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BORN OG UNGLINGAR 

Melkorka Helgadóttir, 
Breiðabliki, var útnefnd 

efnilegasti leikmaðurinn. 

ELLEFTA pæjumótinu, sem að 
þessu sinni hét Vöruvalsmótið, 
lauk á sunnudagskvöldið með 
verðlaunaafhendingu í íþrótta-
miðstöðinni íVestmannaeyjum. 
Óhætt er að segja mótið haf i 
verið Blikastúlkna þwí þær unnu 
í fjórum flokkum en í hinum 
þremurflokkunum urðu þær í 
öðru sæti. Sannarlega góður 
árangur það. 

Alls skráðu sig til leiks 46 lið sem 
kepptu fyrir 11 félög sem komu 

víðsvegar að. Spilað var í þremur 
^ ^ ^ ^ ^ _ _ aldursflokkum á 
„; M A mótinu sem var held-
Skapti Orn . , 
Ólafsson ^1- m l n n a en undan-
skrifar farin ár þar sem 

þriðji flokkur spilaði 
ekki á mótinu. Mótið fór vel af stað 
og voru spilaðir tæplega 200 leikir á 
fjórum dögum þannig að dagskráin 
var nokkuð þétt fyrir liðin. Að venju 
var ýmislegt annað gert en að leika 

* knattspyrnu á mótinu og var farið í 
bátsferðir og kvöldvökur haldnar. 

Leikið var til úrslita á sunnudegin-
um og urðu úrslit þannig að í 4. flokki 
urðu það Blikastúlkur sem stóðu 
uppi sem sigurvegarar hjá A-liðum 
og B-liðum. í 5. flokki urðu það 
Skagastúlkur sem unnu hjá A-liðum 
en Breiðablik hjá bæði B- og C-lið-
um. Hjá yngstu þátttakendunum 
urðu það gestgjafarnir hjá ÍBV sem 
unnu í 6. flokki A- og B-liða. 

Þarf að hlúa betur 
að elstu stelpunum 

Á mótum sem þessum fylgja oft og 
tíðum mikill fjöldi foreldra og for-
ráðamanna með sínum liðum. Þegar 

-Morgunblaðið var á ferðinni á einum 
fótboltavellinum á lokadegi mótsins 
rakst hann á ferna foreldra sem 
fylgdu Valsstelpunum eftir. Hann 
ákvað að spyrja foreldrana hvað 
þeim finnst um mót sem þetta er. 

Er ekki oft mikill hamagangur á 
hóli þegar stelpurnar eru að spila? 

„Jú, það er rétt, það verður oft 
mikill æsingur þegar stelpurnar 
okkar eru að spila en við hvetjum 
þær á jákvæðan hátt." 

Hafið þið oft fylgt eftir stelpum 
hingað til Eyja? 

„Við höfum oft komið áður á Pæju-
mót og það er alltaf jafn gaman að 
koma, sérstaklega þegar veðrið er 
gott eins og í dag. Verst hvað þetta 

• er stuttur tími hér, það er svo margt 
að skoða. Umgjörðin hefur verið 
nokkuð góð, vel skipulagt og til fyrir-
myndar." 

Þeim fannst að betur mætti hlúa 
að þeim stelpum sem eldri eru og 
hafa oft komið á mótið. „Þegar sömu 
stelpur hafa komið hingað kannski í 
fjögur eða fimm skipti finnst okkur 
að dagskráin fyrir þær sé orðin svo-
lftið stöðnuð, það mætti hlúa betur 
að þeim og gera eitthvað spennandi. 
Það væri til að mynda ágætis hug-
mynd að bjóða elstu stelpunum í ein-
hverskonar óvissuferð, það ætti nú 

** ekki að vera mikið máí hér í Eyjum 
þar sem náttúran og andstæðurnar 
eru svo miklar." 

Er búin að skora 
melra en bróðir minn 

„Markamaskínan" Hólmfríður 
Erna Kjartansdóttir frá Selfossi var 

Jiress þegar Morgunblaðið tók hana 
*tali rétt eftir að hún var búin að spila 

Morgunblaðið/Sigfús Gunnar Guðmundssons 
Blikastúlkurnar voru sigursælar á pæjumótinu í Eyjum. 

Blikar sigur-
sælir í Eyjum 

leik með 5. flokki A-liðs Selfoss á 
móti Fjölni um 3. sætið. Selfoss-
stúlkur unnu leiMnn 2:0 og skoraði 
Hólmfríður Erna annað markið fyrir 
sitt lið og það 15. á mótinu. 

„Það er alltaf jafn gaman að skora, 
sérstaklega þegar ég skora meira en 
bróðir minn," sagði Hólmfríður 
Erna. En á milli þeirra systkinanna 
er keppni um það hver skorar fleiri 
mörk og ætli hún eigi ekki vinning-
inn í þetta skiptið. 

Hólmfríður Erna á ekki langt að 
sækja knattspyrnuhæfileikana því 
móðir hennar þjálfar 5. flokkinn á 
Selfossi ásamt því að spila með 
meistaraflokki kvenna þar á bæ, fað-
ir hennar er mikill knattspyrnu-
áhugamaður og dómari og svo spilar 
bróðir hennar fótbolta á Selfossi. 
Það má því segja að fótboltinn sé allt 
í öllu hjá Hólmfríði Ernu. 

Þegar Hólmfríður Erna var spurð 
að því hver væri hennar fyrirmynd í 
fótboltanum stóð ekki á svarinu: 
„Það er auðvitað Emanuel Petit sem 

spilar með Arsenal, hann er lang-
bestur." 

En hvernig fannst henni á mótinu? 
„Það er búið að vera rosalega 

gaman, sérstaklega þar sem okkur 
gekk svona vel." 

Skorum rosa-
flott mörk 

Hressar stelpur frá BreiðabliM 
voru alveg með á nótunum hvaða lið 
væri best, skoraði mest og væri 
hreinlega flottast. Öllum þessum 
skilaboðum og reyndar mörgum 
fleirum komu þær fram í baráttulög-
um sem þær sungu við hliðarlínuna 
þegar vinkonur þeirra voru að etja 
kappi í fótbolta. Þegar þær voru 
spurðar að því hvers vegna þær færu 
bara ekki í kór stóð ekki á svörunum: 
„Ef við værum í kór þá myndum við 
bara syngja en í fótboltanum spilum 
við og syngjum, sem er mikið 
skemmtilegra." Þeim fannst alveg 
sérlega gaman að koma til Eyja á 
Vöruvalsmótið þó svo að jarðskjálft-

ar og rigning hafi hrellt þær á mót-
inu. 

Melkorka efnilegust 
Lárusarbikarinn var veittur til 

minningar um Lárus Jakobsson. 
Bikarinn er veittur þeim leikmanni 
sem þykir efnilegastur á mótinu. Að 
þessu sinni var það Melkorka Helga-
dóttir sem spilar með Breiðablik í 4. 
flokki. „Ég er alveg rosalega ánægð, 
ég átti sko ekki von á þessu," sagði 
Melkorka þegar hún var tekin tali 
eftir að̂  hún tók á móti bikarnum 
góða. „Ég er staðráðin í því að halda 
áfram í fótbolta og verða ennþá 
betri. Þessi viðurkenning er svo 
sannarlega mikil hvatning fyrir mig 
og ég er alveg rosalega ánægð," 
sagði Melkorka Helgadóttir í 
sjöunda himni yfir viðurkenning-
unni. Melkorka sem hefur komið 
fimm sinnum á Pæjumót hér í Eyj-
um, sagði að það væri alltaf jafn 
gaman að koma á mótið. „Það er búið 
að vera alveg rosalega gaman á mót-

Morgunblaðið/Sigfús Gunnar Guðmundsson. 
Fanndís Friðriksdóttlr, Blrna Slf Kristinsdðttir og Tanja Tómasdóttir, leikmenn ÍBV, sögðu að 

stúlkurnar úr Breiðablikl hefðu verið erf Iðar viðurelgnar. 

Hólmf rfður Erna KJartans-
dóttir, Selfossi, skoraði 

fimmtán mörk. 

inu, mér fannst skemmtilegast á 
verðlaunaafhendingunni og þegar 
við spiluðum úrslitaleiMnn." 

Melkorka vildi þakka góðum þjálf-
ara og liði árangurinn. 

Við æfum mjög mfkið 
Asta B. Gunnlaugsdóttir var að 

fylgja dóttur sinni, Grétu Samúels-
dóttur á mótið. 

Ásta, nú þekkir þú fótboltann inn 
og út, er mót sem þetta ekki mikil-
vægt fyrir kvennaknattspyrnuna á 
íslandi? „Mót sem þetta er mjög 
nauðsynlegt og sérstaklega fyrir 
yngstu þátttakendurna, en þegar 
stelpurnar hafa komið hingað 
kannski upp í 5-6 sinnum þá þarf að 
gera eitthvað fyrir þann aldur. En ég 
er alveg rosalega ánægð með hvern-
igtiltókstíár." 

Nú má segja að Breiðablik hafi 
hirt næstum allt sem í boði var, 
þannig að þið eruð með góðan efnivið 
fyrir framtíðina? 

„Við erum með alveg gríðarlegan 
efnivið og höfum reyndar haft í 
nokkur ár, þannig að við þurfum 
engu að kvíða í framtíðinni." 

Nú var dóttir þín markahæst í sín-
um flokki ásamt Melkorku, hún á 
ektó langt að sækja hæfileikana? 
„Mér fannst skemmtilegast að sjá að 
hún var að gera hluti sem ég kannski 
gerði ekki mikið af þegar ég var að 
spila, hún gaf boltann miklu meira og 
var kannski ekki nógu eigingjörn. 
Ætli hún eigi bara ekki eftir að toppa 
mömmuna?" sagði Ásta B. Gunn-
laugsdóttir. 
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Sport 

Úrslitin í Eyjum 

Vöruvalsmót 2000: 
4. flokkur A 

1.-2. sæti . . . Breiðablik-Fjölnir 4-1 
3.-4. sæti ÍBV-Valur 2-1 
5.-6. sæti Afturelding-ÍA 2-0 
7.-«. sæti Keflavík-KS 3-2 

4. flokkur B 
1.-2. sæti . . Breiðablik(l)-Valur 4-1 
3.-4. sæti KS-Breiöablik(2) 2-0 
5.-6. sæti ÍBV-Fjölnir 1-0 
7. sæti Afturelding 

5. flokkur A 
1.-2. sæti Breiðablik-ÍA 1-0 
3.-4. sæti Selfoss-Fjölnir 2-0 
5.-6. sæti Stjarnan-ÍBV 2-0 
7.-8. sæti Valur-Haukar 5-4 
9.-10. sæti Keflavik-Afturelding 3-0 

5. flokkur B 
1.-2. sæti Breiðablik-ÍBV 3-1 
3.-4. sæti Fjölnir-KS 2-0 
5.-6. sæti . Stjarnan-Afturelding 2-1 
7.-8. sæti Haukar-Selfoss 3-1 

5. flokkur C 
1.-2. sæti . Breiðablik(l)-Fjölnir 1-0 
3.-4. sæti . . . Breiðablik(2)-ÍBV 3-0 

6. flokkur A 
1.-2. sæti ÍBV-Breiðablik 3-0 
3.-4. sæti . . . Afturelding-Valur 0-0 

6. flokkur B 
1.-2. sæti ÍBV-Breiðablik 2-0 
3.-4. sæti . ÍBV(2)-Breiðablik(2) 0-0 

Markadrottningar 
4. flokkur 

A Melkorka Helgadóttir og Gréta 
Samúelsdóttir, Breiðabliki 13 
B Hekla Pálmadóttir, Breiðab. . . 11 

5. flokkur 
A Thelma Ýr Gylfadóttir, ÍA 19 
B Jóna Kristin Hauksd., Breiðab. 14 
C Þórdís Björt, Breiðabliki 13 

6. flokkur 
A Kristín Sigurlásdóttir, ÍBV . . . 10 
B Berglind Þorvaldsdóttir, ÍBV . . 13 

Hér eru stelpur úr fjóröa 
flokki KS, A-liöi, 

samankomnar allar upp í 
brekku og völlurinn í 

baksýn. 
«M DV-myndir Ómar 

Pæjumótið haldið í Vestmannaeyjum í 11. sinn: 

Skiálftalausar 
stelpur skemmtu sér skínandi vel um helgina 

Það verður ekki annað sagt en að 
Vöruvalsmótið í ár, betur þekkt sem 
pæjumót, hafi verið eftirminnilegt 
fyrir keppendur og forráðamenn 
liðanna. Þátttakendur fengu ýmsar 
útgáfur af veðráttunni, sem þó var 
yfirleitt mjög góð og svo reið 
jarðskjálfti yfir Eyjarnar með miklum 
látum en stelpurnar voru lausar við 
allan skjálfta og skemmtu sér vel. 

Mótið var sett á miðvikudaginn í 
ágætis veðri og fór setningin fram á 
Týsvellinum. Eftir stutt ræðuhöld 
voru skemmtiatriði þar sem m.a. 
kraftajötnar léku listir sínar og 
fallhífastökkvarar lentu á svæðinu. 
Mótið hófst svo fyrir alvöru á 
fimmtudeginum og var leikið frá 
klukkan 9 á morgnana til sex um 
kvöldið. 

AUs sendu ellefu félög lið til keppni, 
en keppt var í þremur flokkum og 
ýmist A og B-lið í fjórða flokki og svo 
bættust við C-lið í fimmta og sjötta 
flokki. Alls voru þetta þvi 47 lið sem 
kepptu og fjöldi keppenda hátt í sjötta 
hundraðið. Mótið var þó með smærra 

sniði en undanfarin ár þar sem þriðji 
flokkur var ekki með i þetta sinn og 
því er óhætt að ætla að þátttakendur 
hafi verið um 200 færri en í fyrra. 
Þrátt fyrir það sögðu mótshaldarar að 
um eitt þúsund manns hafi verið á 
mótinu, þátttakendur og forráða-
menn liðanna og svo fjölmargir 
foreldrar sem nutu veðurblíðunnar í 
Eyjum ásamt því að fylgjast með 
börnum sínum í leik. 

Jarðskjálftinn sem skók ísland á 
laugardaginn setti nokkurn svip á 
mótið þar sem keppt var á Týsvelli og 
Þórsvelli en báðir vellirnir eru í 
göngufæri við Herjólfsdal, þar sem 
grjótskriður féllu og var mörgum 
brugðið við sjónina og lætin sem 
sköpuðust í kringum það. En þrátt 
fyrir austanrok á föstudeginum og 
náttúruhamfarir á laugardeginum þá 
héldu stelpurnar ótrauðar áfram og 
spiluðu síðdegis á laugardeginum. 
Mótinu lauk svo á réttum tíma á 
sunnudeginum í sól og blíðu og 
Eyjarnar skörtuðu sínu fegursta. 

-JGI 

Stoð ekki a sama i skjalftanum 
Erna Þorleifsdóttir, þjálfari 6. flokks ÍBV, var með lið úti á velli þegar jarðskjálftinn dundi 

yfir leikmenn. „Ég er með tvö B-lið og þau voru 
að spila innbyrðis og svo sátum við hérna í 
rólegheitunum enda var veðrið mjög gott. Svo 
byrjaði allt að hristast, ég áttaði mig ekki alveg 
strax á þessu fyrr en allir byrjuöu að garga og 
stelpurnar hlupu upp í brekku til foreldra. 
Manni stóð hreinlega ekki á sama og stelpurnar 
grétu mikið og voru mjög hræddar. Mér var svo 
hugsað til fólksins sem var niður i Herjólfsdal 
því maður vissi ekkert hvernig því liði en það 
var alveg svakalegt að horfa á þetta enda vorum 
við á besta stað til að sjá lætin þar." 
Hvernig linnst þér annars mótið hafa verið? 
„Það er búið að vera mjög gott. Það hefðu 
kannski mátt vera fleiri lið i 6. flokki en þetta er 
búið að ganga mjög vel og mótið er alltaf jafn 
skemmtilegt, veðrið hefur lika hjálpað til við að 
gera þetta skemmtilegra. Minum flokki hefur 
gengið alveg rosalega vel, við keppum til úrslita 
í A og B-liðum en við erum með tvö B-Iið og hitt 
liðið spilar um þriðja sætiö, þannig að þetta gæti 
varla verið betra." 
Eitthvað að lokum? 
„Ég vil kannski bara hvetja allar stelpur til að 
byrja að æfa fótbolta." -JGI 
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Sport 

Nauösynlegt að gera 
vel fyrir stelpurnar 

Margir foreldrar fylgdu stelpunum slnum til Eyja en flestir komu um 
helgina. Guðrún Gunnarsdóttir var ein þeirra en hún á tvær stelpur meðal 
keppenda og ein sem bíður eftir því að ná aldri til að vera með. 

Hvernig hefur Breiðabliki gengið? 
„Þeim hefur bara gengið mjög vel. Sérstaklega í 5. flokki en þær eru að 

fara að keppa til úrslita í dag og ofsalega gaman að fylgjast með þeim. Þær 
eru mjög duglegar og ákveðnar." 

Er þetta fyrsta mótið sem þú kemur á? 
„Já, þetta er fyrsta mótið mitt en elsta stelpan mín hefur komið hingað 

tvisvar áður, en þetta er fyrsta mótið hjá þeirri sem er i 6. flokki. Svo er ein 
hérna sex ára sem kemur líklega með á næsta ári og þá verð ég með þrjár. 
Þannig að það verður nóg að gera hjá mér á næsta ári að hlaupa á milli 
leikja." 

Hvernig finnst þér mótið hafa verið til þessa? 
„Mér finnst þetta hafa gengið alveg rosalega vel. Það er mikilvægt að gera 

svolítið vel fyrir stelpurnar því það er mikilvægt að þær stundi íþróttir og 
ekki síst svona hópíþróttir þar sem reynir á hópvinnu og góðan liðsanda. 
En það setti auðvitað smástrik í reikninginn þessi jarðskjálfti sem var þarna 
í gær. Önnur stelpan mín var með hópnum sem var að spranga þegar 
skjálftinn kom og þær lentu í smáhasar í kringum það. En það var unnið 
mjög vel út frá þessu, þær fengu áfallahjálp í skólanum þar sem þær gistu 
og þeim var hjálpað í gegnum þetta. Þær voru náttúrlega slegnar yffr 
þessu vel fram eftir degi." -jgi 

Dregið í riðla fyrir heimsmeistaramótið í handbolta í Frakklandi: 

Sáttur með riðilinn 
- segir Þorbjörn Jensson landsliðsþjálfari 

Porbjörn Jensson landsliösþjálfari fagnaöi vel 
sigrinum á Makedóníu á dögunum en fagnar 
hann á HM f Frakklandi? 

Það var dregið um helgina 
í riðla á heimsmeistaramóti 
karla 1 handbolta en mótið 
fer fram 23. janúar tD 4. febr-
úar næstkomandi. 

íslenska landsliðið fær 
enn einu sinni aö glíma við 
Svíagrýluna á stórmóti auk 
þess að mæta sterkum liðum 
Egypta og Tékka og glíma 
við nágrannana Portúgal og 
Marokkó en Portúgal vann 
einmitt íslenska landsliðið á 
Evrópumótinu í Króatíu í 
upphafi árs. 

Þorbjörn Jensson var 
ágætlega sáttur með riðilinn 
og vonast eftir að Sviar sem 
ætluðu að koma og leika æf-
ingaleiki í upphafl næsta árs 
guggni ekki á þvi þar sem 
Þorbjórn vill endilega fá að 
mæta þeim fyrir mótið. 

Bengt Johannsson, þjálfari 
heimsmeistara Svía, hefur 
sagt að þetta sé hans síðasta 

mót og líklega hjá fleirum af 
eldri leikmönnum liðsins. 

Þorbjörn segir að nú geti 
hann farið að fá æfingaleiki 
fyrir mótið og hugað að und-
irbúningi liðsins. Fyrsta 
verkefhið er æflngaferð til 
Þýskalands i september en 
auk þess verða fleiri leikir og 
mót hér á landi eftir áramót. 

Riðlaskiptlngin er ann-
ars þessi: 

A-riðill: Svíþjóð, Egyptaland, 
Portúgal, ísland. Marokkó og 
Tékkland. 
B-riðill: Frakkland, Argentína, 
Júgóslavia, Alsír, Asía (lið 2), 
Brasilla. 
C-riðill: Spánn, Króatía, 
Þýskland, Asia (lið 1, llklega 
Suður-Kórea), Kúba, Bandarík-
in. 
D-riðill: Rússland, Slóvenía, 
Noregur, Túnis, Úkralna og 
Asía Qið 3). -ÓÓJ 

Foreldrar hjá Blikunum voru 
mættir til aö styöja viö bakið á sínum stelpum. 

Æðislega gaman 
Katrín Haraldsdóttir markmaður og Ástrós Óladóttir, fyrirliði 4. 

flokks KS í A-liðum, komu alla leið frá Siglufirði á Vöruvalsmótið. 
Hvernig hefur ykkur gengið í mótinu? 
Ástrós: „Alveg brjálað vel." 
Katrín: „Bara svona ágætlega." 
Er búið að vera gaman? 
Báðar: „Já, æðislega gaman." 
Hvernig leið ykkur svo þegar jarðskjálftinn kom? 
Ástrós: „Ég fann eiginlega ekkert fyrir honum. Við vorum hjá 

sundlauginni." Katrín: „Ég fann sko fyrir honum en við vorum samt 
ekkert hræddar." 

Hvernig var svo að ferðast svona lengi til Vestmannaeyja? 
Katrín: „Þetta var svolítið erfltt. Við keyrðum í rútu til Þorlákshafnar 

og komum svo með Herjólfi til Vestmannaeyja." 
Ástrós: „Ferðalagið var dálítið erfitt af því að við þurftum að keyra svo 

lengi og við vorum í tæplega tólf klukkutíma á ferðalagi." 
-JGI 

Gaman saman 
Hér aö ofan eru lio Breiöabliks og 
ÍBV sem léku til úrslita í 5. flokki B. 
Breiöablik vann leikinn, 3 -1 , en 
Eyjastelpur stóöu sig einnig mjög 
vel og voru líka ánægöar meö gott 
mót. 

Þaö var ekkert gefið eftir hjá 
stelpunum og hér berjast Bliki og Eyjastelpa um boltann IA og Brei&ablik léku til úrslita f 5. flokki og höf&u Blikastúlkur betur, 1-0, í 

jöfnum leik en eftir leikinn var þó ekki a& sjá hvorar voru ánægöari, 
Blikastelpur e&a Skagastelpur. 

Hópur frá Breiðabliki var 
við sprönguna við Friðarhöfn 
þegar jarðskjálftinn skók 
Eyjarnar. Mikil hræðsla greip 
um sig enda hrundi grjót niður 
úr fjallinu og á stelpurnar. 
Allar sluppu þær þó vel, 
nokkrar skrámur og mar kom 
þó ekki í veg fyrir að þær luku 
þátttöku í mótinu. 

Þetta er i ellefta sinn sem 
Pæjumótið er haldið í 
Vestmannaeyjum og segja þeir 
sem hafa komið nálægt mótinu 
öll þessi ár að alltaf hafi verið 
gott veður á síðasta degi og það 
klikkaði ekki i ár. 

Vöruvalsfréttir voru gefnar 
út á mótsstað á hverjum degi 
sem mótið stóð yfir. Þar var að 
finna sturt viðtöl, myndir og 
úrslit frá deginum áður. 

-JGI 

Pæjumótið í Vestmannaeyjum um helgina 
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Knattspyrna: Glæsilegt og eftirminnilegt Vöruvalsmót 
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Blikar fjösur sull 03 ÍBV tvö 
Hinu árlegu pæjumóti, sem í ár 
var kallað Vöruvalsmót ÍBV, 
lauk á sunnudaginn. Óhætt er 
að segja að mikið hafi gengið á, 
á meðan mótinu stóð og varð 
það eftirminnilegra fyrir vikið 
en þrátt fyrir nátúruhamfarir, 
rok og rigningu á föstudeginum 
héldu pæjurnar ótrauðar áfram. 
Eins og undanfarin ár voru það 
Breiðablik og ÍBV sem voru 
áberandi í úrslitaleikjum móts-
ins, en gestirnir úr Breiðabliki 
voru sigursælasta liðið í ár með 
fern gullverðlaun en ÍBV hlaut 
tvenn, í 6. flokki A og B liða. 
Jarðskjálftinn setti nokkurn svip 
á mótið. Einn leikur var í gangi 
þegarjörðin hristist. Fljótlega 
kom í ljós að engin slys urðu á 
þátttakendum en nokkuð stór 
hópur frá Breiðabliki var við 
Sprönguna og rigndi steinum 
yfir þær. Nokkrar hlutu 
marbletti og þær fengu strax 
áfallahjálp. Var ekki annað að 
heyra á foreldrum stúlknanna 
en að ánægja væri með hvernig 
mótshaldarar brugðust við. 
Verðlaunaafhending var á 
sunnudagskvöldið og þar var 
mikið um dýrðir að vanda. 

Verðlaun 
4.flokkur: 
Besti leikmaðurinn: Gréta Sam-
úelsdóttir Breiðabliki 
Markahæstar í A-liðum: Gréta 
Samúelsdóttir og Melkorka Helga-
dóttir Breiðabliki, með 13 mörk. 
Markahæst í B-liðum: Hekla 
Pálmadóttir 11 mörk. 
Prúðasti leikmaðurinn: Helena Ýr 
Tryggvadóttir Keflavík 
Prúðasta liðið: ÍA 
Háttvísisverðlaun: Keflavík B-lið 

5. flokkur: 
Besti leikmaðurinn: Kristbjörg 
Rúnarsdóttir ÍA 
Markahæst í A-liðum: Thelma Ýr 
Gylfadóttir ÍA, með 19 mörk 
Markahæst í B-liðum: Jóna 
Kristín Hauksdóttir Breiðabliki, 
með 14 mörk 
Markahæst í C-liðum: Þórdís 
Björt Breiðabliki, með 13 mörk 
Prúðasti leikmaðu rinn: Þóra Mar-
grét Ólafsdóttir Selfossi 
Prúðasta liðið: Stjarnan 
Háttvísisverðlaun: Haukar 
ó.flokkur: 
Besti leikmaðurinn: Andrea Kára-
dóttirÍBV 
Markahæst í A-liðum: Kristín 
Erna Sigurlásdóttir, með 11 mörk 
Markahæst í B-Iiðum: Berglind 
Þorvaldsdóttir ÍBV, með 13 mörk 
Prúðasti leikmaðurinn: Steinunn 
Guðmundsdóttir Aftureldingu 
Prúðasta liðið: Aftureldingu 
Háttvísisverðlaun: Valur 
Lárusarbikarinn fékk Melkorka 
Helgadóttir Breiðabliki. 

MIKDD var um dýrðir á lokahófinu í íþróttamiðstöðinni á sunnudagskvöldið. 

Vöruvalsmótið: Erlingur Richardsson framkvæmdastjóri: 

Kom aldrei til sreina að hætta 
Erlingur Richardsson annar 
tveggja framkvæmdastjóra mótsins 
segir að langur undirbúningur liggi 
að baki mótsins. Erlingur sagði líka 
að það hefði verið mjög ánægjulegt 
að fá Ingimar í Vöruval til liðs við 
ÍBV sem stærsta styrktaraðila 
Vöruvalsmótsins. 

„Við byrjuðum undirbúning Vöru-
valsmótsins fyrir þremur mánuðum. 
Ég byrjaði einn en ég vissi að gott fólk 
er tilbúið í að leggja lið og það var 
ekki neitt vandamál. Magnús Sig-
urðsson kom svo á fullu í þetta. Erna 
Þorleifs og Stefí Guðjóns voru líka í 
þessu með okkur." 
Mótið í ár er minna í sniðum en 
undanfarin ár og eru ekki allir sáttir 
við þessar breytingar sem hafa verið 
gerðar á mótinu, hver er stefnan með 
Vöruvalsmótið? 

„Menn hafa verið að ræða þessi mál 
að undanförnu og miklar vangaveltur 
verið í gangi. Þriðji flokkur var ekki 
með núna af því að sex af þeim átta 
liðum sem voru í fyrra voru á leiðinni 
til útlanda, þannig að ferð á Vöru-
valsmótið datt upp fyrir hjá þeim. 
Þessi aldursflokkur fer út annað hvert 

ár þannig að það ætti að vera mögu-
leiki að hafa þær á næsta ári. Einnig 
hafa fleiri mót af þessu tagi bæst við 
og því er kannski spurning um að 
einblína á að hafa mótið fyrir tvo til 
þrjá aldursflokka og fá þá fleiri félög. 
Eins og þetta hefur verið undanfarin ár 
hafa stelpur verið að koma hingað allt 
að átta sinnum og það er alltaf 
spurning hvað sé hægt að bjóða þeim 
lengi upp á sömu dagskrána. En engin 
ákvörðun hefur verið tekin ennþá, 
menn eru bara að íhuga málið." 
Nií gekk heldur betur mikið á 
föstudaginn þegar Kári blés hressileg 
og svo þegar móðir náttúra minnti 
hressilega á sig á laugardeginum. 
Voru áœtlanir tilbúnar til að mœta 
óvœntum uppákomum sem þessum? 

„Við höfum orðið ansi mikla 
reynslu af því að takast á við veðrið. 
Við vorum heppnir með veður dagana 
fyrir mótið. Þá var þurrt og vellirnir 
þoldu því betur smávegis rigningu. 
Þetta var svo líka meira rok frekar en 
rigning og stelpurnar létu ekki smá 
golu trufla sig. En það sem stendur 
upp úr þessu móti er góða veðrið og 
sólin sem skein oftar en ekki um 

helgina. Á laugardaginn höfðum við 
ákveðið að hafa hlé á mótinu út af 17. 
júní hátíðarhöldunum og Maggi hafði 
sagt að líklega yrði dagurinn bara 
rólegur og að við yrðum líklega bara 
búin snemma. Örfáum andartökum 
seinna kom skjálftinn og dagurinn 
varð töluvert lengri en Magga hafði 
dreymt um. Það fyrsta sem við 
gerðum var að hringja bæði í lögreglu 
og Almannavarnarnefnd. Þeir gátu þó 
ekki gefíð okkur miklar upplýsingar 
og því tókum við þá ákvörðun um að 
halda okkar striki og eftir á að hyggja 
tel ég að það hafi verið það eina rétta í 
stöðunni. Að vísu varð að fresta 
þremur leikjum Breiðabliks en þeim 
var mjög brugðið og var þeim veitt 
áfallahjálp í skólanum. Við héldum 
svo mjög mikilvægan fund með 
þjálfurum og fararstjórum þar sem við 
gátum róað mannskapinn aðeins niður 
en á fundinum voru sýslumaður, 
bæjarstjóri, formaður Björgunarfé-
lagsins og fleiri aðilar, og er rétt að 
þakka þeim fyrir þeirra framtak. Það 
kom aldrei til greina að blása mótið af 
eins og sumir vildu Við bentum fólki 
hins vegar á að það væri miklu betur 

statt hér í Eyjum heldur en uppi á landi 
þar sem jarðskjálftinn eyðilagði 
jafnvel vegina. Mótið hófst svo 
aðeins fyrr um morguninn á sunnu-
deginum og áætlanir héldust." 
En að lokum, hverjir eru helstu kostir 
þessað halda svona mót íEyjum? 

„Eg held að hvergi sé boðið upp á 
jafn mikið utan fótboltans og hér í 
Eyjum. Stelpurnar fara þarna í rútu-
ferð og bátsferð en einnig er mikið 
gert fyrir fararstjóra og þjálfara lið-
anna. Ég held að það sé óhætt að 
fullyrða að það sé einsdæmi hversu 
þétt og skemmtileg dagskrá mótsins 
er. Einnig er það ótvíræður kostur að 
nánast öll vinna er í hóndum Eyja-
manna, Vöruval er náttúrulega 
aðalstyrktaraðilinn en það eina sem ég 
man eftir sem er gert af öðrum en 
Eyjamönnum eru verðlaunapening-
arnir sem eru steyptir í Reykjavík. Eg 
vil svo að lokum þakka þeim fjöl-
mörgu sjálfboðaliðum sem lögðu 
hónd á plóg til að gera þetta mót eins 
glæsilegt og það varð, án þeirra væri 
þetta ómögulegt." sagði Erlingur að 
lokum. 
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VÖRUVALSMEISTARARIBV í 6. flokki A ásamt Ernu Þorleifsdóttur þjálfara. 

ERNA þjálfari ásamt Vöruvalsmótsmeisturum 6. flokki BIBV. 

Mikilvæs mót 
fyrir stclpurnar 
-sesir Helga Ósk Hannesdóttir þjálfari 
hinna sigursælu Blika 

STELPURNAR í 4. flokki AIBV unnu Val í keppni um 3. sætið. Með þeim á myndinni er Sigríður Ása 
þjálfari þeirra. 

Helga Ósk Hannesdóttir stóð í 
ströngu á Vöruvalsmótinu en hún 
er þjálfari Breiðabliks og er bæði 
með 5. og 6. flokk þar sem jafnvel 
eru fjögur lið í einum flokki. 

Helga var þrátt fyrir það mjög 
ánægð með mótið, sérstaklega stelp-
urnar sínar enda var Breiðablik 
ofarlega í öllum flokkum. 
Varþetta þittfyrsta Vöruvalsmót? 

„Já sem þjálfari, en ég tók þátt í 
mótinu í Eyjum árið 1992 þegar ég 
keppti með 2. flokki Vals. Það var 
alveg frábær upplifun og því var ég 
töluvert spennt fyrir því að koma aftur 
til Eyja á Vöruvalsmótið. Það er óhætt 
að segja að ég hafi ekki orðið fyrir 
vonbrigðum því mótið var mjög 
eftirminnilegt í alla staði. Eg sjálf var 
á þönum allan tímann, var með sjö lið 
á minni könnu en vegna þess að leikir 
flokkanna voru stundum á sama tíma 
sá ég aðallega um 5. flokkinn enda var 
ég með gott fólk sem sá um þann 
sjötta." 
Ykkur gekk mjög vel. Erþetta sagan 
endalausa um að Breiðablik sé alltaf 
með bestu liðin í yngri flokkum 
kvenna? 

„ Hjá okkur hefur verið staðið mjög 
vel að kvennaboltanum og það eru 
mjög sterkir árgangar að koma upp 
hjá okkur. Stelpumar hjá mér hafa líka 
æft mjög vel í vetur, margar hafa mætt 
á hverja einustu æfingu síðan í 
október þannig að það er kannski ekki 
að spyrja um árangurinn." 
Þið lentuð heldur betur í œvintýri á 
laugardaginn og Breiðablik varð 
kannski fyrir mesta áfallinu af 
þáttakendum mótsins, eru stelpurnar 
búnar að ná sér? 

