það eru marg ar
mjög góðar stelpur hérna á
mótinu."
Hekla sagði að IA-liðinu
hafi g eng ið ág ætleg a, Við
urðum í fjórða sæti, sem er
ágætt. Við gerum enn betur
næst þegar við komum hing að til Eyja - við bíðum
spenntar og með tilhlökkun
til næsta móts."

argrét markakóngur

lsK

Morgunblaðið/Sigfús Gunnar Guðmundsson

SAMHERJAR Margrétar Láru lánuðu henni nokkra putta til að
sýna hversu mðrg mðrk hún skoraði á mótinu.

MARGRÉT Lára Viðarsddttir,
leikmaður IBV, varð markakóiigur I'æ jumót sins - skoraði
23 mörk. Marg rét Lára og stelpurnar sem nú skipa A-Iið 4.
flokks IBV hafa oftsinnis komið
mikið við sögu á Pæjumótinu.
Margrét Lára hefur verið valin
best í sínum flokki, orðið markahæst og hún og stelpurnar hafa
unnið nánast undantekning arlaust í si'num flokki og þar varð

engin breyting á að þessu sinni.
Þær lög ðu KR-stúIkurnar örugglega að velli í úrslitaleik, 3:0,
og unnu þar með alla si'na leiki á
mótinu. Marg rét Lára gerði eitt
mark í úrslitaleiknum og var
það hennar tuttugasta og þriðja
mark á mótinu og varð hún þar
með lang markahæst. Marg rét
Lára fékk svo enn eina rós í
hnappagatið á lokahöfi mdtsins
þar sem hún var útnefnd besti

leikmaður í 4. flokki A.
Margrét Lára, sem er ekki
alls óvöu að taka við viðurkenningum á pæjumóti, sag ði: „Það
er alltaf jafn g aman að taka þátt
í þessu móti og maður venst því
ekkert að taka við svona viðurkenningu. Okkur gekk mjiig vel
og vorum sig ursælar. En það
þýðir ekkert að slaka á heldur
halda áfram á fullu og bæta
sig," sagði Marg rét Lára.
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Spenna
og vítaspyrnukeppni
ÞAÐ VAR mikil spenna í úrslitaleiknum í 5.flokMA - þegar gestgjafar ÍBV mættu og Valur.
Leiknum lauk með markalausu
jafntefli og því þurfti að grípa til
vítaspyrnukeppni. Heimasæturnar hjá ÍBV höfðu heppnina með
sér og fögnuðu sigri, 4:3. Þórey
Sigurðardóttir stóð í marki ÍBV
og varði tvær spyrnur og Helga
Möller tók síðustu spyrnu liðsins
og innsiglaði sigurinn. „Þetta er
búið að vera mjög skemmtilegt
mót hjá okkur þrátt fyrir rigninguna. Það var ekkert svo mikið mál
að verja þessi víti. Ég reyndi að
reikna út hvert Valsstúlkurnar
myndu skjóta, heppnin var með
mér tvisvar - mér tókst að verja,"
sagði Þórey.
Unnu alla leikina á mótinu
nema einn

Morgunblaði&'Sigfus Gunnar Guðmundsson

Helga Möller sagðist ánægð
með að hafa náð að skora úr vítaspyrnu sinni. „Það var stórkostlegt að sjá á eftir knettinum í netið
- sigurinn var okkar," sagði
Helga.
„Okkur tókst að vinna alla leiki
á mótinu nema einn á móti Fjölni
- þá var jafntefli. Við höfum aldrei
unnið á Pæjumóti áður, en höfum
verið í öðru sæti. Við náðum takmarkinu nú - sigurinn var okkar.
Breiðablik hefur svo oft fagnað
sigri hér, það var kominn tími til
hjá okkur að fagna," sögðu þær
Þórey og Helga.

Með Lárusarbikarinn
TINNA Hauksdóttir í sjöunda himni með Lárusarbikarinn sem
hún fékk á pæjumótinu i Vestmannaeyjum.

Tinna sú
efnilegasta
B L I K A R N I R Þ ó r e y S i f , Ólöf
Rut og Friðrún stóðu sig v e l .

Fögnuðu
sigri og
fengu
háttvísiverðlaun

ÞÓREY Sigurðardóttir og Helga Möller.

ÞOREY Sif Friðleifsdóttir, Olöf
Rut Stefánsdóttir og Friðrún Þorsteinsdóttir fögnuðu sigri með Bliði 4. flokks Breiðabliks. Þær voru
sáttar við lífið og tilveruna þegar
Morgunblaðið hitti þær í rigningunni á laugardeginum. „Það hefur
gengið mjög vel hjá okkur, við erum búnar að vinna alla leikina í
okkar riðli. Okkur finnst flest
skemmtilegra en að spila í rigningu. Það er hált að leika á blautum
vellinum, en þetta er allt í lagi á
meðan vel gengur. Við eigum tvo
leiki eftir - leiki við UMFA og Val í
riðlinum og ætlum að sjálfsögðu að
vinna þá og fara alla leið í úrslitin.
Ætli við mætum ekki stúlkunum í
Stjörnunni í úrslitum, þar sem þær
eru með mjög gott lið. En við erum
ákveðnar að fara héðan ósigraðar
með fyrstu verðlaun." Þetta gekk
allt eftir hjá stelpunum; þær stóðu
við sitt - fóru alla ieið í úrslitaleikinn þar sem þær sigruðu Stjörnuna, 2:1. Þær sýndu að það er hægt
að ná langt með háttvísi, því 4.
flokkur Breiðabliks hlaut háttvísiverðlaun VTSA á Pæjumótinu.

LÁRUSARBIKARINN var veittur til minningar um Lárus Jakobsson. Bikarinn er veittur
þeim leikmanni sem þykir efnilegastur á mótinu. Fyrir valinu
að þessu sinni varð Tinna
Hauksdóttir úr KR. „Þetta kom
rosalega á óvart, ég gat ekki
annað en tárast. Þar sem þetta
er síðasta pæjumótið sem ég
tek þátt í fer ég með rosalega
góðar minningar frá Eyjum.

Við urðum í fyrsta sæti í 3.
flokki eftir sigur á Val, 3:1.
Þetta er toppurinn og ég á
erfitt nieð að trúa þessu ævintýri. Ég er staðráðin að halda
áfram að æfa og leika knattspyrnu. Viðurkenning eins og
þessi hvetur mann til frekari
dáða," sagði Tinna, sem gladdist innilega yfir frábærum árangri KR-liðsins.

MORGUNHANI
GLERAUGNABÚDTN
HdmoutKieklJer

Laugavegi 36

fer 20% afclátt af
viðskiptum milli
kl. 9 og 11

Opna KUMHOhjólbarða golfmótio
verður haldið á
Kiðjabergsvelli, Grímsnesi,
laugardaginn 1 9 . júní 1 9 9 9 .
Keppt verður um mjög glæsileg verðlaun
fyrir 3 efstu saetin, með o g án forgjafar.
Nándarverðlaun á tveimur
par 3 brautum o g fyrir að vera næstur
holu í tveimur höggum á 9 . / 1 8 . braut.
Dregið verður úr skorkortum viðstaddra
keppenda við verðlaunaafhendingu o g sá
sem fer HOLU í H Ö G G I fær vinning a ð
verðmæti 7 2 . 0 0 0 krónur.
Verðloun eru KUMHO gæðahjólbarðar a ð

verðmæti yfir tvö hundruð þúsund krónur.
Tímaskráning og upplýsingar í
goifskálanum i síma 486 4495.
Hæsta forgjöf verour gefin
24 (karlar) og 28 (konur).

Hjólbarðastöðin, Bíldshöfða 8.
Hjólbarðahöllin, Fellsmúla 24.

MANUDAGUR 14. JUNI 1999

30

Sport
Meðan á Pœjumótinu
stóð var starfrækt útvarp
í Eyjum, FM 104,7, þar
sem stiklað var á því
helsta sem gerðist á mótinu.

einn hitti. Tveir lentu á
umferðargötu og sá síðasti rétt slapp við að
lenda niðri í sjó en sem
betur fer slasaðist enginn
þeirra.

í lok hvers keppnisdags
var gefið út blað þar sem
helstu úrslit komu fram
og skemmtilegar sögur
voru skrifaðar.

Óhöppin virtust elta
mótið því á kvöldvöku
sem haldin var á föstudag
áttu eldgleypar aö sýna
listir sínar. Þeir voru aðeins of bráðir að kveikja
á kyndlum sínum eða
hálftima of snemma.