„Ég var svo heppin eða kannski 
óheppin að vera ekki á staðnum því að 
ég var með 6. flokkinn í leik en við 
fréttum fljótlega af þessu og manni 
leið mjög illa. Svo fengum við að vita 
að engin hafði meiðst þannig að þá 
varð ég rólegri. Við vorum mjög 
ánægð hvemig tekið var á þessu með 
stelpurnar en auk þess að fá 
áfallahjálp fórum við á staðinn og 
skoðuðum aðstæður. Yngstu stelp-
unum, sem ekki lentu í grjóthruninu, 
fannst þetta ekki mikið mál en þeim 
sem voru í Spröngunni var mjög 

HELGA Osk. 

brugðið. Þær eru samt sem áður 
orðnar hressar og kátar." 
Breiðablik heldur hið árlega Gull og 
Silfurmótið, hvortmótið erbetra? 

„Sjálf hef ekki tekið þátt í þessum 
mótum nema þetta eina ár í Eyjum 
þannig að ég get ekki dæmt um það. 
En fyrir okkur í Breiðablik er mjög 
gaman að koma til Eyja og sitja 
hinum megin við borðið. Mótin eru 
bæði mjög mikilvæg fyrir kvenna-
knattspymuna enda stærstu mót sinnar 
tegundar. En eins og ég segi þá er 
mjög gaman að koma til Eyja í þessa 
fallegu náttúm sem þið bjóðið upp á." 
Er eitthvað sem þú vilt koma að í 
lokin? 

„Eg vil bara hvetja stelpur til þess 
að æfa reglulega fótbolta, þannig ná 
þær árangri og leikimir verða 
skemmtilegri fyrir vikið. Einnig 
langar mig til að þakka Eyjamönnum 
fyrir frábært mót." 

Vöruvalsmótið: Fræknar frænkur - Andrea og Kristín Erna í 6. flokki 

Fara fyrir liði IBV 

ANDREA hampar verðlauna-
bikurunum. 

Frænkurnar Andrea Káradóttír og 
Kristín Erna Sigurlásdóttir voru 
áberandi í liði 6. flokks IB V og fara 
þar í fótspor pabbanna, Kára og 
Sigurlásar Þorleifssona. 

Kristíh skoraði flest mörk í sínum 
aldursflokki en Andrea var fyrirliði A-
liðsins og var svo kjörin besti leik-
maður flokksins í lokahófinu. Fréttir 
fengu þær frænkurnar í smáspjall um 
fótbolta. 
Efvið byrjum á þér Andrea, hvemig 
fannst þér að vera valin best íþínum 
flokki? 

„Mér fannst það bara frábært. Eg 
átti ekki von á því að verða valin og 
brá því ofsalega þegar ég heyrði 
nafnið mitt." 
Hvað skoraðirþú mörg mörk, Kristín 

og hvernig fórstu að því að skora 
svona mikið? 

„Eg skoraði ellefu mörk um helg-
ina. Eg veit eiginlega ekki hvernig ég 
fór að því en stelpurnar í liðinu eru 
góðar og það hjálpar mér." 
Eruð þið búnar að œfa vel fram að 
mótinu? 
Báðar:, Já, við æfðum vel í vetur." 
IBVvann mótið íykkarflokki, varþað 
ekki gaman? 
Kristín: „Það var gaman að vinna 
mótið. Vöruvalsmótið var líka svo 
skemmtilegt." 
Andrea: ,Jú alveg frábært. Úrslita-
leikurinn var rosalega erfiður, sér-
staklega fyrri hálfleikur en seinni 
hálfleikur var ekki eins erfiður." 
Stefnið þið á atvinnumennsku í 

fótbolta? 
Andrea:, Jaaáá, ég veit það ekki." 
Kristín: „ Já." 
Hverjir haldið þið að verði Evrópu-
meistarar ísumar? 
Andrea: „Mér finnst Portúgal og 
England vera með skemmtilegustu 
liðin." 
Kristín: „ Ég held með Englandi í 
keppninni og vona að þeir vinni." 
En hvað með enska fótboltann, hvaða 
lið eru best þar? 
Andrea: „Ég held mikið upp á 
Manchester United en ég held ekki 
upp á neinn sérstakan í liðinu." 
Kristín: „Manchester United er besta 
liðið og David Beckham er bestur í 
liðinu." KRISTIN sýndi mikla leikni 

með knöttinn, enda markahæst. 
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Kristnihatið 
á sunnudag 
Sunnudaginn 18. júní verður 
haldin fyrsta Kristnihátíð af 
þremur í Vestmannaeyjum á 
þessu árí. 

Önnur Kristnihátið verður þegar 
stafkirkjan verður vígð þann 30. júlí 
að viðstöddu erlendu og innlendu 
stórmenni og hin þriðja og síðasta 
30. september en þá verður hér-
aðsfundur Kjalarnessprófastsdæmis 
haldinn í Vestmannaeyjum sem er 
jafhframt lokahátíð Kristnihátíðar í 
Eyjum. 

Séra Bára Friðriksdóttir sem 
þjóna mun fyrir altari á Hörgaeyri 
sagðist vonast eftir mikilli þátttöku 
allra Vestmannaeyinga, enda hefði 
hún skynjað mikinn áhuga fyrir 
hátíðinni meðal Eyjamanna síðustu 
daga. „Þetta verður táknræn ganga 
þar sem gengið verður í átt til 
fornrar sögu, hún skoðuð og horft í 
átt til framtíðar," sagði Bára. 

r 

Ofeigsmálið 
þingfest í gær 
Mál sjö skipverja gegn útgerð 
Ófeigs VE var þingfest hjá 
Héraðsdómi Suðurlands í Vest-
mannaeyjum í gær. 

Sjömenningarnir telja sig hafa 
verið hlunnfarna í launum og ná 
kröfur þeirra yfir fimm mánaða 
tímabil og skipta þær einhverjum 
milljónum króna eftir því sem næst 
verður komist. 

Ekki er að búast við að málið 
verði tekið fyrir dóm fyrr en að 
loknu réttarleyfi. 

Blásið á 
Dögum lita 
og tóna 
Ó,vinir Óla, sem hér sjást 
blása af miklum móði 
voru meðal listamanna 
sem komu fram á Dögum 
lita og tóna um hvíta-
sunnuna. Margt góðra 
listamanna komu fram á 
hátíðinni sem heppnaðist 
ágætlega en áheyrendur 
hefðu að ósekju mátt 
vera fleira. 

Vöruvalsmótið hófst með 
skrúðgöngu í gærkvöldi 

Pæjumót IBV í knattspyrnu hófst í 
gærkvöldi með skrúðgöngu liðanna 
og setningu á Týsvelli. Mótið í ár er 
styrkt af Vöruval og heitir því 
Vöruvalsmótið. 

Eriingur Richardsson og Magnús 
Sigurðsson eru mennirnir sem bera 
hitann og þungann af skipulagningu 
mótsins og reyndist ansi erfitt að 
nálgast þá félaga sökum annríkis. 
Erlingur gat þó gefið sér smá tíma til 
spjalls og hann sagði m.a. að breyt-
ingar hafi verið gerðar á skipulagi 
mótsins." 

I ár munum við ekki hafa 3. 
flokkinn enda voru sex af þeim átta 

sem tóku þátt í fyrra á leiðinni út fyrir 
landsteinana og áttu því ekki heiman-
gengt í ár. Einnig höfum við orðið 
varir við það að stelpur á þessum aldri 
hafa þegar séð og farið í þær ferðir og 
skemmtanir sem boðið er upp á, enda 
hafa flestar þeirra komið hingað ár 
eftir ár og því er erfitt fyrir okkur að 
bregðast sérstaklega við því. 
Keppendum fækkar því nokkuð frá 
því í fyrra, en við eigum nú samt sem 
áður von á allt að 550 keppendum og 
um helgina verða líklega hérna 
eitthvað um þúsund manns tengd 
mótinu." 

Fyrsta skóflustunga 
að nýjum íþróttasal 

Nú fer að hylla undir langþráða 
viðbyggingu íþróttahúss í Eyjum. 
Fjármagn til byggingarinnar 
hefur verið tryggt og fram-
kvæmdir ættu að geta hafist 
fljólega, því kl.13.00 þann 17. júní 
mun verða tekin fyrsta skóflu-
stungan að væntanlegri viðbygg-
ingu. 

Salurinn verður vestan við 
Iþróttamiðstöðina og núverandi and-
dyri nýtt áfram og endurhannað 
m.t.t. þessarar breytingar. 

I salnum verða áhorfendabekkir 

fyrir u.þ.b. 800-1000 manns. Um er 
að ræða löglegan keppnisvöll fyrir 
miðjum sal. í almennri notkun 
verður gert ráð fyrir tveimur völlum 
(20 x 40m) og veggur verður til þess 
að skilja þessa sali að þegar þess 
gerist þörf. 

Búningsklefar verða 2, þ.e. 2 x 2 
með sameiginlegri baðaðstöðu sbr. 
núverandi klefar. Einnig verður gert 
ráð fyrir dómaraherbergi og kenn-
araherbergi. 

Vikutilboð Vöruvals 
W %*# S 

vikuna 15. - 22 . júní 

33% 
EXTRA 
ffiff 

i 

, $fr* Congabitar Heimilisfrostpinnar Piknik Homewheat kex, 
179f-áður236,- 2*8f-áður338,- kartöflustrá,113gr. ^úúgr. Svínakotelettlir 998,-aður 1.349,-

129,- áður158,- 129,- áður 169,- Erillpylsur 549,- áður798,-
p r @ ^ n ^ Pyramid 

súkkulaíi 27 stk 

f-áður 1.215,-

SuperStar 
kex, 500 gr. 

189,- áður 236,-

Linduískex 
119f-áður1S8,-

Kavliostar 
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FRAMKVÆMDASTJÓRI Vöruvals-
mótsins, pæjumótsins í knattspyrnu
í Vestmannaeyjum, í ár var Gísli
Guðmundsson og sagði hann mikið
verk að skipuleggja mót sem þetta.
„Skipulagningin fyrir mótið í ár má
segja að hafi hafist strax í febrúar
þegar liðin byrjuðu að skrá sig til
leiks En síðastliðinn mánuð er búið
að vera hvað mest að gera og þá
sérstaklega dagana fyrir mót þar
sem lítið var sofið.“ 

Breytingar hafa verið á ýmsum
atriðum er varða mótið frá því fyrir
ári. Mótshaldarar tóku þá ákvörðun
að stytta mótið um einn dag og
gera skemmtidagskrána meira að-
laðandi. „Við tókum þá ákvörðun
að stytta mótið um einn dag og
bæta skemmtidagskrána stórlega.
Undanfarin ár hefur það verið
þannig að stelpurnar fara allar í
bátsferð og því svolítið fúlt fyrir
þær sem hafa komið oft á pæjumót
að gera alltaf það sama. Því tókum
við á það ráð að yngstu stelpurnar,
eða 6. flokkur fór í ævintýraferð
þar sem farið var á hestbak, 5.
flokkur fór í golf og síðan elstu
stelpurnar í 4. flokki fóru í báts-
ferðina. Þetta reyndist vel og gerir
komuna á mótið því fjölbreyttari og
skemmtilegri.“

Þú ert þá tiltölulega sáttur að af-
loknu móti?

„Maður getur ekki verið annað.
Það komu ekki upp nein teljandi
vandræði og síðan er ég virkilega
ánægður með að það voru 120 fleiri
þátttakendur í ár heldur en í fyrra.
Ég held að stelpurnar hafi skemmt
sér vel um helgina sem og sjálf-
boðaliðar, sem voru fjölmargir, sem
stóðu í þessu með okkur. Ég vil síð-
an þakka öllum sem komu að
mótinu á einn eða annan hátt hjart-
anlega fyrir frábæra helgi sem
heppnaðist mjög vel,“ sagði Gísli.

Morgunblaðið/Sigfús Gunnar Guðmundsson

Fjörugar Fjölnisstelpur létu vel í sér heyra á pæjumóti og sungu hvert lagið á fætur öðru. Talið frá vinstri: Birta Sigurjónsdóttir,
Dagný Eir Ámundadóttir, Svanhvít Valtýsdóttir, Klara Óðinsdóttir, Auður Ýr Sigurðardóttir, Margrét Guðmundsdóttir, Tinna Sigurz,

Sigrún Eva Jónsdóttir, Fríða Sóley Hjartardóttir og Kristín Björg Hrólfsdóttir.

Eyjastelpur taka létt dansspor.

Blikastúlkur fagna marki í
leik með 4. flokki A liða.

Þær voru valdar bestar í sínum flokki. Berglind Þorvaldsdóttir í 6. fl. ÍBV, Ólöf
Skaftadóttir í 4 fl. KR og Fanndís Friðriksdóttir í 5. fl. ÍBV.

Pæjur
á ferð í
Eyjum
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Sigur-
vegarar

4. flokkur A
1. Breiðablik
2. Fjölnir
3. Valur
4. flokkur B
1. KA
2. Breiðablik
3. Valur
4. flokkur C
1. Fjölnir
2. Breiðablik
3. KR
5. flokkur A
1. ÍBV
2. Breiðablik
3. Selfoss
5. flokkur B
1. Breiðablik
2. ÍBV
3. Fjölnir
5. flokkur C
1. ÍBV
2. Breiðablik
6. flokkur A
1. ÍBV
2. Breiðablik
3. Afturelding
6. flokkur B
1. KR
2. Afturelding
3. Breiðablik og ÍBV

Besti leikmaður
4. flokkur: Ólöf Skaftadóttir, KR
5. flokkur: Fanndís Friðriksdóttir, ÍBV
6. flokkur: Berglind Þorvaldsdóttir, ÍBV

Prúðasti leikmaður
4. flokkur: Þórdís Traustadóttir, Völsungi
5. flokkur: Elsie Kristinsdóttir, Selfoss
6. flokkur: Ragnheiður Lóa Stefánsdóttir,
Breiðablik

Prúðasta liðið
4. flokkur: KA
5. flokkur: Völsungur
6. flokkur: Valur

Markahæsti leikmaður
4. flokkur: 
A: Rósa Hauksdóttir, Val ......................... 20 
B: Laufey Björnsdóttir, KA ..................... 16
C: Hildigunnur Steinþórsdóttir, Fjölnir ... 5
5.flokkur:
A: Svava Kristín Grétarsdóttir, ÍBV ....... 20
B: Sóley Þorsteinsdóttir, Breiðablik ....... 14
C: Kristrún Hlynsdóttir, ÍBV .....................7 
Lovísa Jóhannesdóttir, ÍBV....................... 7
6.flokkur:
A: Berglind Þorvaldsdóttir, ÍBV ............. 18
B: Eyrún Ævarsdóttir, Afturelding .........18
Díana Pétursdóttir, KR ............................ 18

Háttvísisverðlaun Visa og KSÍ
6. flokkur: Afturelding
5. flokkur: Fjölnir
4. flokkur: Fram

Lárusarbikarinn
Rósa Hauksdóttir,Val.

Ýmis 
verðlaun

Alls skráðu 57 lið sig til leiks sem
kepptu fyrir 10 félög sem komu

víðsvegar að. Þátttakendur á Vöruvals-
mótinu í ár voru 630 og
má fastlega gera ráð
fyrir því að um 850 – 900
manns hafi komið að
mótinu með foreldrum

og þjálfurum sem voru fjölmargir. Þó
svo að knattspyrnan hafi verið í aðal-
hlutverki var ýmislegt annað gert sér til
dundurs. Farið var m.a. á hestbak, golf
spilað og farið í bátsferðir. Nauðsynlegt
er að brjóta upp dagskrána með þessum
hætti og höfðu allir gaman af enda var
léttleikinn í fyrirrúmi.

Lárusarbikarinn var veittur á mótinu
þeim leikmanni sem þykir vera efnileg-
astur. Bikarinn er veittur til minningar
um Lárus Jakobsson sem var frumkvöð-
ull í mótahaldi sem þessu á Íslandi. Rósa
Hauksdóttir leikmaður Vals fékk bikar-
inn þetta árið.

Mikið var skorað á Pæjumótinu eða í
kringum 1000 mörk í 240 leikjum sem
verður að þykja dágott. Markahæstu
leikmenn mótsins voru þær Rósa
Hauksdóttir, Val, með 20 mörk í 4.
flokki, Svava Kristín Grétarsdóttir, ÍBV,
með 20 mörk í 5. flokki og Berglind Þor-
valdsdóttir, ÍBV, með 18 mörk í 6. flokki.

Mikið skorað

Morgunblaðið/Sigfús Gunnar Guðmundsson

Hressar Blikastelpur í ævintýraferð. Talið frá vinstri: Halla Berglind Jónsdóttir, Guðbjörg Pálsdóttir, Margrét Vignisdóttir, Bára 
Sigurðardóttir, Kristín Gunnarsdóttir, Sólrún Ósk Unnsteinsdóttir, Rebekka Ýr Einarsdóttir og Vera Sjöfn Ólafsdóttir.

Leikmaður Vöruvalspæjumóts 2001, Rósa
Hauksdóttir Val, með Lárusarbikarinn sem

er farandbikar og eignabikar.
Morgunblaðið/Sigfús

Knattspyrnustúlkunum var
boðið á hestbak. Hér er ein
Blikastelpa á hestbaki í

ævintýraferð.

Fram-stelpur í bátsferð. Efri röð frá vinstri: Valdís Ingimarsdóttir, Edda Sigfúsdóttir, Anna Dilja
Guðmundsdóttir, Signý Tryggvadóttir, Unnur Thelma Gestsdóttir, Erna Hrund Hermannsdóttir og

fyrir framan er Anna Marsibil Clausen.

Skapti Örn
Ólafsson
skrifar
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Sport Sport 
Vatnakross á vélsleðum: 

Finnur hlaut til 
þrifaverðlaw 
Fyrsta 10-11-vatnakross sumarsins fór fram á tjörninni við 

Skautahöllina á Akureyri um helgina, nánar tiltekiö kl. 18.00 
laugardagskvöldið 23. júní. Til leiks voru mættir 16 keppend-
ur sem tóku bæði þátt í vatnaspyrnu, sem var eftir vatninu 
endilöngu, og vatnakrossi sem var hringakstur á vatninu. 

Keppnin var spennandi í báðum flokkum og urðu úrslitin 

eftirfarandi í vatnaspyrnunni: í fyrsta sæti varð Stefán Þeng-
ilsson á Arctic cat, í öðru sæti Finnur Aðalbjörnsson á Lynx 
800 og í þriðja sæti Garðar Hallgrímsson á Ski-Doo. 

Fyrirkomlagið á vatnakrossinu var þannig að fyrst var far-
inn einn hringur á tímatöku og réð árangurinn þar hverjir 
röðuðust saman. Tveir og tveir röðuðust saman í næstu um-
ferð sem var með útsláttarfyrirkomulagi. Gríðarleg barátta 
var milli manna þegar komið var í úrslitin og endaði það með 
að Snorri Sturluson frá Reykjavík á Ski-Doo 800 sigraði með 
miklum glæsibrag. í öðru sæti varð Alexander Kárason frá 
Akureyri á Lynx 747 og í þriðja sæti varð svo enginn annar 
en Finnur Aðalbjörnsson frá Akureyri á Lynx 800. Hann hlaut 
einnig tilþrifaverðlaun DV-sport og var það samdóma álit 
allra á staðnum að enginn annar keppandi hefði átt mögu-
leika á verðlaununum. 

Næsta vatnakross er fyrirhugað á Egilsstöðum laugardag-
inn 14. júlí og það þriðja á Ólafsfirði um verslunarmannahelg-
ina. 

NG 

Finnur A&albjörnsson meö tilþrifaver&laun 
DV-Sport og á myndlnni til hliöar á fleygiferö 
f vatnaspyrnunni. 

Sætur sjgyr 
- Vals á erkifjendunum úr vesturbænum á Hlíðarenda í gærkvöld 

Hjalti Þór Vignisson og 
félagar í Val sýndu sínar 
bestu hliðar í sigur-
leiknum gegn KR-ingum 
á Hlíöarenda í gærkvöld. 

Valur kom öllum á óvart í gærkvöldi 
með því að sigra KR, 4-2, á Hlíðarenda. 
Valsmenn sýndu flestar sínar bestu 
hliðar og komust í 4-0 en slökuðu á í 
vörninni í lokin og gestirnir skoruðu 
þá tvö mörk og hefðu getað bætt við 
þriðja markinu þegar Þórður Þórðar-
son varði meistaralega vítaspyrnu Ein-
ars Þórs Daníelssonar. 

KR-ingar léku einum færrí 1 rúmar 
50 mínútur þar sem Kristján Finnboga-
son markvörður fékk að líta rauða 
spjaldið í lok fyrri hálfleiks. Staðan 
var enga að síður 2-0 fyrir Val þegar 
þarna var komið sögu og miklu meiri 
kraftur í heimamönnum. 

Valsmenn ákveönir í upphafi 
leiks 

Það tók Valsmenn ekki nema tæpa 
mínútu að skapa sér fyrsta færið í 
upphafi leiks en Þormóður Egilsson 
náði þá að bjarga í horn. Geir Brynj-
ólfsson fékk síðan ágætisfæri á 10. mín-
útu en hitti boltann illa og skaut fram-
hjá. Aðeins mínútu síðar kom Þor-
steinn Sæberg Val yfir. Hann fékk 
sendingu fyrir markið frá Matthíasi 
Guðmundssyni og Þorsteinn lét ekki 
þetta marktækifæri fara forgörðum og 
stýrði boltanum snyrtilega í markið. 

Frakkinn Moussa fékk síðan dauða-

færi skömmu seinna og hefði getað jafhað 
en hann fór illa að ráði sínu og lét Þórð, 
markvórð Valsmanna, verja frá sér. 
Moussa var að vanda duglegur í framlin-
unni en virðist ekki hafa þá markheppni 
sem framherjar þurfa að hafa. 

Valsarinn Jakob Jónharðsson þurfti að 
yfirgefa völlinn á 18. mínútu eftir sam-
stuð við varnarmann KR og virtist Jakob 
vera iila meiddur. 

Kristján fékk rauða spjaldiö 
Geir Brynjólfsson skoraði annað mark 

Vals á 26. mínútu með góðu skoti við víta-
teig gestanna. Hann fékk sendingu frá 
Þorsteini Jónssyni og sneri af sér einn 
varnarmann eg skaut í bláhornið fjær, 
fram hjá Kristjáni í markinu. 

Á 36. mínútu komst Kristinn Lárusson 
einn í gegn og vippaði yfir Kristján, mark-
vörð KR, en Kristján stökk á hann rétt 
fyrir utan vítateig og fékk rauða spjaldið 
fyrir vikið. Kristinn meiddist og þurfti 
að fara út af til að láta sauma í sig nokk-
ur spor en kom síðan inn á aftur. Þarna 
fengu Valsmenn aukaspyrnu og Sigur-
björn Hreiðarsson gerði sér lítið fyrir og 
skoraði beint úr spyrnunni. 

Fámenn vörn KR í seinni háifleik 
Pétur Pétursson, þjálfari KR, tók Mous-

so út af og setti Bjarka Guðmundsson í 
markið. Sigurvin Ólafsson fékk síðan 
kjörið tækifæri til að minnka muninn í 
lok fyrri hálfleiks en fór illa með færið. 

Valsmenn voru miklu ákveðnari í fyrri 
hálfleiknum og baráttan var í fyrirrúmi. 
Þeir unnu flest einvígi á vellinum og KR-
ingar virtust ekki tilbúnir í þau átök sem 
biðu þeirra á Hlíðarenda. Valsmenn 
seldu sig dýrt og áttu skilið að vera yflr i 
hálfleik. 

Seinni hálfleikur var jafhari en menn 
reiknuðu með. Matthías bætti við fjórða 
markinu á 56. mínútu eftir góðan undir-

búning Sigurðar. Pétur skipti Guðmundi 
Benediktssyni inn í hálfleik og kom hann 
með meiri kraft fram á við. KR-ingar spil-
uðu með þrjá varnarmenn og freistuöust 
til að sækja. Bæði lið fengu ágæt færi en 
KR-ingar náðu aö minnka muninn í 4-2 
með mörkum Sigurvins og Þorsteins 
Jónssonar. Eins og áður sagði brenndi 
Einar Þór Daníelsson af vítaspyrnu stuttu 
fyrir leikslok en sprettur KR-inga í lokin 
kom allt of seint. 

Siguröur Sæberg frábær á miöj-
unni hjá Val 

Sigurður Sæberg átti stórleik á miðj-
unni hjá Val en annars átti liðið í 
heildina góðan dag. Með sigrinum hefur 

Valur blandað sér í toppbaráttuna og eins 
og sjálfstaustið var hjá liðinu í gær þá er 
það til alls líklegt. 

Ekki öll nótt úti enn hjá KR 
KR-liöið var langt frá sínu besta og var 

Gunnar Einarsson þeirra skástur. Guð-
mundur Ben. hleypti nýju blóði í liðið í 
seinni hálfleik en það var ekki nóg þar 
semKR-ingar voru einum færri. Ljóster 
að markheppinn framherja vantar í liðið 
og nokkrir leikmenn þurfa að taka sig 
saman í andlitinu ef liðinu á að takast að 
vinna deildina þriðja árið í röð. Það er 
ekki of seint fyrir liðíð að rífa sig upp 
eins og í fyrra og nú reynir á karakterinn. 

-Ben 

Hollenski knattspyrnumaður-
inn Sergio Ommel, sem leikið 
hefur með hollenska 1. deildar 
liðinu Telstar síðustu tvö tíma-
bil, kom til landsins í gærkvöld 
og mun verða til reynslu hjá KR-
ingum næstu daga. Ommel, sem 
er 23ja ára marksækinn fram-
herji, hefur leikið með hollenska 
21-árs landsliöinu og lék með FC 
Gröningen í efstu deild áður en 
hann gekk til liðs við Telstar. 

Kristinn Jakobsson, milli-
ríkjadómari í knattspyrnu, hefur 
fengið það verkefni að dæma 
fyrri leik NK Publikum frá Sló-
veníu og FC Artmedia Petrzalka 
frá Slóvakíu í annarri umferð 
Intertotokeppni UEFA og fer 
leikurinn fram á heimavelli sló-
venska liðsins í Celje. Aðstoðar-
dómarar í leiknum verða þeir 
Ólafur Ragnarsson og Sigurö-
ur Þór Þórsson. 

-EK 

Valur-KR 4-2 (3-0) 
1-0 Þorsteinn Sœberg (11.) skot úr markteig 
eftir sendingu Matthíasar Guðmundssonar. 2-0 
Geir Brynjólfsson (26.) skot rétt fyrir utan 
vitateig eftir sendingu Þorsteins 
Sæberg. 3-0 Sigurbjöm Hreið-
arsson (38.) skot beint úr auka-
spyrnu. 4-0 Matthias Guómunds-

Valur (4-4-2) 
Þórður Þórðarson 4 
Jakob Jónharðsson 3 
(24. Elvar Guðjónsson 3) 
Fikret Alomerovic 3 
Dean Holden 4 
Sigurbjörn Hreiðarsson 4 
(49. Bjarni Eiríksson 2) 
Kristinn Lárusson 3 
(75. Ármann Björnsson 3) 
Matthías Guðmundsson 4 
Sigurður Sæberg 5 
Hjalti Vignisson 4 
Geir Brynjólfsson 4 
Stefán Þórðarson 3 

Áhorfendur: 1650. 
Gœót leiks: 4. 
Dómari: Egill Már 
Markússon (3). 

son (56.) skot úr markteig eftir sendingu Þor-
steins Sæberg. 4-1 Sigurvin Ólafsson (81.) 
skalli úr vitateig eftir sendingu Guðmundar 

Benediktssonar. 4-2 Þorsteinn 
Jónsson (86) Skalli úr vitateig 
eftir sendingu Tryggvi Bjarnason-
ar 

Gul spjöld: Einar 
Þór 65., Sigþór 47, 
KR. 
Rauö spjöld: 
Kristján 37., KR 
Skof 12-9. 
Skot á mark: 7-5. 
Varin skot 
markvurðu: 
Krisrján 0, 0%, 
Bjarki 3, 60% -
Þórður 3, 60%). 
Borm 3-7. 
Aukaspyrnur 
fengnar: 15-23. 
Rangstöður: 2-1. 

KR (4-4-2) 
Kristján Finnborgason 
Höskuldur Eiríksson 
(46. Guðmundur Ben 
Þormóður Egilsson 
Gunnar Einarsson 
Sigursteinn Gíslason 
Sigþór Júlíusson 
(70. Tryggvi Bjarnason 
Sigurvin Ólafsson 
Þorsteinn Jónsson 
Andrew Roddie 
Moussa Dagnogo 
(37. Bjarki Guðmundsson 
Einar Þór Daníelsson 

Maður leíksins: Sigurður Sæberg, Val 

S Í M A 
D E I L D I N 

Fylkir 6 3 2 1 8-4 11 
FH 6 3 2 1 8-6 11 
ÍA 6 3 1 2 10-6 10 
Valur 6 3 1 2 8-7 10 
ÍBV 6 3 1 2 4-4 10 
Grindavík 5 3 0 2 8-6 9 
Kefiavík 6 3 0 3 7-8 9 
KR 7 2 1 4 6 - 9 7 
Breiðablik 6 2 0 4 5-9 6 
Fram 6 1 0 5 6-11 3 

Nœstu leikir i Simadeild karla á 
morgun: 
FH-Fram kl. 20.00 
ÍA-Grindavík kl. 20.00 
Fylkir-tBV kl. 20.00 
Fimmtudag 28. júnú 
Keflavík-Valur kl. 20.00 
KR-Breiðablik kl. 20.00 

Þrir leikir fara fram i Símadeild 
kvenna i kvöld: 
Grindavik-Stjarnan kl. 20.00 
Breiðablik-FH kl. 20.00 
ÍBV-KR kl. 20.00 

Vel heppnaö Pæjumót 
- haldið í tólfta sinn í Vestmannaeyjum um helgina 

Um helgina var haldið í Eyjum 
Vöruvalsmótið/Pæjumótið sem er 
knattspyrnumót fyrir yngstu iðkendur 
kvennaknattspyrnunnar úr 4., 5. og 6. 
flokki. Mótið var nú haldið í tólfta 
sirm en með nokkrum áherslubreyt-
ingum sem hafa verið að þróast undan-
farinár. Knattspyrnan skipar þó alltaf 
stærstan sess á mótinu og tilþrifin á 
vellinum koma flestum á óvart enda 
gefa stelpurnar ekkert eftir í barátt-
unni um boltann. Veðurguðirnir voru 
eins mildir við pæjurnar og mögulegt 
var, ekki féll einn rigningardropi á 
meðan á mótinu stóð þó að oft hafi ver-
ið hlýrra. En stelpurnar létu það ekki 
aftra sér og spiluðu frá morgni og langt 
fram á kvöld. 

1000 manns á mótiö 
Alls 57 lið (A, B og C) frá tólf félög-

um tóku þátt í mótinu og er varlega 
áætlað að um eitt þúsund manns hafi 
komið í heimsókn til Eyja þessa helgi, 
leikmenn, forráðamenn og stuðnings-
menn. Keppni á mótinu hófst strax á 
fimmtudag en um kvöldið fór fram 
formleg setning við hátíðlega athöfn á 
Týsvellinum. íárvarbreyttútafvan-
anum þar sem skemmtiatriðin voru nú 
aðallega i höndum þátttakendanna 
enda var slegið upp þrautakeppni þar 
sem sigurliðið vann sér inn matar-

körfu með ýmsu góðgæti. M.a. var 
keppt í vítaspyrnukeppni þar sem 
Birkir Kristinsson og Friðrik Friðriks-
son stóðu i markinu. Knattspyrnan 
byrjaði svo fyrir alvöru á föstudegin-
um í ágætu veðri. Eins og áður sagði 
var knattspyrnan stærsti þátturinn í 
mótinu en stelpunum var boðið upp á 
margs konar skemmtanir á milli leikja 
og á kvöldin. Það sem á boðstólum var 
t.d. hin sígilda bátsferð, útreiðartúr, 
golfkennsla, frítt í sund, diskótek og 
svo að sjálfsögðu kvöldvaka þar sem 
landsfrægir skemmtikraftar sáu til 
þess að stelpunum leiddist ekki. 

Kvatt með bros á vör 
Sunnudagurinn var svo öllum eftir-

minnilegur enda var þá spilað til úr-
slita. Úrslitaleikirnir voru flestir 
hverjir mjög spennandi en úrslit leikj-
anna má sjá annars staðar á síðunni. í 
fjórða flokki A-liða léku Breiðablik og 
Fjölnir til úrslita. Fjölnisstúlkur sóttu 
töluvert til að byrja með en um hálf-
leikinn miðjan skoraði Rósa Húgós-
dóttir fyrir Breiðablik og kom þeim yf-
ir. Eftir markið jamaðist leikurinn 
nokkuð en fleiri urðu mörkin ekki í 
fyrri hálfleik. Seinni hálfleikur var 
jafn og spennandi. Elísa Pálsdóttir 
jafnaði leikinn fljótlega fyrir Fjölni en 
þegar fimm mínútur voru til leiksloka 

Sigurvegarar Brei&abliks í 4. flokki A-li&a. DV-myndir Ómar 

fengu Blikastúlkur vítaspyrnu sem 
markvörður liðsins, Hekla Pálsdóttir, 
skoraði úr. Það sem eftir lifði leiks 
lögðu Blikastúlkur áherslu á að halda 

fengnum hlut á meðan Fjölnisstúlkur 
sóttu linnulaust. En allt kom fyrir 
ekki og lokatölur urðu því 2-1 fyrir 
Breiðablik. 

Mótinu var svo formlega slitið í 
fyrsta sinn i Höllinni sem er glæsilegt 
ráðstefnuhús Eyjamanna. Margar við-
urkenningar voru veittar og ekki ann-
að hægt að sjá en að stúlkurnar hafi 
kvatt Eyjarnar með bros á vör og góð-
ar minningar í farteskinu. Vöruvals-
mótið virðist vera að sækja í sig veðr-
ið á ný eftir að þátttakendum hafði far-
ið fækkandi undanfarin ár en í ár voru 
þeir fleiri en árið áður. 

Komum vonandi aftur 
Þegar blaðamaður og ljósmyndari 

DV voru á leiðinni á knattspyrnuvöll-
in rákust þeir á vel merkta Framara í 
golfkennslu. Fótbolti og golf hafaekki 
alltaf átt saman en á Vöruvalsmótinu 
er fhnmta flokki boðið upp á að fara í 
stutta golfkennslu á einum besta golf-
velli landsins. Stelpurnar sögðust 
flestar vera á mótinu í fyrsta skiptið. 