Á setningarathöfn mótsins áttu fjórir fallhlífarstökkvarar að lenda á

Þegar
eldgleyparnir
uppgötvuðu það, reyndu
þeir að slökkva eldinn en
ekki tókst betur en svo að
þeir kveiktu í gólfinu í
íþróttahúsinu þannig að
allt fylltist af reyk. Það
tókst að slökkva eldinn
áður en illa fór.
Pœjumótio fékk nýja
styrktaraðila til liðs við
sig i ár og nefndist mótið
því KÁ-mótið í fyrsta
sinn í stað Pepsí-móts
undanfarinna ára.
Rigningin á mótinu jók
starfsábyrgð fararstjóra
til muna og unnu þeir

margir baki brotnu á
kvöldin við að þurrka
rennblaut föt stúlknanna
og handþvo skituga búninga sem þekktust vart
fyrir drullu.
Setningarathófn mótsins í ár var sú glæsilegasta frá upphafi. Hjalti
Úrsus Árnason og Aubunn Jónsson sýndu
krafta sína og stúlkurnar
tóku þátt í skemmtilegri
risaskrúðgöngu.
Ný regla um markatölu
heppnaðist mjög vel á
mótinu en hún segir að
ekki sé hægt að sigra í

leik með fleiri en þremur
mörkum þannig að þrátt
fyrir að lið ynni 10-0 fékk
það sigurinn skráðan sem
3-0. Þessi nýja regla varð
til þess að betri varnarleikur var spilaður og því
voru varnarmennirnir á
mótinu eftirtektarveröir
en ekki bara þeir sem
skoruðu mörkin.
Mótsstjórn boðaði keppendur á Hásteinsvöll í lok
keppni í gær og verðlaunaði óvænt alla keppendur
með medalíu fyrir þátttökuna.

Sólveig Þórarinsdóttir úr KR:

Loksins í úrslit

Sólveig Þórarinsdóttir er fyrirliöi 3. flokks KR en KRstúlkur unnu Breiöablik í undanúrslitum. Þessar stúlkur
komust því í úrslit í fyrsta skipti á Pæjumóti.
„Við stefnum á að vinna Val í úrslitunum. Það er rosa
góður mórall í liðinu og við erum allar mjög góðar vinkonur. Það eru bæði mjög góðir einstaklingar í liðinu og góð
liðsheild. Við reynum að spila vel á milli okkar og svo fer
maður sjálfur líka og sólar," sagði Sólveig.
KR-stúlkur gera líka margt annað á Pæjumóti en að
spila fótbolta. „Við förum í sund og tólvuspil og svo erum
við voða mikið inni í herbergi að spjalla saman og dúlla
okkur," sagði Sólveig að lokum.

Siglfiröingar:

Lukkudýrið
Afi Robbi
KS-stúlkur voru með það lið sem
komnar vora lengst að til að keppa á
Pæjumótinu. Þær óku í rútu frá
Siglufirði til Þorlákshafnar og síðan
tóku þær Herjólf til Eyja.
„Flestir .voru með gubbupestina á
leiðinni. Ég ældi ekki neitt því ég verð
aldrei sjóveik," sagði Ragnheiður
Steina Róbertsdóttir sem lét ferðalagið
ekkert á sig fá.
„Þetta mót er mjög skemmtilegt þótt
við töpum. Við erum að vísu búnar að
vinna tvo leiki. Það er skemmtilegast að
vinna leikina og líka að spranga," sagði
Ragnheiður í kapp við vinkonu sína
Ölmu Birgisdóttur.
KS-stúlkurnar vora með lukkudýr
sem heitir Afi Robbi. „Hann heitir í
höfuðið á afa mínum. Afi Robbi gaf
okkur eiginlega bara lukku í tvö
skipti," sögðu stúlkurnar sem voru
byrjaðar að undirbúa sig fyrir
ferðalagið til baka en þær lögðu af stað
í gærkvöldi með Herjólfi og óku svo í
alla nótt með rútu til Siglufjarðar.

Stúlkurnar frá Siglufiröi voru lengst að komnar en þær skemmtu sér konunglega eins og aðrar pæjur í Eyjum um helgina.

Stigsmunur milli ára

Hólmar Sigþórsson og sonur hans, Omar Karl,
voru kampakátir að fylgjast með 5. flokks liði
Fjölnis en þar var dóttir Hólmars í eldlínunni.
„Ég er þjálfari sjálfur og mér finnst þróunin
vera mjög góð hér á landi. Það er stigsmunur
frá ári til árs og stelpunum hefur farið mikið
fram, það er engin spurning," sagði Hólmar.

Við erum bestar

Katrín Björgvinsdóttir úr Fjölni, 12 ára, var á
sínu fyrsta Pæjumóti og hefur aðeins æft
knattspyrnu í einn mánuð. Hún sagði að
dvölin í Eyjum væri fín, nema veðrið. „Við
erum búnar að vinna tvo leiki af þremur og ég
er búin að skora eitt mark. Mér finnst við vera
bestar," sagði Katrín.

Fótbolti og píanó

Oddný A. Kjartansdóttir var mjög sókndjörf og
skoraði grimmt fyrir 3. flokk B hjá Val. Hún
hefur keppt á Pæjumóti síðan 1994 og sagði
að það væri alltaf jafngaman og nóg við að
vera. Oddný sagði að píanóleikur og fótbolti
væru aðaláhugamálin, þau færu vel saman og
stönguðust ekkert á.

Brosmildar úr Mosó

Þessar brosmildu stúlkur úr Mosfellsbæ
kepptu að sjálfsögðu fyrir Aftureldingu. Þær
létu rigninguna ekkert á sig fá og skemmtu sér
stórkostlega, innan vallar sem utan. Höfuðföt
og úlpur komu sér vel í vætunni sem réð
ríkjum framan af móti en þeirra var ekki þörf á
lokasprettinum þegar veðrið batnaði.

Þreyttar en ánægðar
- stúlkur á Pæjumótinu sem tókst frábærlega í ár þrátt fyrir mikla rigningu
Tæplega 1.000 knattspyrnustúlkur mættu á tíunda Pæjumótið sem
lauk í Vestmannaeyjum í gær. Mótið hófst á miðvikudag í blíðskaparveðri með setningarafhófn og
skrúðgöngu.
Á fimmtudaginn breyttist veðrið
heldur betur en þrátt fyrir hávaðarok og grenjandi rigningu hófu
stúlkurnar að leika snilldarknattspyrnu. Leikgleðin skein úr hverju
andliti og stúlkurnar létu ekki
veðrið trufla sig.
„Mér finnst þetta hafa farið mjög

vel fram þrátt fyrir
rigninguna.
Þetta
hefur bara allt tekist
mjög vel, sagði Einar
Friðþjófsson, framkvæmdastjóri mótsins, raddlaus eftir
allt umstangið.

Góð stemning
„Það er mjög góð
stemning hjá stúlkunum. Mér finnst
þær hafa staðið sig

alveg frábærlega.
Það skín úr þeim
gleðin við að fá að
spila
fótbolta,"
bætti Einar við.

Kvennadeildin
frábær
„Við
mótið
vann fjöldi sjálfboðaliða,
enda
mikið verk að
halda svona stórt
mót. Kvennadeild

ÍBV er frábær. Hún gerir það að
verkum að við getum haldið þetta
mót. Án þeirra gætum við þetta
ekki. Strákarnir í 2. flokki ÍBV
hafa séð um dómgæsluna og hafa
líka staðið sig frábærlega. Ég vil
bara þakka öllum sem komu á mótið fyrir frábært mót og góða samvinnu því þannig verða til alvöru
mót eins og þetta," sagði Einar
Friðþjófsson að lokum við DV.

Veðrið gekk niður
Á laugardagskvöld gekk veðrið

loks niður og nutu stúlkurnar þess
að spila fótbolta langt fram á kvöld.
Einnig var hægt að gera margt
annað en spila fótbolta á Pæjumótinu^ Stúlkunum var boðið í grillveislu, kvöldvaka var haldin og
ball þar sem hljómsveitin D-7 lék
fyrir dansi. Bæjarlífið í Eyjum fékk
nýjan lit þar sem stúlkurnar
skreyttu götur bæjarins með söng
og leik. Mótinu lauk síðan í gær
með verðlaunaafhendingu og voru
það þreyttar en ánægðar stúlkur
sem héldu heim á leið.
-ÍBE
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Sport
Texti:

íris B. Eysteinsdóttir
Rútur Snorrason
Myndir:
Ómar Garðarsson

Markadrottningar:
3. flokkur
A-lið: Elva Dögg Grímsdóttir, ÍBV 7
B-lið: Ásta Hrönn Guðmundsdóttir, ÍBV 7
Ingunn Benediktsdóttir, Breiðabliki 7
Kristín B. Ólafsdóttir, Fjölni 7
4. flokkur
A-lið: Margrét Lára Viðarsdóttir, ÍBV 22
B-lið: Erla Signý Sigurðardóttir, IBV 14
5. flokkur
A-lið: Rósa Hauksdóttir, Val 13
B-lið: Bryndís Bjarkardóttir, Val 10
Jóhanna Rut Hauksdóttir, Breiðabliki 10
C-lið: Þóranna Þórarinsd., Haukum 17
6. flokkur
A-lið: Sóley Þorsteinsdóttir, Breiðab. 12
B-lið: Elísabet Þorvaldsdóttir, ÍBV 12

Heimastulkur
- sigursælastar á Pæjumótinu í Eyjum um helgina

Pæjumótinu í Vestmannaeyjum
lauk í gær í blíðskaparveðri eftir
ansi vota tíð dagana á undan.
Það var ekki hægt að kvarta yfir
markaleysi hjá stúlkunum sem
skoruðu um 1.200 mörk í leikjunum 300 og sýndu góð tilþrif á völlunum. Úrslitin fóru fram á sunnudag á Hásteinsvelli, Týs- og Þórsvelli og þar var nóg um að vera í
sólinni og blíðunni.
Heimastúlkur úr ÍBV voru sigursælastar á mótinu, tóku 4 gull og
unnu alla úrslitaleikina sina enda
vel studdar af fjölmörgum heima-

mönnum sem létu sig ekki vanta á
stórviðburð sumarsins.

Blikar með flest verðlaun
Breiðablik vann aftur á móti
flest verðlaun eða 8 ( 2 gull, 3 silfur og 3 brons), Eyjastúlkur unnu
fimm verðlaun og lið frá Fjölni og
Val unnu til þrennra verðlauna.
Það var nokkur dramtík í úrslitaleikjunum eins og oft vill
verða, þrír leikir unnust á gullmarki og einn fór alla leið í vítakeppni, auk þess sem sjö úrslitaleikir um verðalaunapening réðust

með eins marks mun. Það voru því
margar taugar þandar á lokadeginum áður en úrslitin réðust.

Markatalan 25-3
Fjórði flokkur ÍBV vann afar
glæsilegan sigur á mótinu hjá Aliðum og er þar um gríðarlega
sterkt lið að ræða. Liðið vann alla
sjö leikina með markatölunni 25-3.
Innan raða þess var lika markahæsti leikmaður mótsins, Margrét
Lára Viðarsdóttir sem skoraði 22
mörk í leikjunum sjö eða yfir
þrennu að meðaltali í leik.

Elísabet Gunnarsdóttir þjálfar
alla flokka hjá Val og komst með
tvo þeirra alla leið í úrslitin. Ekki
tókst henni að vinna úrslitaleikina
en hún hefur aldrei náð að vinna
gull með lið sín á Pæjumótinu.

Allir íengu verðlaunapening
í lok mótsins voru allir þátttakendur kallaðir út á Týsvöllmn og
verðlaunaðir en auk hinna hefðbundnu verðlauna fengu allir verðlaunapening sem viðurkenningu
fyrir þátttökunna.

Urslitin á KAPæjumótinu
3. flokkur kvenna A:
1.-2. KR - Valur
3-1
3.-4. ÍBV - Breiðablik
1-4
5. Stjarnan, 6. Fjölnir 7. Afturelding,
8. ÍA.

3. flokkur kvenna B:
1.-2. Fjölnir - Breiðablik
1-2
(Breiðablik vann á gullmarki)
3.-4. Stjarnan - ÍBV
2-0
5. Valur, 6. Breiðablik-2, 7. ÍBV-2, 8.
ÍA.

4. flokkur kvenna A:
1.-2. ÍBV - KR
3-0
3.-4. Breiðablik - Fjölnir
4-1
5.-6. Stjarnan og Haukar, 7.-8. Valur
og KS, 9.-10. ÍA og Víðir, 11.-12.
Afturelding og HK.

4. flokkur kvenna B:
1.-2. Breiöablik - Stjarnan
2-1
(Breiðablik vann á gullmarki)
3.^. ÍBV- Valur
1-2
(Valur vann á gullmarki)
5.-6. ÍA og Haukar, 7.-8. ÍBV-2 og KS,
9.-10. Fjölnir og KR, 11.-12. Fjölnir-2
og Fjölnir-3, 13.-14 Afturelding og
Breiöablik-2.

5. flokkur kvenna A:
1.-2. ÍBV - Valur
4-3
(ÍBV vann í vítakeppni, lokatölur 0-0)
3.^. Fjölnir - ÍA
. 3-0
5.-6. Breiðablik og KR, 7.-8. HK og
Haukar, 9.-10. Selfoss og ÍR, 11.-12.
Stjarnan og KS, 13.-14. Afturelding og
FH.

Hressar Haukastúlkur nota regnhlífar til að skýla sér fyrir úrhellinu í Eyjum. Til hægri er hin átta ára gamla Bryndís Jóhannesdóttir sem ætlar að verða listmálari og fótboltakona.

Bryndís Jóhannesdóttir í 6. flokki Hauka:

„Finnst við vera góðar
Bryndis Jóhannsdóttir í 6. flokki
Hauka var að koma á sitt þriðja
Pæjumót, aðeins 8 ára gömul og ætlar að koma á miklu fleiri mót til
Eyja. Henni finnst rosalega gaman
að sjá allar þessar stelpur spila og
ekki spillti það fyrir að hún fékk að
sjá Keikó í bátsferðinni á föstudag.
Er búið að vera gaman hér í Eyj-

um? „Já, mér finnst allt búið að
vera skemmtilegt."
Hvað hefur þitt lið leikið marga
leiki núna? „Við erum búnar að
spila við ÍBV, Breiðablik og Fjölni.
Mér finnst við vera góðar en við
höfum bæði tapað og unnið."
Hvaða stöðu spilar þú? „Ég er á
hægri kantinum, því mér finnst svo

gaman að geta skorað mikið af
mörkum."
Er hópurinn hjá ykkur skemmtilegur? „Já, og mínar bestu vinkonur
eru með mér í liðinu og það gerir
þetta svo skemmtilegt, enda byrjaði
ég að æfa þegar ég var bara smástelpa."
Er eitthvað skemmtilegt búið að

u

gerast á mótinu? „Já, það er alltaf
verið að segja okkur svo skemmtilegar sögur og svo höfum við farið í
marga skemmtilega leiki þar sem
gerist svo mikið."
Hvað langar þig svo til að verða
þegar þú verður eldri? „Ég ætla,
sko, að verða listmálari og svo ætla
ég líka að spila fótbolta."

Blikar með stærsta hópinn:

Þrettán lið

Hluti af hinum stóra hópi Breiðabliks á Pæjumótinu.

Breiðablik mætti á Pæjumótið með stærstan hóp
þátttakenda, um 100 stúlkur
eða alls 13 lið. Það þurfti því
að halda vel utan um þennan stóra hóp keppenda.
Ester Ásbjörnsdóttir og
Hafdis Ólafsdóttir voru fararstjórar og höfðu þær í
mörgu að snúast.
„Þetta gengur alveg frábærlega vel. Það er mesta
furða hvernig þær hafa

staðið sig miðað við rigninguna. Við vorum að
þurrka fótin þeirra í marga
klukkutíma á fimmtudagskvöldið. Þær voru blautar
yst sem innst en þær hafa
ekkert látið þetta fara í
skapið á sér," sögðu fararstjórarnir sem voru þotnir
út á völlinn með vatnsbrúsana þar sem leikur Breiðabliks var að hefjast.

5. flokkur kvenna B:
1.-2. ÍR - Fjölnir
0-3
3.-4. Breiðablik - Valur
1-0
5.-6. ÍBV og ÍA, 7.-6. Haukar og KS,
9.-10. Stjarnan og KR, 11.-12. Selfoss
ogFH.

5. flokkur kvenna C:
1.-2. Haukar - Breiðablik
2-1
3.-4. Fjölnir - HK
0-1
5. Valur, 6. Selfoss, 7. Stjarnan, 8.
Breiðablik-2.

6. flokkur kvenna A:
1. ÍBV
2. Breiðablik
3. Haukar
4. Fjölnir
5. KR

6. flokkur kvenna B:
1.-2. ÍBV-2 - Breiðablik-1
1-0
3.-4. ÍBV-1 - Breiðablik-2
4-2
5. ÍBV-3, 6. Haukar-1, 7. Haukar-2.

Lokahófið í
gærkvöld
Lokahátíð Pæjumótsins fór
fram í gærkvöld. Þar voru afhent
verðlaun til einstaklinga og liða
fyrir frammistöðuna i Eyjum.
Nánar verður sagt frá því á
unglingasíðu á morgun.

Fréttir

Fimmtudagur lO.júní 1999

KA pæjumótið sett ígærkvöldi:
Akstur án rénintla og
fleira
Ur umferðinni eru þær fréttir
helstar að í vikunni voru tveir ökumenn kærðir vegna hraðaksturs.
Mældist annar þeirra á 105 km
hraða á Hamarsvegi en þar er
hámarkshraði 50 km. Var hann
sviptur ökuréttindum. Hinn fór
ekki alveg jafngreitt, mældist á 86
km hraða og var sektaður.
Þeir eru oft erfiðir síðustu
mánuðimir áður en ungt fólk fær
bflpróf. Stundumverðurfreistingin
skynseminni yfirsterkari og stundum fær fólk að súpa seyðið af því. í
vikunni vom tveir ökumenn teknir
fyrir að aka án réttinda, báðir á 17.
ári. Auk þess sem þeir fá sektir
mega þeir búast við að fá að bíða
enn um stund eftir réttindum sínum.
Alltaf er eitthvað um það að menn
valdi árekstmm og flýi af vettvangi.
Eitt slíkt atvik átti sér stað sl.
laugardag, einhvern tíma á tímabilinu kl. 13 og 16. Þá var ekið á
bifreiðina UA 425 þar sem hún
stóð við umboð Vífilfells inni í
Friðarhöfn. Bifreiðin er mikið
skemmd og er nánast útílokað
annað en að sá sem árekstrinum olli
hafi orðið var við það. Er sá beðinn
að hafa samband við lögreglu eða
eiganda bifreiðarinnar.