„Okkur finnst rosalega gaman á 
mótinu," sögðu þær einum rómi. Að-
spurðar hvaö væri skemmtilegast á 
mótinu var svarið einfalt: „Fótbolti." 
„Það var líka gaman á diskótekinu og 
kvöldvakan var fín. Svo höfum við 
lika farið í sund. Okkur hefur gengið 
ágætlega í fótbolta og ætlum vonandi 
að koma afrur á næsta ári," sögðu 
stelpurnar áður en þær byrjuðu að slá 
golfboltann aftur. 

Liö IBV og Brei&abliks voru sigursæl á mótinu í Eyjum. Hér sjáum viö li& 
félaganna í 6. flokki A-li&a en þar léku li&in til úrslita og haf&i li& ÍBV betur. 

Liö ÍBV og Brei&abliks léku einnig til úrslita í 5. flokki A-li&a og þar höf&u 
Eyjastelpurnar einnig betur. 

Gengiö Ijómandi vel 
Framkvæmdastjóri Vöruvalsmóts-

ins er að þessu sinni Gísli Guðmunds-
son handknattleiksmarkmaður og 
þrátt fyrir mikið annriki gaf hann sér 
tíma í smáspjall. 

„Þetta hefur bara gengið ljómandi 
vel. Við höfum verið heppnir með 
veður, veðurspáin hefur ekkert hljóm-
að skemmtilega en það hefur heldur 
betur ræst úr því. Ef við förum yfir 
mótið þá var setningin frábærlega 
heppnuð. Það hékk yfir okkur rign-
ingarský en það hélst þurrt þangað til 
setningin var búin. Dagskráin hefur 
gengið nokkuð vel fyrir sig og tímaá-
ætlun hefur staðist. Leikirnir sjálfir 
hafa verið prúðmannlega leiknir og 
stelpurnar eru að sjálfsögðu til fyrir-
myndar." 

Aðspurður sagði Gísli að vinnan við 
mót sem þetta væri mjög mikil. „Þeg-
ar ég tók að mér framkvæmdina á 
mótinu vissi ég að það væri mikil 
vinna fram undan en ekkert í líkingu 

við það sem þetta er. Við erum nánast 
að allan sólarhringinn en maður væri 
nátturlega ekki að standa í þessu ef 
það væri ekki gaman í þessu. Ég veit 
líka að stelpunum flnnst mjög gaman 
hérna, það hefur alla vega enginn 
kvartað ennþá," sagði Gísli og vildi að 
lokum koma á framfæri þakklæti til 
þeirra fjölmörgu sjálfboðaliða sem 
lögðu hönd á plóginn. 

Koma langt að 
Foreldrar setja alltaf sinn svip á 

Vöruvalsmótið og engin breyting varð 
þar á í ár. Frá Húsavík komu þær El-
ín Kristjánsdóttir og Ingibjörg Ágústs-
dóttir með liði sínu, Völsungi. Báðar 
eiga þær dætur í liðinu og komu með 
sem fararstjórar. Elín er ekki með 
öllu ókunnug Eyjum því fyrir u.þ.b. 
fimmtán árum fylgdi hún syni sínum, 
Guðna Rúnari Helgasyni, á Tomma-
mótið og Guðni gerði svo garðinn 
frægan með karlaliði ÍBV. 

„Við komum hingað til Eyja á 

flmmtudaginn með Herjólfi eftir að 
hafa gist í Þorlákshöfn eina nótt. 
Þetta var töluvert ferðalag fyrir okk-
ur, við keyrðum alla leið frá Húsavík 
með rútu en það var nú bara ævintýri 
út af fyrir sig. Herjólfsferðin lagðist 
misjafnlega í mannskapinn en þegar 
við komum til Eyja var það löngu 
gleymt. Þó að árangurinn hafi 
kannski ekkert verið eins og við hefð-
um viljað þá hafa stelpurnar skemmt 
sér konunglega. Við höfum gert margt 
með þeim, farið i golf, í sund, í út-
reiöatúr og fleira þannig að þó að fót-
boltinn sé númer eitt þá er svo margt 
sem er í kringum þetta sem gerir mót-
ið svo sérstakt." 

Rósa valin best 
Undanfarin ár hefur Lárusarbikar-

inn verið afhentur þeirri stúlku sem 
hefur þótt standa sig hvað best á mót-
inu. Þetta árið kom það i hlut Rósu 
Hauksdóttur úr Val að taka við bik-
arnum sem er til minningar um Lárus 

Jakobsson, knattspyrnufrömuð úr Eyj-
um. Rósa var einnig markahæst í 
fjórða flokki A-liða og var að vonum 
ánægð eftir að hafa tekið við verðlaun-
unum, reyndar svo ánægð að hún kom 
varla upp orði. 

- Áítiröu von á þuí að verða valin 
best á mótinu? 

„Nei." 
- Varstu búin aó sjá aðrar stelp-

ur sem þérfannst vera betri en þú? 
„Já. Mér fannst margar mjög góðar 

á mótinu, t.d. í Breiðabliki og fleiri lið-
um." 

- Varstu búin að œfa þig eitthvað 
sérstaklegafyrir mótið? 

„Nei, ekkert sérstaklega." 
- Áttu þér einhverjar fyrirmyndir 

ífótboltanum? 
„Já, mér finnst Roy Keane í 

Manchester United ógeðslega góður. 
Svo eru líka margar góðar í meistara-
flokki Vals." 

-JGI 

Lokastaöan 
4. flokkur 
A-lið: 1. Breiðabl., 2. Fjölnir, 3. Valur 
B-lið: 1. KA, 2. Breiðablik, 3. Fjölnir 
C-lið: 1. Fjölnir, 2. Breiðablik, 3. KR 
5. flokkur 
A-lið: 1. ÍBV, 2. Breiðablik, 3. Selfoss 
B-lió: 1. Breiðablik, 2. ÍBV, 3. Fjölnir 
aiió: 1. ÍBV, 2. Breiðablik, 3. ÍBV2 
6. flokkur 
A-lið: 1. tBV, 2. Breiðabl., 3. Aftureld. 
B-lið: 1. KR, 2. Afturelding, 3. ÍBV og 
Breiðablik 
Besti leikmaðurinn 
4. fl. Ólöf Skaftadóttir, KR 
5. fl. Fanndís Friðriksdóttir, ÍBV 
6. fl. Berglind Þorvaldsdðttir, ÍBV 
Prúðasti leikmaöurinn 
4. fl. Þórdís Traustadðttir, Völsungi 
5. D. Elsie Kristinsdðttir, Selfossi 
6. fl Ragnheiður L. Stefánsd., Breiðabl. 
Prúðasta liðið 
4.A.KA 
5. D, Vðlsungur 
6.0. Valur 
Háttvísisverðlaun Visa os KSÍ 
4. fl. Fram 
5. D. Fjölnir 
6. 0. Afturelding 
Markahœstu leikmenn 
4. flokkur 
A-lið: Rðsa Hauksdóttir, Val 20 
B-lið: Laufey Björnsdðttir, KA 16 
C-lið: Hildigunnur Steinþórsdóttir 5 
5. flokkiir 
A-lið: Svava K. Grétarsd., ÍBV 20 
B-iið: Soley Þorsteinsd., Breiðabl. 14 
C-lið: Kristrún fflynsdðttir 7 

Lovísa Jóhannsd., ÍBV 7 
6. flokkur 
A-liö: Berglind Þorvaldsdðttir, tBV 18 
B-lið: Eyrún Ævarsdðttir 18 

Diana Pétursdðttir 18 
Lárusarbikarinn fyrir besta frammi-
stöðu fékk Rósa Hauksdðttir, Val . 

+ 
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Sport 

Völsungsstelpur voru hressar og ánægðar aö vera á Pæjumótinu í 
Vestmannaeyjum og skemmtu sér konunglega. Þær létu sig ekki muna um 
aö stilla sér upp til myndatöku ásamt þjálfara sínum í góöa veörinu. Tvær 
mömmur létu sig ekki vanta á myndina enda ekki bara gaman hjá stelpunum 
sjálfum heldur skemmta foreldrar sér ekki síöur á mótinu. 

Lif og fjor 
- á Pæjumótinu í 
Vestmannaeyjum 

Hið árlega Pæjumót var haldið 
í Vestmannaeyjum um síðustu 
helgi og var nóg um að vera fyrir 
stelpurnar sem lögðu leið sína til 
Eyja. Spiluð var knattspyma frá 
morgni til kvölds og einnig var 
keppendum boðin alls konar 
afþreying fyrir utan knatt-
spyrnuna. Breiðablik og ÍBV 
voru sigursæl á mótinu og voru 
myndir birtar af keppendum 
þeirra í blaðinu sl. þriðjudag. 
Lið alls staðar af landinu tóku 
þátt í mótinu sem heppnaðist 
vel. -Ben 

Þaö er ekki bara spiluö knattspyrna á Pæjumótinu í Eyjum heldur geta 
keppendur einnig sýnt fjölhæfni sína í öorum íþróttagreinum. Stelpurnar í 
fjóröa flokki Fram brugöu sér í golf og höföu gaman af. 

Aldursflokkameistaramót í sundi á Akureyri: 

Sól. sól skín á mig 
- veðrið lék við krakkana sem náðu góðum árangri en þó var ekkert metaregn 

Gríðarleg stemning var á Ald-
ursflokkameistaramóti íslands í 
sundi sem fram fór á Akureyri um 
síðastliðna helgi. Var margt um 
manninn, alls 297 keppendur, og þá 
eru ótaldir foreldrar, þjálfarar og 
aðstoðarmenn aðrir. 

Ekkert metaregn var á mótinu, 
reyndar ekkert regn enda sól og 
blíða, „eins og alltaf' myndu Akur-
eyringar segja, og þykjast ekki 
ljúga. „Sól, sól skln á mig, ský, ský 
burt með þig," söng sundfólkið há-
stöfum þegar DV-Sport bar aö 
garði á sunnudeginum þegar eina 
skýið á himninum kældi heiminn 
um stund. 

Akurnesingarnir byrjuðu sunn-
an laugarinnar en þeim var svarað 
hátt og snjallt að norðan þegar 

Breiðablik hóf upp mikinn söng. 
Aðrir bættust síðan í hópana tvo 
og loks glumdi lagið í nálægum 
hverfum og viti menn, sólin kom 
fram aftur. 

Landsliöseinvaldurinn meö 
skeiöklukkuna á lofti 

Þá sneru menn sér aftur að 
keppninni og „hei, hei, hei" hljóm-
aði meðan keppnin var í gangi og 
Brian Marshall, þjálfari Sundfé-
lags Hafnarfjarðar og „lands-
liðseinvaldur", var í hópi læri-
sveina sinna með skeiðklukkuna á 
lofti. 

„Veðrið er gott, keppnin frábær 
og ég get ekki beðið um meira, það 
eru allir krakkarnir að bæta sig og 
hvetja hver annan," sagði Brian. 

Hann bætti því við að keppnin 
væri hörö milli SH og íþróttbanda-
lags Reykjanesbæjar og það myndi 
standa tæpt að lokum. 

Fjölmennara mót en áöur 

Umsjón 
Benedikt Guðmundsson 

„Þetta er búið að vera alveg frá-
bært, stórskemmtilegt mót í góðu 
veðri," sagði Benedikt Sigurðar-
son, formaður Sundsambands ís-
lands, þar sem hann fylgdist með 
keppninni af sundlaugarbakkan-

um á milli þess sem hann smellti 
myndum af keppendum og áhorf-
endum. „Við höfum ekki fengið 
neitt metaflóð hér en flestir standa 
sig vel og keppa á fullu fyrir sitt fé-
lag. Þetta er heldur fjölmennara 
mót en áður og þegar mótið er 
haldið á svo afmörkuðu svæði, hér 
gista allir í Verkmenntaskólanum 
og sækja þar mat, þá verður stemn-
ingin enn þá meiri en þegar keppn-
in er í Reykjavik eða nágrenni. 

Þá eru alltaf einhver lið sem 
ekki eru hluti af hópstemningunni 
og fjörið ekki það sama," segir 
Benedikt meðan tónlistin dunar úr 
hátólurum og áhorfendur hvetja af 
kappi. 

„Það er engin spurning að fram-
tíð sundíþróttarinnar er björt. Við 

erum með mjóg fjölmenna hópa 
við æfingar og áhuginn er vaxandi. 

Þáttaka drengja dregist 
saman 

Það er þó eitt áhyggjuefni og það 
er að þátttaka strákanna hefur 
hlutfallslega dregist nokkuð sam-
an, stelpurnar eru greinilega fjöl-
mennari í ákveðnum aldurshóp, 

þannig að það er kannski ástæða 
til þess að gripa til einhverra að-
gerða. í þeim aldurshópi sem hér 
er, 12 ára og yngri og upp í 17 ára, 
eru krakkar sem eru virkilega að 
skila sér en spurningin er hversu 
dugleg við verðum að halda þeim 
inni og styðja þá til að halda 
áfram," sagði Benedikt að lokum. 

-ÓK 

Örn Arnarson lét sig ekki vanta á mótio og var viöstaddur verð-
launaafhendingar. 

Pað var hart barist f boösundinu á AMÍ og einbeitingin var til staðar hjá 
keppendum. 

Sundfélag Hafnarfjaröar hlaut flest stig á mótinu. Hér eru nokkrir meölimir 
sveitarinnar aö gera sig klára fyrir eitt sundio 

Lokastaöan 
1. SH 1176 
2. ÍRB 1152 
3. Ægir 716 
4. Akranes 528 
5. KR 443 
6. Breiöablik 409 
7. Vestri 373 
8. Óðinn 330 
9. Ármann 302 
10. ÍBV 108 
11. Bolungarvík 106 
12. Selfoss 65 
13. Rán, Dalvík . . . 57 
14. Tálknafjörður 41 
15. Tindastóll 39 

Stigahæstu einstakllngarnir: 
Stúlkur 

tris Edda Heimisdóttir ÍRB 
Piltar 

Jón Oddur Sigurðsson ÍRB 
Telpur 

Erla Dögg Haraldsdóttir ÍRB 
Drengir 

Birkir Már Jónsson, ÍRB 
Meyjar 

Ingibjörg Ólafsdóttir SH 
Sveinar 

Ágúst Júlíusson ÍA 

Besti keppnisboltinn? 
Mitre Ultimax. 

Kr. 8.990 
Pumpa fylgir. 

pA*U*S t 
k Góður í allt. 
^ Mitre Cosmic. 

Kr. 3.990 
Sá ódýri 

Dunlop 
Kr. 1.690 

Góður í fríið 

Fótboltapumpa 
Kr. 590 

Jói útherji Knattspyrnuverslun 
Ármúla 36 • sími 588 1560 
www. mitre. com 
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Mikið að gera við sjávarsíðuna: 

Með 400 tonn á 
þremur vikum 

Guðmundur VE 29 landaði 700 
tonnum af loðnu í Eyjum sl. 
mánudag en það er fyrsta loðnan 
sem berst hér á land í sumar að 
sögn Friðriks Más jSigurðssonar, 
útgerðarstjóra hjá ísfélaginu. 

Hann sagði þetta ágæta loðnu og 
hún hefði öll farið í bræðslu hjá 
FES. Antares VE landaði fullfermi 
af loðnu á Akureyri og Sigurður VE 
er á miðunum ásamt Hörpu VE. 
Bergey VE 544 landaði 215 körum 
af bolfiski sl. mánudag og Heimaey 
VE landaði 155 körum sl. laugar-
dag en hluti þess afla fór í vinnslu 
hjá frystihúsi félagsins. Að sögn 
Einars Bjarnasonar eru þeir að 
vinna þorsk og ýsu, ferskt í flug auk 
frystingar. 

Guðni I. Guðnason, útgerðarstjóri 

Snorri búinn 
að fá vinnu 
„Jú, ég er búinn að fá vinnu 
fyrir norðan," sagði Snorri 
Óskarsson, í Betel, sem er á 
förum frá Eyjum. Undan-
farna daga hefur hann staðið í 
stappi vegna atvinnumála 
sinna á Akureyri. 

Skólastjóri þar vildi ekki ráða 
hann til starfa sem kennara og 
var talið að það tengdist í ein-
hverju skoðunum Snorra. Þá 
voru uppi sögur um að foreldrar 
hefðu gengist fyrir undirskriftum 
gegn því að Snorri yrði ráðinn. 

„Eg mun kenna við Brekku-
skóla í vetur, íslensku í 8. til 10. 
bekk, auk sérkennslu. Brekku-
skóli er gamall og gróinn skóli 
og ekki spillir fyrir að tengda-
móðir mín var þar nemandi á 
sínum tíma," sagði Snorri, hinn 
ánægðasti með þessar málalyktir 

„Já, já, auðvitað mun ég pré-
dika fyrir norðan og víðar. Sókn 
mín spannar nú vítt svið, má 
segja að það sé nær allt landið og 
miðin. Svo ætla ég að leggja 
land undir fót í júlí, fer til Kongó 
í Afrfku þar sem ég ætla að 
prédika yfir Kongómönnum sem 
hafa átt í borgarastyrjöld. Ég 
ætla að leggja það til við þá að 
þeir leggi niður rússnesku riffl-
ana og taki í staðinn upp sverð 
sannleikans sem er orð Guðs," 
sagði Snorri Óskarsson sem er 
að kveðja Eyjar, í bili, eins og 
hann segir sjálfur. 

hjá Vinnslustöðinni, sagði það helst 
að frétta að Drangavík VE hefði 
landað fjórum sinnum frá því um 
sjómannadag alls um 170 tonnum, 
mest þorski. Jón Vídalín ÁR 1 
hefur landað þrisvar sinnum frá 
sama tíma, 400 tonnum, mest karfa. 
Sighvatur Bjarnason VE er á kol-
munnaveiðum, Kap VE á loðnu og 
Drangavfk VE er á þorskveiðum. 
Brynjólfur ÁR er á netaveiðum og 
Guðjón VE 7 er í slipp, byrjar eftir 
þjóðhátíð og mun þá heita Gandí og 
berra einkennisstafina VE 7. 

Hjá Vinnslustöðinni eru 45 
skólakrakkar í vinnu auk fastráð-
inna starfsmanna og er unnið við 
frystingu og salt. Einnig er humar-
vinnsla en aflinn er fenginn af 
viðskiptabátum. 

SIGRI fagnað. ÍBV átti góðu gengi að fagna á nýafstöðnu Vöruvalsmóti. Bls. 16 og 17. 

Eignarhaldsfélag Vestmannaaeyja kaupir íslensk matvæli 

Starfsemi hefst 1. október 
-Gert er ráð fyrir 20 til 25 störfum 

í gærkvöldi var skrifað undir 
samning um kaup Eignarhalds-
félags Vestmannaeyja á Islensk-
um matvælum í Hafnarfírði. 
Reksturinn verður fluttur til Eyja 
og stefnt að því að hann verði 
kominn í gang 1. október nk. 

Guðjón Hjörleifsson bæjarstjóri 

staðfesti þetta við Fréttir í morgun 
og sagði hann þetta lokapunktinn á 
samningaviðræðum sem staðið hafa 
undanfarna mánuði. Húsnæði ís-
lenskra matvæla brann fyrr í vor og 
hefur fyrirtækið síðan starfað í húsi 
Fiskvinnsluskólans í Hafnarfirði. 
„Pharmaco hf., sem átti Islensk 

matvæli, hafði gefið út að fyrirtæk-
ið væri til sölu og vorum við farnir 
að skoða möguleika að kaupa það 
til Vestmannaeyja fyrir brunann," 
sagði Guðjón. 

„Þeir sem hafa staðið í þessu með 
mér eru Þorsteinn Sverrisson fram-
kvæmdastjóri Þróunarfélagsins og 

2000 til Eyja í tengslum við Shellmótið 

Fljúga varð frá Keflavík 
-því þoka hamlaði flugi frá Reykjavík 

Upphaf Shellmótsins var í 
nokkru uppnámi í gær vegna 
erfíðleika í flugi. Ekki gaf til flugs 
frá Reykjavík vegna þoku en 
þaðan áttu um 400 manns bókað 
flug til Eyja. Tvær vélar áttu að 
koma frá Akureyri á Shellmótið 
og lentu þær eftir hádegi í gær. I 
allt verða keppendur og farar-
stjórar um 1150 en með foreldr-
um má gera ráð fyrir allt að 2000 
manns í tengslum við mótið. 

Fyrstu keppendurnir komu á 
þriðjudaginn en það var í gær sem 
flugsamgöngur settu strik í reikn-

inginn. Herjólfur fór tvær ferðir í 
gær og fyrradag og flutti hann sam-
tals um 1300 manns og var stærsti 
hlutinn á leið á Shellmótið. 
Flugfélag Islands brást við erfið-

leikunum í Reykjavík með því að 
flytja farþegana til Keflavfkur og 
flaug þaðan til Eyja. 

Áætlað er að fjöldi þátttakenda á 
Shellmótinu, sem hefjast átti með 
setningarathöfn í gær og stendur 
fram á sunnudag, verði um 1150 
manns með fararstjórum og þjálf-
urum. 

Tuttugu og sjö félög senda níutíu 

og sjö lið en dæmi eru um að félög 
sendi tvö til fimm lið. Keppt er í A 
B C og D riðlum. Fjöldi foreldra og 
aðstandenda fylgjir hverju liði og er 
talið að það séu um 900 manns og 
því ljóst að um 2000 gestir sækja 
Eyjarnar heim. Mótsgestir voru 
þegar farnir að koma sl. þriðjudag 
en þá komu a.m.k. fimm lið. 
Skipulag verður með hefðbundnum 
hætti og mótið sett upp eins og 
verið hefur, með setningu, grill-
veislu, bátsferð o.fl. 

Ægir Páll Friðbertsson fram-
kvæmdastjóri Isfélagsins. Kaup-
andinn er Eignarhaldsfélag Vest-
mannaeyja en að því munu standa 
m.a. Sparisjóður Vestmannaeyja, 
Pharmaco, Byggðastofnun, Þróun-
arfélag Vestmannaeyja og Isfélag 
Vestmannaeyja ásamt fleiri aðilum. 
Meðal annars hefur Lífeyrissjóður 
Vestmannaeyja lýst yfir áhuga um 
aðkomu að málinu." 

„Við höfum augastað á hentugu 
húsnæði, þau mál eru ekki endan-
lega frágengin en við miðum við að 
starfsemin verði komin í gang í 
Eyjum 1. október í haust." 

Islensk matvæli framleiða reyktan 
og grafinn lax og ýmsar tegundir af 
síldarafurðum ásamt öðrum tengd-
um vörum fyrir innanlandsmarkað 
og útflutning sem hefur verið 
sívaxandi þáttur í starfsemi fé-
lagsins. Um 25 manns starfa hjá 
fyrirtækinu í dag. 

Guðjón sagði þetta mjög spenn-
andi tækifæri því þarná væri verið 
að stíga nýtt skref í fullvinnslu í 
Vestmannaeyjum. „Það verður byrj-
að með nýjum tækjum þegar starf-
semin fer í gang í Vestmannaeyjum 
sem á að tryggja enn frekar gæði 
framleiðslunnar," sagði Guðjón að 
lokum. 

TM-ÖRYGGI 
fyrir fjölskylduna 

sameinar öll tryggingamálin 
á einfaldan og hagkvæman hátt 

B Í L A V E R K S T Æ Ð I Ð 

B R A G G I N N S . F . 
F L Ö T U M 2 0 

Viðgerðír og smurstöð 
Sfmi 481 3235 „ ■ 

Rettmgar og sprautun 
Sími 481 1535 

SUMARAÆTLUN HERJOLFS 

Júní - september 
Alla daga. 
Aukaferð f im., fös. og sun. 
Aukaferð mán. (hefjast l l . 

Frá 
Vestmannaeyjum 

júní). 

8.15 
15.30 
15.30 

Fró 
Þorlákshöfn 

12.00 
19.00 
19.00 

HERJÓLFUR 
Nánari upplýslngar: 
Veslmannaeyjar: Simi 481-2800 • Fax 481 2991 
Þoriákshðfn: Simi 483-3413 -Fcix 483 3924 

-and\ iftutnmgar 
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Mótið stefnir í fyrri vinsældir 
-sesir Masnús Sisurósson einn af framkvæmdastjórum mótsins 
í ár var skipulagning Vöruvals-
mótsins að mestu í höndum tveggja 
manna, þeirra Gísla Guðmunds-
sonar, framkvæmdastjóra mótsins 
og Magnúsar Sigurðssonar sem sér 
um málefni yngri flokka hjá IBV. 
Fréttir slógu á þráðinn til Magn-
úsar á mánudaginn og spurðu hann 
út í hversu langan tíma það taki að 
skipuleggja mót sem þetta. 

„Við byrjuðum á grunnvinnunni í 
janúar og var Gísli að mestum hluta í 
þeirri vinnu. Grunnvinnan felst fyrst 
og fremst í því að kynna mótið, hafa 
samband við félögin og auglýsa það í 
fjölmiðlum. Einnig byrjuðum við á að 
búa til grófar áætlanir fyrir mótið en 
þar sem þetta er tólfta mótið þá 
göngum við að skipulaginu nánast 
tilbúnu frá árinu áður. Það eru að 
sjálfsögðu margir þættir sem breytast 
á milli ára en skipulagið heldur sér að 
mestu. Gísli rak sig reyndar á það að 
mörg félögin leggja litla áherslu á að 
halda úti kvennaknattspyrnu yfír 
vetrartímann og því tafði það nokkuð 
fyrir okkur þar sem mörg félögin vissu 
ekki einu sinni hvort þau yrðu með lið 
um sumarið." 
Ifyrra voru þátttakendur í sögulegu 
lágmarki enjjöldi þeirrafór vaxandi 
afturíár, afhverju? 

„Mótið í fyrra var að mörgu leyti 
mjög sérstakt. Fyrir það fyrsta þá var 
það sett á sömu helgi og 17. júní en í 
gegnum tíðina hefur sá dagur ekki 
verið neitt sérstakur hérna í Eyjum. 
En við komumst að því að foreldrar 
settu sig á móti því að ferðast þessa 
helgi og það reyndist félögunum erfitt 

MAGNÚS, Gísli og Erlingur höfðu í mörg horn að líta á Vöruvals-
mótinu. 

að fá t.d. fararstjóra. Ég tel að röng 
tímasetning á mótinu hafí verið 
aðalorskökin á því að mótið varð svo 
fámennt en við lærum af reynslunni 
og því verða mótin, Vöruvalsmótið og 
Shellmótið tvær helgar í röð. I fyrra 
var líka ákveðið að þriðji flokkur yrði 
ekki með en ef hann hefði verið með í 
ár þá hefðu þáttakendur líklega verið 
um níu hundruð. En við tókum þá 
ákvörðun að leggja áherslu á yngstu 
iðkendurna og ætlum að auka fjölda 
þeirra milli ára. Vissulega hefur breytt 
dagskrá haft eitthvað með það að gera 
að þátttakendum fjölgaði en ég á 
frekar von á því að það skili sér á 
næsta ári þegar það fréttist. En það er 
kannski eðlilegt að mótið fari í ein-
hverja lægð. Þegar við byrjuðum þá 
datt Gull- og Silfurmótið nokkuð 
niður í vinsældum en náði sér svo á 
strik aftur. Núna er mót á Siglufirði að 
taka frá okkur en við snúum bara vörn 
í sókn og náum sömu vinsældum 
aftur." 
Eru mennfarnirað skipuleggja nœsta 
mót? 

„Já, eins fáránlegt og það kann að 
hljóma. Við settumst niður á sunnu-
daginn og settum niður á blað hvað 
má betur fara og hvað heppnaðist. 
Það voru ákveðnar hugmyndir í gangi 
fyrir mótið en við náðum ekki að 
koma þeim öllum í verk þar sem 
okkur eru settar vissar skorður með 
tíma sem liðin hafa yfir helgina. En 
auðvitað viljum við alltaf gera betur 
en árið áður og að sjálfsógðu stefnum 
við að því." 

ELISABET, markakóngur í 5. 
flokki C. 

MEISTARARIBV í 5. flokki C. F.v. Guðrún María, Sara Sjöfn, Asa Guðrún, Hafdís, Sara, Ingibjörg, 
Hólmfríður, Nína, Guðlaug, Erna og Elísabet. 

ARNAR Björnsson er ánægður 
með hvernig til tókst á Vöru-
valsmótinu. 

Eyja-

SVAVA Kristín markakóngur 
5. flokks A og Berglind Björg 
markakóngur 6. flokks A. 

Európu-
meist-
arar í 
mótahaldi 
-segir Amar Björnsson 
íþróttafréttamaður 

Arnar Björnsson 
íþróttafréttamaður á Sýn og Stöð 2 
var mættur á völlinn í Eyjum en í 
stað þess að taka viðtöl eða lýsa 
leiknum þá var hann í hlutverki 
áhorfanda, stuðningsmanns og 
föður. Fréttir náðu tali af honum 
eftir æsispennandi leik ÍBV og 
Breiðabliks í fimmta flokki. 
„Ég er búinn að fylgja þessum 

stelpum eftir í nokkur ár, alveg frá 
því að þær tóku þátt í sínu fyrsta 
móti og gátu nánast ekki neitt og 
töpuðu nánast öllum leikjunum. 
Þær hafa hins vegar tekið miklum 
framförum undanfarið enda er vel 
haldið á spilunum hjá Breiðabliki 
og athyglisvert hversu vel spilandi 
mörg liðanna eru. Eyjamenn eru 
fyrir löngu orðnir 
Fvrópumeistarar í að halda svona 
mót og eiga hrós skilið fyrir alla 
þessa vinnu semliggur á bak við 
mót sem þetta. Ég er þess fullviss 
að kvennaknattspyrnan á Islandi á 
þessu móti mikið að þakka. Það er 
gaman að fylgjast með þessum 
stelpum koma hingað víðs vegar af 
landinu, Völsungur og KA leggja á 
sig mikið ferðalag til að komast 
hingað og maður sér framfarir hjá 
öllum liðunum milli leikja. Það er 
líka heilmikið ævintýri að koma til 
Eyja, falleg náttúra og alltaf 
dálítið sérstakur sjarmi yfir 
Eyjunum og mannlífinu hér." 

BESTU Ieikmenn, Berglind Björg í 6. flokki, stúlka úr KR í 4. flokki og Fanndís í 5. flokki. 
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Símadeild kvenna: Stjarnan 0 - ÍBV 1 

Asthildur stimplar sig inn 
-Höldum áfram að brjóta hefóirnar á bak aftur, 

sasöi Heimir Hallsrímsson þjálfari eftir leikinn 

os vill líka sjá sisur sesn KR í næstu viku 
ÍBV sótti Stjörnuna heim á 
þriðjudagskvöldið en undanfarin ár 
hafa ekki gefið Eyjaliðinu mikið í 
aðra hönd þegar Stjarnan er 
annars vegar. IBV liðið er hins 
vegar sterkara í ár en nokkru sinni 
fyrr og ekki síst með r tilkomu 
landsliðsfyrirliðans, Ásthildar 
Helgadóttur sem spilaði þarna sinn 
fyrsta leik með liðinu. Asthildur 
átti eftir að stimpla sig inn í 
leiknum því hún skoraði eina mark 
leiksins í upphafi síðari hálfleiks og 
tryggði ÍBV þar með dýrmætan 
sigur í toppbaráttunni. Er þetta 
fyrsti sigur Eyjastúlkna á Stjörn-
unni frá 1998. 

Með sigrinum komst IBV upp í 
annað sæti deildarinnar, þremur 
stigum á eftir Breiðabliki en reyndar 
átti KR, sem var einu stigi á eftir ÍBV 
í þriðja sæti, leik inni gegn Val en 
úrslit leiksins voru ekki kunn þegar 
blaðið fór í prentun. Liðið sýndi hins 
vegar með sigrinum að það ætlar sér 
stóra hluti í sumar enda eru mögu-
leikarnir fyrir hendi. 

Heimir Hallgrímsson sagði í sam-
tali við Fréttir eftir leikinn að ÍBV 
hefði verið meira með boltann í 
leiknum. „Við vorum með undirtökin 
í leiknum, vorum sterkari á miðjunni 
og héldum boltanum ágætlega. Samt 
sem áður vorum við ekkert að spila 
sérstaklega vel og í raun vorum við 
nær því að spila illa en vel. En 
Stjarnan komst lítið áfram gegn 
okkur, þær áttu tvö færi, eitt skot í slá 
og Petra varði svo meistaralega einu 
sinni. Þar með eru færi þeirra upptalin. 
En það er frábært að leggja Stjörnuna 
að velli, sérstaklega á þeirra eigin 
heimavelli en okkur hefur gengið 
afleitlega gegn þeim undanfarin ár. 
Þar með brjótum við á bak eina 
hefðina og við ætlum ekkert að hætta 
núna. Næsti leikur er gegn KR eftir 
viku og þar ætlum við að brjóta aðra 
hefð en við höfum aldrei náð að vinna 
KR. Svona verður þetta vonandi í 
sumar, að hver hefðin fær að fjúka, 
það er víst nóg af þeim sem má brjóta 
á bak aftur." 

Stjarnan-IBV0-1 
ÍBV spilaði 3-5-2 ̂  
Petra Bragadóttir, íris Sæmundsdóttir, Sigríður Ása Friðriksdóttir, Michelle 
Barr, Elva Dögg Grímsdóttir, Lind Hrafnsdóttir, Ásthildur Helgadóttir, Nicky 
Grant, Elena Einisdóttir, Pauline Hamill, Bryndís Jóhannesdóttir. 
Varamenn: Nataly Ginzhul, Rakel Rut Stefánsdóttir, Svetlana Balinskaya 
(kom inn á), Margrét Lára Viðarsdóttir, Ema D. Sigurjónsdóttir. 

ÁSTHILDUR Helgadóttir ætti að geta gefið Eyjastúlkum trúna á að 
tap gegn ákveðnum liðum í deildinni er ekkert náttúrulögmál. 

Spek-
ingurinn 
Jón Oli var nokkuð naskur á 
úrslitin í síðustu viku og heldur 
því sínu hlutverki sem spekingur 
enn um sinn. 