Valur má byygja uið
lllugagötu
Fyrir nokkm sótti Valur Andersen
um leyfi til að byggja tvö einbýlishús við Illugagötu á lóðum nr.
64 og 66. Þá sótti Valur einnig um
að lengja Illugagötu til austurs
vegna frekari
byggingaframkvæmda.
Skipulagsnefnd hefur nú samþykkt að úthluta þessum tveimur
lóðum og verði aðkeyrsla að þeim
frá Illugagötu. Aftur á móti hafnaði
nefndin þeim hluta umsóknarinnar
sem sneri að lengingu götunnar.

Bárusiíguropnaðurí
haust

Níuhundruð stelpur
taka hátt í mótinu
Um næstu helgi mun KA mótið fara
fram í Vestmannaeyjum, en þap er
knattspyrnumót stelpna.
IBV
íþróttafélag og KÁ hafa tekið
höndum saman um mótið að þessu
sinni sem nýir styrktaraðilar að
þessu stelpumóti, því mótið var
áður kennt við pæjur og pepsí. Það
er von aðstandenda mótsins að
samstarf KA og IBV íþróttafélags í
ár megi eiga gópa framtíð fyrir sér
um leið og IBV vill koma á
framfæri þökkum til Pepsí fyrir
langt og farsælt samstarf.
Að sögn aðstandenda mótsins er
fjöldi þátttakenda um 900 og er það
nokkur fjölgun. Einnig hafa verið
gerðar nokkrar skipulagsbreytingar frá
fyrri mótum. Ein af nýjungum mótsins er að útvarp verður starfrækt alla
dagana sem mótið fer fram og er
senditíðni þess 104,7, en einnig er
hægt að ná útvarpinu á Netinu á IBV
síðunni. Að öðru leyti verður mótið
með hefðbundnu sniði. Mótið var sett
í gærkvöldi á Týsvellinum kl. 20.30.

IBV-stelpur hafa náð frábærum árangri á Pæjumótinu.
Hófst setningin með skrúðgöngu frá
Bamaskólanum.
Allar nánari upplýsingar fást hjá
Einari og Bjóssa í síma 481- 2861
og á heimasíðu KÁ- mótsins
http://paejumot.eyjar.is

Leikir hefjast í dag kl. 09.00,
undanúrslit hefjast á laugardaginn og
úrslitaleikir verða á sunnudaginn.
Verðlaunaafhending
hefst
svo
klukkan 19.00 í íþróttahúsi.

-Verður deild í Vélstjórafélagi Islands
hafi sér stað um allt land. Félögin á
landsbyggðinni hafi hvert af öðru
verið lögð niður sem slík og gerst
deildir í einu stóm félagi. Þetta hafi
verið samþykkt í allsherjaratkvæðagreiðslu hér.
Gísli segir að aldrei hafi komið til
máls að félagið yrði deild í Sjómannafélaginu Jötni enda væru

vélstjórar ekki í Sjómannasambandinu
sem Jötunn á aðild að. , Fn ég vil taka
fram að Vélstjórafélag Vestmannaeyja
verður áfram til, það er bara ekki
lengur sérstakt stéttarfélag heldur
deild í stærri samtökum ásamt
öðmm," sagði Gísli.

Eitt þeirra atriða, sem skipulagsnefnd hefur haft til athugunar, er sú
hugmynd að opna göngugötuna
Bárustíg fyrir bifreiðaumferð. Nú
hefur verið ákveðið að þann 15.
september nk. verði gatan opnuð
fyrir umferð til norðurs.

Græíð grillin
Árleg Jónsmessuhátíð ÍBV verður
föstudaginn 18. júní. Hljómsveitin
Geirfuglarnir skemmtir. Það er
orðinn fastur liður að hópar taka sig
til og grilla úti í guðsgrænni. Nú er
því rétti tíminn til að taka grillin
fram og græja þau fyrir átökin.

I ár verður bryddað upp á þeirri
nýung að útvarpa frá KA-mótinu.
Fimmtudag og föstudag frá 9-17
verður Tryggvi Már Sæmundsson
með dagskrá en honum til aðstoðar
verður Jóhannes Egilsson. Frá 1720 verða tveir í formi með hjartað á
gormi. Laugardag og sunnudag
verður svo Tryggvi Már ásamt
Jóhannesi frá 10-16. Sagðar verða
fréttir og úrslit af mótinu á klukkutíma fresti allan daginn en þess á
milli verður sprellað og spiluð góð
tónlist. Útvarpið er á FM 104,7 og
útvarpað er allan sólarhringinn.
Einnig er hægt að ná útsendingu í
gegnum netið www.eyjar.is/ibv.

Tólfskemmtiferðaskip
Alls er von á tólf skemmtiferðaskipum til Eyja í sumar og
kom það fyrsta í gær. Þar var á
ferðinni Black Prince sem kom í
gærmorgun og lá við ankeri á
meðan farþegar fóm í land og
lituðust um á Heimaey.
Þetta kemur fram í samantekt
Björgvins Magnússonar hafnsögumanns. Skemmtiferðaskipin koma
ýmist að bryggju eða liggja út á
meðan farþegar spóka sig í landi.
Sum skipin koma reyndar oftar en
einu sinni og þama er að finna
kunnugleg nöfn eins og Maxim
Gorkiy, Akademik Ioffe, Explorer
og C. Columbus. Næsta skemmtiferðaskip kemur þann 18. þ.m. og
það síðasta á að koma 10. ágúst.

InnbrotíToppinn

Ennsðttumað
byggja
Fyrirtækið 2-Þ ehf. hefur sótt um
lóðir við Miðgerði til byggingar
raðhúsa.
Samkvæmt gildandi
skipulagi er gert ráð fyrir einbýlishúsum og parhúsi í götunni.
Skipulagsnefnd frestaði erindinu til
næsta fundar. Þá sótti sama fyrirtæki um lóðir til byggingar raðhúsa
á svæði milli Sóleyjargötu og
kirkjugarðs. Samkvæmt skipulagi
er ekki gert ráð fyrir byggingaframkvæmdum á þessu svæði
og var þessu erindi einnig frestað til
næsta fundar nefndarinnar.

í síðustu viku var 181 færsla í
dagbók lögreglu. Er það nokkxu
meira en í síðustu viku enda var
sjómannadagshelgin þama inni og
ekki óeðlilegt að meiri erill sé hjá
lögreglu þegar fólki fjölgar sem fer
út að skemmta sér. En sé helgin
tekin ein og sér kemur í ljós að
færslur eru nálægt meðaltali, eða 45
frá föstudagskvöldi og fram á
sunnudagsmorgun. Hátíðahöldin
fóm vel fram og var lítið um óhöpp.
Sem lítíð dæmi um slíkt má nefna
að engin líkamsárasarkæra var lögð
fram eftir helgina. Aður fyrr var
talað um að heilsa að sjómannasið
þegar hnefar vom látnir semja sátt.
Nú virðist slíkt aflagt og sakna þess
væntanlega fáir.

KÁ-mótsútvarp

Uélstjórafélagið lagt niður
Vélstjórafélag Vestmannaeyja hefur verið lagt niður sem stéttarfélag.
Hér eftir verður það deild í
Velstjórafélagi íslands. Félagið var
stofnað árið 1939 og á því 60 ára
afmæli í ár en ljóst er að þau ár
verða ekki fleiri.
Gísli Eirfksson, formaður félagsins,
segir að þetta sé ákveðin þróun sem átt

Aðnýjum
sjðmannasið

Brotist var inn í veitingastaðinn
Toppinn, aðfaranótt mánudags og
þaðan stolið um 30 þúsund kr. í
peningum. Lögregla óskar eftir
upplýsingum frá þeim sem urðu
varir við mannaferðir við Toppinn
umrædda nótt.