ÍBV-Keflavfk 2.fl. karla 
-Keflvíkingamir hafa nú alltaf verið 
erfiðir en við erum sterkir í ár eins 
og í fyrra. Eg spái því að ÍBV vinni 
leikinn 1-0 og gefi þar með tóninn 
fyrir sunnudaginn. Atli Jóh. skorar 
með þrumuskoti beint úr auka-
spyrnu. 
ÍBV-Keflavík Símadeild karla 
-Eftir ágæta byrjun held ég að 
Keflvíkingar eigi eftir að hrapa 
niður töfluna. Leikurinn á sunnu-
daginn verður allavega ekki til að 
bæta stöðu liðsins því ÍBV vinnur 
leikinn 2-0. Hlynur kemur okkur 
yfir en Bjamólfur tryggir okkur 
sigurinn með þrumuskoti. 
ÍBV-KR Símadeild kvenna 
-Þetta verður alveg hörkuleikur. 
Mér finnst vera kominn tími til að 
sýna þessum KR-stelpum hvort 
liðið sé betra, þær voru nálægt því í 
fyrra en stíga skrefíð til fulls á 
þriðjudaginn. IBV vinnur2-l og 
Biddý og Ásthildur skora mörkin. 
Fylkir-IBV Símadeild karla 
-Eg á ekki von á því að Steingrímur 
þori að vera með í þessum leik, 
hann meiðist örugglega þannig að 
ÍBV vinnur 0-1. Tommi skiptir út 
rauða spjaldinu sem hann fékk í 
fyrra, fyrir sigurmarkið. 

Knattspyrna: Vönjvalsmótið 

Alls 58 lið skráð til leiks 
í kvöld verður tólfta Vöruvalsmótið 
sett og hefst dagskráin með 
skrúðgöngu frá Barnaskóla klukk-
an hálf níu. 

Setningin sjálf hefst svo stund-
víslega klukkan níu og fer fram á 
Týsvelli og verður með dálítið breyttu 
sniði í ár. Alls eru 58 lið skráð til leiks 
en þau koma frá tíu félögum og verður 
keppt í fjórða, fimmta og sjötta flokki. 
Magnús Sigurðsson og Gísli Guð-
mundsson hafa borið hitann og 
þungann af mótinu undanfamar vikur 
og við spjólluðum aðeins við Gísla 
um mótið. 

„Þegar við settumst niður til að 

skipuleggja mótið þá voaim við sam-
mála um að það þyrfti að breyta því 
aðeins til að trekkja meira að. 
Undanfarin ár hefur þáttakendum 
verið að fækka en við ætlum að snúa 
þeirri þróun við. Eyjamenn eiga eftir 
að verða varir við breytingarnar strax 
í setningunni en við ákváðum að 
draga úr flugeldasýningunni enda er 
allt of bjart fyrir flugelda í júní. Þess í 
stað leggjum við áherslu á að virkja 
liðin í setningunni en liðin munu 
keppa í þrautum um Vöruvalskörfuna 
svokölluðu en það er full matarkarfa 
með ýmsu góðgæti fyrir liðin. Þá 
höfum við ákveðið að breyta dagskrá 

liðanna einnig, nú verða ekki allir 
flokkarnir sendir í það sama heldur fer 
sjötti flokkur í ævintýraferð, fimmti 
flokkur fer í golfkennslu og fjórði 
flokkur fer í bátsferðina. Með þessu 
aukum við spenninginn fyrir stelp-
urnar að koma aftur á næsta ári. 
Annars hefur öll vinna við mótið 
gengið nokkuð vel. Okkur hefur 
gengið vel að fá sjálfboðaliða til starfa 
enda skilst mér að fólk gangi 
einfaldlega í sín störf á hverju móti. 
Núna fer maður svo í bænastell-
ingamar á hverju kvöldi fram að móti 
og vonar það besta með veðrið," sagði 
Gísli að lokum. 

Bikarkeppni KSI: Ungmennalið Víkings 1 - IBV2 

Örusst þrátt fyrir lítinn muna 
Meistaraflokkur IBV lék gegn ung-
mennaliði Víkings á föstudaginn í 
32ja liða úrslitum bikarkeppn-
innar og fór leikurinn fram á gamla 
heimavelli Njáls Eiðssonar, IR-
vellinum. Njáll kann greinilega vel 
við sig á vellinum því IBV sigraði í 
leiknum 1-2 en úrslitin gefa kannski 
ekki rétta mynd af gangi leiksins. 

Njáll tók engan séns og stillti upp 
sínu sterkasta liði. Reyndar var Ingi 
Sigurðsson hvíldur en hann er að ná 
sér af meiðslum sem hann varð fyrir í 
KR-leiknum. Ungmennaliðin þykja 
ávallt nokkuð erfið viðureignar enda 

eru þau skipuð ungum og efnilegum 
knattspyrnumönnum sem eru gjarnan 
að sanna sig. 

Páll Almarsson kom ÍBV yfír á 15. 
mínútu og Atli Jóhannson bætti öðru 
marki við eftir rúmlega hálftíma leik. 
ÍBV sótti töluvert meira í leiknum og 
hafði ávallt undirtökin en þegar 
skammt var til leiksloka minnkuðu 
Víkingar muninn í 2-1 en lengra 
komust þeir ekki og því er ÍBV komið 
áframí 16-Iiða úrslit. 

Páll Hjarðar sagði í samtali við 
Fréttir að tölurnar gefi ekki rétta mynd 
af leiknum. „Mér fannst þetta vera 

öruggt hjá okkur allann tímann. Við 
vorum miklu meira með boltann og 
sóttum nánast stanslaust. Ég held að 
þeir hafí ekki einu sinni fengið horn í 
leiknum. Það var ánægjulegt að ná að 
setja eitt en þrátt fyrir að hafa verið 
bakvörður var ég skæðasti sóknar-
maður liðsins. Ég átti m.a. að fá víti en 
maður líður oft fyrir það að vera stór 
og sterkur enda trúa menn því oft ekki 
að það sé hægt að fella mann." sagði 
Páll og hló við. 

Djokic sendur heim 
áleið 
A heimasíðu IBV hefur verið sagt 
frá því að Dejan Djokic, júgó-
slavneski framherjinn verði sendur 
heim á næstu dögunr Djokic var 
lengi á leiðinni til ÍBV en for-
ráðamenn ÍBV höfðu varann á og 
réðu hann til reynslu um tíma. Nú 
hefur leikmaðurinn fengið á þriðju 
viku til að sanna sig en það hefur 
ekki tekist hjá honum og því verður 
hann sendur heim. Leitað var til 
leikmannsins þegar ÍB V átti í hvað 
mestum framherjavandræðum en 
með tilkomu Tómasar Inga hefur 
skarðið verið fyllt og því ástæðu-
laust að bæta enn einum kosmaðar-
liðnum í bókhaldið. 

Margrét Lára í U-
17 ára landsliðið 
Margrét Lára Viðarsdóttir hefur 
yerið valin í U-17 ára landslið 
íslands sem tekur þátt í Norður-
landamótinu í enda mánaðarins og 
byrjun þess næsta. Þrjár Eyja-
stelpur hafa verið að æfa með liðinu 
en Margrét er sú eina sem fer með 
liðinu í þetta sinn en mótið fer fram 
í Noregi. Þetta er ekki síst athyglis-
verður árangur fyrir þær sakir að 
Margrét er aðeins fjórtán ára gömul. 

Úrslit úr 17. júní 
hlaupinu 
Eins og undanfarin ár sá Umg-
mennafélagið Óðinn um hið árlega 
Þjóðhátíðarhlaup og er hlaupið 
ætlað yngri kynslóðinni. Úrslit 
hlaupsins voru þessi: 
8 ára og yngri 
1. Bjarni Kristjánsson, 
2. Kristinn Birgisson, 
3. Bjarki Axelsson. 
1. Halla Bjömsdóttir, 
2. Ágústa Oddsdóttir, 
3. Jóhanna S. Gunnarsdóttir. 
9-10 ára 
1. Birkir Guðbjömsson, 
2. Guðmundur Sigmundsson, 
3. Einar Ólafsson. 
1. Berglind Þorvaldsdóttir, 
2. Dröfn Haraldsdóttir, 
3. Herdís Gunnarsdóttir 
11-12 ára 
1. Guðmundur Einarsson, 
2. Kristinn Árnason 
1. Svava Grétarsdóttir, 
2. Ema Sveinsdóttir, 
3. Marta Möller 
13-14 ára 
1. Óttar Steingrímsson, 
2. Óskar Jónasson, 
3. Sindri Björnsson 
1. Birgitta Rúnarsdóttir, 
2. Alma Guðnadóttir. 

Framundan 
Fimmtudagur 21. júní 
Kl. 20.00 ÍBV-Keflavík 2.£L karla 
Föstudagur 22. júní 
Kl. 20.00 KFS-Ægir 
Kl. 20.00 Njarðvík-ÍBV 4.fl. karla 
Sunnudagur 24. júní 
Kl. 14.00 Selfoss-ÍBV 3.fl. karla 
Kl. 20.00 ÍBV-Keflavfk Símad. ka. 
Þriðjudagur 26. júní 
Kl. 13.00IBV-Fjölnir3.fl.kvenna 
Kl. 20.00 ÍBV-KR Símadeild kv. 
Miðvikudagur 27. júní 
Kl. 17.00 ÍBV-ÍR 4.fl. kvenna A 
Kl. 18.00 ÍBV-ÍR 4.fl. kvenna B 
Kl. 17.00 ÍBV-Valur 5.fl. ka A og C 
Kl. 17.50ÍBV-Valur5.fl.karlaB 
Kl. 20.00 ÍBV-KR 2.fl. kvenna 
Kl. 20.00 Fylkir-ÍBV Símad. karla 
Kl. 20.00 GG-KFS 
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EIÐUR Smári Guðjohnsen segir í
samtali við breska fjölmiðla að hann
vilji vera um kyrrt í herbúðum
Chelsea en vangaveltur hafa verið í
gangi að hann sé jafnvel á leið til
Roma á Ítalíu. Eiður Smári hefur á
undanförnum vikum verið orðaður
við Roma og hafa fregnir hermt að
Fabio Capello, þjálfari Roma, sé
reiðubúiinn að greiða 10 milljónir
punda fyrir íslenska framherjann,
sem skoraði 24 mörk á síðustu leiktíð.
Samvinna Eiðs Smára og Hollend-
ingsins Jimmy Floyd Hasselbaink
var mjög rómuð á síðasta vetri en
saman skoruðu þeir kappar 53 mörk.
Eiður segist ekki vera spenntur fyrir
því að slíta samvinnunni við Hass-
elbaink og ganga í raðir Roma til að
berjast þar um framherjastöðurnar
við leikmenn á borð við Gabriel Bat-
istuta, Francesco Totti, Vincenzo
Montella og Marco Delvecchio.

„Ég er meðvitaður um að einhverj-
ar viðræður hafi átt sér stað á milli
Chelsea og Roma en ég hef ekki
hugsað mér að fara frá Chelsea. Ég
er mjög ánægður hjá liðinu. Ég og
Hasselbaink náðum sérlega vel sam-
an og það yrði leiðinlegt og allt að því
glæpsamlegt ef við fengjum ekki að
spila saman áfram. Ég á þrjú ár eftir
af samningi mínum við Chelsea og
hvað sem hver segir þá vil ég ekki
fara frá félaginu,“ sagði Eiður í viðtali
við breska blaðið News of the World.

Eiður, sem keyptur var frá Bolton
fyrir 4 milljónir punda fyrir tveimur
árum og hefur skorað 36 mörk fyrir
félagið á þessum tveimur árum, er
samningsbundinn Chelsea til ársins
2005.

Eiður
Smári

vill vera
um kyrrt

hjá
Chelsea

ARSENAL hefur titilvörnina í
ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu
gegn nýliðum Birmingham á heima-
velli sínum, Highbury, laugardaginn
17. ágúst. Aðrir nýliðar í deildinni,
Lárus Orri Sigurðsson og félagar
hans í WBA, hefja tímabilið á Old
Trafford á móti Manchester United
og Liverpool leikur á útivelli gegn
Aston Villa.

Leikirnir í 1. umferð ensku úrvals-
deildarinnar eru þessir:

Arsenal - Birmingham
Aston Villa - Liverpool
Blackburn - Sunderland
Charlton - Chelsea
Everton - Tottenham
Fulham - Bolton
Leeds - Manchester City
Man.Utd - WBA
Newcastle - West Ham
Southampton - Middlesbrough
Í 2. umferðinni, sem leikin verður

laugardaginn 24. ágúst sækir Arsen-
al lið West Ham heim, Chelsea tekur
á móti Manchester United, Liver-
pool fær Southampton í heimsókn,
WBA leikur á heimavelli við Leeds
og Bolton tekur á móti Charlton.

Keppni í 1. deildinni hefst laug-
ardaginn 10. ágúst. Nýliðar Stoke
hefja tímabilið á útivelli á móti Shef-
field Wednesday, Hermann Hreið-
arsson og félagar hans í Ipswich
mæta Walsall á útivelli og Watford,
lið Heiðars Helgusonar, leikur við
Leicester á útivelli.

Birming-
ham sæk-
ir Arsenal

heim

Jón Arnar átti erfitt uppdráttar í
1.500 m hlaupinu sem var síð-

asta grein þrautarinnar. Hann rak
lestina á 4 mínútum, 53 sekúndum og
2 hundruðustu úr sekúndu. Það kom
þó ekki í veg fyrir að hann krækti í
þriðja sætið í heildarstigakeppninni. 

Roman Sebrle frá Tékklandi varð
fyrstur með 8.701 stig. Rússinn Lev
Lobodin varð annar með 8.433 stig,

þá kom Jón Arnar og síðan Alexand-
er Júrkov, Úkraínu, 8.311, Tomás
Dvorák, Tékklandi, 8.226, Sebastian
Knabe, Þýskalandi, 8.099, Mike Ma-
cey, Þýskalandi, 8.066, og Florian
Schönbeck, Þýskalandi, 8.023 stig. 

Alls tóku 16 keppendur þátt í
þrautinni en nokkrir þeirra náðu
ekki að ljúka keppni, þar á meðal Ól-
ympíumeistarinn Erki Nool og Þjóð-

verjinn Frank Busemann. 
Árangur Jóns í einstökum grein-

um var þannig að hann hljóp 100 m á
10,80 sek., stökk 7,54 m í langstökki,
varpaði kúlu 16,52, stökk 2,04 m í há-
stökki, hljóp 400 m á 49,60 sek., 110
m grindahlaup á 14,29 sek., kastaði
kringlu 47,21 m, stökk 4,80 m í
stangarstökki, kastaði spjóti 63,05 m
og hljóp 1.500 m á 4.53,02 mín.

Magnús Aron nokkuð 
frá sínu besta

Magnús Aron Hallgrímsson,
kringlukastari úr Breiðabliki, var
nokkuð frá sínu besta er hann keppti
á móti í Trollhätten í Svíþjóð um
helgina. Magnús kastaði kringlunni

lengst 55,84 metra, en hann kastaði
henni rúma 59 metra á móti á dög-
unum. Best á Magnús 63,09 metra.
Hann er nýfarinn að keppa aftur eft-
ir að hafa verið frá vegna meiðsla í
rúmt ár. 

Sunna Gestsdóttir, UMSS, náði
sínum besta árangri í langstökki ut-
anhúss þegar hún stökk 5,81 metra á
móti í Borås í Svíþjóð og náði þriðja
sæti.

Þórey Edda yfir 4,25 m

Þórey Edda Elísdóttir stökk 4,25
m í stangarstökki á stigamóti FH í
Kaplakrika í Hafnarfirði. Þetta er
besti árangur Þóreyjar í ár, en hún
felldi naumlega 4,35 m. 

Besti árangur Jóns
Arnars í fjögur ár

JÓN Arnar Magnússon, tugþrautarmaður úr Breiðabliki, hafnaði í
þriðja sæti á tugþrautarmóti í Ratingen í Þýskalandi á laugardag og
sunnudag. Jón Arnar fékk 8.390 stig, sem er besti árangur sem
hann hefur náð í fjögur ár eða allt síðan hann vann tugþraut-
arkeppnina í Talence í Frakklandi í september 1998 og fékk 8.410
stig. Tékkinn Roman Sebrle varð efstur í tugþrautinni í Ratingen,
hlaut 8.701 stig og annar varð Rússinn Lev Lobodin með 8.433 stig. 

Blikastúlkur voru sigursælar en
þær sigruðu í fjórða flokki hjá

A- og B-liðum og í sjötta flokki hjá A-
liðum. Eyjastúlkur
stóðu sig vel í fimmta
flokki og sigruðu hjá
A-, B- og C-liðum. Þá

sigruðu FH-stúlkur hjá B-liðum í
sjötta flokki.

Háttvísiverðlaun VISA og KSÍ
voru veitt í lokahófi mótsins. Í fjórða
flokki fékk FH verðlaunin, í fimmta
flokki ÍA og Afturelding fékk verð-
launin í sjötta flokki. Bestu leikmenn
mótsins voru einnig valdir í lokahóf-
inu og var Thelma Ýr Gylfadóttir,
ÍA, valin best í fjórða flokki. Í
fimmta flokki var Arna Björk Guð-
jónsdóttir, ÍBV, valin best og Stef-
anía Valdimarsdóttir, Breiðabliki,
hjá sjötta flokki.

Ánægður með hvernig til tókst

Gísli Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Vöruvalsmótsins, var
ánægður með hvernig til tókst í
mótshaldi þegar Morgunblaðið hafði
tal af honum að afloknu móti. „Fyrir

utan slys sem átti sér stað á öðrum
degi mótsins hefur mótshald gengið
mjög vel. Við höfum verið ágætlega
heppin með veður og allt gengið eins
og við gerðum ráð fyrir. Í Eyjum er
gaman að vera og því buðum við upp
á ýmislegt fyrir utan fótbolta eins og
bátsferðir, ævintýraferðir og golf-
kennslu. Þannig að ég held að stelp-
urnar hafi skemmt sér rosalega vel,
enda er leikurinn til þess gerður,“
sagði Gísli sem sagði skipulagningu
fyrir mót sem þetta mikla. „Til þess
að svona mót gangi upp þurfa margir
að koma að skipulagningu. Ég vil
þakka þeim fjölmörgu sem komu að
framkvæmd mótsins fyrir gott og
óeigingjarnt starf,“ sagði Gísli sem
vonaðist til að sjá sem flestar stelpur
á Vöruvalsmóti að ári.

Þreytt en ánægð

Einn af fjölmörgum sjálfboðalið-
um sem koma að Vöruvalsmótinu ár
eftir ár er Laufey Grétarsdóttir.
Laufey hefur starfað við sjö mót og
segir hún mótið í ár hafa gengið vel.
„Það er alltaf jafn gaman að taka

þátt í svona mótum og þó að ég sé
dauðþreytt að afloknum mótum veg-
ur ánægjan við að taka þátt í þeim
upp á móti. Við erum hátt í hundrað
konur sem höfum komið að skipu-
lagningu mótanna ár eftir ár og vil
ég þakka þeim fjölmörgu konum fyr-
ir gott starf,“ sagði Laufey.

Gengur vel að skora

Lárusarbikarinn er veittur þeim
leikmanni sem þykir vera hvað efni-
legastur. Í ár hlaut Thelma Ýr Gylfa-
dóttir, ÍA, bikarinn eftirsótta.
Thelma Ýr var einnig kosin besti

leikmaður 4. flokks og stúlkan var
því að vonum ánægð þegar Morg-
unblaðið spjallaði við hana í mótslok.
„Þetta er alveg frábært, að hafa
fengið þessar viðurkenningar og
mikill heiður. Okkur gekk ágætlega í
mótinu en töpuðum þó úrslitaleikn-
um. Við erum samt með gott lið og
eigum eftir að verða góðar í framtíð-
inni,“ sagði Thelma Ýr sem skoraði
20 mörk á mótinu. „Mér hefur alltaf
gengið vel að skora mörk og hef
meðal annars verið tvisvar sinnum
markahæst á pæjumótum og einu
sinni valin best.“

Morgunblaðið/Sigfús

Breiðablik, 4. flokkur A – efri röð frá vinstri: Guðmundur Magn-
ússon þjálfari, María Erla Kjartansdóttir, Jóhanna Rut Hauks-
dóttir, Birna Harðardóttir og Anna Birna Þorvarðardóttir.
Fremri röð: Hlín Gunnlaugsdóttir, Eydís Sigurðardóttir, Rósa

Hugosdóttir og Íris Benediktsdóttir.

Morgunblaðið/Sigfús G. Guðmundsson

Breiðablik, 6. flokkur A – aftari röð frá vinstri: Stefanía Valdi-
marsdóttir, Ása Eir Árnadóttir, Kristín Ísabella Karelsdóttir og
Fríða Dögg Baldursdóttir. Fremri röð: Sandra Júlíusdóttir,
Halla Berglind Jónsdóttir, Gunnhildur Ómarsdóttir og Eirún

Harpa Einarsdóttir.

Morgunblaðið/Sigfús G. Guðmundsson

ÍBV, 5. flokkur A – efri röð frá vinstri: Stefanía Guðjónsdóttir
þjálfari, Andrea Káradóttir, Eva María Káradóttir, Arna Björk
Guðjónsdóttir, Fjóla Sif Ríkarðsdóttir og Erna Þorleifsdóttir
aðstoðarþjálfari. Fremri röð: Bylgja Dögg Sigmarsdóttir, Elísa
Viðarsdóttir, Kristín E. Sigurlásdóttir og Lovísa Jóhannsdóttir.

Vel heppnað
pæjumót í Eyjum

RÚMLEGA 600 stúlkur tóku þátt í pæjumóti í knattspyrnu, Vöru-
valsmótinu, í Vestmannaeyjum um helgina. Um 230 leikir voru spil-
aðir í mótinu af 53 liðum sem komu frá tíu félögum. Oft og tíðum
sáust glæsileg tilþrif hjá stúlkunum og ljóst að kvennaknattspyrnan
er í miklum blóma.

Skapti Örn
Ólafsson
skrifar
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Sport DV 

Vel heppnað 
Pæjumót 

Á dögunum fór fram hið árlega 
Vöruvalsmót, sem flestir þekkja 
kannski betur undir nafhinu 
Pæjumót, en mótið er ætlað ung-
um knattspyrnukonum. Mótið 
var nú haldið í þrettánda sinn og 
ef einhverjir hafa haldið að þrett-
án væri óhappatala þá þurfa þeir 
sömu að endurskoða það því 
Vöruvalsmótið var einstaklega 
vel heppnað í ár og ekki að sjá 
annað en stelpurnar skemmtu 
sér konunglega. Tilþrifin sem 
sáust á völlunum gefa líka 
ástæðu til þess að hlakka veru-
lega til framtíðarinnar í kvenna-

" knattspyrnunni, hún virðist vera 
björt og óhætt að fullyrða að þær 
sem þarna spiluðu eigi eftir að 
setja svip sinn á kvennaknatt-
spyrnuna á Islandi í framtíðinni. 

Veðrið hefur alltaf mikið að 
segja um það hvernig svona mót 
takast en forráðamenn mótsins 
náðu greinilega hagstæðum 
samningum við veðurguðina þvi 
þó að sólin hafi ekki skinið mik-
ið í Eyjum um helgina var gott 
knattspyrnuveður. Og ekki voru 

» allar stelpurnar búnar að fá nóg 
þó að formlegri keppni væri lok-

ið því oftar en ekki var spilað 
langt fram á kvöld við Barna-
skóla Vestmannaeyja. Alls voru 
mætt 58 lið frá 10 félögum og 
áætluðu forráðamenn mótsins að 
um 700 stelpur, þjálfarar og far-
arstjórar tækju pátt í mótinu. 
Auk þess fjölmenna foreldrar til 
Vestmannaeyja þannig að hátt í 
eitt þúsund manns voru í Vest-
mannaeyjum í tengslum við mót-
ið. 

Mótið var formlega sett á 
fimmtudagskvöld en fyrstu leik-
irnir fór fram strax á fimmtudeg-
inum. Setningin var með hefð-
bundnu sniði, liðin gengu fylktu 
liði með lúðrasveit í broddi fylk-
ingar frá Barnaskólanum og að 
Týsvellinum. Þar var m.a. slegið 
upp keppni í knattspyrnuþraut-
um á milli liðanna, leikur milli 
þjálfara og fararstjóra er alltaf 
vinsæll og hlógu stelpurnar ekki 
lítið að hrakförum þeirra. Þó að 
knattspyrnan skipi stærstan sess 
í mótinu er séð til þess að stelp-
unum leiðist ekki. Meðal þess 
sem stendur þeim til boða er golf-
kennsla, útreiðartúr, frítt í sund, 
diskótek og að sjálfsögðu hin sí-

gilda bátsferð. Kvöldvakan er 
líka stórskemmtileg þar sem jafn-
vel landsþekktir skemmtikraftar 
troða upp. 

Þó svo að mikið gangi á fyrstu 
þrjá daga mótsins er ekki að sjá 
að stelpurnar séu þreyttar þegar 
kemur að sunnudeginum en þá 
fóru fram úrslitaleikirnir. í 
fjórða flokki A-liða spiluðu 
Skagastúlkur gegn Breiðabliki. 
Blikastúlkur voru töluvert sterk-
ari í fyrri hálfleik og komust í 
3-0 áður en flautað var til leik-
hlés. Blikarnir bættu svo við 
fjórða markinu um miðjan seinni 
hálfleik en leikmenn ÍA neituðu 
að gefast upp og áttu m.a. tvö slá-
arskot. En Blikarnir tryggðu sér 
sigurinn með marki á lokasek-
úndunum og unnu leikinn, 5-0. 

Mótinu var svo formlega slitið 
í ráðstefnuhúsinu Höllinni þar 
sem fjöldi viðurkenninga var 
veittur. Hápunkturinn var svo 
auðvitað þegar tilkynnt var hver 
hlyti Lárusarbikarinn en það var 
Skagastúlkan Thelma Ýr Gylfa-
dóttir en hún átti einmitt bæði 
sláarskot ÍA í úrslitaleiknum. 
Liðin tíndust svo hvert af öðru 

Heimastúlkur f ÍBV gerðu góöa hluti á mótinu og unnu sigra (A-, B- og C-liöum f 5. fiokki. 

Bestu og prú&ustu leikmennirnir á Pæjumótinu f Vestmannaeyjum meö ver&launagripi sfna. 

Brei&ablik ger&u gó&a fer& á mótiö í Eyjum og vann sigur í A og B li&um í 4. 
flokki og f 6. fiokki. 

um borð í Herjólf og ekki annað 
að sjá en stelpurnar hefðu 
skemmt sér konunglega á Vöru-
valsmótinu 2002. 

Beckham og Figo í uppá-
haldi 

Ár hvert er afhentur Lárusar-
bikarinn en hann hlotnast þeirri 
stelpu á Vöruvalsmótinu sem 
þykir vera efnilegust. í ár var 
það Skagastúlka Thelma Ýr 
Gylfadóttir sem hlaut þennan eft-
irsótta bikar sem er til minning-
ar um Lárus Jakobsson, knatt-
spyrnufrömuð úr Eyjum. 
Thelma var í skýjunum eftir að 
búið var að afhenda verðlaunin. 

Áttirðu von á því að verða val-
in best á mótinu? 

„Nei, alls ekki. Mér fannst 
mikið af góðum stelpum á mót-
inu og ég átti ekki von á því að 
heyra mitt nafn kallað upp." 

Æfðir þú þig sérstaklega fyrir 
mótið? 

„Nei ekkert sérstaklega. Ég 
mætti bara á æfingar." 

En hverjar eru fyrirmyndirnar 
í fótboltanum? 

„Það er Alda Róbertsdóttir, 
frænka mín. Ekki spurning. 
Beckham og Figo eru líka i uppá-
haldi hjá mér." 

Er engu líkt 
í ár eins og í fyrra er Gísli 

Guðmundsson mótsstjóri. Það er 
kannski fyrst og fremst merki-
legt fyrir tvennar sakir, Gísli er 

handknattleiksmaður sem stýrir 
einu af stærstu knattspyrnumót-
um sumarsins og í ofanálag býr 
hann ekki í Vestmannaeyjum en 
það gerði hann reyndar í fyrra 
skiptið. En hvað fær hann til 
þess að koma til Eyja og taka þátt 
í þessu með Eyjamönnum? 

„Ég held að það sem dregur 
svo marga hingað sé þessi rosa-
legi samstarfsvilji sem er hjá 
þeim sem vinna að íþróttamálum 
hérna í Eyjum. Það eru allir til-
búnir að leggja mikla vinnu á sig 
fyrir þessi mót sem eru haldin 
hérna enda væri þetta ekki hægt 
öðruvísi en með mikilli sjálfboða-
vinnu. Sjálfur hef ég verið í 
þessu nánast myrkranna á milli 
síðasta mánuðinn en þetta er 
bara svo ævintýralegt að fá að 
taka þátt í þessu að það er engu 
líkt." 

En hvernig tókst mótið i ár? 
„Þetta gekk auðvitað alveg frá-

bærlega fyrir sig i ár. í fyrra var 
mótinu breytt nokkuð, flokkun-
um var fækkað en á móti var sett 
á laggirnar fjölbreyttari dagskrá 
fyrir stelpurnar þegar þær voru 
ekki að spila. Þetta hefur skilað 
sér með fleiri þátttakendum í ár 
og mér sýnist að Vöruvalsmótið 
sé orðið eitt vinsælasta knatt-
spyrnumótið fyrir stelpur ár 
hvert." 

-jgj 

Stelpurnar úr 6. flokki Brei&abliks stoltar á svi&inu me& ver&laun sín. 

Úrslit og viðurkenningar 
Úrslit á mótinu urðu eftirfar-

andi. 4. flokkur: 
A-lið 1. Breiðablik, 2. ÍA, 3. KA 
B-lið 1. Breiðablik 3, 2. KA, 3. 

Fram. 5. flokkur A-liö. 1. ÍBV, 2. 
Breiðablik, 3. Fjölnir B-lið 1. ÍBV, 
2. Breiðablik, 3. Afturelding C-lið. 
1. ÍBV, 2. Breiðablik, 3. Fjölnir og 
Breiðablik 2. 6. flokkur A-lið 1. 
Breiðabhk, 2. ÍBV, 3. FH og Aftur-
elding B-lið 1. FH, 2. ÍBV, 3. Breiða-
blik. 

Besti ieikmaöurinn: 
4. flokkur: Thelma Ýr Gylfadótt-

ir, ÍA. 5. flokkur: Arna Björk Guð-
jónsdóttir, ÍBV. 6. flokkur: Stefanía 
Valdimarsdóttir, Breiðabliki. 

Prúoasti leikmaöurinn: 
4. flokkur: Sara Hrund Ólafs-

dóttir, Stjörnunni. 5. flokkur: 
Anna Þóra Hrólfsdóttir, Fjölni. 6. 
fiokkur: Alexandra Sumarliða-
dóttir, ÍBV. Prúðasta liðið: 

4. flokkur: FH 
5. flokkur: ÍA 
6. flokkur: Afturelding 

Háttvísisverölaun: 
4. flokkur: KA 
5. flokkur: ÍR 
6. flokkur: Breiðablik 

Lárusarbikarinn: 
Thelma Ýr Gylfadóttir, ÍA. 
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Símadeild karla: IBV 0 - Fylkir 1 

Annað tapið i röð á heimavelli 
-Steinsrímur Jóhannesson 
afsreiddi sína sömlu félaga 
sem í fyrsta skipti í átta ár 
töpuðu öðrum leiknum í 
röð á Hásteinsvelli 
ÍBV tók á móti Steingrími Jóhannes-
syni og félögum hans í Fylki á 
laugardaginn í fimmtu umferð Síma-
deildar karla. Tap í fyrsta heima-
leiknum var stuðningsmönnum liðsins 
ofarlega í huga og var mætingin dræm 
á Hásteinsvöllinn í austanrokinu. 
Vindurinn setti mark sitt á leikinn og 
áttu leikmenn beggja liða mjög erfitt 
með að sýna knattspymu að einhverju 
marki. IB V byrjaði leikinn af krafti, 
liðið fékk m.a. fimm hornspyrnur á 
fyrstu fjórum mínútunum en það var 
hins vegar Eyjamaðurinn í liði bikar-
meistaranna sem skoraði eina mark 
leiksins og því annað tap IBV á 
heimavelli staðreynd. 

Leikurinn var ekki mikið fyrir aug-
að enda voru aðstæður þannig að ekki 
var úr mikJu að moða. Reyndar hefur 
oft biásið á Hásteinsvellinum og 
áhorfendur hafa fengið meira fyrir 
aurinn en í þetta skiptið en það hafði 
mikil áhrif á gang leiksins að Fylkis-
menn skyldu ná forystunni strax í 
upphafi leiks. Eftir það lögðu þeir allt 
kapp á að halda fengnum hlut og 
gerðu það vel. IBV skoraði reyndar 
mark, fljótlega eftir mark Fylkis-
manna en það var dæmt af vegna 
rangstöðu og voru ekki allir sammála 

BJARNÓLFUR, sem hér brosir breitt, fær vonandi sem flest 
tækifæri til að gleðjast með félögum sínum í sumar þó ástandið mætti 
vera betra í dag. 

því. En marktækifæri ÍBV var hægt 
að telja á fingrum annarrar handar í 
leikslok, aðeins eitt alvörufæri leit 
dagsins ljós í síðari hálfleik en það var 
bæjarstjórínn, Ingi Sigurðsson sem 
skaut að marki en varnarmenn Fylkis-
manna, sem höfðu margir raðað sér á 
marklínuna, vörðu skotið. 

í heild spilaði ÍBV mjög illa í 

leiknum. Liðið svaf illa á verðinum 
þegar það fékk markið á sig en eftir 
það var varnarleikurinn þokkalegur. 
Enn var hróflað við öftustu vamarlínu, 
Einar Hlöðver Sigurðsson lék sinn 
fyrsta leik í byrjunarliðinu og stóð sig 
vel. 

Breyting, sem gerð var á miðjunni, 
skilaði sér engan veginn, Gareth 

Graham er líklega ekki vanur því að 
spila við þessar aðstæður og náði sér 
engan veginn á strik. Sóknarleikurinn 
var ekki á þeirri línu sem hentar liðinu, 
stungur fram á Tómas Inga ganga ekki 
upp enda er hann sterkari þegar hann 
fær boltann í lappimar. 

Nú þegar fimm umferðir eru liðnar 
er athyglisvert að skoða stöðuna í 
deildinni. Þau lið sem spiluðu hreinan 
úrslitaleik um Islandsmeistaratitilinn 
síðasta sumar, IA og ÍBV, verma 
neðstu tvö sætin. 

Það sem meira er, nú hefur ÍBV 
tapað þeirri ógn sem heimavöllurinn 
var fyrir önnur lið enda hefur liðið 
ekki tapað tveimur leikjum í röð á 
heimavelli í rétt tæplega átta ár. 
Byrjunin á mótinu var reyndar keimlík 
og síðastliðið sumar þegar liðinu gekk 
ekkert allt of vel. IBV var með sjö stig 
eftir fjórar umferðir sem hefði gengið 
eftir með sigri á Keflavík núna. 