Sexísveitverðaí
Bæjarleikhúsinu
LEIKJANÁMSKEIÐ af ýmsu tagi standa börnum í Vestmannaeyjum til boða á hverju sumri.
Námskeiðin eru vinsæl og hér má sjá einn hópinn sem sækir Ieikjanámskeið hjá Ungmennafélaginu Óðni.
Alls sækja um 60 krakkar námskeiðin hjá Oðni.
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Leikfélag Reykjavíkur sýnir gamanleikinn Sex í sveit, eftir Marc
Camoletti, í Bæjarleikhúsinu við
Heiðarveg en ekki Samkomuhúsinu eins kom fram í fréttatilkynningu frá Leikfélaginu í
síðustu viku.
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Alltstóðst
Forsvarsmenn KA-Pæjumótsins
eru mjög ánægðir með hvernig
mótið gekk fyrir sig. Þrátt fyrir
þriggja daga rigningu og stífan
vind tókst að ljúka mótinu á
tilsettum tíma.
Björn Elíasson, sem var í stjórn
mótsins, segir mótið hafa gengið
mjög vel fyrir sig, miðað við
hvernig veðrið var. „Vegna bleytu
á laugardeginum gripum við til
varaáætlunar, færðum leikina
aftar á daginn, styttum leiktímann
og tókst að Ijúka Ieikjum dagsins
um hálfníuleytið um kvöldið. Þetta
tókst því eins vel og hægt var að
búast við og á allt okkar starfsfólk
mikið hrós skilið, ekki síður en
þátttakendurnir sem sýndu bæði
skilning og þolinmæði. Sérstaklega
ber að þakka húsvörðum skólanna
og svo fólki úti í bæ sem tók að sér
að þurrka fatnað af liðunum.
Auðvitað koma alltaf upp einhver
mál þar sem ekki eru allir ánægðir
en í móti með 850 þátttakendum
væri nú bara óeðlilegt ef ekki kæmi
slíkt upp á. Mér fannst aftur á
móti ótrúlegt hve lítið fór úrskeiðis,
miðað við hvernig veðrið var. Og
núna erum við að fá inn á póstinn
okkar á netinu hrós og þakkir,
bæði frá þátttakendum og
fararstjórum. Við getum því ekki
verið annað en ánægð með hvernig
til tókst," sagði Björn Elíasson.
Myndin er frá mótsslitum í
Iþróttamiðstöðinni.

Sjábls.l6,17qgl8.

SigmundJóhannsson, uppfinningamadur:

Ný gerð af neyðarbaujum væntanleg

I
I
I

-Snjóflóðavarnir og endurbætt bílbelti er mebalþess sem hann er með á teikniborðinu

Á sjómannadaginn var Sigmund
Jóhannsson, teiknari og uppfinningamaður, heiðraður sérstaklega
fyrir framlag sitt til björgunar- og
öryggismála sjómanna. Sigmund
hefur verið óþreytandi gegnum
tíðina að hanna hvers konar tól og
tæki sem auka á öryggi sjómanna.
Má þar til dæmis nefna sjálfvirkan
loka fyrir línu- og netaspil og svo
sjálfvirka sleppibúnaðinn fyrir
gúmbáta sem loksins er að hljóta
viðurkenningu eftir margra ára
barning í kerfinu.
I máli Snorra Óskarssonar, á
sjómannadag, kom fram að enn er
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Sigmund að, væntanleg er á næstunni
úr framleiðslu ný sjálfvirk gerð af
neyðarbaujum sem er sérstaklega
hugsuð fyrir smábáta.
„Kannski ekki alveg ný," sagði
Sigmund þegar við ræddum við hann
í morgun. „Það er nú nokkur tími
síðan hún var prófuð og þetta er ekki
lengur í mínum höndum. Nú eru
sérfræðingarnir teknir við," sagði
Sigmund og hló.
„Nei, þetta er í góðum höndum eftir
því sem ég best veit. Þetta fór
gegnum Háskólann og til Þróunarfélagsins og er unnið í samvinnu við
þýskan framleiðanda sem m.a. fram-
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leiðir neyðarblysin í baujuna. Þessi
bauja losnar sjálf þegar skip sekkur og
skýtur sjálfvirkt upp neyðarblysum.
Hún er útbúin þremur blysum, það
fyrsta fer upp nokkrum sekúndum
eftir að baujan kemur í sjó en svo er
hægt að stilla tímann á hinum tveimur, t.d. á tíu mínútur og 25 mínútur.
Þetta var aðallega hugsað fyrir smærri
skipin en ætti að geta gagnast
fleirum."
Er eitthvað fleira að koma úr kolli
uppfinningamannsins þessa dagana?
„Alltaf er maður eitthvað að brasa,
það sennilega fylgir manni fram í
andlátið. Eg er nýbúinn að ganga frá

nýrri hugmynd að gerð snjóflóðavarna, nýrri gerð af girðingum sem
byggir á öðru systemi en hingað til
hefur verið. En allt svona ferli tekur
langan tíma og ég hef ekki fengið
mikil viðbrögð við þessu, ekki ennþá
að minnsta kosti. Og svo er ég
nýbúinn að ganga frá litlu en einfóldu
patenti, millistykki í bflbelti. f allri
umræðunni um nytsemi bílbelta hefur
oft komið fram að þau geta verið til
hins verra ef bifreið lendir í vatni eða
sjó, gæti jafnvel kostað mannslíf.
Þetta millistykki á að losa beltið um
leið og það kemur í vatn. Þetta er
einfalt og á að passa í öll bílbelti. Nú
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RÉTTINGAR OG SPRAUTUN:
Flötum20-Sími4811535

VIÐGERÐIR OG SMURSTÖÐ:
Græðisbraut 1 - sími481,

m

er bara að bíða og athuga hvort
einhverjir hafa áhuga fyrir þessu,"
sagði Sigmund.
I þessu spjalli við Sigmund kom
einnig fram að fleira er uppi á borðinu
hjá honum, ýmsir handhægir hlutir
sem ekki tengjast beint öryggismálum
en gætu orðið til umtalsverðra þæginda í heimilishaldi, sumir þeirra
jafnvel byltingarkenndir. Af skiljanlegum ástæðum vildi Sigmund þó
ekki láta mikið uppi um þær
hugmyndir, enda er hann hógvær
maður að eðlisfari og vill fremur láta
verkin tala.

Sumaraœtlun Herjolfs

Alla daga
Fimmtud. aukaferðir
Föstud. aukaferðir
Sunnud. aukaferðir

Frá Eyjum
kl.
kl.
Kl.
kl.

08.15
15.30
15.30
15/30

Frá Þorl.höfn
kl. 12.00
kl. 19.00
kl. 19.00
9.00

ouw
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Frábær árangur Eyjastúlkna á KÁ mó[

Uppskáru

Tíunda Pæjumótið, KA-mótið, var sett með glæisbrag á miðvikudagskvöldið í síðustu viku og stóð það fram á sunnudagskvöld
en þá var því slitið um leið og verðlaun og viðurkenningar voru
afhentar.
Mótið var sett í sól og blíðu en veðrið átti eftir að setja svip sinn á
mótið því strax á íiinmi udag var komin úrhellisrigning og stóð hún
sleitulítið þangað til síðdegis á laugardaginn. Þá loksins stytti upp og
sunnudagurinn rann upp bjartur og fagur og úrslitaleikirnir fóru
fram í frábæru veðri á sunnudeginum.
ÍBV hefur á undanförnum árum verið vaxandi veldi í
kvennaknattspyrnunni og KÁ á mótið er enn ein staðfestíngin á því.
AIIs stóðu Eyjastúlkur uppi sem sigurvegarar í fjórum flokkum sem
er besti árangur ÍBV fram að þessu. Framtíðin ætti að vera björt
því tvö lið IBV í 6. flokki urðu KA-meistarar, eitt í fimmta flokki og
svo að sjálfsögðu hinn stórkostlegi 4. flokkur með Margréti Láru
Viðarsdóttur í fararbroddi sem þekkir ekki annað en að sigra.

SIGURVEGARAR ÍBV í 6. flokki A á verðlaunapalli.

HINN sigursæli 4. flokkur IBV með Irisi Sæmundsdóttur þjálfara sínum.

SIGURVEGARARIBV í 5. flokki ásamt Hrefnu Jóhannesdóttur,
þjálfara sínum.

Mynd S.G.G.

Það vaeri santan
að spila í útlöndum
ÞORUNN Sigurðardóttir,
leikmaður með 5. flokki A:

ERNA Þorleifsdóttir með sigurvegara ÍBV í 6. flokki B.

Erna Þorleifsdóttir, þjálfari 6.
flokks ÍBV, hefur þjálfað Eyjastelpur undanfarin ár og náð alveg
frábærum árangri, enda er þarna
reyndur og góður þjálfari á ferðinni.
Henni fannst mótið takast alveg
frábærlega nú í ár og þá sérstaklega ef
tekið er tillit til aðstæðna, sem voru
vægast sagt mjög erfiðar. „Stelpurnar
voru ótrúlega jákvæðar og kvörtuðu
aldrei yfir neinu, algjörar hetjur,"
sagði Erna.
Erna sagði að með mikilli þolinmæði hefði verið hægt að keyra þetta
mót til enda og hrósaði hún móts-

höldurum fyrir frábæra skipulagningu
og umsjón. En kom þessi frábæri
árangur 6. flokks henni á óvart? „Jú,
ég get nú ekki neitað því. Við
ætluðum okkur nú að vinna eitthvað,
en ég bjóst ekki við að þetta yrði
svona gott. Ég er rosalega ánægð með
stelpurnar mínar og í þessum flokki
eru stelpurnar mjög jafnar og góðar og
liðsheildin er því kannski sterkari en
hjá öðrum liðum. Næsta verkefni
stelpnanna er Gull- og silfurmótið í
Kópavogi og þá ætla stelpurnar að
gera sitt besta og reyna að endurtaka
leikinn," sagði Erna að lokum.

Vítaspyrnukeppnin
hápunkturinn
Þórunn Sigurðardóttir er markmaður hjá 5. flokki A, sem varð
Pæjumótsmeistari eftir æsispennandi úrslitaleik gegn Val.
Leikurinn endaði í vítaspyrnukeppni, þar sem Þórunn var
hetja IBV-liðsins og varði tvær
vítaspyrnur og tryggði liði sínu
titilinn.
Þessi efnilegi markmaður hefur
æft í þrjú ár og er án efa framtíðarleikmaður hér í Vestmannaeyjum.
Var gaman á Pœjumótinu nú íár?
Já, eins og alltaf. -Mér fannst bara
gott að hafa rigninguna því að þá
er betra að skutla sér og maður
rennur betur. Okkur gekk líka
frábærlega í leikjunum en ég hélt
að við mundum aldrei ná fyrsta
sætinu, en það tókst.
Hvað fannst þér efiirminnilegast
frá mótinu? -Það var vítaspyrnukeppnin í úrslitaleiknum. Ég var
rosalega stressuð fyrir hana, en
sem betur fer unnum við.
Hver eru þín aðaláhugamál ?
-Fótbolti, handbolti og tónlist
Uppáhaldslið? ÍBV að sjálfsögðu
Uppáhaldsleikmaður? Enginn sérstakur, þeir eru margir svo góðir.

Margrét Lára Viðarsdóttir er 13
ára leikmaður með hinu sigursæla
4. flokksliði IBV, sem fór hreinlega
á kostum á mótinu í ár. Margrét
Lára, sem leikur á miðjunni, var
heldur betur iðin við kolann og
skoraði hvorki fleiri né færri en 22
mörk í sjö leikjum, sem er rúmlega
þrenna í hverjum leik. Hún byrjaði
að æfa sex ára gömul og komu þá
hæflleikar hennar á knattspyrnuvellinum strax í ljós.
Hvernigfannst þér mótið takast (ár?
-Mjög vel, það er alltaf nóg um að
vera og mér finnst þetta alltaf jafn
gaman.
Nú hefiir þinn flokkur verið mjög
sigursœll undanfarin ár. Hver er
lykillinn að þessari miklu velgengni?
-Það eru bara margar mjög góðar
stelpur í okkar hópi, sem hefur æft af
miklum krafti og sigurviljinn hjá
okkur öllum er mjög mikill. Það
hefur alltaf verið mjög góð stemning í
hópnum og þá höfum við verið mjög
heppnar með þjálfara, fyrst Ernu
Þorleifsdóttur og núna Irisi Sæmundsdóttur.
Hvað fannst þér eftirminnilegast frá
mótinu? -Mér fínnst úrslitaleikurinn
gegn KR standa uppúr. Það var
ekkert sérstaklega erfiður leikur, en
það er alltaf gaman þegar titillinn er í
höfn.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Fótbolti, handbolti og hestamennska.
Hestamennskan hjálpar manni að
dreifa huganum aðeins.
Hvað langar þig til að verða í
framtíðinni? -Mig langar að halda
áfram í fótboltanum og það væri
gaman að fá að prófa að spila í
útlöndum og síðan er ég ákveðin í því
að verða íþróttakennari og sjúkra-

MARGRET Lára Viðarsdóttir,
leikmaður með 4. flokki ÍBV og
markahæst á Pæjumótinu.
þjálfari.
Eitthvað skemmtilegt atvik sem gerðist
á Pœjumótinu? -Já, þegar við vorum
að hita upp fyrir einn leik á
Hásteinsvellinum, þá fórum við allar
upp í blaðamannaskýlið og vorum
þar. Þegar við vorum svo að labba
niður, þá datt Anna Fríða niður tröppurnar, stóð síðan upp og hló eins og ég
veit ekki hvað.
Uppáhaldslið? -ÍBV
Uppáhaldsleikmaður? David Beckham hjá Man.Utd og Bjarni Geir
bróðir minn.
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Tinna Hauksdóttir úr KR, besti leikmaður Pæjumótsins 1999:

Toppurinn að vinna mótið
Tinna Hauksdóttir spilar með 3.
ilokki KR og var hún kosin besti
leikmaður Pæjumótsins nú í ár.
Hún byrjaði að iðka knattspyrnu
átta ára gömul og leikur jafnan sem
hægri kantmaður. Þetta er þriðja
skiptið sem Tinna kemur á Pæjumót og finnst henni alltaf jafn
gaman að koma til Eyja.
Hvernig fannst þér mótið takast í
ár? -Alveg frábærlega, þetta var allt
saman alveg meiriháttar, kannski fyrir
utan veðrið. KR-hópurinn er mjög
skemmtilegur, þannig að við dúlluðum okkur bara saman inni í staðinn.
Eg er alveg í skýjunum yfir árangrinum okkar í mótinu, því að við
ætluðum allar að gera okkar besta og
það tókst.
Kom það þér á óvart að vera kosin
leikmaður mótsins? Já, það gerði það
nú, en ég lít fyrst og fremst á þessa
viðurkenningu sem verðlaun fyrir mitt
Iið.
Hvað fannst þér eftirminnilegast frá
mótinu? -Mér fannst alveg frábært
hvað við skemmtum okkur æðislega

TINNA með Lárusarbikarinn
sem kemur í hlut efnilegasta
leikmanns mótsins.

vel og toppurinn var náttúrlega að ná
að vinna mótið.
Hver eru þín helstu áhugamál?
-Fótboltinn er númer eitt, skólinn
fylgir lfka með og svo finnst mér
frábært að verja tíma með vinum
mínum.
Hefur þú sett þér einhver framtíðarplön? Ég ætla mér að ná sem lengst
í boltanum og svo langar mig að læra
sjúkraþjálfun eða eitthvað tengt því.
Lumar þú á einhverju skemmtilegu
atvikifrá Pœjumótinu? -Já, við fórum
oft í svona slökun, þar sem við áttum
að hugsa hvað við ætluðum að gera
fyrir næsta dag. Einni stelpunni hjá
okkur líkaði þetta það vel að hún fór
alltaf að hrjóta í miðri slökun, þannig
að hún náði alveg 100% árangri í
þessu!
Uppáhaldslið? -KR að sjálfsögðu og
ég hef trú á því að bæði karla-og
kvennaliðin verði meistarar í sumar.
Uppáhaldsleikmaður? -David Beckham hjá Man. Utd og síðan er
KR-liðið í miklu uppáhaldi.

Arnar Björnsson, fréttamaður á Stöð 2 03 fararstjóri:
ANDREA Káradóttir, leikmaður með 6. flokki B skoraði sigurmarkið í úrslitaleiknum gegn Blikum.

Skemmtilesra
mót en í fyrra
Andrea Káradóttir er leikmaður
með 6. flokki B, sem sigraði á
Pæjumótinu um síðustu helgi. Þær
léku æsispennandi úrslitaleik gegn
liði Breiðabliks og kom Andrea
mikið við sögu í leiknum.
Hún brenndi af vítaspyrnu í leiknum, en bætti heldur betur fyrir það.
Skoraði hún sigurmark ÍBV stuttu
eftir vítið og sýndi þar mikið harðfylgi.
Andrea er átta ára gömul, spilar á
miðjunni og skoraði átta mörk á mótinu. Hún á ekki langt að sækja knattspyrnuhæfileikana, en hún er dóttir
Kára Þorleifssonar, fyrrum leikmanns
ÍBV.
Hvemig var á Pœjumótinu? -Bara
mjög skemmtilegt, skemmtilegra en í
fyrra.
Varslu viss um aðþið munduð vinna á

mótinu? -Mér fannst við vera mjög
góðar, en ég var svolítið hrædd um að
Breiðablik mundi vinna.
Hvað fannst þér eftirminnilegast frá
mótinu? -Það var þegar við unnum
Hauka, 16-0, í fyrsta leiknum og ég
skoraði fjögur mörk.
Hvað finnst þér skemmtilegast að
gera? -Hástökk og að teikna.
Hvað œtlar þú að verða þegar þú
verður eldri? -Fótboltakona og hárgreiðslukona.
Var eitthvað skemmtilegt atvik sem
gerðist á mótinu? -Já, við stelpurnar
fórum allar að hlæja þegar stelpurnar í
Haukum fóru að gráta eftir leikinn á
móti okkur.
Uppáhaldslið? -ÍBV
Uppáhaldsleikmaður? -Steingrímur
Jóhannesson IBV.