Þegar þetta er skrifað skilja sex stig 
að efsta liðið, KR og ÍBV, sem situr í 
níunda sæti þannig að nú fer hver að 
verða síðastur til að blanda sér í topp-
baráttuna. Leikurinn gegn Þór á 
Akureyri mun skera úr um framhaldið 
og ljóst að liðið verður að sýna mun 
betri leik þar en gegn Fylkismónnum. 
ÍBV spilaði 4-4-3 
Birkir Kristinsson, Hjalti Jóhannesson, 
Páll Hjarðar, Einar Hlöðver Sigurðs-
son, Unnar Hólm Ólafsson, Gareth 
Graham, Bjarnólfur Lárusson, Atli 
Jóhannsson, Bjarni Geir Viðarsson, 
Tómas Ingi Tómasson, Gunnar 
Heiðar Þorvaldsson. 

Símadeild karla: Njáll Eiösson þjálfari 

Utlitið er að verða nokkuð svart 
Gengi karlanna hjá ÍBV í upphafi 
sumars hefur ekki verið sem best og 
hefur liðið ekki fundið taktinn. 
Nokkum skjálfta er að finna á meðal 
stuðningsmanna liðsins og hafa menn 
áhyggjur af því að liðið þurfi að 
berjast fyrir tilverurétti sínum á meðal 
þeirra bestu í sumar. 

Fréttir hittu Njál Eiðsson þjálfara 
eftir leik ÍBV og Fylkis og hann tók 
undir það að gengi liðsins fram að 
þessu hefur verið slakt. 

„Það var mjög erfitt að spila fót-
bolta í dag og aðstæðurnar réðu því 
miður of miklu í dag enda mjög erfitt 

að spila á móti svona vindi. Við lögð-
um auðvitað upp með að sigra enda 
þurftum við nauðsynlega á þremur 
stigum að halda. Við réðum leiknum 
fyrstu mínúturnar, fengum fimm eða 
sex hom en svo fá þeir sannkallað 
gjafamark strax á tíundu mínútu. Það 
má eiginlega segja að það hafi verið 
eina færið þeirra. Reyndar fengu þeir 
svo ágætt færi undir Iokin en meira 
var það ekki," sagði Njáll. 
Er þá ekki aðaláhygguefhið hversu illa 
liðinu gengur sóknarlega? 

„Við enim að fá á okkur mjög ódýr 
mörk. Það var mjóg slæmt hjá okkur 

að fá á okkur mark á móti vindinum 
en fyrst og fremst finnst mér áhyggju-
efni hversu fá stigin eru. Fjögur stig af 
fimmtán mögulegum sendir okkur 
einfaldlega á kaf í botnbaráttuna." 
Annað tapið í röð á heimavelli er 
staðreynd. Það virðist fátt ganga lið-
inu í hag um þessar mundir? 

,Já, það er rétt. í dag vorum við 
auðvitað án miðvarðanna tveggja frá 
því í fyrra, þeirra Hlyns og Kjartans og 
við erum í vandræðum. Við vissum 
að þetta yrði erfitt í upphafi en ég held 
að fáir hafi átt von á þessu." 
Undirbúningur liðsins fyrir tímabilið 

var erfitt, erum við ennþá að súpa 
seyðið af því? 

„Að einhverju leyti en mér fannst 
samt ekki mikill munur á IBV og 
Fylki í dag. Þetta datt þeirra megin í 
dag. Við hefðum alveg eins getað 
unnið leikinn en við gerðum það ekki, 
samt sem áður vomm við fótboltalega 
séð síst slakara liðið. Ef maður er hins 
vegar raunsær þá er útlitið svart. 
Menn segja jafnvel að það sé nóg eftir 
af mótinu ennþá en við megum ekki 
hugsa svona því það eru ekki nema 
þrettán leikir eftir. En við emm ekkert 
hættir, langt í frá." 

Knattspyrna: Vöruvalsmótio verður um helgina 

Motið nuna verður stærra en i fyrra 
Vömvalsmótið verður sett í kvöld við 
hátíðlega athöfn og verður setningin 
með hefðbundnu sniði. 

Farið verður fylktu liði í skrúð-
göngu frá Barnaskóla klukkan 20.00 
og gengið niður á Týsvöll þar sem 
setningin fer fram. Reyndar verður 
tekið smá forskot á sæluna í dag því 
fyrstu leikirnir verða leiknir í dag. 
Mótið í fyrra var með nokkuð öðru 
sniði en undanfarin ár, flokkunum var 
fækkað og dagskránni breytt. Þetta 
mæltist vel fyrir og nú verður þeirri 
vinnu sem þar var byrjað á, haldið 
áfram. 

Gísli Guðmundsson, handknatt-
leiksmarkvörður með meim, er móts-
stjóri í ár eins og í fyrra. 

„Þetta verður örlítið stærra hjá 
okkur í ár en í fyrra. Við eigum von á 
700 stelpum frá tíu félögum en liðin 
verða alls 58. Við fækkuðum um einn 
flokk í fyrra og emm núna með fjórða, 
fimmta og sjótta flokk. Svo eigum við 
að sjálfsógðu von á því að enn fjöl-

mennari hópur aðstandenda láti sjá sig 
enda var almenn ánægja með mótið í 
fyrra. Sjálfum finnst mér frábært að fá 
tækifæri til að vinna í jafn góðu 
íþróttaumhverfi og er héma í Eyjum. 
Það er svo gaman að fá tækifæri til að 
hitta skemmtilegt fólk og þetta mót 
hefur alveg sérstakan sjarma yfir sér. 
Og svo eru Eyjamenn auðvitað 
snillingar í að halda svona mót, ég 
þarf ekkert að taka það fram," sagði 
Gísli að lokum. 

IBV-stúlkur 
hafa oft náð 

góðum árangri 
á Vöruvals-

mótinu. 

íþró 
réttir 

Misjafnt gengi yngri 
flokkanna 
Annar flokkur karla lék gegn Fylki 
á þriðjudagskvöld og fór leikurinn 
fram á Helgafellsvellinum. Leik-
urinn var fjörugur, alls vom skomð 
sex mörk en því miður vora fjögur 
þeirra Fylkismanna. Lokatölur 
urðu því 2-4 en staðan í hálfleik var 
2-3. Mörk ÍBV skomðu þeir Kevin 
Barr og Ivar Róbertsson. 

Þriðji flokkur karla lék tvo leiki 
um helgina og fór þeir báðir fram á 
fastalandinu. Fyrst var leikið gegn 
Stjömunni á laugardaginn og end-
aði sá leikur 0-0. Á sunnudeginum 
var svo leikið gegn FH í bikar-
keppninni og fór leikurinn fram í 
Hafnarfirði. Heimamenn unnu 
leikinn 4-1 og því er ÍBV úr leik í 
bikamum þetta árið en mark ÍBV 
skoraði Einar Kárason. 

Á þriðjudaginn lék fimmti 
flokkur karla sína fyrstu leiki í 
íslandsmótinu en þá komu FH-
ingar í heimsókn. ÍBV teflir fram 
fjóram liðum í fimmta flokki. A-
liðið 3-3, B-liðið 3-3, C-liðið 1-5 en 
D-liðið 1-4. 

Þriðji flokkur kvenna lék tvo leiki 
um helgina og fóru báðir fram á 
Stór-Reykjavíkursvæðinu. Á laug-
ardaginn var leikið gegn Vals-
stúlkum og endaði leikurinn með 
sigri heimastúJkna 3-4. 

A sunnudaginn mættu stelpurnar 
svo Stjömunni 0-6. Fjórði flokkur 
kvenna lék einnig tvívegis um 
helgina, fyrst gegn ÍR og svo gegn 
Fylki en viðureignirnar fóra fram í 
Reykjavík. í fjórða flokki kvenna 
era bæði A- og B-lið en A-liðið 
vann ÍR, gerði jafntefli 1-1 og B-
liðið 5-0. Á sunnudeginum vann 
svo A-liðið Fylki 0-0 og B-liðið 
1-2. 

KFS með fullt hús 
stiga 
KFS lék á þriðjudagskvöld gegn 
Árborg og fór leikurinn fram á 
Eyrarbakkavelli. KFS fataðist 
ekkert flugið á útivelli og virðist 
liðið vera í feiknaformi um þessar 
mundir. Staðan í hálfleik var 0-2 og 
lokatölururðuO-4fyrirKFS. Mörk 
liðsins skoruðu þeir Sindri 
Grétarsson, Yngvi Borgþórsson, 
Rúnar Svan Vöggsson og Trausti 
Hjaltason. 

Framundan 

Föstudagur 14. júní 
Kl. 20.00 KFS-KR Coca-Cola 
Bikarkeppnin 
Laugardagur 15. júní 
Kl. 14.00 IBV-FH U23 Coca-Cola 
Bikarkeppnin 
Kl. 14.00ÍBV-BÍ4.fl.karla 
Kl. 16.00 ÍBV-Þór Ak. 3. fl. karla 
Sunnudagur 16. júru' 
Kl. 14.00 Þór Ak.-ÍBV 3. fl. karla 
Kl. 16.00 ÍBV-KA 2. fl. karla 
Miðvikudagur 19. júní 
Kl. 17.00 IBV-Breiðablik 5. fl. 
karla A- og C-lið 
Kl. 17.50 ÍBV-Breiðablik 5. fl. 
karla B- og D-lið 
Kl. 19.00 Stjaman-ÍBV Símadeild 
kvenna 
Kl. 19.15 Þór Ak.-ÍBV Símadeild 
karla 
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Alvarlegt umferðarslys við Höllina: 
Aðgerða er þörf 

til að auka öryggi 
hallargesta 

-segir lögreglan 

í 
í 
I 
í 
! 

VÖRUVALSMÓTIÐ fórfram um síðustu helgi og voru þessar ÍBV-stelpur ífjórða 
flokki á meðal keppenda. Sjá nánar á síðum 12 og 13. 

Náttúrustofa Suðurlands: 

Ingvar Atli nýr forstöðumaður 
Um miðjan dag í gær var tekin 
ákvörðun um ráðningu Ingvars 
Atla Sigurðssonar jarðfræðings í 
stöðu forstöðumanns Náttúru-
stofu Suðurlands í Vestmanna-
eyjum. 

Þrír sóttu um stöðuna og hinir 

tveir voru Óskar Knudsen sem 
hefur gráðu í jarðfræði og Erpur 
Snær Hansen líffræðingur. 
Ingvar, sem er 41 árs gamall, er 
með BSc próf í jarðfræði og 
bergfræði frá Háskóla Islands og 
doktorsgráðu í berg og jarðefna-

fræði frá háskóla í Tasmaníu og 
hefur starfað undanfarin ár sem 
sérfræðingur á friðlýsingasviði 
hjá Náttúruvernd ríkisins. Ekki 
er ljóst hvenær hann tekur til 
starfa en það mun skýrast 
fljótlega. 

Mjög alvarlegt umferðarslys varð 
seinni part laugardags þegar 
keyrt var á stúlku fyrir utan 
Höllina. Jeppabifreið, sem ekið 
var niður Strembugötu, lenti á 
stúlku sem var á leiðinni yfir 
götuna og lenti hún undir 
afturhjóli bifreiðarinnar. Stúlkan 
slasaðist mikið og var flutt með 
sjúkraflugi til Reykjavíkur þar 
sem hún gekkst undir aðgerð, en 
hún er m.a. bæði mjaðma-
grindarbrotin og lærbrotin. 

Jeppabifreiðin var ekki á mikilli 
ferð þegar slysið átti sér stað en það 
hefur vakið upp spurningar um að-
gengi að Höllinni en bílum er lagt 
beggja vegna götunnar þegar mikið 
er um að vera í húsinu. Þrengir það 
aksturssvæði annara ökumanna sem 
þarna þurfa að fara um. 

Tryggvi Kr. Ólafsson rannsóknar-
lögreglumaður sagði í samtali við 
Fréttir að ekkert banni ökumönnum 
að leggja þarna fyrir utan en ljóst sé 
að eitthvað þurfi að gera til að auka 
öryggi hallargesta. 

„Til dæmis að láta alla koma neð-
an að Höllinni, þar er hægt að 
leggja einkabílunum og hafa svæð-
ið að ofan fyrir rútur og leigubfla," 

sagði Tryggvi. 
Ljóst er að slíkt myndi minnka 

umferð gangandi vegfarenda um 
Strembugötuna en þar er talsverð 
umferð og oft fara bflar þar geyst 
um. Nú er Shellmótið á dagskrá 
helgina 28. - 30. júní og má búast 
við enn fleiri gestum en voru hér á 
Vöruvalsmótinu og segir Tryggvi 
að væntanlega verði farið yfir 
stöðuna þegar nær dregur, varðandi 
óryggisatriði. 

„Við vitum reyndar ekki enn hvar 
matur fyrir mótsgesti verður en ég 
geri ráð fyrir að hann verði í 
Höllinni og það verður farið vand-
lega yfir þau mál." 

Tryggvi sagði það vel koma til 
greina að vera með gæslu við 
Höllina en það var gert á lokahófi 
Vöruvalsmótsins á sunnudag þar 
sem lögregluþjónn var fyrir utan 
allan tímann og stjórnaði umferð á 
svæðinu og gekk það mjög vel fyrir 
sig. 
„Þó er ekkert ákveðið í stöðunni 

enn sem komið er," sagði Tryggvi 
að lokum. 

m<MStuh 
yéstmannaeyja 2002 

Sumarstúlk-
urnar 2002 
Það styttist í Sumar-
stúlkukeppnina og er Halla 
Ijósmyndari byrjuð að mynda 
stúlkurnar átta sem taka þátt 
í keppninni. Hún verður í 
Höllinni 13. júlí og eru 
keppendur f.v. Thelma Ýr 
Tómasdóttir, Bjarný Þor-
varðardóttir, Bjartey 
Hermannsdóttir, Guðbjörg 
Helgadóttir, Guðlaug' 
Arnþrúður Guðmundsdóttir, 
Erna Dögg Sigurjónsdóttir, 
Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 
og Kristjana Ingibérgsdóttir. 

¥*5k 
ORVGGI 

TM-ORYGGI 
fyrir fjölskylduna 

sameinar öll tryggingamálin 
á einfaldan og hagkvæman hátt 

- öllum ^^^••••^B ^^^^^ 

B R A G G I N N S.F. 
F L Ö T U M 2 0 

Víðgerðir og smurstöð 
Sími 431 3235 

Rettingar og sprautun 
Sími 481 1535 
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ÍBV með þrjú sull 03 tvö silfur 
-á þrettánda pæjumóti ÍBV 

mwm 
Það hefur væntanlega ekki farið 
framhjá mörgum að um helgina 
fór fram hér í Eyjum eitt stærsta 
knattspyrnumót sem haldið er ár 
hvert í kvennaboltanum. Um sjö-
hundruð þátttakendur voru 
mættir á Vöruvalsmótið sem 
virðist vera ná sér á strik aftur eftir 
að hafa verið á niðurleið árin áður. 
Þær breytingar sem núverandi 
mótstjórn gerði á mótinu í fyrra er 
að skila meirí umfjöllun um mótið 
sem gerir það eftirsóknarverðara 
fyrir stelpurnar. Mótið í ár tókst 
mjög vel, veðrið var ágætt 
mótsdagana og allt gekk 
samkvæmt áætlun. 

Framkvæmdin á mótinu var 
með svipuðu sniði og árið áður, 
flokkarnir voru þrír, fjórði, fimmti 
og sjötti flokkur kvenna og var 
keppt í A- og B-Iiðum í fjórða og 
sjötta flokki en í fimmta flokki 

bættust C-liðin við. Þó að 
fótboltinn hafi spilað stóra rullu í 
mótinu þá var séð til þess að varla 
liði sú mínúta hjá stelpunum þar 
sem þær höfðu ekki eitthvað fyrir 
stafni og meðal þess sem boðið var 
upp á var golfkennsla, stuttur 
útreiðartúr, bátsferð, kvöldvaka, 
diskótek, frítt í sund og svo 
snæddu að sjálfsögðu allar 
stelpurnar saman í Höllinni. Þar 
fór einnig fram verðlauna-
afhending en þar var gerð ein 
breyting á í ár, nú var ekki 
verðlaunað fyrir flest skoruð mörk 
og ekki ólíklegt að framkvæmdin 
við að telja saman mörkin hafi 
orðið til þess að þessum lið var 
sleppt. Annars voru fjölmörg 
verðlaun veitt í lok mótsins og voru 
ekki margir þátttakendur sem ekki 
fengu einhver verðlaun. Meðal 
annars voru veitt verðlaun fyrir 
prúðustu liðin, háttvísisverðlaun 
Visa og KSÍ, prúðustu 
leikmennirnir og þeir bestu í 
hverjum flokki fyrir sig. 
Hápunkturinn var svo þegar 
tilkynnt var hver hlyti 
Lárusarbikarinn, sem er veittur 
þeim leikmanni sem þykir vera 
hvað efnilegastur. Það kom í hlut 

MEISTARARIBV í 5. flokki A. efri röð frá vinstri: Stefanía þjálfari, Andrea, Eva María, Arna Björk, Fjóla og 
Erna aðstoðarþjálfari. Neðri röð frá vinstri: Bylgja Dögg, Elísa, Kristín Erna og Lovísa. 

ungrar Skagastúlku, Thelmu Ýr 
Gylfadóttur enda vakti hún mikla 
athygli í mótinu. 

t mótslok var ekki annað að sjá 
en að á hverju andliti væri bros á 
vör, bæði hjá stelpunum og 

forráðamönnum liðanna en það 
ættu að vera bestu þakkirnar sem 
þeir sem að mótinu koma fá. 

Vöruvalsmeistarar 
-5flokkurlBVa,bogcli 

Verðlaunahafar í Vöruvaismótinu í ár: i'.v. Sara Hrund Ólafsdóttir, Stefanía 
Valdimarsdóttir, Anna Þóra Hrólfsdóttir, Arna Björk Guðjónsdóttir, Alexandra 
S. Sumarliðadóttir og Thelma Yr Gylfadóttir. 

5. flokkur IB V stóð sig með mikilli 
prýði og sigraði í keppni a, b og c 
liða. Sömu Iið kepptu til úrslita í 
öllum leikjunum, IBV og Breiða-
blik, a-liðið sigraði 1-0, b-liðið 4-0 
oec-liðið5-l. 

B-Iið IBV: f.v. Aníta, Bylgja, Her-
dís, Kristrún, Sara, Dröfn, Heiða, 
Ingunn, Steinunn og Stefanía 
þjálfari. 

C-lið IBV: f.v. Berglind, Birgitta, 
Erna Dögg, Erna, Bryndís, Helga 
Lilja, Elfa og Rakel. 

Úrslit mótsins: 
4. flokkur a-lið: 
l.Breiðablik 
2.ÍA 
3. KA 

4. flokkur b-lið: 
l.Breiðablik 
2.KA 
3. Fram 

5. flokkur a-lið: 
1. ÍB V 
2. Breiðablik 
3. Fjölnir 

5. flokkur b-lið: 
l.ÍBV 
2. Breiðablik 
3. UMFA 

5. flokkur c-lið: 
l.ÍBV 
2. Breiðablik 
3. Fjölnir/Breiðablik 2 

6. flokkur a-lið: 
l.Breiðablik 
2. ÍBV 
3. FH/UMFA 

6. flokkur b-Iið 
l.FH 
2.ÍBV 
3. Breiðablik 

Besti leikmaður 6. flokks: 
Stefanía Valdimarsdóttir Breiðabliki 

Besti leikmaður 5. flokks: 
Ama Björk Guðjónsdóttir ÍBV 

Bestí leikmaður 4. flokks: 
Thelma Ýr Gylfadóttir ÍA 

Lárusarbikarinn: 
ThelmaÝrGylfadóttirfA 

Prúðasti leikmaður 6. flokks: 
Alexandra S. Sumarliðadóttir ÍB V 

Prúðasti leikmaður 5. flokks: 
Anna Þóra Hrólfsdóttir Fjölni 

Prúðasti leikmaður 4. flokks: 
Sara Hrund Ólafsdóttir Stjömunni 
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Gek k mjög vel fyrir sig 
Magnús Sigurðsson, framkvæmda-
stjóri unglingastarfs IBV og einn af 
þeim sem bera Vöruvalsmótið á 
herðum sér, sagði í samtali við 
Fréttir að mótið hefði gengið mjög 
vel fyrir sig. 
„Ég hef ekki heyrt annað en að allir 
séu mjög sáttir. Framkvæmdin á 
mótinu gekk mjög vel, mótið rúllaði 
ágætlega en þetta byggist mikið á að 
fá sjálfboðaliða, s.s. dómara til að 
dæmið gangi upp. Veðrið spilar líka 
inn í þetta en það var mjög gott á 
meðan á mótinu stóð. Þetta var 
þrettánda mótið sem við hóldum 
þannig að reynslan fyrir mótshaldinu 
er mikil hjá okkar fólki og það hefur 
ekki lítið að segja." 
En hvernig gengur undirbúningur 
fyrir svona mótfyrir sig? 
„Við byrjuðum strax í janúar og 
febrúar að heyra í félögunum og þá 
má segja að grunnvinnan fyrir mótið 
byrji. Svo eykst þetta með hverri 
vikunni sem lfður og síðasta mán-
uðinn er ansi stíf keyrsla. Reyndar 
erum við strax farnir að huga að næsta 
móti, við settumst niður núna og 
punktuðum niður hvað mætti betur 
fara. Það eru ágætt að hafa þetta á 
blaði þegar við byrjum á næsta móti ef 
við ætlum að breyta einhverju." 
Voru ekki allir sáttir í lok mótsins ? 
„Jú við höfum ekki orðið varir við 

annað en að allir hafi farið héðan með 
bros á vör. Það koma auðvitað alltaf 
upp einhver smá vandamál á meðan 
mótinu stendur en það er alltaf leyst 
þannig að allir verði sáttir." 
Nú er samkeppnin alltafað aukast í 
svona mótshaldi, hvernig stendur 
Vöruvalsmótið sig f samanburði við 
önnur álíkamót? 
„Eg held að Vöruvalsmótið sé mjög 
góður kostur. Lið sem ákváðu að 
prufa að fara t.d. á Siglufjörð fyrir 
tveimur árum eru farin að koma aftur 
til okkar þannig að við erum bjartsýnir 
á framtíð mótsins. Það er auðvitað 
mikil samkeppni í þessu en fyrir tíu 
árum voru bara tvö mót fyrir stelpur. 
Nú eru þau orðin fjögur og það 
fímmta er að fara af stað í sumar 
þannig að við verðum að vera á tánum 
til að halda ferskleikanum á mótinu. 
Annars er mjög erfitt að sjá það út 
hverjir koma og hverjir ekki. Valur 
var t.d. ekki með núna þrátt fyrir að 
allar stelpurnar vildu koma. Foreldra-
ráðið þar ákvað að prufa Siglufjörð en 
ætli þær komi ekki aftur til okkar á 
næsta ári. Fyrir tveimur árum var 
ákveðið að sleppa þriðja flokkinum 
vegna dræmrar þátttöku en nú er lagt 
hart að okkur að taka hann aftur inn og 
það hlýtur að segja okkur eitthvað um 
hversu mótið er að verða vinsælt." 

VERÐUM að vera á tánum til 
að halda ferskleika mótsins," 
sagði Magnús Sigurðsson einn 
framkvæmdastjóra mótsins. 

Skagastúlkan ThelmaÝr Gylfadóttir vakti mikla athygli á mótinu og 
hlaut Lárusarbikarinn sem efnilegasti leikmaður mótsins. 

Sumarkvedja trá 
Samkót Vestmannaeyja 

Þær fylgdust spenntar með úrslitarimmu IBV og Breiðabliks í 5. flokki a 
liða. 

Það var hart barist á tíu völlum alla helgina og hvergi gefið eftir. Oft sáust 
glæsileg tilþrif og ljóst að framtíðin í kvennaknattspyrnu á Islandi er björt ef 
stúlkurnar halda áfram á sömu braut. 

Þá er vortónleikum Samkórsins lokið og við tekur langur tími í bið eftir næstu 
æfingu að mati okkar samkórsfélaga. Áætlað er að starfið hefjist að nýju í 
upphafi septembermánaðar, svo fremi að auglýsingum okkar verði svarað sem 
birtar hafa verið í blöðum, en eins og eyjabúum er kunnugt um hætti stjórnandi 
okkar, hún Bára Grímsdóttir, eftir sjö ára gott og ánægjulegt tímabil og flutti til 
Englands. 
Við viljum enn og aftur þakka henni fyrir góðan og yndislegan tíma, með ósk 
um bjarta framtíð og að hún eigi eftir að vinna með okkur seinna meir. 
Eg vil ítreka að þegar starfið hefst að nýju í september óskum við eftir að allir 
mæti og að nýjum félögum verður vissulega tekið opnum örmum. 

Að endingu vil ég lofa ykkur að njóta með okkur þeirra mynda sem teknar voru 
í grillveislu Samkórsins sem haldin var þann 15. júní suður á eyju. 

Við í Samkór VM óskum ykkur öllum gleðilegs sumars og þökkum fyrir 
frábærar móttökur undanfarin ár 

Með söngkveðju 
Blaðafulltrúi Samkórs VM 
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AÐ venju var mikið um að vera í
Vestmannaeyjum þegar knatt-
spyrnustúlkur úr 6., 5. og 4. flokki
mættu til leiks á árlegt Pæjumóti,
Vöruvalsmót ÍBV. Sjö félög sendu
lið til keppni og voru alls 47 lið á
þeirra vegum – rúmlega 600 kepp-
endur. Veðrið lék við mótsgesti.
Mótið var sett á föstudaginn og
lauk í gær, en undanfarin ár hefur
mótið staðið yfir í fjóra daga en
ekki þrjá. 

Í 4. flokki sigraði Fram í keppni
A-liða eftir 2:0-sigur gegn ÍBV. Í
keppni B-liða í þessum flokki léku
tvö lið frá ÍBV og hafði ÍBV 1 betur,
2:1, gegn ÍBV 2.

Breiðablik og FH áttust við í úr-
slitum A-, B- og C-liða í 5. flokki.
Breiðablik hafði betur í öllum
þremur viðureignum liðanna með
sömu markatölu, 3:0. 

Í yngsta aldursflokknum áttust
við Breiðablik og Afturelding í úr-
slitum A-liða og hafði Kópavogs-
liðið betur, 2:0. Í keppni B-liða í 6.
flokki mættust Breiðablik 1 og 2 í
úrslitum og hafði Breiðablik 2 bet-
ur, 2:0. 

Stúlkurnar spörkuðu ekki aðeins
í boltann í Vestmannaeyjum um
helgina þar sem ýmislegt var á dag-
skrá mótsins sem braut upp daginn
hjá keppendum, foreldrum sem og
fararstjórum. Kvöldvaka var í
Þórsheimilinu á föstudaginn og
einnig sigldu margir umhverfis
Heimaey í skoðunarferðum sem
boðið er upp á. 

Líf og 
fjör í

Eyjum

Morgunblaðið/Sigfús Gunnar Guðmundsson

Stúlkur úr 4. flokki ÍBV fagna einum af sigrum sínum í mótinu. Frá vinstri: Nína Gísladóttir, Hafdís Guðnadóttir, Sara Sjöfn Grett-
isdóttir, Svava Kristín Grétarsdóttir, Þórhildur Ólafsdóttir, Rakel Ýr Ívarsdóttir, Sædís Magnúsdóttir og Jóna Sigurðardóttir.

Ástrós Gunnarsdóttir, Breiðabliki, og Andrea Káradóttir, ÍBV,
kljást um knöttinn í leik í 4. flokki.

Andrea María Fleckenstein og Sonja Gylfadóttir úr FH berjast
við KR-inginn Gróu Ragnheiði Benediktsdóttur í leik í 4. flokki.

Aftureldingarstúlkurnar Kristrún Kristmundsdóttir og Snædís
Guðmundsdóttir léku í 6. flokki.

Fanndís Friðriksdóttir úr 4. flokki ÍBV var valin efnilegasti leikmaður Pæjumótsins sem lauk í
Vestmannaeyjum í gær og hlaut hún að viðurkenningu Lárusarbikarinn.

Marta Sif Jónsdóttir,
Breiðabliki, sýnir listir sínar. 

ÍÞRÓTTIR
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Ferli Sampras að Ijúka 
Tennis: Flest bendir nú til þess 
að einn besti tennisspilari 
heims fyrr og síðar, Pete 
Sampras, leggi spaðann á hill-

-una á þessu ári.Sampras,sem 
er 31 árs og hefur unnið 14 
stórmót á ferlinum, náði sér 
ekki á strik á franska meistara-
mótinu á dögunum.Franska 
mótið er eitt þeirra sem hann 
hefur aldrei borið sigur úr 

býtum Í.Sampras skýrði frá því 
í viðtali við franska (þróttablað-
ið L'Equipe að honum tækist 
aldrei að vinna franska mótið 
því hann myndi ekki keppa 
framar á því. Sampras verður 
ekki heldur með á Wimbledon-
mótinu síðar í sumar og sú 
ákvörðun ertalin ýta undir 
þær sögusagnir að hann sé að 
hætta. 

Dunn á leið til Birmingham 
KNATTSPYRNA: Enska úrvals-
deildarliðið Birmingham ætlar 
sér meiri hluti í ensku úrvals-
deildinni á næstu leiktíð en 
þeirri síðustu. Graeme Sou-
ness, knattspyrnustjóri Black-
burn, staðfesti það um helgina 
að David Dunn væri á förum 
frá liðinu til Birmingham fyrir 
röskar 650 milljónir króna. 

Þetta eru ekki einu kaupin sem 
fyrirsjáanleg eru hjá Birming-
ham en félagið hefur mikinn 
áhuga á Hollendingnum Pierre 
Van Hoodjidonk hjá Feye-
noord. Souness ætlar að nota 
hluta peningaupphæðarinnar, 
sem hann fær fyrir Dunn,til 
leikmannakaupa og hefur mik-
inn áhuga á að kaupa Lorenzo 
Amoruso hjá Glasgow Rangers 

Vöruvalsmótið fór fram íblíðviðri íEyjum um helgina: 

Vel heppnað 
mmmmmmmmmmmmmmmrmmmmmmmammmmmammmmKimamxammsis | | | [ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Um helgina fór fram hið ár-
lega Vöruvalsmót en mótið 
var áður kallað Pæjumót sem 
flestir kannast við. Á mótinu 
koma saman ungar knatt-
spyrnukonur víðs vegar af 
landinu en keppt er í þremur 
aldursf lokkum, fjórða, fimmta 
og sjötta flokki. Mótið í ár er 
það fjórtánda í röðinni en 
undanfarið ár hefur Vöruvals-
mótið verið að þróast og 
breytast í takt við aukna sam-
keppni. 

í ár var mótið stytt um einn dag, í 
stað þess að hefja mótið á fimmtu-
degi hófst það á föstudegi án þess 
þó að það kæmi niður á leikjafjölda 
mótsins. Þannig var einblínt á 
knattspymuna, stelpurnar spiluðu 
fótbolta frá morgni til kvölds og á 
kvöldin var svo ýmiss konar 
skemmtun. 

„Stelpurnar voru marg-
ar hverjar með hreint 

út sagt ótrúlega færni í 
íþróttinni og verður 
fróðlegt að fylgjast 
meðþeim íframtíð-

mni." 

EFNILEGASTI LEIKMAÐURINN: Fanndfs Friðriksdóttir úr IBV hlaut Lárusarbikarinn í 
ár en hann er veittur þeirri stúlku sem efnilegust þykir. DV-myndÓmar 

Það er óhætt að segja að tilþrifm 
á vellinum em það sem stendur 
upp úr eftir mótið, stelpumar vom 
margar hverjar með hreint út sagt 
ótrúlega fæmi í íþróttinni og verður 
fróðlegt að fylgjast með þeim í 
framtíðinni. Mótið gekk líka mjög 
vel upp, allar tímasetningar stóðust 
og ljóst að Vöruvalsmótið stenst all-
an samanburð. Veðrið hefur ávallt 
mikið um það að segja hvernig tekst 
til en á meðan mótið stóð var brak-
andi blíða í Eyjum, reyndar smá-
vindur en sólin skein og var hlýtt í 
veðri. 

650 þátttakendur 
Alls vom þátttakendur í ár um 

650 manns en þegar foreldrar og 

forráðamenn em teknir inn í þessa 
tölu má áætla að tæplega eitt þús-
und manns hafi verið í tengslum við 
mótið í Eyjum. Vöruvalsmótið var 
formlega sett á föstudagskvöldinu í 
íþróttahöllinni en setningin var 
færðinníhúsþettaárið. Fyrstileik-
dagur var þá búinn en á setning-
unni var keppni haldið áfram en þá 
var keppt í ýmsum þrautum. Há-
punktur kvöldsins hjá stelpunum 
var án efa þegar Hreimur Heimis-
son steig á svið og söng nokkur lög. 

Fanndís valin best 
Á síðasta keppnisdegi fóm svo 

fram úrslitaleikirnir en þeir fóm 
fram á þjóðarleikvangi Vestmanna-
eyinga, Hásteinsvelli. Úrslitaleikur 

fjórða flokks, milli ÍBV og Fram í A-
liðum, var mjög spennandi en bæði 
lið sóttu nokkuð. Maríu Rós Arn-
grímsdóttur tókst hins vegar að 
koma Fram yfir í upphafi leiks og 
Gunnhildur Emilsdóttir bætti við 
öðm marki Framara skömmu fyrir 
leikhlé. I seinni hálfleik skiptust lið-
in á að sækja, Eyjastúlkur sóttu_ 
meira en Framstúlkur beittu hættu-
legum skyndisóknum. Hvomgu liði 

„Þegar mótinu var svo 
slitið var ekki að sjá 

annað en að allir 
gengju ánægðir út." 

tókst hins vegar að skora og lokatöl-
ur því 2-0 fyrir Fram. 

Mótinu var svo slitið formlega í 
Höllinni þar sem fjöldi viðurkenn-
inga var veittur auk þess sem sigur-
vegarar mótsins fengu sín verðlaun. 
Hápunkturinn á lokahófinu var svo 
þegar tilkynnt var hver fengi Láms-
arbikarinn en hann er veittur þeirri 
stúlku sem þykir vera efnilegust. í 
ár kom það í hlut Fanndísar Frið-
riksdóttur, ÍBV, og að sögn kunn-
ugra var hún vel að því komin að 
vera krýnd efnilegust eftir mótið. 
Þegar mótinu var svo slitið var ekki 
að sjá annað en að allir gengju 
ánægðir út og ljóst að þrátt fyrir 
tapleiki og vonbrigði hafi allir 
skemmt sér vel í Eyjum um helgina. 