Hcillaður af metnaði Eyjamanna
Arnar Björnsson kom hingað til
Eyja til að fylgjast með dóttur sinni
spila á Pæjumótinu, en hún lék með
6. flokksliði Breiðabliks.
Þetta er í fyrsta sinn sem Arnar
kemur á Pæjumót, en hann hefur
hinsvegar komið hingað til að fylgjast
með Shellmótinu. „Þetta var alveg
meiriháttar gaman. Það var búið að
segja mér að metnaður ykkar Vestmannaeyinga væri að gera þetta mót
svipað eins og hjá strákunum og mér
fínnst það hafa tekist alveg frábæriega
vel," sagði Arnar.
Hann er tiltölulega nýbyrjaður að
fylgjast með yngri flokkum kvenna og
segist hann sjá í gegnum þessa krakka
hvað svona viðburðir séu meiriháttar
fyrir þá. „Mér finnst þróunin í

Sorg 03 gleði foreldranna

Elísabet Þorvaldsdóttir, leikmaður 03 markakónsur í 6. .flokki B:

Ætlar að verða hárgreiðslukona
Elísabet Þorvaldsdóttir er 8 ára
leikmaður með b-liði 6.flokks ÍB V,
sem lenti í þriðja sæti á Pæjumótinu. Elísabet, sem spilar sem
vinstri kantmaður, stóð sig eins og
hetja á mótinu, skoraði grimmt og
varð á endanum markahæst í
sínum flokki, skoraði 12 mörk.
Hún byrjaði að æfa knattspyrnu
fyrir ári og hefur tekið miklum framförum á þessu eina ári.
Hvemig vará Pœjumótinu íár?
-Mér fannst alveg æðislega gaman,
en veðrið var bara svolítið leiðinlegt.
Við stóðum okkur líka mjög vel í
leikjunum og það var gaman.
Hvað fannst þér eftirminnilegast frá
mótinu? -Það var þegar við fórum

kvennaknattspyrnunni vera mjög athyglisverð. Eg tók sérstaklega eftir
því þegar dóttir mín byrjaði að spila
hvað kvennaknattspyrnan er í rauninni
orðin stór í sniðum og hvað mikið er
gert fyrir krakkana. Svo kemur maður
hingað til Eyja og sér nákvæmlega
sama kraftinn í Eyjamönnum þegar
stelpurnar eru annars vegar. Mér
finnst líka hreint út sagt makalaust
hvað mörg heimili í Vestmannaeyjum
tengjast fótboltanum. Mér fínnst að
með því að leggja metnað í þessi mót
séu Eyjamenn að skapa fþróttaáhuga
framtíðarinnar. Ég er alveg heillaður
af þessu starfi sem er unnið hérna og
þetta mót er heldur betur komið til að
vera," sagði Arnar Björnsson að
lokum.

með Emu þjálfara að borða í Kiwanis
og síðan gaf hún okkur ís á eftir.
Eftir það fórum við allar að horfa á
leikinn hjá ÍBV og Fram.
Hvað finnst þér nú skemmtilegast að
gera? -Að vera í fótbolta og leika
mér með vinkonum mínum
Hvað œtlar þú að verða þegar þú
verður eldri? -Mig langar að verða
hárgreiðslukona.
Uppáhaldslið: ÍBV.
Uppáhaldsleikmaður: Rútur og
Steingrímur í ÍBV.
ELÍSABET með
verðlaunagripinn
sem hún fekk fyrir
markakóngstitilinn.

18

Miðvikudagur 16. júní 1999

FRÉTTIR

Knattspyrna: Pæjumót IBV og KÁ 1999

LANDAKIRKJA
Fimmtudagurínn 17. júní:
Kl. 11.00 Helgistund á Hraunbúðum
Sunnudagur 20. júní:
Kl. ll.OOGuðsþjónusta.
Allir hjartanlega velkomnir.

HVÍTASUNNUKIRKJAN
Fimmtudagur
Kl. 20:00 Biblíulestur undir
stjórn Lilju Óskarsdóttur.
Laugardagur
Kl. 20:30 Bænasamfélag safnaðarins
Sunnudagurinn
Kl. 15:00 Vakningarsamkoma,
ræðumaður Snorri Óskarsson.
Samskot til Lindarinnar.
Allir hjartanlega velkomnir

Lokastaða
Eyjastúlkna
3. flokkur A: ÍBV lenti þar í 3. sæti
og þar varð Elva Dögg Grímsdóttir í
öðru sæti yfir markahæstu menn með
7 mörk.
3. flokkur B: ÍBV lenti þar í 4.sæti
og Ásta Hrönn Guðmannsdóttir varð
markahæst með 7 mörk.
4. flokkur A: ÍBV-liðið lék hreint út
sagt frábærlega og sigraði mjög
sannfærandi lið KR í úrslitaleik, 4-0.
Margrét Lára Viðarsdóttir varð langmarkahæst með 22 mörk og Thelma
Sigurðardóttir varð í öðru sæti með 15
mörk.
4. flokkur B: ÍBV lenti þar í 4. sæti
og varð Erla Signý Sigurðardóttir
markahæst með 14 mörk.

SETNING KA-mótsins á Týsvellinum þar sem saman voru komnar hátt í 1000 knattspyrnukonu var
glæsileg í alla staði end a veðrið mjög gott. Ræður voru fluttar, flugeld um skotið á loft og
fallhlífastökkvarar sýnd u listir sínar. Ekki náðu þeir allir inn á völlinn en allt fór vel.
5. flokkur A: IBV sigraði Val í
úrslitaleik, 4-3, eftir vítaspyrnukeppni.
5.flokkurB: ÍBV lenti í 5. sæti
6. flokkur A: ÍBV sigraði þar með
glæsibrag

6. flokkur B: Þar voru Eyjastúlkur
með tvö lið, ÍBV og ÍBV-2. ÍBV-2
sigraði og IBV varð í 3. sæti. Elísabet
Þorvaldsdóttir varð markahæst með
12 mörk og þær Berglind Þorvalds-

dóttir og Bylgja Haraldsdóttir voru
jafnar í þriðja sætinu með 8 mörk
skoruð.

Landssímadeildin: IBV -KR

Hcfði
viljað
KIRKJAN
sleppa
þessum
leik
Biblían

AÐVENT-

j»J l%\

húsið

wlkDiQpfr

Laugardagur 19 .júní
Kl. 10.00 Biblíurannsókn.
Aliir velkomnir.

-sesir Atli Eðvaldsson, þjálfari KR.

talar

Símí
4811585

„Þetta verður örugglega erfiðasti leikurinn okkar á
tímabilinu," sagði Atli Eðvald sson, þjálfari KR,
þegar við ræddum við hann í gærdag um leikinn á
laugardag.
„Við höfum hingað til ekki riðið feitum hesti frá þessum
sterkasta heimavelli landsins en við höfum allt að vinna
og ætlum okkur að reyna að gera betur en síðustu tvö ár."
Verða einhver óvænt tromp sem KR-þjálfarinn spilar út
í þessum leik?
„Nei, ekkert óvænt. KR er með nær sama lið og í fyrra,
við erum með langminnst breytta liðið í deildinni og ég
held að flestir þekki okkur og okkar spilamennsku. En
þetta verður erfitt, IBV hefur gefið fá stig frá sér á þessum
velli og satt best að segja hefði ég alveg viljað sleppa við
þennan leik. En það er víst ekki hægt, við verðum að
mæta og vona að við höfum heppnina með okkur, hún
þarf líka að vera til staðar. En okkur hefur gengið
ágætlega það sem af er, okkur var raunar spáð efsta sæti í
deildinni í sumar en eins og Bjarni, þjálfarinn ykkar sagði,
þá er þetta nú bara spádómur og það eru leikirnir sjálfir
sem skipta máli. Ég vona bara að við stöndum undir því
trausti sem okkur var sýnt í þeirri spá. Og víst verður
gaman að spila á þessum slétta og góða velli í Eyjum,
besta velli á landinu. Það verður einhver munur að
komast úr drullunni hérna í Reykjavík. Og þetta verður
gaman, það er alltaf gaman að spila í Eyjum."

VOLVO
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málningartölvu og þá verður hægt
að koma með mynd
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sínu og lita það í tölvunni, alveg
eins og þú vilt hafa það.
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Af litlum konfektmolum
Ekki get ég sa gt a ð ég lesi mikið
núorðið. Er venjulega orðin svo
örmagna eftir baráttu mína við köttinn
um plássið í bælinu á kvöldin a ð ég
steinsofna um leið og ég kem seinni
fætinum undir sængina.
Ýmsar bækur ha af
verið í
uppáhaldi hjá mér í gegnum árin,
sumar ha fa fa llið a ftur a f vinsælda listanum en aðrar get ég lesið aftur og
aftur, s.s. „Sjálfstætt fólk" eftir
Halldór Kilja n og „Sálmurinn um
blómið" eftir Þórberg. Eins hef ég
alltaf mjög gaman af að grípa niður í
kvæði Birgis Sva ns Símona rsona r,
Einars Óla fssona r og Þóra rins
Eldjárns.
Af þeim bókum, sem ég hef lesið
nýverið, hafði ég mjög gaman af bók
Björns Th. Björnssonar „Brota sa ga ",
sögu Önnu í Björgvin. Bæði va rpa r
hún ljósi á líf fólks í byrjun þessa ra r
aldar hér í Eyjum og uppi á landi og
svo er enn á lífi fólk sem man þessa
stórbrotnu konu og getur bætt við
fróðleikinn.
Sú bók sem mest hefur hrifið mig
nýverið er þó bókin „Guð hins smáa"
(The God of Sma ll Things) eftir 37
ára indverska konu, Arundhati Roy.
Það er vonla ust a ð hra ðlesa þessa
bók, svo að það er eins gott a ð ha fa
nægan tíma ef ma ður ætla r a ð lesa

ÍD
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hana. Textinn er ótrúlega myndrænn
og ljóðrænn og maður fínnur lyktina
af kryddi, pikles, gróðri og sætu
límonaði og heyrir söng, árniðinn og
ýmis framandi hljóð. Sa ga n er samsett a f óta l litlum konfektmolum,
sumir eru ótrúlega sætir, a ðrir torkennilegir og á milli eru nokkrir svo
ótrúlega beiskir a ð ma ður hendir

[?
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-Fram hefur komið að þingmaðurinn okkar, Arni Johnsen, á
met í tvennu, annars vegar útstrikunum í kosningum og hins
vegar fyrir að trana sér lítið fram í ræðustól á þingi, eða
aðeins 30 mínútur á síðasta þingi. Andstæða hans þar er
Hiörleifur Guttormsson sem talaði í 30 klst.
I orðspori verður ekki lagður dómur á gæði þess að tala
mikið eða lítið á þingi, stundum hefur verið sagt að fæst orð
beri minnsta ábyrgð. En Jóhannes Sigurjónsson, pistlaskrifari á Degi, áður.á Víkurblaðinu, birtir í síðustu viku
hugleiðingu sem við getum ekki stillt okkur um að vitna í. Þar
segir m.a:
„Annar atorkumaður á þingí er Árni Johnsen, stöðugt á
þeytingi milli lands og Eyja oa leggjandi gjörva hönd á margt
sem að gagni má koma Islandi en þó einkum í Vest-
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mannaeyjum. En Arni er ekki eins iðinn við ræðuhöld og
Hjörleifur, talaði aðeins í hálftíma á síðasta þingi eða tíu
sinnum skemur en Hjörleifur.
Árni er sem sé ekki bara þingmaður heldur einhvers konar
sjálfskipaður heiðursþjóðhöfðingi Vestmannaeyja og þarf
stöðugt að spranga þangað ífyrstu skóflustungur, reisugilli,
sigurhátíðir fótboltamanna, opnun og lokun vinnslustöðva,
upphaf lundaveiðitíma, lok lundaveiðitíma og guð má vita
hvað. Og heldur náttúriega ekki langar þingræður á meðan.
Sagt er að á börum í Eyjum sé seldur kokteill sem ber nafn
bindindismannsins Árna. Þar er hægt að panta einn tvöfaldan
Johnsen. Ef menn biðja hins vegar um tífaldan Johnsen fá
þeir umsvifalaust einn einfaldan Hjörleif sem ku vera ákaflega
höfugurdrykkur."

Langar í BMW
Pæjumót KÁ var haldið ísíðustu viku eins og
rækilega er getið um í Fréttum ( dag.
Markadrottning mótsins varð hin efnilega
knattspyrnustúlka ÍBV, Margrét Lára
Viðarsdóttir en hún var einnig valin besti
leikmaður í 4. flokki. Hún er Eyjamaður
vlkunnar í tilefni þess.
Fullt nafn? Margrét Lára Viðarsdóttir.
Fæðingardagur og ár? 25. júlí 1986.
Fæðingarstaður? Reykjavík.
Fjölskylduhagir? Bý í
foreldrahúsum, hjá Guðmundu og Viðari og
þremur systkinum.
Menntun og starí? Er
nemandi í Barnaskólanum,
verð í 8. bekk í vetur. Er í
Vinnuskólanum fsumar.
Laun? Ágæt, 180 kr. á tímann.
Bifreið? Engin ennþá, en ég á
bæði reiðhjól og línuskauta. Mig
langar f BMW blæjubíl.
Helsti galli? Feimin.
Helsti kostur? Mamma segir að
ég sé áræðin.
Uppáhaldsmatur? Flestir ítalskir
réttir.
Versti matur? Humar.
Uppáhaldsdrykkur? fskalt vatn.
Uppáhaldstónlist? Offspring.
Hvað er það skemmtilegasta
sem þú gerír? Að spila fótbolta og
handbolta og fara á hestbak.
Hvað er það leiðinlegasta sem þú

bókinni frá sér og lítur hana hornauga
í nokkra daga áður en maður þorir að
snerta ha na a ftur. En um leið og
maður er búinn a ð lesa ha na la nga r
mann að byrja aftur á henni.
Sagan gerist á sjöunda áratugnum í
litlum indverskum bæ og segir sögu
og hugsa nir tvfbura nna Estha og
Rahel og skelfílega a tburði sem þau
verða vitni a ð í bernsku sinni, sem
síðan ma rka r a llt þeirra líf. Þetta er
jafnframt sa ga um ma rgs kona r ást,
þar sem fram kemur hræsni og margræðni þeirra fullorðnu, stétta skipting
og siðferðileg og pólitísk þröngsýni
almennt.
Bók þessi hefur verið á metsölulistum víða um heim og hlaut bresku
Booker verðla unin 1997. Þetta er
fyrsta bók höfundar, sem býr í Nýju
Delhi, en áður ha fði hún skrifa ð
sjónvarps- og kvikmyndahandrit með
misjöfnum ára ngri. Frá útgáfu þessar
bókar hefur hún einkum helgað sig
greinaskrifum sem flest fja lla um
baráttu fyrir jafnrétti, friði, betra lífi
og a ndúð á tilra unum með kja rnorkuvopn.
Næst vil ég skora á húsbónda minn
og „morgunsa mspinna ra " Sigurð
Einarsson en ég veit fyrir víst að hann
er mikill lestrarhestur!
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Þann 22. ma í eignuðust Eydís Ósk Sigurðardóttir og Sigursveinn Þórðarson
son. Ha nn vó 15 merkur og var 52 sm að lengd. Hér á myndinni er sveinninn
með stóru systur sinni Tönju Rut. Ljósmóðir var Rannveig Rúnarsdóttir á
fæðingardeild Landsspítalans.

MYNDLISTARSÝNING
NBMÍNDUk S WNUNNAR áMARS DOTW* HALDA
SÝNINGU Á VERKUM S ÍNUM í SÝNINGÁRSÁL
LISTÁSKÓLANS (G/WLA
ÁHALDAHÚ
S INUL
GENGIDINN FRÁ GR/EWBRÁUr
SÝNINGIN VEÍWUR OfNUEJ FIMMTUDAGINN
VA JÚNÍ KL 16.00 OG OFW VEREJUR TIL KL 20.00.
OHEJ VEREJURÁ FÖSTUDAGKL 16.00 TIL 18.00 OG
LAUGARDAG OG SUNNUDAG KL 14.00 TIL 18.00

blæjubíl

gerir? Að bíða eftir einhverju sem er skemmtilegt.
Hvað myndirðu gera ef þú ynnir milljón í
happdrætti? Kaupa kvóta handa pabba. Nei
annars, ég myndileggja hana upp í blæjubílinn.
Uppáhaldsstjórnmálamaður? Nei.
Uppáhaldsfþróttamaður? Bjarni bróðir og David
Beckham.
Ertu meðlimur íeinhverjum félagsskap? ÍBV.
Uppáhaldssjónvarpsefni? íþróttir.
Uppáhaldsbók? Margt býr ímyrkrinu og fleiri bækur
eftir Þorgrím Þráinsson.
Hvað metur þú mest í farí
annarra? Heiðarleika.
Hvað fer mest ítaugarnar á þér í
faríannarra? Frekja og ráðríki.
Fallegasti staður sem þú h efur
komið á? S ólsetur f Vestmannaeyjum er fallegt.
Hve mörg mörk skoraðir þú í
mótinu?22.
Hvað hefurþú skorað flest mörk
ieinum leik? U.þ.b. tíu.
Hvernig er að spila fótbolta í
grenjandi rigningu á rennblautum velli? Mjög gaman.
Betra en að spila tsól, maður fær
vætu framan fsig.
Ætlarðu að fara í atvinnumennsku í knattspyrnu? Ef ég
kemst.
Eitthvað að lokum? Ég hvet
foreldra og raunar alla til að mæta
á leiki hjá okkur í sumar.
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A döfinni
17.júní
17.júní

18.júní
19.júní
19.júní
19.júní
18.-20.
júní
3.júlí
3.júlí

Þjóðhátíðardagur íslendinga.
Dagskráfrá morgni til miðnœttis
Opnun sýningar nemenda Steinunnar
Einarsdóttur ísal Listaskólans á horni
Græðisbrautar og Vesturvegar kl. 16.00
Jónsmessuhátið ÍBV í Herjólfsdal
Cantat 3 opna mótið ígolfi
Kvennahlaup ÍSÍferfram ítíunda
sinn.
StórleikurlBVog KR kl. 14.00
Argangsmót '55 Vestmannaeyinga
Sumarstúlka V estmannaeyja valin.
Fagnaðurferfram í Kiwanishúsinu.
„Míní" goslokaafmœli í Skvísusundi