-Jgi 

BESTA LIÐIÐ: Breiðabliksstúlkur 
urðu fimmfaldir pæjumóts-meistar-
ar í ár og voru þannig óumdeilan-
lega sigursælasta félag mótsins. 
Þær náðu sér ekki á strik í 4.flokki 
en í 5.-6. flokki lentu þær í fyrsta 
sæti hvort sem um ræðir A-, B- eða 
C-lið. Þá var Þórdís Anna Ásgeirs-
dóttirvalin besti leikmaðurinn Í5. 
flokki og í þeim 6. var það Gunn-
hildur Omarsdóttir sem varð fyrir 
valinu. Það er skemmst frá því að 
segja að báðar koma þær úr Breiða-
bliki. Þessi árangur undirstrikar það 
sem var reyndar löngu vitað - yngri 
flokka starfið hjá Breiðabliki í 
kvennaknattspyrnunni er frábært 

DV-myndir Ómar 

Getum borið 
höfuðið hátt 
segirforeldristúlkna úr Breiðabliki 

Bjarni Hjartarson sat í góðu 
yfirlæti í brekkunni við völlinn, 
umkringdur ungum meyjum úr 
Breiðabliki. Þau vom að fylgj-
ast með leik KR og Stjörnunnar 
en þegar myndavélin var tekin 
upp vom stelpurnar ekki lengi 
að stilla sér upp. Bjarni sagði í 
samtali við blaðamann DV að 
hann væri að koma á Vöruvals-
mótið í fyrsta skipti. 

„Þetta er í fyrsta skipti sem ég 
kem á Vöruvalsmótið og þetta 
er bara alveg frábært. Veðrið 
spillir líka ekki fyrir, sérstaklega 
þegar það er rigning og leiðin-
legt veður í Reykjavík, en mað-
ur hefur gaman af því að láta 
fólk heima vita hvað það er gott 
hérna. 

Hvað er Breiðablik með stór-
ann hóp hérna? 

„Við emm með ansi stóran 
hóp, eitthvað í kringum fjöm-

tíu stelpur og mér skilst að við 
séum með stærsta hópinn. Ég 
er reyndar bara héma sem for-

„Það er bara alveg 
frábærthérna og 
veðrið spillir líka 

ekkifyrir." 
eldri, ég á tvær stelpur héma í 
mótinu, Guðnýju Emu og Gyðu 
Marfu." 

Hvernig hemr Breiðabliki 
annars gengið? 

„Ég held að við getum borið 
höfuðið nokkuð hátt, reyndar 
hefur gengið upp og ofan eins 
og gengur í þessu en fyrst og 
fremst er það reynslan sem 
stelpurnar fá út úr því að spila í 
svona móti." 

-jgi 

„Úrslitaleikurinn 
var mjög erfiður" 

Fram mætti ÍBV í úrslitaleik fjórða flokks A en 
Fram sigraði 2-0. Fyririiði Fram í mótinu var Karen 
Knútsdóttir en hún sagði eftir leikinn að hann hefði 
verið mjög erfiður. 

„Ég held að þetta hafi verið erfiðasti leikurinn hjá 
okkur í mótinu en mér fannst við samt spila mjög 
vel. Þetta var eiginlega okkar besti leikur í mótinu 
en hann var samt mjög erfiður. Það hjálpaði okkur 
hins vegar mikið að skora tvö mörk í fyrri hálfleik." 

- Þið voruð tveimur mörkum yfir í hálfleik. Var 
ákveðið að halda fengnum hlut? 

„Já, en við ætluðum samt að spila betur í séinni 
hálfleik en við gerðum. En við vomm samt nógu 
góðar varnarlega þannig að ÍBV tðkst ekki að skora. 
Við vomm bara ekki nógu ákveðnar," sagði Karen, 
sem var auðvitað hæstánægð með að hafa unnið 
titilinn. 

- Hvernig fannstþér annars mótið vera? 
„Bara mjög skemmtilegt, toppurinn auðvitað að 

vinna mótið í fyrsta skipti." 
-jgi Karen Knútsdóttir, fyrirliði Fram. 
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Roeder segist halda öllum 
KNATTSPYRNA: Glenn 
Roeder, knattspyrnustjóri West 
Ham United, hefur góða trú á 
því að liðið haldi öllum sínum 
bestu leikmönnum þráttfyrir 
fall M.deild ívor.Hérá hann 
við Jermain Dafoe, Joe Cole, 
Freddie Kanoute, Michael 
Carrick,Trevor Sinclair og Dav-

id James. Fallið í l.deild var 
West Ham mikið áfall en félag-

ið er talið sjá á eftir um 
700-800 milljónum og verður 
að mæta því með ákveðnum 
niðurskurði. Roeder segir það 
að sjálfsögðu stefnuna að 
koma liðinu upp í úrvalsdeild 
strax að ári. Það er að frétta af 
Roeder sjálfum að hann er á 
batavegi eftir heilablóðfall í 
apríl og mun hefja vinnu á nýj-

an leik á Upton Park í júlí. 

Del Bosque á ekki von á nýjum samningi 
KNATTSPYRNA: Vincente del 
Bosque, þjálfari Real Madrid, 
hefur ekki mikla trú á því að 
verða boðinn nýr samningur en 
núverandi samningur hans 
rennur út eftir þetta tímabil. 
Þessi ummæli þjálfarans komu 
fram í viðtali við hann í 
spænskri útvarpsstöð (Madríd á 
laugardaginn var. Del Bosque 
hefur mátt sæta harðri gagnrýni 

í vetur og liðið náði ekki að 
verja titilinn í meistaradeildinni 
sem urðu félaginu geysileg 
vonbrigði. Þessu stjömum 
prýdda liði hefur ekki heldur 
vegnað sem skyldi (deildinni 
heima fyrir og heyr nú harða 
baráttu við Real Sociedad um 
spænska meistaratitilinn. Del 
Bosque sagðist eiga þá ósk 
heitasta að verða boðinn áfram-

haldandi samningur hjá Real 
Madrid en hann hefði enga trú 
á því að það gerðist. Sagt er að 
félagið sé þegar byrjað að leita 
að eftirmanni en það verði síður 
en svo auðvelt enda miklar 
kröfur gerðar til árangurs. Nafn 
Arsene Wenger hjá Arsenal hef-

ur verið nefnt til sögunnar og 
hefurforseti Real Madrid átt 
fund með Frakkanum. 

Mótið gekk upp 
ÚRSLITIN A PÆJUMÓTINU 

4.flokkur 

segir Olga Færseth mótsstjórí 
Annar tveggja mótsstjóra Vöru-

valsmótsins var Olga Færseth 
sem ásamt Pálínu Bragadóttur sá 
að mestu um skipulagningu 
mótsins. Olga þurfti reyndar að 
yfirgefa svæðið á miðju móti þeg-
ar hún skaust til Reykjavflcur til að 
leika með íslenska kvennalands-
liðinu og skora eitt mark eða svo. 
Olga sagðí í samtali við DV eftir 
að hafa snúið aftur til Eyja að 

„Veðríð hefur auðvit-

að mikið að segja 
hvernig til tekst. Við 
vorum mjög heppin 

meðveðuríár, 
glampandi sól og það 
hjálpar okkur auðvit-

aðmikið." 

mótið hefði heppnast mjög vel. 
„Ég held að þetta hafi bara 

gengið mjög vel og lítið komið 
upp af einhverjum vandræðum 
sem hafi þurft að leysa," sagði 
Olga og lagði áherslu á hversu 
miklu máli skipti að hafa veðrið 
með sér. 

„Allar tímasetningar hafa hald-
ið sér, en ég reyndar missti af 
laugardeginum, en mér skilst að 
hann hafi gengið mjög vel fyrir 
sig. Veðrið hefur auðvitað mikið 
að segja hvernig til tekst. Við vor-
um mjög heppin með veður í ár, 
glampandi sól og það hjáipar 
okkur auðvitað mikið." 

- Hvemig viðbrögð hafið þið 
svo fengið frá þátttakendum? 

„Bara góð. Eins og ég sagði áð-
an þá hafa ekki komið nein stór-
vandamál upp þannig að mér 
heyrist svona í heildina að fólk sé 
mjög ánægt með þetta." -jgi 

Keppni A-iiða: 
l.sæti 
2.sæti 
3.sæti 

Keppni B-liða: 
l.sæti 
2.sæti 
3.sæti 

Fram 
ÍBV 

Afturelding 

(BV1 
(BV2 

Breiðablik 1 

5.flokkur 

Keppni A-liða 

GOTT TEYMI: Pálínu Bragadóttir og Olga Færseth sáu um skipulagningu 
mótsins og voru ánægðar með afraksturinn. 

í.sæti 
2. sæti 
3.sæti 

Breiðablik 
FH 

Afturelding 

Keppni B-liða: 
l.sætl 
2.sæti 
3.sæti 

Breiðablik 
FH 

Afturelding 

Keppni C-liða: 
Lsæti 
2.sæti 
3.sæti 

ö.flokkur 

Keppni A-liða: 
Lsæti 
2.saeti 

■3,sæti 

Breiðablik 
FH 
'BV;? 

Brelðablik 
Afturelding 

(BV 

Keppni B-liða: 
Lsæti 
2.sæti 

„Það gekk vel að spranga" 
Breiðabiik 1 
Breiðablik 2 
Afturelding 

Bestar: 
4.flokkur 

Á rölti um mótssvæðið rákumst 
við á hressar stelpur úr Mosfells-
bænum sem voru að keppa fyrir 
hönd Aftureldingar. Þær voru í 
fjórða flokki en voru að fylgjast með 
leik ÍBV og KR. Við fengum tvær úr 
hópnum í lftið spjall en það voru 
þær Brynja Bjarnadóttir og Aldís 

Mjöll Helgadóttir. 
Hvernig heíur ykkur gengið í 

mótinu? 
„Bara mjög vel," svara þær í kór 

og Brynja heldur áfram: „Við erum 
búnar að keppa fimm leiki og geng-
ið mjög vel f þeim og mótið er bara 
búið að vera mjög skemmtilegt." 

En hafíð þið gert eitthvað meira 
en að spila fótbolta? 

Aldfs: „Já, við prufuðum að 
spranga aðeins og það gekk lfka 
bara vel." 

Brynja: „Svo erum við lfka búnar 
að fara í sund og bara skemmta 
okkurvel." 

Báðar sögðust þær hafa komið á 
mótið áður, Brynja sex sinnum en 
Aldís fjórum sinnum. En ætla þær 
að koma aftur á næsta ári? 

„Nei, af því að við erum á elsta ári 
í fjórða flokki og fáum þess vegna 
ekki að koma aftur næst." 

Marfa Rós Arngrfmsdóttir Fram 

S.flokkur . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Þórdís Anna Ásgeirsdóttir Breiðabliki 

ö.flokkur 
Gunnhildur Ómarsdóttir Breiöabllki 

Lárusarbikarinn: 
FanndtsFrlðrlksdóttir (BV 
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LANDA-

KIRKJA 
Fimmtudagur 12. júní 
Kl. 10.00. Mömmumorgunn í 
Safnaðarheimilinu. Allir foreldrar 
hjartanlega velkomnir með börn-
um sínum, í spjall og góða sam-
verustund. 

Laugardagur 14. júní 
Kl. 14.00. Útför Bergs Eh'asar 
Guðjónssonar (Ella Bergs) 

Sunnudagur 15. júní 
Kl. 11.00. Guðsþjónusta á þrenn-
ingarhátíð. Kaffisopi á eftir í Safn-
aðarheimilinu. 

Miðvikudagur 18. júní 
Kl. 20.00. Opið hús í KFUM&K 
heimilinu við Vestmannabraut á 
vegum Æskulýðsfélags Landa-
kirkju-KFUM&K. 

Fimmtudagur 19. júní 
Kl. 10.00. Mömmumorgunn í 
Safnaðarheimilinu. 

HVÍTASUNNU-

KIRKJAN 
Fimmtudagur 12. júní 
Kl. 20.30 Biblíufræðsla. 
Hvítasunnan, Heilagur andi, áhrif 
andans enn í dag. 
Allir velkomnir. 

Föstudagur 13. júní 
Kl. 20.30 Unglingakvöld. 
Kraftur Andans er lfka fyrir ung-
linga! 
Unglingamót í Kirkjulækjarkoti. 

Laugardagur 14. júní 
Kl. 20.30 Bænasamvera. 

Sunnudagur 15. júní 
Kl. 11.00 SAMKOMA 
„Syngið og leikið fyrir Drottin." 
Ef.5:19. 
Lofsöngur í Heilögum anda og 
predikun orðs Guðs. 
Allir hjartanlega velkomnir. 

17. júni', lýðveldisdagurinn 
Til hamingju með daginn. 
Drottinn blessi land okkar og þjóð. 
Bænastundir á hverjum morgni kl. 
7.30. 

Aðventkirkjan 
Laugardagur 14. júní 
Kl. 10.30 Biblíurannsókn. 

Biblían 
talar 
sími 

481-1585 

Evrópukeppni landsliða: Islenska landsliðið 

Eyjamenn í lykilstöðum 
Segja má að Eyjamenn hafi átt stóran 
þátt í góðum sigri Islands á Færeyjum 
á laugardaginn var, því þjálfarinn, 
markaskorarinn, hjartað í vöminni og 
varamarkvörðurinn eru allir Eyja-
menn. Blaðamaður Frétta var á 
staðnum og tók þjálfarann og marka-
skorarann tali að leik loknum. 

G A M A N AÐ SJÁ EVJAPE/JANN 

TRYGGJA OKKUR SIGURINN 

„Eg var mjög ánægður að fá þetta 
mark á síðustu mínútu leiksins," sagði 
Eyjapeyinn Ásgeir Sigurvinsson þegar 
blaðamaður hafði tal af honum eftir 

landsleik Islands og Færeyja á laugar-
daginn var. Ásgeir tók við starfi 
landsliðsþjálfara fyrir skömmu og 
stýrði landsliðinu til sigurs í sínum 
fyrsta leik, 2 - 1. 

Það var Eyjamaðurinn Tryggvi 
Guðmundsson sem skoraði sigur-
markið í uppbótartíma eftir að hafa 
komið inn á sem varamaður. „Tryggvi 
Guðmundsson hefur nánast alltaf 
skorað á móti Færeyjum þannig að ég 
var ekki í vafa um að hann myndi 
skora fengi hann færi til þess. Tryggvi 
fékk hins vegar þursabit í bakið í gær 
þannig að ég var ekki viss um að hann 
yrði með í dag. En það var virkilega 
gaman að sjá Eyjapeyjann tryggja 
okkur sigur," sagði Asgeir. 

Aðspurður um hversu lengi hann 
yrði viðloðandi landsliðið sagði 
Asgeir að um tímabundið verkefni 
væri að ræða og hann og Logi Ólafs-
son, aðstoðarþjálfari, legðu allan sinn 
metnað í þá leiki sem framundan væru 
og reyndu að gera eins vel og þeir 
gætu. 

ALLT F/RIR LAND OG ÞJÓÐ 

Markaskorarinn Tryggvi Guðmunds-
son var kampakátur þegar Fréttir náðu 
tali af honum að leik loknum. „Það 
var alveg frábært að skora þetta mark 
og tryggja okkur sigurinn. Eg hef ekki 
fengið tækifæri með landsliðinu í 
nokkurn tíma en með nýjum þjálf-

urum fékk ég tækifærið og nýtti mér 
það," sagði Tryggvi. 

Þeir sem fylgdust með leiknum í 
sjónvarpinu eða sáu leikinn á Laugar-
dalsvellinum tóku eftir því að Tryggvi 
greip um landsliðstreyjuna í fagnaðar-
látum eftir markið. Aðspurður hvort 
hann hafí verið að senda landsliðs-
þjálfaranum skilaboð um að velja sig í 
liðið sagði Tryggvi svo ekki vera. 

„Allt fyrir land og þjóð var ég nú 
frekar að meina og voru þessi skilaboð 
frekar send upp í stúku en til þjálf-
arans. En auðvitað eiga þeir að velja 
mig í liðið," sagði Tryggvi hlæjandi. 

- skapti@hi.is 

ÞAÐ verður nóg um að vera hjá IBV-stúIkum um helgina en þær fá fá hátt í 50 liða heimsókn. 

yngri flokkar kvenna: 

Vöruvalsmótið verður um helsina 
Hið árlega Vöruvalsmót fer fram um helgina. Fyrsti mótsdagur er á föstudag en Iiðin koma til með að streyma til 
Eyja á miðvikudag og fimmtudag. Alls eru 50 lið skráð til þátttöku, frá sjö félögum. Alls verða um 650 manns 
sem taka þátt í mótinu en auk þeirra er von á fjölda foreldra og forráðamanna liðanna. Setning mótsins verður 
á fostudaginn klukkan 20.00 og fer fram í íþróttahúsinu að þessu sinni. 

Olga Færseth er mótsstjóri Vöruvalsmótsins en hún sagðist vera nokkuð ánægð með fjölda þátttakenda. 
„Vöruvalsmótið er í harðri samkeppni við önnur mót sem eru svipuð og mér sýnist að liðin séu að dreifast á öll 
þessi mót," sagði Olga. Vöruvalsmótið stendur í þrjá daga og verður lokahófið klukkan 14.00 í Höllinni. 

Sigur 03 tap hjá 
öðrum flokkí 
Annar flokkur karla lék gegn 
Víkingi á föstudaginn og fór 
leikurinn fram á Hásteinsvellinum. 
Þetta var fyrsti leikur IBV og óhætt 
að segja að byrjunin lofí góðu því 
IBV sigraði 4-1 en þjálfari liðsins er 
Sveinn Sveinsson. 
Mörk IBV: Björgvin Þorvaldsson, 
Benedikt Steingrímsson, Andri 
Olafsson og Stefán Hauksson. 

Annar flokkur kvenna lék líka 
sinn fyrsta leik í síðustu viku þegar 
liðið mætti Breiðabliki á heima-
velli. IBV var einu marki undir í 
hálfleik en gestirnir bættu við 
þremur mörkum í þeim síðari og 
endaði leikurinn því 0-4. 

Gunnar Heiðar í 
byrjunarliðinu 
Gunnar Heiðar Þorvaldsson, 
leikmaður IBV, var í byrjunarliði 
íslenska U-21 árs landsliðsins þegar 
liðið mætti Litháen ytra á þriðju-
dag. Gunnar lék sem tengiliður en 
leiknum lyktaði með tapi íslenska 
liðsins 0-3. 

Rachel Brown 
kom inn á 
Nýjasti leikmaður kvennaliðs ÍBV í 
knattspyrnu, Rachel Brown, lék 
sinn fyrsta leik með liðinu á 
mánudaginn. Þá lék liðið gegn 
Þór/KA/KS en enski landsliðs-
markvörðurinn kom þá inn á fyrir 
Petru Bragadóttur í hálfleik. 

k£ 1 ■ 
) 17. júní hátíðarhöld 

Hátíðardagskrá: 
kl. 9.00 Fáni dreginn að húni. 
kl. 11.00 Hátíðarguðþjónusta í Landakirkju 
kl. 13.10 Skrúðganga hefst frá íþróttamiðstöð 
kl. 14.00 Dagskrá hefst á Stakkagerðistúni 

Meðal annars verður: 
- Ávarp forseta bæjarstjómar. 
- Ávarp Fjallkonunnar 
- Avarp nýstúdents 
- Tónlistaratriði t.d. kórar, hljóðfæraleikur. 
- Iþróttir m.a. 17.júníhlaup. 
- Leikfélag Vestmannaeyja. 
- Kjörnir bæjarfulltrúar Vestmannaeyja 
fara í ýmsa leiki. 

- Unglingaball / Gömlu dansarnir. 
- Ofl. ofl. 

■ 

Nánari dagskrá verður borin út íhús uin helgina. [ 

HÁLFT í HVORU 
Á LUNDANUM UM HELGINA 

HIN SÍUNGA HUÓMSVEIT HÁLFT í HVORU MUN SPILA AF FINGRUM FRAM 
O G GJÖRSAMLEGA FARA FRAM ÚR SJÁLFRI SÉR Á STÓRA SVIÐINU Á 
LUNDANUM UM HELGINA O G FLYTJA LÖG SEM LÆ.TUR ENGAN 
ÓSNORTINN. LEKIÐ HEFUR ÚT AÐ DRENGIRNIR SÉU AÐ HITA UPPFYRIR 
ÞJÓÐHÁTÍÐ, EN ÞAÐ ER EKKI SELT DÝRARA EN KEYPT VAR, ENDA 

MIÐAVERÐI STILLT í VERULEGT HÓF. 

Miðaverð föstudagskvöld: 1.000 kr. 
Miðaverð laugardagskv.: 1.300 kr. 

mailto:skapti@hi.is
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Vel heppnað Vöruvalsmót - Minna í sniðum en hefur náð að festa sig í sessi 
s 

IBV fjórum sinnum á verðlaunapalli 
Fjórtánda Vöruvalsmótið 
var haldið um helgina en 
mótið hefur fyrir löngu 
skipað sér sess meðal þess 
helsta sem gerist á hverju 
sumri í Eyjum. 

Mótið í ár var í heild vel 
heppnað enda voru veður-
guðirnir hliðhollir Eyja-
mönnum þessa helgi þó að 
aðeins hafi blásið um tíma. 
Nokkrar breytingar voru 
gerðar á skipulagi mótsins, 
mótsdögum var fækkað um 
einn og var það ekki síst 
gert af þrýstingi liða ofan af 
landi þar sem erfiðlega 
gekk að fá fararstjóra í ferð 
sem tók heila vinnuviku. 
Flest gullverðlaun í mótinu 
fengu Blikastúlkur en 
árangur IBV var einnig 
góður. Alls voru stelpumar 
um 500 talsins en alls 
komu að mótinu um 650 
manns. 

Setningarathöfnin fór 
fram innandyra í þetta 
skiptið og þótti takast vel þó 
svo að eflaust hafi margir 
saknað þess að vera ekki 
úti við setninguna. Strax á 
föstudagsmorgninum fóru 
fyrstu leikirnir fram og var 
leikið fram eftir degi en 
setningin var svo á föstu-
dagskvöldið. Eins og ávallt 
var skipulagið lofað af þeim 
sem komu ó mótið og flestir 
ef ekki allir sammála því að 
tímasetningar hafi staðist. 
Því er hins vegar ekki að 
neita að töluvert færri 
foreldrar mættu í ár með 
liðunum en oft áður, hverju ' 
sem því er að kenna. Þar 
sem mótsdögum hafði verið 
fækkað um einn var leikið 
þéttar og voru stelpurnar í 
fótbolta fró morgni og fram 
á kvöld. Því var lögð 
áhersla á að gera kvöldin 
sem eftirminnilegust, m.a. 
með kvöldvöku sem þótti 
takast mjög vel. 

Mótslokum var svo fagn-
að í Höllinni og var mikið 
sungið á lokahófinu. 
Breiðablik fékk alls fimm 
gullverðlaun, IBV ein og 
Fram ein. Hápunktur loka-
hófsins var svo þegar til-
kynnt var hver myndi fá 
Lárusarbikarinn en í ár kom 
það í hlut ungrar Eyjastelpu 
að nafni Fanndís Friðriks-
dóttir. 

KVá 

IBV mætti Framstúlkum í úrslitum 4. flokks A-Iiða og varð að lúta í lægra haldi, 0 - 2, en Eyjastelpurnar stóðu vel fyrir sínu og eru sönnun þess að 
kvennaboltinn í Eyjum á bjarta framtíð. 

Lyftistöng fyrir kvennaknattspy 
-segir Páll Scheving, framkvæmdastjóri ÍBV-íþ"< 

Páll Scheving, framkvæmdastjóri 
ÍBV, bar hitann og þungann af 
skipulagningu og framkvæmd móts-
ins ásamt mótstjórunum tveimur, 
þeim Pálínu Bragadóttur og Olgu 
Færseth. Páll sagði í samtali við 
Fréttir að Vöruvalsmótið hafi gengið 
vel fyrir sig og allar tímasetningar 
hafi staðist. 

„Framkvæmdin á mótinu gekk í 
alla staði mjög vel og allt fór eins og 
það átti að gera. Við lögðum okkur 
fram við að láta tímasetningar standa 
og ef upp komu einhver vandamál 
þá voru þau bara leyst. Við stóðum 
reyndar frammi fyrir erfiðu máli á 
síðasta keppnisdegi þegar þjálfari 5. 
flokks FH kom til okkar hálftíma 
áður en lið hennar átti að mæta í 
úrslitaleikinn. Tilkynnti hún okkur að 
hún ætlaði ekki að mæta með sitt lið 
í úrslitaleikina. Hún sagðist aðhyllast 
uppeldisstefnu ISI, þetta gerist þrátt 
fyrir að hún hafi komið til okkar 
kvöldið áður og beðið okkur um að 
endurraða úrslitaleikjunum henni til 
hagræðis. Við urðum við óskum 
hennar og unnum svo að lausninni. 
Þess má reyndar geta að fjórði og 
sjötti flokkur FH spiluðu sína 
úrslitaleiki þannig að þetta var ekkí 
þrýstingur frá félaginu sjálfu heldur 
sjónarmið eins af starfsmönnum 
þess. 

Þetta var aðallega leiðinlegt fyrir 
Breiðablik sem átti að mæta þeim í 
úrslitaleikjunum og hafði farið í gegn 
um þann undirbúning sem úrslita-
leikur krefst en leikirnir féllu 
auðvitað niður þar sem hún tilkynnti 
þetta með svo skömmum fyrirvara." 

PÁLL á milli Pálínu Bragadóttur og Olgu Færseth sem voru framkvæmdastjórar mótsins. 
Hvernig viðbrögð fenguð þið eftir 
mótið, voru mótsgestir almennt 
ánægðir með mótið? 

„Ég hef í það minnsta ekki heyrt 
annað en jákvæða umræðu hjá þeim 
félögum sem hingað komu. Við 
eigum auðvitað svo mikið af góðu 
fólki sem starfar í kringum mótið, 
kvennadeildin er óflugur bakhjarl 
sem vinnur ótrúlega mikla vinnu á 
hverju ári og margir félagsmenn taka 
að sér dómgæslu fyrir okkur þannig 
að framkvæmdin sem slík stóðst og 
almennt voru félögin ánægð þegar 
þau fóru frá okkur." 

Var mótið ekki smœrra í sniðum en 
ofl áður? 
„Nei, í raun og veru var það ekki 

smærra en síðastliðin tvö ár. Þátttak-
endur voru nánast jafnmargir og þó 
að við höfum stytt mótið um einn dag 
þá voru leikirnir jafnmargir, það var 
einfaldlega leikið þéttar. Við styttum 
mótið því félögin höfðu nefnt við 
okkur hversu erfiðlega gengur að 
manna lengri ferðalög. Við fundum 
það hins vegar að tónninn í bænum 
var neikvæður gagnvart mótinu, 
gagnrýni á fullan rétt á sér en hún 
verðir að vera á rökum reist en ekki 

gripin úr lausu lofti. Umræðan 
snerist um það að í ár væru mun færri 
þátttakendur en undanfarin ár sem er 
ekki rétt og ég hvet fánabera í þessari 
umræðu til þess að stunda örlítið 
meira af sjálfsgagnrýni og eyða 
frekar kröftum sínum í eitthvað upp-
byggilegt eins og að bjóða fram 
krafta sína í undirbúning og fram-
kvæmd Vóruvalsmótsins. Saman-
burður á Shellmótinu og Vöru-
valsmótinu er ósanngjam þar sem 
eftirspurn er eftir sæti í Shellmótinu, 
en við þurfum nánast að sækja 
félögin í Vöruvalsmótið. Uppbygg-
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Úrslit mótsins 

Fanndís efnilesusf 
FANNDÍS þótti efnilegust á Vöruvalsmótinu í ár. 

ÞÆR eru ekki háar í Ioftinu þessaru ungu ÍBV-konur en þær náðu að komast á verðlaunapall. 

4. flokkur 
A-lið: 1. Fram, 2. ÍBV, 3. Afturelding. 
B-lið: 1. ÍBVl, 2. ÍBV2, 3. Breiðablik 1. 

5. flokkur 
A-lið: 1. Breiðablik, 2. FH, 3. Afturelding 
B-lið: 1. Breiðablik 1, 2. FH, 3. Afturelding 
C-lið: 1. Breiðablik, 2. FH, 3. ÍBV. 

ó.flokkur. 
A-lið 1. Breiðablik, 2. Afturelding, 3. ÍBV. 
B-lið 1. Breiðablik 2, 2. Breiðablikl, 3. Afturelding. 
Besti leikmaðurinn: 
6. flokkur: Gunnhildur Ómarsdóttir, Breiðablik 
S.flokkur: Þórdís Anna Ásgeirsdóttir, Breiðablik 
4.flokkur: María Rós Amgrímsdóttir, Fram 

Prúðasta liðið: 
ó.flokkur: FH 
S.flokkur: ÍA 
4.flokkur: Afturelding 
Háttvísisverðlaun Eurocard og KSI 
ó.flokkur: ÍBV 
5.flokkur: Afturelding 
4.flokkur: KR 

Lárusarbikarinn 2003 
Fanndís Friðriksdóttir, IBV. 

>yrnuna í Eyjum 
íþ'óttafélags 

ing þessara knattspymumóta er 
gerólfk, á Vöruvalsmótinu eru þrír 
flokkar og aldurssamsetning þátttak-
enda mun breiðari sem gerir alla 
framkvæmd og afþreyingu erfiðari, 
svo era þáttakendur kannski búnir að 
koma hingað mörg ár í röð og vilja 
breyta til og fara þá t.d. til Siglu-
fjarðar eða á Gullmót Breiðabliks. 
Við eram í mikilli samkeppni við 
þessi mót en mér skilst að Gullmótið 
í ár og undanfarin ár sé svipað að 
stærð og okkar mót þannig að við 
bemm ekki skertan hlut frá þessu. 

VÖRUVALSMÓTIÐ í NAFLA-
SKOÐUN 
Páll heldur áfram og segir að í raun 
þurfi að endurskoða skipulagningu 
Vöruvalsmótsins. „Við höfum fyrir 
framan nefíð á okkur mót sem 
gengur fullkomlega upp, Shellmótið 
og þar er virkilega slegist um það að 
fá að vera með. Af hverju er ekki 
hægt að yfirfæra þetta á kvenna-
knattspymuna? 

Framkvæmdin er einfaldari með 
einn flokk en rökin gegn því em líka 
sterk því Vöruvalsmótið eykur 
áhuga á kvennaknattspyrnu hjá IBV 
og við verðum auðvitað líka að huga 
að okkar starfsemi. Það eru hins 
vegar uppi hugmyndir um að vera 
bara með einn flokk, hugsanlega 
fjórða flokk því stelpurnar þar hafa 
náð ákveðnum aldri. Það mætti 
jafnvel hugsa sér að hafa nokkur lið 
úr fimmta og sjötta flokki í einhverju 
hraðmóti samhliða Vömvalsmótinu 
en mótið myndi snúast í kringum 
fjórða flokkinn. 

Þetta em hugmyndir sem eru að 
gerjast innan félagsins og ég er 
töluvert spenntur fyrir þeim." 

Framkvæmd mótsins er erfið og 
þurfa margar hendur að koma að 
bæði skipulagningu mótsins og 
framkvæmd. Páll segir að í raun sé 
framkvæmd Vöruvalsmótsins erfið-
ari þrátt fyrir að Shellmótið sé stærra. 
„Við emm að glíma við það að félög 
skrá sig til þátttöku en hætta svo við 
þátttöku fram á síðustu stundu. Ef 
félag gerir það í Shellmótinu þá fær 
það ekki að taka þátt á næsta ári, það 
er mikill munur á eftirspurn og 
harðri sölumennsku Við vorarn 
reyndar heppnir að fá Olgu og Pálínu 
í að skipuleggja mótið þær stóðu sig 
mjóg vel og knattspyrnuráð kvenna 
líka. En vandamálið er að reynslan 
af mótshaldinu virðist ekki skila sér 
á milli ara. I ár vom ekki margir í 
undirbúningi Vöruvalsmótsins sem 
vom í þeirri vinnu í fyrra en í 
Shellmótinu er sveit vaskra manna 
sem hefur orðið gríðarlega reynslu af 
framkvæmd mótsins . Það er þessi 
mikla reynsla sem ég myndi vilja 
nýta betur í Vöruvalsmótinu. Hlutur 
bæjarbúa er líka veigamikill því ef 
það er neikvæður tónn í bænum þá 
smitast hann til mótsgesta. Bæjar-
búar verða að taka þátt í þessu með 
okkur því Vöruvalsmótið er tekju-
lind fyrir ÍBV og ef hún dettur út þá 
kemur það auðvitað niður á starf-
semi félagsins." sagði Páll og vildi í 
lokin koma fram kæru þakklæti til 
allra þeirra sem störfuðu við mótið 
um helgina. 

Samantekt: juili@eyjafrettir. is Á lokahófinu var Höllin þéttsetin. 
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EYJAMAÐUR VIKUNNAR 

Bróðir minn er bestur 
Vöruvalsmótíð íknattspymu varum 
síðustu helgi og var árangur 
Eyjastúlkna nokkuð góður. Engin 
skilaði þó betri árangri en Fanndís 
Friðriksdóttir leikmaður 4. flokks ÍBV 
sem var valin efnilegasti leikmaður 
mótsins. Fanndís er Eyjamaður 
vikunnar að þessu sinni. 
A/a/n?Fanndís Friðriksdóttir. 
Fæðingardagur og ár? 
9. maí1990 
Fæðingarstaður? Akureyri. 
Fjölskylda? Foreldrar: Nanna Leifs-

dóttir, Friðrik Friðriksson, systkini: 
Frans Friðriksson og Nína Friðriks-

dóttir. 
Hvað ætlar þú að verða þegar þú 
verður stór? Ég er ekki búin að 
ákveða það. 
Hvernig bíl vildirþú helst eiga? Ég 
er ekki mikil bílamanneskja en það 
verður örugglega bara einhver flottur 
bíll. 
Uþþáhaldsmatur? Kjöt sem er 
grillað. 
Versti matur? Fiskur. 
Uppáhaldsvefsíða? Ég bara veit 
það ekki. 
Hvaða tónlist kemur þér í gott 
skap? Bara tónlistin á FM 957 
Með hvaða aðila vildir þú helst 
eyða helgi? Rakel Ýr á Spáni. 

Aðaláhugamál? 
Fótbolti. 
Fallegasti staður sem 
þú hefur komið á? 
Landmannalaugar og 
Mývatnsveit. 
Uþþáhalds-

íþróttamaður eða 
íþróttafélag? Henry, 
IBV og Arsenal. 
Stundar þú einhverja 
íþrótt? 
Já, fótbolta. 
Ertu hjátrúarfull? Já, 
það er bara þegar ég er 
búin að vinna einhvem 
leik þá verð ég að hafa 
allt alveg eins og það var 
í síðasta leik. 
Uþþáhalds sjónvarps-

efni? BaraMTV. 
Besta bíómynd sem þú 
hefur séð? How to loose a guy in 
ten days. 
Hvað finnst þér gera fólk 
aðlaðandi? Fallegt bros. 
Hvað finnst þér gera fólk frá-

hrindandi? Fýlupokaháttur. 
Kom það þér á óvart að vera valin 
efnilegasti leikmaðurinn? Nei, 
engan veginn. 
Hvernig fannst þér mótið takast? 

Mjög vel. 
Fer 4. flokkur á fleiri mót ísumar? 
Já, hann fer á Gull og silfurmótið og 
svo er náttúrulega bara íslandsmótið. 
Eitthvað að lokum? Bróðir minn er 
bestur! Þakka Stefí sérstaklega og 
einnig Ernu fyrir að vera góðir 
þjálfarar, og fyrir að fá að vera með 
svona skemmtilegum stelpum í 
flokki. 

MATGÆÐINGUR VIKUNNAR 

Skötuselur í BBQ sósu 
Eg vil þakka karli föður mínum fyrir áskorunina og 
reyni mitt besta til að slá honum við. Það verður ekki 
auðvelt enda vita þeir sem þekkja hann vel að hann er 
listakokkur en - likefather like son. 

Skötuselur í BBQ sósu 
400 gr skötuselur (utankvóta) 

hálfflaska BBQ sósa 
1 matskeið sojasósa 

svarturpipar 
15 til 20 grœn piparkorn 

hvítlauks kryddhlandafrá Pottagöldrum 

Skerið skössann niður ífrekar smáa hita og setjið hann í 
glœran plastpoka. Hellið BBQ sósunni og sojasósunni 

ofan ípokann og veltið þessu saman. Takiðið kryddið og 
hœtið við og veltið því saman við. Geymist íkœli ísvona 

sólarhring. Gott er að snáa pokanum öðru hverju og 
hrista aðeins upp íþessu. Grillist á álhakka þangað til 
fiskurinn er orðinn stinnur. Með þessu er gott að hafa 

bökuð jarðepli ogferskt salat meðfetaosti. 
Borðist ígóðumfélagsskap. 

Pulsuréttur bestabarnsins 

lOpulsur 
llaukur 
1 epli 

l dós bakaðar baunir 
1 peli rjómi 

soðnar kartöflur 

Skerið pulsurnar i tommu bita og setjið á pönnu. Skerið 
niður laukinn, kartöflurnar og eplið og bœtið við. Steikist 

t'smá stund. Bœtið baununm og rjómanum við og látið 
malla. 

Með þessu er gott að hafa grjón og mœli ég með 
sérsíuðu rigningarvatni úrSuðurey meðþessu. 

Ég ætla að skora á olíubaróninn Svein Magnússon á Kletti sem ég held að leyni á sér í 
eldamennskunni. Sjáumst á þjóðhátíð. 

Nýfœddir 
Vestmannaeyingar 

ítt^A \ 
Þann 13. febrúarsl. 
eignuðust Björg 
Ólöf Bragadóttir 
og Valgeir Sigur-
jónsson dóttur sem 
hefur verið skírð 
SandraDögg. Hún 
vó 3620 grömm og 
var 50 cm að lengd 
við fæðingu. Með 
henni á myndinni 
er stóri bróðir 
hennar Sigþór Örn. 

Fjölskyldan býr í 
Grindavík 

Þann 29. apríl sl. 
eignuðust Hrefna 
Díana Viðarsdóttir 
og Hörður Pálsson 
dóttur sem skírð 
hefur verið Nadía. 
Nadía fæddist á 
Landsspítalanum 
og var 51 sm og 
3836 grömm við 
fæðingu. 

Fjölskyldan býr í 
Reykjavík. 

Tillaga Arnars fékk ekki afgreiðslu 
-þarsem hann var ekki viðstaddur fundinn 
Á fundi bæjarráðs á mánudag lá fyrir 
tillaga frá Arnari Sigurmundssyni (D) 
um það að fela tækni- og 
umhverfissviði Vestmannaeyjabæjar 
að gera áætlun um kostnað við að 
koma upp göngustíg og göngubrú í 
Neðri Kleifum er taki land í 
sandfjörunni undir Löngu sunnan 
Heimakletts. Vildi hann að bæjarráð 
óskaði eftir að kostnaðaráætlun liggi 
fyrir eigi síðar en 30. september nk. 
Komi til framkvæmda verði verkið 
unnið í nanu samstarfi við hafnastjórn 
Vestmannaeyja, enda staðsetning 
mannvirkja á athafnasvæði hafnar-
innar. „Það hefur lengi verið draumur 
margra Eyjamanna að koma á 
tengingu milli uppfyllingar norðan 
Friðarhafnar og svæðisins undir 
Löngu. A fyrri hluta síðustu aldar var 
göngubrú í berginu í Neðri-Kleifum er 
tók land í fjörunni Undir Löngu. Þá 
eiga margir Eyjamenn góðar 
minningar um ferðir Undir Löngu á 
smábátum yfir sumartímann. Þetta 
svæði var dæmigert útivistarsvæði, 
einkum barna og unglinga á góð-
viðrisdögum. Menningartengd ferða-
þjónusta verður sífellt umfangsmeiri 
og falla nýjar hugmyndir menningar-
málanefndar um staðsetningu v/b 
Blátinds VE á bóli á svæðinu mjög 
vel að þessari tillögu. 
Gangi þessi tillaga eftir er nauðsyn-
legt að góð samvinna takist á milli 
allra þeirra aðila sem koma að málinu 
með einum eða öðrum hætti." 
Tillagan var ekki tekin til afgreiðslu 

þar sem hún var ekki tæk að mati 
meirihlutans þar sem Arnar sat ekki 

fundinn. Selma Ragnarsdóttir (D) 
bókaði þá, þar sem hún sagði að 
tillagan hafi komið frá Arnari Sigur-
mundssyni sem er aðalmaður í 
bæjarráði, og var komin inn fyrir 
tiltekinn tfma, en hann forfallaðist á 
síðustu stundu vegna veðurs. „I ljósi 
þessa tel ég að tími sé kominn til að fá 
botn í tillögurétt aðal- og varamanna í 
bæjarráði og bæjarstjórn." Guðrún 
Erlingsdóttir og Stefán Jónasson (V) 
bókuðu þá að þau hörmuðu enda-
lausan klaufaskap sjálfstæðismanna 
við tillöguflutning í bæjarráði og 
vonuðust þau eftir því að þeir vandi 
betur vinnubrögð sín. 
Arnar Siguimundsson var afar ósátt-

ur við meðferð málsins. „Þetta er í 
annað skiptið sem núverandi for-
maður útilokar tillögu frá okkur með 
þessum hætti og eru þetta alveg ný 
vinnubrögð sem þarf að skoða sér-
staklega." Hann sagði tillöguna verða 
tekna fyrir á næsta fundi bæjarstjórnar 
og meginatriðið sé að þetta fái 
eðlilega afgreiðslu þar. 

Guðrún Erlingsdóttir, formaður 
bæjarráðs, sagði að á síðasta 
kjörtímabili hafi fulltrúum minni-
hlutans verið bannað að flytja tillögur, 
nema að sitja fundi. „Við virtum það 
og teljum að nú gildi hreinlega sömu 
lögmál. Þetta er nú að verða svolítið 
kómískt, að Arnar komi með tillögur 
frá Selmu og Selma með tillögu frá 
Arnari. Vonandi fer þessi vitleysa að 
hætta svo við getum nýtt ti'mann í 
þarfari mál." 

a döfinni 
19. ÍBV ■ From Landsbankadeild karla ki 19.15. 
19.-22. Myndlistarsýning Bjarna Olafs Magnússonar í Vélasalnom. 
20. Jónsmessogleii í Fisktöjosondi, hljómsveitin Á móti Sól. 
20. ÍBV - FH landsbankadeild kvenna kl. 20.00. 
20. KFS ■ Fjölnir. 2. deildkarla. kl. 20.00 á Helgafellsvelli. 
22. ÍBV ■ FH Landsbankadeild karla kl. 16.00. 
2S.ShellmétÍBVhefst. 
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STELPURNAR í 4. flokki ÍBV geröu það gott á Vöruvalsmótinu. Sjá bls. 14. og 15. 

Tilboð í Islensk matvæli 
Nú stefnir allt í það að kaupandi sé 
kominn að lslenskum matvælum. 

Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson 
varaformaður stjórnar Eignarhalds-
félags Vestmannaeyja staðfesti í 
samtali við Fréttir að tilboð hafi 

borist í reksturinn. „Um er að ræða 
aðila í Reykjavfk sem gert hefur 
tilboð og er verið að skoða þau mál 
núna." 

Binni sagðist vonast til að málið 
kláraðist sem fyrst en sagði þó að 

Reiðhjólaþjófar á ferð 
Tveir þjófnaðir voru tilkynntir lögreglu í vikunni og áttu þeir sér báðir stað 
við Foldahraunsblokkirnar þar sem stolið var reiðhjólum. 

Að undanförnu hefur verið tilkynnt um þjófnað á nokkrum reiðhjólum á 
þessu svæði og er ekki vitað hver eða hverjir þarna eru að verki. 

Lögreglan óskar eftir upplýsingum varðandi hugsanlega gerendur og 
hvetur jafnframt íbúa á þessu svæði að fylgjast með því ef þeir verða varir 
við grunsamlegar mannaferðir. 

tilhneigingin væri sú í svona málum 
að þau dragist á langinn. „Ég er nú 
ekkert voðalega kátur með tilboðið 
en tel það samt bestu leiðina til að 
losa Eignarhaldsfélagið út úr þess-
um vanda. Saga íslenskra matvæla í 
Vestmannaeyjum er hálfgerð sorg-
arsaga en vonandi sér fyrir endann á 
henni núna." 

Binni vildi ekki gefa upp nafn 
tilvonandi kaupanda á fyrirtækinu 
en sagði ekki þar með að fyrirtækið 
Islensk matvæli færi úr bænum, 
verði af kaupunum. „Það er ekki 
víst og eru menn jafnvel að skoða 
þann möguleika að halda áfram 
rekstrinum hérna." 

Aflaverðmæti skipa 2002: 

Smáey hæst 
annað árið í röð 
Smáey VE, sem er í eigu Bergs-
Hugins ehf., skilaði mestu afla-
verðmæti togskipa á landinu á 
síðasta ári. Aflaði hún fyrir 318 
milljónir króna. Er þetta annað árið 
í röð sem Smáey er efst á þessum 
lista en árið 2001 var aflaverðmætið 
305 milljónir. Aflinn jókst á milli 
ára úr 1.897 tonnum í 2.291 tonn. 

Drangavík VE, sem er í eigu 
Vinnslustöðvarinnar, var í þriðja 
sæti með tæplega 309 milljón króna 
aflaverðmæti fyrir 3.229 tonn. 
Þegar litið á aflaverðmæti annarra 

Eyjaskipa er skoðað kemur í ljós að 
afli nótaskipa jókst á milli áranna 
2001 og 2002. Fór úr rúmum 298 
þúsund tonnum í tæplega 364 þús-
und. Aflaverðmætið jókst einnig 
mikið, úr tæpum 2,5 milljörðum í 
rúmlega 3,3 milljarða. 

Hjá frystitogurunum var einnig 
aukning, aflaverðmætið á síðasta 
ári var um 2 milljarðar en tæplega 
1,6 milljarðar árið á undan. 
Frystitogararnir veiddu tæplega 17 

þúsund tonn á móti tæplega 12 
þúsund árið 2001. Það var aftur á 
móti samdráttur hjá ísfisktogurum, 
var um 613 milljón króna sem er 
um 70 milljón krónum minna en 
árið 2001. Einnig dróst aflinn 
saman, úr rúmlega 5600 tonnum 
2001 í 4665 tonn í fyrra. 
Af nótaskipum er Huginn VE, sem 

frystir hluta aflans um borð, með 
mest aflaverðmæti, alls 426 
milljónir króna. Afli þeirra í tonn-
um var 35.895. Var Huginn VE í 
þrettánda sæti yfir landið. Næstur 
kom Sighvatur Bjarnason VE með 

415 milljón króna aflaverðmæti en 
talsvert meiri afli var þar á bakvið, 
eða 47.651 tonn. I þriðja sæti af 
Eyjaskipunum var Bergur VE með 
aflaverðmæti upp á 393 milljónir 
króna, aflinn hjá þeim var sá mesti 
af skipunum, 47.932 tonn. Huginn 
VE var einnig efstur þegar reiknað 
er meðalverð á hvert tonn og var 
það 11.868 krónur. Næstbesta 
meðalverð á hvert tonn var hjá 
Gullbergi VE en þeir fengu að jafn-
aði 9.924 á hvert tonn. Því næst 
kom Antares VE með 9.205 króna 
meðalverð. Tólf nótaskip voru 
skráð í Vestmannaeyjum á síðasta 
ári og alls veiddust 363.702 tonn og 
var aflaverðmætið rúmir 3,3 millj-
arðar króna. 

Af frystitogurum var Snorri 
Sturluson aflahæstur Eyjaskipa og 
er í tíunda sæti með 7.438 tonn að 
verðmæti 818 milljónir króna. I 
nítjánda sæti yfir landið og öðru 
sæti í Eyjum var Vestmannaey með 
5.207 tonn að verðmæti 607 millj-
ónir króna. Þórunn Sveinsdóttir VE 
var með 2.792 tonn og aflaverð-
mætið 398 milljónir og loks var 
Bylgja VE með 1.284 tonn og 176 
milljónir króna í aflaverðmæti. 

Af ísfisktogurum var Breki VE 
aflahæstur með 1.597 tonn og 203 
milljónir í aflaverðmæti. Var Breki 
VE í tuttugasta sæti yfir landið. 
Dala Rafn var þar rétt á eftir með 
1.443 tonn og 193 milljónir króna í 
aflaverðmæti. Stígandi VE kom þar 
á eftir með 1.261 tonn og 179 
milljón króna aflaverðmæti. 

Unnið upp úr Fiskifréttum. 

19. júní - 25. júní 

Kjörís Vanillupinnar 8 stk 
Kjörís Grænir frostpinnar 8 stk 
Head & Shoulders shampo 
Allways domubindi 
Fairy uppþvottalögur 
Nóa Kropp 200 gr 
Pepsi/Appelsín dós 0,5 Itr 

Verá Nú 

325,-
289,-
259,-
279,-
179,-
199,-

59,-

Aáur 

438, 
389, 
348, 
374, 
246, 
293, 
89, 

r Aw\ VCdÖf VÖRoR. Á 1"\V-£>oá\ _ 

Ali Vínar pylsur 
Ali Mexico kótelettur 
Ali Mexico hnakki úrb. 

/ 

kr/kg 
kr/kg 
kr/kg 

629,-
1098,-
1098,-
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ÚRSLIT

KNATTSPYRNA
Efsta deild kvenna, Landsbankadeild:
Hásteinsvöllur: ÍBV – Stjarnan................20
3. deild karla:
Gróttuvöllur: Grótta – Skallagrímur........20
1. deild kvenna:
Ásvellir: Haukar – UMF Bessast. ............20
ÍR-völlur: ÍR – ÍA.......................................20

Í KVÖLD

GOLF
2. Stigamótið í Toyota-mótaröðinni, Osta-
mótið í Vestmannaeyjum
Karlar
Björgvin Sigurbergsson, GK.................. 140
Birgir Leifur Hafþórsson, GKG............. 146
Davíð Már Vilhjálmsson, GKJ ............... 147
Sigmundur Ernir Másson, GKG............ 147
Örn Ævar Hjartarson, GS...................... 147
Hlynur Geir Hjartarson, GOS ............... 148
Auðunn Einarsson, GK........................... 148
Heiðar Davíð Bragason, GKJ ................ 149
Þorsteinn Hallgrímsson, GV .................. 150
Brynjólfur Sigmarsson, GKG .................151
Helgi Birkir Þórisson, GK.......................153
Stefán Már Stefánsson, GR.................... 154
Magnús Lárusson, GKJ.......................... 155
Birgir M. Vigfússon, GR......................... 155
Stefán Orri Ólafsson, GL........................ 155
Kjartan Dór Kjartansson, GKG............. 155
Nökkvi Gunnarsson, GKJ....................... 155
Ólafur Már Sigurðsson, GK.................... 155
Konur:
Þórdís Geirsdóttir, GK............................ 153
Ragnhildur Sigurðardóttir, GR ............. 158
Helga Rut Svanbergsdóttir, GKJ.......... 164
Nína Björk Geirsdóttir, GKJ ................. 165
Anna Lísa Jóhannsdóttir, GR ................ 172
Anna Jódís Sigurbergsdóttir, GK.......... 187
Guðfinna Halldórsdóttir, GKG............... 189

Ylfa Sveinsdóttir, leikmaður Breiðabliks, reynir að halda aftur
af Sigurlaugu leikmanni Vals í leik 5. flokks liðanna.

Sú sem hlaut Lárusarbikarinn var Ásta Einarsdóttir í 4. flokki
Breiðabliks, en bikarinn er veittur besta leikmanni mótsins.
Hér er Ásta ásamt framherjum íslenska landsliðsins, Margréti
Láru Viðarsdóttur og Olgu Færseth, sem aðstoðuðu við að 

afhenda verðlaun á lokahófi.

Sigurreifar ÍBV-stelpur eftir að hafa lagt Breiðablik í úrslitum.
Frá vinstri Eva Káradóttir og Kristín Erna Sigurlásdóttir.

KNATTSPYRNA
Bikarkeppni KSÍ, Visa-bikarinn, 32-liða
úrslit
HK - ÍA ...................................................... 1:0
Hörður Már Magnússon 88.
Ægir - FH.................................................. 0:5
Atli Guðnason 3, Jónas Grani Garðarsson 2.
Víðir - KR.................................................. 1:3
Rafn Markús Vilbergsson 35. - Guðmundur
Benediktsson 19., 52., Kristinn Hafliðason
70. Rautt spjald: Georg Kristinn Sigurðs-
son, Víði 68.
Fjarðabyggð - Valur ............................... 0:2
Jóhann Georg Möller 69., Hálfdán Gíslason
88.
KS - Stjarnan............................................ 1:2
Ragnar Hauksson - Guðjón Baldvinsson,
Valdimar Kristófersson.
Sindri - Víkingur ..................................... 0:7
Daníel Hjaltason 2, Steinþór Gíslason 2,
Jarmaine Palmer, Stefán Örn Arnarson,
Viktor Bjarki Arnarsson.
Völsungur - Keflavík............................... 0:3
Magnús Þorsteinsson, Hólmar Örn Rún-
arsson, sjálfsmark.
KFS - Þróttur ........................................... 2:3
Yngvi Borgþórsson 85., Guðlaugur Magnús
Steindórsson 87. - Henning Jónasson 55.,
Sören Hermanssen 84., Eysteinn Lárusson
87.
� Dregið verður til 16-liða úrslitanna í há-
deginu í dag.

Úrvalsdeild kvenna, 
Landsbankadeildin
Valur - Þór/KA/KS ................................. 4:0
Nína Ósk Kristinsdóttir 3, Kristín Ýr
Bjarnadóttir.
Staðan:
Valur 4 4 0 0 18:1 12
ÍBV 3 2 1 0 17:2 7
Breiðablik 3 2 0 1 6:10 6
KR 3 1 1 1 4:5 4
Þór/KA/KS 4 1 1 2 4:8 4
Stjarnan 3 0 2 1 3:5 2
Fjölnir 3 0 1 2 2:5 1
FH 3 0 0 3 0:18 0

3. deild karla, B-riðill
Hamar - BÍ................................................ 0:2
Staðan:
BÍ 4 3 0 1 8:2 9
ÍH 4 2 2 0 8:4 8
Reynir S. 3 1 2 0 6:4 5
Bolungarvík 3 1 1 1 8:7 4
Drangur 4 1 1 2 7:12 4
Hamar 3 1 0 2 6:6 3
Ægir 3 0 0 3 2:10 0

Evrópukeppnin
A-riðill:
Portúgal - Grikkland............................... 1:2
Christiano Ronaldo 89. Giorgios Karagoun-
is 6., Angelos Basinas 51. vítaspyrna.
Oporto,
Lið Portúgals: Ricardo - Paulo Ferreira,
Fernando Couto (fyrirliði), Jorge Andrade,
Rui Jorge - Costinha (Nuno Gomes 66.),
Maniche - Figo, Rui Costa (Deco 46.),
Simao Sabrosa (Cristiano Ronaldo 46.) -
Pauleta.
Gul spjöld: Costinha (21.), Pauleta (57.) 
Lið Grikklands: Antonis Nikopolidis - Gio-
urkas Seitaridis, Traianos Dellas, Mihalis
Kapsis, Panagiotis Fyssas - Angelos Bas-
inas, Theodoros Zagorakis (fyrirliði) - Gior-
gios Karagounis (Konstantinos Katsouran-
is 46.), Stylianos Giannakopoulos
(Themistoklis Nikolaidis 68.) - Zisis Vrizas,
Angelos Charisteas (Vassilios Lakis 75.)
Gul spjöld: Giorgios Karagounis (39.) , Gio-
urkas Seitaridis (76.) 
Dómari: P. Collina, Ítalíu.
Áhorfendur: 48,761.
Spánn - Rússland ..................................... 1:0

Juan Valeron 60.
Faro,
Lið Spánar: Iker Casillas, Carles Puyol,
Carlos Marchena, Ivan Helguera, Raul
Bravo, David Albelda, Ruben Baraja (Xabi
Alonso 59.), Joseba Etxeberria, Raul (fyr-
irliði), (Fernando Torres 78.), Vicente,
Fernando Morientes (Juan Carlos Valeron
59.)
Gul spjöld: Ruben Baraja (43.), Carlos
Marchena (66.), David Albelda (84.) 
Lið Rússlands: Sergey Ovchinnikov, Vadim
Jevseyev, Alexei Smertin (fyrirliði), Rom-
an Sharonov, Dmitri Sennikov, Rolan Gu-
sev (Vladislav Radimov 46.), Dmitry Ale-
nichev, Jevgeny Aldonin (Dmitry Sychev
68.), Alexander Mostovoi, Marat Izmailov
(Andrei Karyaka 74.), Dmitry Bulykin.
Gul spjöld: Rolan Gusev (12.), Roman
Sharonov (18.), Alexei Smertin (29.), Jev-
geny Aldonin (32.), Vladislav Radimov (90.)
Rauð spjöld: Roman Sharonov (88.)
Dómari: Urs Meier, Sviss.
Áhorfendur: 28,182.
Staðan:
Grikkland 1 1 0 0 2:1 3
Spánn 1 1 0 0 1:0 3
Portúgal 1 0 0 1 1:2 0
Rússland 1 0 0 1 0:1 0
B-riðill:
Sviss - Króatía .......................................... 0:0
Leiria,
Lið Sviss: Jorg Stiel (fyrirliði), Bernt Haas,
Murat Yakin, Patrick Muller, Christoph
Spycher, Benjamin Huggel, Johann Vogel,
Raphael Wicky (Stephane Henchoz 84.),
Hakan Yakin (Daniel Gygax 87.), Alexand-
er Frei, Stephane Chapuisat (Fabio Celest-
ini 54.).
Gul spjöld: Johann Vogel (4.), Benjamin
Huggel (41.), Jorg Stiel (73.).
Rautt spjald: Johann Vogel (50).
Lið Króatíu: Tomislav Butina, Dario Simic
(Darijo Srna 61.), Robert Kovac, Josip Sim-
unic, Boris Zivkovic (fyrirliðði), Ivica
Mornar, Nenad Bjelica (Giovani Rosso 74.),
Niko Kovac, Ivica Olic (Milan Rapaic 46.),
Dado Prso, Tomo Sokota. 
Gul spjöld: Dado Prso (13.), Nenad Bjelica
(30.), Milan Rapaic (48.), Boris Zivkovic
(51), Ivica Mornar (53) Dómari: Cortez
Batista, Portúgal.
Áhorfendur: 24,090. 
Frakkland - England............................... 2:1
Frank Lampard 38. - Zinedine Zidane 89.,
90. vítapspyrna.
Lissabon,
Lið Frakklands: Fabien Barthez, William
Gallas, Lilian Thuram, Mikael Silvestre
(Willy Sagnol 79.), Bixente Lizarazu, Ro-
bert Pires (Sylvain Wiltord 75.), Patrick
Vieira, Claude Makelele, Zinedine Zidane
(fyrirliði), David Trezeguet, Thierry
Henry.
Gul spjöld: Robert Pires (49.), Mikael
Silvestre (72.) 
Lið Englands: David James, Gary Neville,
Ledley King, Sol Campbell, Ashley Cole,
David Beckham (fyrirliði), Steven Gerrard,
Frank Lampard, Paul Scholes (Owen Har-
greaves 76.), Wayne Rooney (Emile He-
skey 76.), Michael Owen (Darius Vassell
69.)
Gul spjöld: Paul Scholes (54.), Frank
Lampard (71.), David James (90.)
Dómari: Markus Merk, Þýskalandi
Áhorfendur: 62,487.
Staðan:
Frakkland 1 1 0 0 2:1 3
Króatía 1 0 1 0 0:0 1
Sviss 1 0 1 0 0:0 1
England 1 0 0 1 1:2 0

Noregur
Bodö/Glimt – Lilleström...........................0:4
Brann – Fredrikstad.................................4:2
Ham-Kam – Molde....................................5:1
Lyn – Viking ..............................................2:0
Sogndal – Vålerenga .................................2:1
Tromsö – Odd Grenland ...........................2:0

Staðan:
Tromsö 11 7 1 3 20:9 22

Rosenborg 11 5 4 2 21:13 19
Brann 11 6 1 4 18:12 19
Ham-Kam 11 5 4 2 15:13 19
Lyn 11 5 3 3 14:9 18
Vålerenga 11 4 5 2 11:10 17
Lilleström 11 4 4 3 18:11 16
Odd Grenland 11 4 4 3 16:13 16
Viking 11 2 6 3 8:12 12
Molde 11 2 5 4 12:17 11
Bodö/Glimt 12 3 2 7 11:23 11
Sogndal 11 2 4 5 15:20 10
Stabæk 10 3 1 6 10:17 10
Fredrikstad 11 2 2 7 17:27 8

Undankeppni HM
Bandaríkin - Grenada ............................. 3:0
DaMarcus Beasley 45., 70., Greg Vanney
90.

Hin árlega Bláalónskeppni í hjólreiðum
fór fram í gær. Keppnin skipti reyndar
um nafn og heitir núna Bláalónsþrautin á
fjallahjóli enda er núna hægt að velja
tvær leiðir, annars vegar gömlu leiðina
(58 km) sem hefur verið hjóluð undanfarin
ár og svo hinsvegar leið (70 km) sem er
eins og sú gamla nema í stað þess að hjóla
Krýsuvíkurmalbikið þá er farin mjög erfið
leið hjá Kaldárseli og fyrir Helgafell. Sú
leið er varla jeppafær og því heitir keppn-
in núna þraut. Aðstæður voru vægast sagt
erfiðar. Hiti var 7–8 gráður, vindur var
10–15 m/s af suðvestri og töluvert rigndi á
leiðinni. Um 70 manns mættu að þessu
sinni þrátt fyrir veðrið og hjólaði sá hópur
saman um Hafnarfjörð. Tímataka hófst
svo sunnan við kirkjugarðinn í Hafnarfirði
og þar náði 16 manna hópur ágætri for-
ustu. Við Hvaleyrarvatn skiptust hins
vegar leiðir milli styttri og lengri leiðar.
Fljótlega tóku Hafsteinn Ægir og Gunn-
laugur forustuna saman og rétt á eftir
þeim komu Gísli Karel, Kári, Haukur
Sveins, Jens, Hlynur, Gísli Ólafs, Hrói og
fleiri. Við Kaldársel (eftir
13 km) var röðin sú sama nema aðeins
hafði lengst á milli manna. 
Gísli Karel var 8 sekúndum á eftir Gunn-
laugi og Haffa, Kári var 21 sekúndu á eft-
ir, Haukur var 51 sekúndu á eftir og Jens
60 sekúndum á eftir. Þessi röð hélst svo
fyrir Helgafell og fyrir malarnámið í
Hafnarfirði. Hafsteinn og Gunnlaugur
komu svo saman niður á afleggjarann að
Djúpavatnsleið en þar náði Hafsteinn ekki
beygjunni og Gunnlaugur náði smáforustu
sem hannjók svo jafnt og þétt alla Djúpa-
vatnsleið og varð hún mest um tvær mín-
útur. 
Hins vegar fór Hafsteinn að gefa í þegar
komið var niður á Grindavíkurveg og þeg-
ar komið var til Grindavíkur munaði inn-
an við mínútu á þeim og þá voru bara 4
km eftir. Hafsteinn gaf svo enn meira í og
náði Gunnlaugi og náði 5 sek. forskoti áð-
ur en komið var yfir marklínu. Tími Haf-
steins var 3:12.06 klst. Gísli Karel varð
svo í þriðja sæti. Óskar Örn Jónsson sigr-
aði á styttri leiðinni á tímanum 2:52.46.

Reuters

Portúgalar fjölmenntu á Dragaao-leikvanginn í Porto á laug-
ardaginn þegar Evrópukeppnin í knattspyrnu hófst. Studdu

þeir vel við bakið á sínum mönnum í upphafsleik mótsins.
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Golfvöllurinn er nú kominn í
sumarbúning.

Þetta er mjög góður 9 holu völlur 
og er staðsettur ofan Hveragerðis.

Golfskálinn er opinn virka daga
kl. 13 til 21 og kl. 10 til 21 um helgar.

Ýmis tilboð í gangi, verið velkomin.

Golfklúbbur Hveragerðis
Gufudal auglýsir:

40 ára afmælismót 
Nesklúbbsins

• 1. verðlaun m/án forgj. Viku golfferð fyrir 2 – sumarferðum

• 2. verðlaun m/án forgj. 25.000 kr. gjafabréf í golfferð – sumarferðum

• 3. verðlaun m/án forgj. 15.000 kr. gjafabréf í golfferð – sumarferðum

Styrktaraðili afmælismóts Nesklúbbsins 
er Landsbankinn.

Opið mót fimmtudaginn 17. júní
18 holu höggleikur með og án forgjafar

Nándarverðlaun á 2/11 og 5/14

Rástímar 8.00 til 10.00 og 13.00 til 15.00

Skráning á golf.is og í síma 561 1930 • Þátttökugjald kr. 3.500

BJÖRGVIN Sigurbergsson og Þór-
dís Geirsdóttir, úr Golfklúbbnum
Keili í Hafnarfirði, báru sigur úr
býtum á öðru stigamóti ársins í
Toyota mótaröðinni sem háð var í
Vestmannaeyjum um helgina. Til
stóð að leika þrjá hringi en vegna
veðurs var aðeins hægt að ljúka
tveimur hringjum.

Björgvin lék samtals á 140 högg-
um, Birgir Leifur Hafþórsson,
GKG, varð annar á 146 höggum en
hann hafði þriggja högga forskot
eftir fyrri hringinn sem hann lék á
68 höggum þrátt fyrir afar erfiðar
aðstæður, rok og rigningu. Í gær
náði Birgir Leifur sér hins vegar
ekki á strik og lék hringinn á 78
höggum, átta höggum yfir pari
vallarins. Í þriðja sæti hafnaði 
Sigmundur Einar Másson, GKJ,

sem lék á 147 höggum.
Björgvin lék hringinn í gær á 69

höggum en hann varð í öðru sæti
ásamt Hlyni Geir Hjartarsyni,
Magnúsi Lárussyni og Davíð Má
Vilhjálmssyni eftir fyrri hringinn á
71 höggi.

„Spilamennskan var nokkuð
stöðug hjá mér og má segja að allt
hafi gengið stórslysalaust fyrir
sig,“ sagði Björgvin í samtali við
mbl.is eftir hringinn í gær. „Að-
stæður voru mjög erfiðar í dag þar
sem mikill vindur var á köflum, svo
ég er mjög sáttur með þennan sig-
ur.“

Þórdís lék hringina tvo á 153
höggum, Ragnhildur Sigurð-
ardóttir, GR, varð önnur á 158 og
Helga Rut Svanbergsdóttir, GKJ,
varð þriðja á 164 höggum.

Björgvin og Þórdís 
hlutskörpust í Eyjum

Í öðru sæti varð bróðir heimsmeist-
arans, Ralf Schumacher hjá Will-

iams, sem hóf keppni af ráspól, og
þriðji varð liðsfélagi
hans hjá Ferrari,
Rubens Barrichello. 

Segja má að Ferr-
ari-liðið hafi unnið

herfræðilegt meistaraverk með sigr-
inum í Montreal því Schumacher hóf
keppni aftar á rásmarki en nokkru
sinni á árinu, eða í sjötta sæti.
Tveggja stoppa keppnisáætlun
fleytti honum jafnt og þétt fram á við
uns hann komst í forystu er kapp-
aksturinn var tæplega hálfnaður.
Eftir það átti bróðir hans Ralf aldrei
möguleika á að draga hann uppi og
endurheimta forystuna. 

Schumacher vann kanadíska
kappaksturinn nú þriðja árið í röð en
hann vann einnig 1994, 1997 og 1998
og 2000. Barrichello undirstrikaði

svo meistaraverk Ferrari með þriðja
sætinu en hann hóf keppni í sjöunda
sæti. Þetta er fimmta mótið á árinu
af 8 sem Ferrariþórarnir eru báðir á
verðlaunapalli. Enda hefur liðið nú
tvöfalt fleiri stig en það næsta - Ren-
ault - í keppninni um heimsmeistara-
titil bílsmiða.

Jenson Button hjá BAR varð
fjórði í mark og Juan Pablo Montoya
hjá Williams fimmti. Giancarlo Fis-
ichella hjá Sauber jafnaði sinn besta
árangur á árinu með sjötta sæti.
Þrátt fyrir að fara fimm sinnum inn í
bílskúrareinina og stoppa þar fjórum
sinnum varð Kimi Räikkönen hjá
McLaren sjöundi. Síðasta stigasætið
vann svo Cristiano Da Matta hjá
Toyota. Með sigrinum jók Schu-
macher enn forystu sína í keppninni
um heimsmeistaratitil ökuþóra, er
með 70 stig gegn 52 stigum Barrich-
ellos og 43 stigum Buttons. 

Herfræðilegt
meistaraverk

MICHAEL Schumacher hjá Ferrari setti enn eitt metið er hann vann
kanadíska kappaksturinn í Montreal í gær með einkar vel útfærðri
herfræði. Var það sjöundi sigur hans þar í borg frá 1994 en enginn
ökuþór í sögu Formúlu-1 hefur unnið sama kappakstursmótið sjö
sinnum. Var þetta og 77. mótssigur Schumachers en hann vann
keppnina í Montreal með afar sannfærandi hætti. 

Ágúst 
Ásgeirsson
skrifar

Pæjumótinu í Eyjum, Vöruvals-
mótinu, lauk í gær með glæsi-

legu lokahófi þar sem veitt voru
verðlaun fyrir efstu þrjú sætin í
hverjum flokki ásamt því að háttvísi-
verðlaun KSÍ og Eurocard voru
veitt. Þrír kvennaflokkar kepptu,
sjötti, fimmti og fjórði flokkur. Einn-
ig voru valdir bestu leikmenn í hverj-
um flokki. Veðurguðirnir voru í mis-
jöfnu skapi yfir helgina,
föstudagurinn heilsaði stúlkunum
með glampandi sólskini og frábæru
knattspyrnuveðri en á laugardegin-
um gerði austanátt með tilheyrandi

roki og rigningu. Í 6. flokki voru a-
og b-lið og varð ÍBV í fyrsta sæti b-
liða en Afturelding sigraði í flokki a-
liða. Háttvísiverðlaunin fékk lið
Sindra frá Höfn í Hornafirði og
prúðasti leikmaðurinn var Ljósbrá
Ragnarsdóttir úr Sindra. Besti leik-
maðurinn var Elína Metta Magnús-
dóttir úr Val. 

Í 5. flokki voru a-, b- og c-lið.
Sindri sigraði í flokki c-liða, Valur í
flokki b-liða og ÍA í flokki a-liða.
Háttvísiverðlaunin fékk HK og leik-
maður þeirra, Hildigunnur Sól
Kristjánsdóttir, var valin prúðust.

Besti leikmaður 5. flokks var Hulda
Margrét Brynjarsdóttir úr ÍA. 

Í 4. flokki var einnig þrískipt, a-, b-
og c-lið. Breiðablik sigraði í flokki c-
liða og ÍBV í flokki b- og a-liða. Prúð-
asta liðið var KFR og Sóley Péturs-
dóttir KFR prúðasti leikmaðurinn.
Saga Huld Helgadóttir úr ÍBV var
valin besti leikmaðurinn. 

Um 600 stúlkur alls staðar af land-
inu kepptu á mótinu sem heppnaðist
í alla staði mjög vel. Það eina sem
segja má að hafi farið úrskeiðis var
líka það eina sem mótshaldarar réðu
ekki við – veðrið. 

Vel heppnað
pæjumót í Eyjum

Morgunblaðið/Sigfús

Eyrún Eiðsdóttir ÍA í baráttu við Brynju Björk Guðmundsdóttur úr ÍBV í leik 6. flokks félaganna.

Bestu leikmenn mótsins, f.v. Elína Metta Magnúsdóttir, 6. flokki Vals, Hulda Margrét Brynj-
arsdóttir, 5. flokki ÍA, og Saga Huld Helgadóttir, 4. flokki ÍBV.

Þær Elva Sól Björgvinsdóttir ÍA og Thelma Þrastardóttir UMFA gáfu ekkert eftir í baráttunni um
boltann í leik í 6. flokki.
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LANDA-
KIEKJA 
Fimmtudagur 10. júní 
Kl. 10:00 Mömmumorgun í 
Safnaðarheimilinu. Nú fer von-
andi að styttast í heimsókn. Sr. 
Þorvaldur Víðisson. 
Kl. 14:30 Helgistund á Heilbrigð-
isstofnun. Sr. Þorvaldur Víðisson. 
Laugardagur 12. júní 
Kl. 16:00 Ferming í Stafkirkju. 
Sunnudagur 13. júní 
Kl. 11:00 Guðsþjónusta í Landa-
kirkju. Kór Landakirkju syngur 
undir stjóm Guðmundar H Guð-
jónssonar. Sunnudagar eftir 
þrenningarhátíð taka nú við. 
Gengið verður til altaris. Prestur 
sr. Þorvaldur Víðisson. 
Miðvikudagur 16. júní 
Kl. 11:00 Helgistund á Hraun-
búðum. 
Fimmtudagur 17. júní Lýð-
veldishátíð 
Kl. 11:00 Lýðveldishátíð í 
Landakirkju. Iþróttafélagið IBV, 
leikmenn, þjálfarar og foreldrar 
sérstaklega velkomnir. Mætum í 
íþróttagöllunum og upplifum þann 
samhug sem einkennir okkar góða 
íþróttafélag sem og samfélag. 
Iþróttafólk les ritningarlestra og 
tekur virkan þátt. Létt messa í 
hátíðlegri alvöru, óhefðbundið 
form. Kór kirkjunnar syngur undir 
stjóm Guðmundar H Guðjóns-
sonar. Prestur sr. Þorvaldur 
Víðisson. Fjölmennum í kirkju á 
afmælishátíð lýðveldisins. 
Vaktsími presta kirkjunnar er 488-
1508. 

HVÍTA-
STJNNUKLBKJAN 
Fimmtudagur 10. jiiní 
Kl. 20:30 „Biblíuleshringur" 
I sumar verður leshringur í gangi á 
fimmtudögum og byrjum við á að 
lesa Esterarbók Gamla testa-
mentisins. 
Allir eru hjartanlega velkomnir. 
Föstudagur 11. júní 
Kl. 20:30 Unglingakvöld. Ung-
lingarnir halda uppteknum hætti í 
sumar og hittast á föstudags-
kvöldum. 
Laugardagur 12. júní 
Kl. 20:30 Bæna- og lofgjörðar-
stund með brauðsbrotningu. 
Sunnudagur 13. júní 
Kl. 11:00. SAMKOMA 
Lofgjörð, fyrirbænir og lifandi orð 
Guðs. 
Súpa og brauð á vægu verði eftir 
samkomu. „Því að ekki er Guðs 
ríki matur og drykkur, heldur 
réttlæti, friður og fögnuður í 
heilögum anda." Róm. 14:17. 
Allir eru hjartanlega velkomnir. 

AðventMrkjan 
Laugardagur 12.júní 
Kl. 10.30 Biblíurannsókn. 

Biblían 
talar 
Sími 

481-1585 

| Frjálsar: Tryggvi (slandsmeistari í tugþraut í sveinaflokki 

Lét ekki meiðsli aftra sér 
Tryggvi Hjaltason varð um helgina 
Islandsmeistari sveina í tugþraut og 
náði 4460 stigum. Tryggvi þykir 
mikið efni en þess má til gamans geta 
að hann var í æfingabúðum fyrir 
mótið en þar lærði hann í fyrsta sinn 
að stökkva stangarstökk, sem er ein 
grein í tugþrautinni. 

Tryggvi sagði í samtali við Fréttir 
að þrátt fyrir Islandsmeistaratitilinn sé 
hann ekki mjög ánægður með 
frammistöðuna. „Ég veit að ég get 
miklu meira en ég sýndi í níu af tíu 
greinum. Eg var þokkalega sáttur við 
stöngina en allt annað var lélegt," 
sagði Tryggvi. 

Þetta er reyndar í fyrsta sinn sem ég 
klára tugþrautina alla en ég náði ekki 
að beita mér eins og ég get best því ég 
var að koma úr mjög erfiðum æfinga-
búðum á Sauðárkróki og bein-
himnubólgan var að pirra mig. Svo 
stakk ég gaddi inn í hælinn á mér í 
fyrstu þraut þannig að ég var með gat 
á hælnum um helgina." 
Hvemig er að æfa tugþraut í Eyjum? 

„Það er talsvert erfitt þar sem 
aðstaðan er engin úti við og ég get t.d. 
ekki æft stöng héma heima. Svo 
vantar líka mikið af búnaði en Jóna 
Björk, þjálfari Óðins er að vinna frá-
bært starf fyrir frjálsar íþróttir." 
Hver er svo stefnan í framtíðinni? 

„Ég ætla að fara eins langt og 
mögulegt er. Það eru Ólympíuleikar 
2008 og svo aftur 2012 og það væri 
gaman að komast á þá, annaðhvort 
árið, eða bara bæði," sagði Tryggvi að 
lokum. FÉLAGAR í Óðni tóku á móti íslandsmeistaranum með blómum við 

komuna til Eyja á mánudaginn. 

J Knatispyrna: Yngri flokkar kvenna 

Vöruvalsmótið hefst á morgun 
Á morgun, föstudag hefst hið árlega 
Vömvalsmót í fjórða, fimmta og 
sjötta flokki kvenna í knattspymu. 
Mótið stendur alla helgina en setning 
verður á föstudagskvöld. Reyndar 
verða fyrstu leikirnir í fyrramálið og 
verður spilað allan morgundaginn. 
Skrúðganga verður frá Höllinni og 
niður að fþróttamiðstöð klukkan 
19.15 en setningin fer fram í 
íþróttamiðstöðinni. 

Glæsileg skemmtiatriði verða í 
boði á setningarhátíðinni, Auddi og 
Sveppi mæta, Idol keppni verður á 
milli liða en kvöldið endar svo með 
diskóteki fyrir elstu þátttakendurna. 

Auk setningarhátíðarinnar verður 

margt skemmtilegt í boði fyrir 
stelpumar en fyrir utan leikina alla 
verður grillveisla, diskósund og 
margt fleira. Urslitaleikirnir fara svo 
fram að morgni sunnudags og mótinu 
verður slitið kl. rúmlega eitt í 
Höllinni. 

Páll Scheving sagði í samtali við 
Fréttir að allur undirbúningur hefði 
gengið vel. „Þetta verða tæplega 600 
stelpur sem taka þátt f mótinu í ár og 
mótið er aðeins stærra í sniðum en í 
fyrra. Þá vom um 50 lið en núna em 
þau 58 frá tíu félögum." 
Er þetta ekki mikill fjöldi miðað við 
hversu hörð samkeppnin er um hylli 
ungra knattspymukvenna? 

,Jú við emm sátt. Reyndar hefur 
verið umræða í félaginu að breyta 
mótinu í eins flokks mót, eins og 
Shellmótið sem virðist verða 
vinsælla með árunum. Af hverju ekki 
að nýta okkur þá reynslu sem þar 
býr? Mótið hefur reyndar líka 
hvetjandi áhrif á kvennaknattspymu 
hér í Eyjum og það þarf að taka það 
inn í myndina. Hugsanlega væri hægt 
að bjóða einhverjum öðmm fiokki 
hingað á meðan mótinu stendur í 
hraðmót. Annars er mikil 
eftirvænting hjá okkur. Vöm-
valsmótið hefur ávallt verið skemmti-
legt og ég á ekki von á öðm í ár." 

ÍÞRÓTTA- og æskulýðsráð hefur fengið Regínu Kristjánsdóttur til að fara fyrir skokkhópi sem fer reglulega frá 
íþróttamiðstöðinni. Því miður hefur þátttaka ekki verið mikil og hvetur Regína fólk til að nýta þetta tækifæri. 
„Við lorm ii á þríðjudögum klukkan 1930 og á laugardögum klukkan 11.00. Þetta er fyrir alla, bæði vana og óvana 
og gæti verið fyrsta skrefið hjá þeim sem vilja byrja á að hreyfa sig," sagði Regína. 

fe??5fréttir 
KFSíneðsta 

KFS lék tvo leiki í 2. deildinni í 
síðustu viku en um helgina tóku 
þeir á móti efsta liði deildarinnar, 
Leikni. 

Þar mættust efsta og neðsta liðið 
en það var hins vegar ekki að sjá á 
leiknum að getumunurinn væri 
mikill. Það eina sem skar í sundur 
með liðunum vom tvö mörk 
gestanna en Eyjamönnum var 
fyrirmunað að koma boltanum í 
netið um helgina og því endaði 
leikurinn 0-2. Reyndar vom þeir í 
mesta basli að komast í færi en úti á 
velli var KFS síst lakari aðilinn. 
Bæði mörk Leiknismanna vom af 
ódýrara taginu, fyrra markið kom 
eftir hræðileg vamarmistök en 
síðara markið úr víti. 

Á þriðjudaginn léku Eyjamenn 
svo gegn Tindastóli og fór leikurinn 
fram norðan heiða. 

Sjöundi flokkur 
á Vinamóti 
Sjöundi flokkur karla tók þátt í 
vinamóti Breiðabliks um helgina 
og var árangurinn prýðisgóður. 
Hópurinn er nokkuð stór, rúmlega 
fjöratíu strákar æfa undir stjórn 
Sigurlásar Þorleifssonar. Þeir hafa 
æft vel í vetur enda var árangurinn 
á Vinamótinu glæsilegur. Eyja-
peyjar spiluðu fimmtán leiki, unnu 
tólf, gerðu tvö jafntefli en töpuðu 
aðeins einum. ÍBV tefldi fram 
fimm liðum í mótinu. 

Þá hafa strákarnir komið sér upp 
skemmtilegri heimasíðu sem má 
finna á heimasíðu ÍB V, ibvsport.is 
en þar er krækja sem heitir 7. 
flokkur. Annars má finna síðuna 
með því að fara á http://bjarnar-
ey.eyjar.is/ibv/7_flokkur/index2.ht 
m. 

Anna Yakova á 
förum 
Á heimasíðu ÍB V er sagt frá því að 
vaxandi líkur séu á því að Anna 
Yakova yfirgefi herbúðir ÍBV í 
sumar. 

Eins og áður hefur komið fram í 
Fréttum era nokkur sterk lið í 
Evrópu á eftir henni, m.a. austur-
ríska liðið Hypo og hafa verið 
þreifingar milli þeirra og ÍBV um 
möguleg leikmannakaup. Þá er 
slóvenska liðið Krim einnig 
áhugasamt en hðið er geysilega 
sterkt, margfaldir meistarar heima-
fyrir og unnu m.a. Meistaradeildina 
2001 og 2003. Að auki hafa tvö 
dönsk lið lýst yfir áhuga sínum að 
fá hana í sínar raðir. 

BikordráttuniMi 
Á morgun og á laugardaginn 
verður leikið í 32ja liða úrslitum 
Visabikarkeppni karla en tvö Uð frá 
Vestmannaeyjum vora í pottinum 
þegar dregið var. 

IBV dróst á móti Fjölni og fer 
leikurinn fram annað kvöld í 
Grafarvogi þar sem neðri deildar 
liðin fá alltaf heimaleik. KFS tekur 
hins vegar á móti 1. deildarliði 
Þróttar frá Reykjavík og fer 
leikurinn fram klukkan 13.00 á 
Helgafellsvelli á laugardag. 

http://bjarnarey.eyjar.is/ibv/7_flokkur/index2.ht
http://bjarnarey.eyjar.is/ibv/7_flokkur/index2.ht
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ÞAÐ er oft stutt á milli sorgar í gleði í boltanum og það átti líka við á Vöruvalsmótinu sem var um helgina. 

Þrír skólar, þrjár stefnur 
Nú þegar mikil umræða er í bænum 
um leikskólamál og spáð í hvort 
reistur verður fjögurra eða sex 
deilda leikskóli er við hæfi að gera 
grein fyrir þeim þremur stefnum 
sem leikskólar bæjarins vinna eftir. 
Allir skólarnir starfa eftir aðal-
námsskrá leikskóla sem var gefin út 
af menntamálaráðuneytinu 1999. 

Rauðagerði 
Hugmyndafræði Howards Garner 
um fjölgreindakenningu er höfð að 
leiðarljósi á Rauðagerði en einnig er 
stuðst við ýmsar aðrar kenningar. 

í leikskólanum er lögð áhersla á 
einstaklinginn og hæfileikar sem 

hver og einn býr yfir fá að njóta sín. 
Tekið er mið af því að hver einstak-
lingur læri á þeim hraða sem honum 
hentar og eru notuð kennslugögn í 
anda Mariu Montessori. 

Fjölgreindarkenning Howard 
Garner: Málgreind, rök- og 
stærðfræðigreind, rýmisgreind, 
líkams- og hreyfigreind, tónlistar-
greind, samskiptagreind, sjálfs-
þekkingagreind og umhverfis-
greind. 

Kirkjugerði 
Stefnan á Kirkjugerði er að hafa 
leikskólann umhverfisvænan og 
stuðla að umhverfismenntun og 

umhverfisuppeldi. Unnið er með 
náttúru og umhverfi Vestmannaeyja, 
farið er í vettvangsferðir þar sem 
örnefni eru kynnt, saga þeirra sögð 
og unnin verkefni út frá því. 

Eyjalögin, þjóðhátíðarlögin, eru í 
hávegum höfð og lögð áhersla á að 
börnin kunni þó nokkur. Ekki má 
gleyma að ýmis efni eru endurunnin 
og til dæmis má nefna að papp-
írskaup hafa lítil sem engin verið í 
fimm ár. 

Sóli 
Þarna er unnið eftir Hjallastefnunni 
svokölluðu. Hún byggir meðal 
annars á: Einfaldleika, opnum 

efnivið, jákvæðni, vináttu, gleði, 
aga og kærleika. Eitt aðalmarkmið 
Hjallastefnunnar er jafnrétti kynj-
anna. Hjallastefnan notar kynja-
skiptingu sem meginaðferð þar sem 
börnum er skipt á kjarna/deildir 
eftir kyni. 

Markmið skiptingarinnar er að 
auka möguleika á jákvæðni blöndun 
þar sem stúlkur og drengir geta 
mæst án þess að gjalda fyrir kyn 
sitt. Ekki er boðið upp á hefðbundin 
leikföng sem aðeins bjóða upp á 
eina lausn heldur er notaður 
svokallaður „opinn efniviður" s.s. 
heimagerður leir, allt sem lýtur að 
skapandi starfi og föndri, trékubbar 
og fleira. 

Gólfamrnir 
börðust við veðrið 
Eitt af stóru golfmótunum var 
haldið í Eyjum síðustu helgi. 

IBLS. 18 

Drottningarsnekkja 
í heimsókn 

Dannebrog var hér á ferðinni um 
síðustu helgi og vakti mikla 
athygli. 

| BLS. 8 

Mildi að ekki fór verr: 

Barn á 
hjóli lenti 
á rútu 
Hjólið lenti undir 
afturhjóli rútunnar 
Tilkynnt var um fjögur umferð-
aróhöpp í síðustu viku, í þrjú 
skipti var um að ræða árekstur 
milli bifreiða en engin slys urðu á 
fólki. I eitt skipti var það um að 
ræða að barn hjólaði út á götu og 
inn í hliðina á rútu sem var ekið 
þar framhjá. Framhjól reið-
hjólsins lenti undir afturdekki 
rútunnar og eyðilagðist. Mikil 
mildi þykir að barnið hafi sloppið 
ómeitt en það er ljóst að verr 
hefði getað farið. 

Vill lögregla brýna fyrir for-
eldrum að passa upp á að börn 
þeirra séu ekki að hjóla á um-
ferðargötum, kenna þeim hvar 
þau eiga hjóla og hvar ekki. Þá 
vill lögregla ítreka enn og aftur 
við foreldra að sjá til þess að börn 
þeirra séu með hjálma á höfðinu 
þegar þau eru á reiðhjóli. Það er 
margsannað mál að hjálmarnir 
bjarga. 

Fimmtán ára 
Kvennahlaup 
Kvennahlaup ISÍ fagnar 15 ára 
afmæli laugardaginn 19. júní 
næstkomandi og verður að venju 
hlaupið í Vestmannaeyjum, frá 
íþróttamiðstöðinni og hefst 
hlaupið kl. 14.00. Er hlaupið í 
umsjón Umf. Óðins. 

Meginmarkmið Kvennahlaups 
er að vekja áhuga kvenna á 
reglulegri hreyfingu og^ heilsu-
samlegu líferni almennt. í ár hafa 
ISÍ og Lýðheilsustöð ákveðið að 
taka saman hóndum og nýta styrk 
Kvennahlaups ÍSI til að vekja 
athygli á heilsufarsmálefnum sem 
snerta ekki síst konur. 

15-0 
Það er ekki amalegt að vera 
stuðningsmaður knattspyrnuliða 
IBV þessa vikuna en á aðeins 
tveimur dögum skoruðu Eyja-
menn fimmtán mörk gegn engu 
marki gestanna á Hásteinsv-
ellinum. Kvennaliðið vann 
Stjörnuna 11-0 og karlaliðið 
Keflvíkinga 4-0 en nánari um-
fjöllun á íþróttasíðum blaðsins. 

TM-Öryggi 
fyrir fjölskylduna 

Sameinaðu allar tryggingar á 
einfaldan og hagkvæman hátt. 

www.tmhf.is 

BÍLAVERKSTÆÐIÐ 

BRAGGINN S.F, 
F L Ö T U M 2 0 

Viðgerðir og smurstöð 
Sími 4fí1 3235. 

Réttingar og sprautun 
Sími 481 1535 

www.bokabudin.is 
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ALLS voru saman komnar um 600 stelpur í Höllinni auk aðstandenda og það ríkti mikil eftirvænting meðan á verðlaunaafhendingu stóð. 

Vöruvalsmótið, knattspyrnumót í yngri flokkum kvenna: 

þrátt fyrir erfiðar aðstæður 
Hugmyndir uppi um að breyta fyrirkomulagi mótsins 

Um helgina fór fram hið árlega 
Vöruvalsmót en í ár komu um 600 
stelpur til Eyja til að spila fótbolta. 
Mótið stóð frá morgni föstudags og 
fram á sunnudag og voru leiknir á 
annað hundrað leikir en samtals voru 
58 lið frá tíu félógum á mótinu. Það 
þarf ekki að spyrja að því þegar 
kemur að skipulagningu, bæði í 
Vöruvalsmótinu og Shellmótinu, að 
allar tímasetningar stóðust og 
framkvæmd mótsins tókst með 
afbrigðum vel. Mikil reynsla býr að 
baki mótahaldinu og fátt sem kemur 
forráðamönnum ÍB V í opna skjöldu 
hin síðari ár. 

Mótið hófst strax á föstudags-
morgninum en liðin komu flest til 
Eyja kvöldið áður. Leikið var frá níu 
til fimm síðdegis á föstudegi og 
laugardegi en á sunnudaginn fóru 
fram úrslitaleikirnir. Leikið var í 
þremur flokkum, fjórða, fimmta og 
sjötta flokki og svo að sjálfsögðu A-, 
B- og C-lið. Fyrir utan alla leikina 

var svo séð til þess að stelpunum 
leiddist ekki, á föstudag var setning 
mótsins þar sem þeir Auddi og Pétur 
Jóhann úr 70 mínútum fóru á 
kostum. Þá vakti Idolkeppnin mikla 
athygli og nokkrar efnilegar 
söngraddir vom á meðal 
knattspyrnukvennanna. 

Veðrið hefur auðvitað mikið með 
það að segja hvemig til tekst á 
mótum sem þessu en veðrið á fyrsta 
degi var eins og það gerist best, sól 
og blíða. En á laugardeginum má 
segja að andstæðan hafi verið í veðri 
því þá var rok og rigning. Þrátt fyrir 
þetta spiluðu stelpurnar sína leiki og 
létu vonda veðrið ekkert á sig fá. A 
sunnudaginn var svo þokkalegt veður 
þannig að keppendur fengu 
sýnishom af því besta, versta og því 
sem er þar á milli í veðri. 

Gengi Eyjaliðanna var ágætt. IBV 
vann til þrennra gullverðlauna og til 
þrennra bronsverðlauna. Fjórði 
flokkur A og B og sjötti flokkur B1 VÖRUVALSMEISTARAR í 4. flokki A með þjálfurunum Onnu Fríðu og Kidda Georgs. 

ÞESSAR vösku stelpur urðu Vöruvalsmeistarar í 4. flokki. B. ÞESSAR stúlkur, í 6. flokki B 1, urðu Vöruvalsmeistarar. 
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urðu Vöruvalsmeistarar og fimmti 
flokkur B og C urðu í bronssæti. Þá 
var Saga Huld Helgadóttir, ung og 
efnileg Eyjastelpa valin best í fjórða 
flokki. 

Það var ekki að sjá annað en að 
allir hafi verið sáttir í mótslok en 
Vöruvalsmótinu var slitið með 
glæsilegu lokahófi í Hóllinni á 
sunnudag. Mikið var fagnað, hvort 
sem stelpumar vom að fagna 
meistaratitlum eða nammikörfu 
fararstjóranna, það skipti engu. 

En þó að framkvæmdin á mótinu 
sé til fyrirmyndar þá hafa vaknað 
spumingar um hvort breyta eigi 
fyrirkomulaginu. Þannig horfa 
forráðamenn IBV til Shellmótsins, 
sem er eins fiokks mót og er einn 
vinsælasti íþróttaviðburður landsins 
ár hvert. Nú eru uppi hugmyndir að 
gera Vöruvalsmótið að eins flokks 
móti líka, gera þá ráð fyrir fimmta 
flokki og hugsanlega yrði þá sett upp 
hraðmót fyrir sjötta flokk, til hliðar 
við hið eiginlega mót. Þetta er 
reyndar enn á umræðustigi en 
umræðan á fullan rétt á sér þar sem 
mótið hefur ekki náð jafn miklum 
vinsældum og á árum áður í langan 
tíma. ÞÆR voru ekki allar háar í loftinu, stelpurnar á Vöruvalsmótinu. 

Vorum of stressaðar 
í úrslitaleiknum 

,-segirÁsta Einarsdóttir sem hlaut 
Lárusarbikarinn 

Á hverju ári er veittur Lárusar-
bikarinn, til minningar um Láms 
Jakobsson, mikinn íþróttafrömuð í 
Eyjum, en bikarinn fær sú stúlka sem 
þykir efnilegust á Vömvalsmótinu. I 
ár var það Asta Einarsdóttir úr 
Breiðabliki sem fékk bikarinn. 

„Við vorum í talsverðu basli með 
ÍB V og í úrslitaleiknum held ég að 
við höfum bara verið of stressaðar. 
Við ætluðum auðvitað að vinna 
leikinn en það gekk bara ekki. Við 

hættum aldrei, þannig að þó við 
væmm tveimur mörkum undir þá 
ætluðum við alltaf að vinna leikinn 
en því miður tókst það ekki." 
Hvað finnst þér vera eftirminni-
legast? 

„Það var rosalega gaman á föstu-
daginn því þá var svo gott veður en 
það var ekki eins gaman á laugar-
daginn. En mér fannst samt eftir-
minnilegast að fá Lámsarbikarinn." 

ÁSTA með þeim Margréti Láru og Olgu, landsliðskonum og leikmönnum 
ÍBV sem afhentu stelpunum verðlaun á mótinu. 

Efrirminnilegast 
að taka á móti 
bikarnum 
sagði fyrirliði ÍBV, Aníta 
Elíasdóttir 

Aníta Elíasdóttir, fyrirliði 4. flokks 
A hjá ÍBV sagði að mótið hefði verið 
mjög skemmtilegt. 

„Þetta var svolítið erfítt, sumir 
leikir voru léttir en aðrir erfiðari. 
Úrslitaleikurinn var erfíður. Það var 
0-0 í hálfleik en svo vorura við bara 
betri og skoruðum tvö mörk." 
Hvað er eftirminnilegast frá mótinu? 

„Það var mjög gaman að vinna 
úrslitaleikinn og taka svo á móti 
bikamum í dag. Ætli það sé ekki 
eftirminnilegast frá mótinu." 
Er stefnan svo sett á atvinnu-
mennskuna? 
,Já, að sjálfsögðu." 

Á erfitt með að 
kalla ófram Valur 
-segir Ólafur Þ. Harðarson, Hafnfirðingur 
„Þetta hefur gengið alveg ákaflega vel 
héma um helgina. Reyndar óskar 
maður alltaf eftir góðu veðri en þetta 
er svo sem í lagi," sagði Ólafur Þ. 
Harðarson þegar blaðamaður Frétta 
rakst á hann þar sem hann fylgdist 
með leik Vals og IA. 

„Stelpumar læra reyndar bara að 
taka á því f rigningunni og rokinu en 
þetta er búið að vera svakalega vel 
heppnað og skipulagið til fyrir-
myndar," sagði Ólafur sem sjálfur var 
búinn að búa sig fyrir veðrið, með 
regnhlíf, í stuttbuxum og stígvélum. 
Er þetta fyrsta Vöruvalsmótið sem þú 
kemur á? 

„Já, þetta er í fyrsta sinn. Ég fékk 
pláss á gistiheimili og allt til fyrir-
myndar þar," sagði hann og hvatti 
sínar stelpur áfram. Reyndar kom í 
ljós að Ólafur áttj erfitt með að kalla 
áfram Valur. „Eg er nefnilega FH-
ingur en stelpan mín er í Val. Ég er 
að reyna að koma mér í að hrópa 
áfram Valur en enn sem komið er 
kalla ég bara áfram stelpur." 

Þrátt fyrir að vera ánægður með 
Vömvalsmótið þá sagði Olafur að 
hann myndi að óllum líkindum ekki 
mæta á næsta mót. „Þetta er víst 
þannig að Valur skiptist á að fara til 
Eyja og á Siglufjörð. Þeir verða að 
standa sig ansi vel fyrir norðan ef þeir 
ætla að toppa þetta á næsta ári, það er 
alveg ljóst," sagði Ólafur að lokum. 

ÓLAFUR var búinn til að mæta 
hverju sem var. 
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ÞÆR skiptu hundruðum stúlkur í 5.
flokki úr félögum um land allt sem
komu saman og léku knattspyrnu á
hinu árlega Vöruvalsmóti Knatt-
spyrnudeildar ÍBV um helgina.
Mikið var um dýrðir á mótinu eins
og undanfarin ár. Hart og drengi-
lega var barist í leikjum mótsins
sem voru fjölmargir. Auk knatt-
spyrnunnar var margt til gamans
gert. Landslið mótsins lék við svo-
kallað pressulið, grillveisla var og
svo var sundlaugardiskóið skemmti-
legt. 

Í flokki A-liða vann Breiðablik
liðsmenn ÍA, 2:1, í úrslitaleik.

Breiðablik vann einnig í flokki B-
liða, þá eftir að hafa lagt ÍA, 3:0, í
úrslitaviðureign. ÍBV átti sigurliðið
hjá C-liðum þrátt fyrir jafntefli við
FH. En þar sem sú regla gildir að
það vinnur sem fyrr skorar í leik
standi liði uppi jöfn, þá vann ÍBV að
þessu sinni. Það komst yfir í leikn-
um og hafði þar með betur.

Stefanía Valdimarsdóttir, Breiða-
bliki, var valin efnilegust/best á
mótinu og hlaut Lárusarbikarinn
sem kenndur er við Lárus heitinn
Jakobsson, frumkvöðul móta eins
og Shellmóts drengja og Vöruvals-
mót stúlkna.

Blikar sigur-
sælir í Eyjum

Morgunblaði/Sigfús Gunnar Guðmundsson

Sigurlið ÍBV í flokki c-liða á pæjumótinu í Vestmannaeyjum, efri röð frá vinstri: Klara Ingólfsdóttir,
Selma Jóndóttir, Sara Magnúsdóttir, Hanna Sigríður Agnarsdóttir, Sigrún Ragnarsdóttir, Marta
Karlsdóttir. Neðri röð frá vinstri: Eva Dögg Davíðsdóttir, Bryndís Jónsdóttir, Svana Sigurrós Guð-

mundsdóttir, Jóhanna Svava Gunnarsdóttir, Ármey Valdimarsdóttir.

Breiðablik vann einnig í keppni b-liða, efri röð frá vinstri: Ásdís
Gísladóttir aðstoðarþjálfari, Edda Mjöll Karlsdóttir, Svava Tyrf-
ingsdóttir, Kristín Ísabella Karelsdóttir, Eyrún Harpa Einars-
dóttir, Kristrún Lilja Daðadóttir þjálfari. Neðri röð frá vinstri:
Rebekka Katrín Arnþórsdóttir, Helga Guðrún Guðmundsdóttir,

Halla Berglind Jónsdóttir, Arndís Birgisdóttir.

Sigurreifar Skagastúlkur. Grípa þurfti til vítaspyrnukeppni milli ÍA og FH og hér fagna stúlkurnar
frá Akranesi eftir hafa borið sigur úr býtum í vítaspyrnukeppninni.

Þessi unga Eyjastúlka kann
greinilega sitt fag.

Barist um boltann, úr leik FH og ÍBV.

Breiðablik vann í flokki a-liða, efri röð frá vinstri: Fríða Dögg
Baldursdóttir, Stefanía Valdimarsdóttir, Petra Rut Ingvadóttir,
Kristrún Lilja Daðadóttir þjálfari. Neðri röð frá vinstri: Gunn-
hildur Ómarsdóttir, Agnes Jónasdóttir, Hildur Sif Hauksdóttir.Leikmenn Breiðabliks sækjast eftir knettinum í leik gegn ÍA.
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| Vöruvalsmótið um helgina - Mótið stokkað upp 

Keppt verður í einum flokki 
Þeir sem fylgst hafa með íþrótta-
málum í Vestmannaeyjum hafa 
vafalaust tekið eftir þeirri varnar-
baráttu sem Vöruvalsmótið hefur átt í 
undanfarið en þó hefur mótið staðið í 
stað allra síðustu ár. Fyrst þegar mótið 
hóf göngu sína voru aðeins tvö mót í 
knattspyrnu fyrir stúlkur, Gull- og 
Silfurmót Breiðabliks og svo Vöru-
valsmótið, sem hét áður Pæjumót. Þá 
var keppt í öllum flokkum en í ár 
verður aðeins keppt í einum flokki, 
fimmta flokki. 

Páll Scheving Ingvarsson, fram-
kvæmdastjóri IBV, segir að ekki hafí 
gengið að halda áfram með mótið á 
þeim forsendum sem hafa verið. „Við 
erum í harðri baráttu við önnur mót og 
verðum að breyta okkar áherslum til 
að ná að halda úti öflugu stúlknamóti í 
Vestmannaeyjum. Stjarnan setti t.d. á 
mót sömu helgi og við höfum notað í 
mörg ár en flutti sitt mót á síðustu 
stundu fram um eina helgi, sem er 
eingöngu plástur á sárið." 
Hefði ekki verið rökrétt að fjölga 
flokkum til að fjölga þátttakendum? 

„Nei, það sem mælir gegn því er sú 
staðreynd að félög eru því miður ekki 
reiðubúin að heimsækja okkur árlega. 
Við höfum bestu aðstöðuna, gott 
skipulag, leggjum okkur fram í 
afþreyingu og erum því rómaðir sem 
framkvæmdaaðilar. Hvað getur verið 
fráhrindandi? Ég tel að samgöngur 
við Vestmannaeyjar séu ekki í takt við 
kröfur nútímans, þar töpum við." 
Hvaða viðbrögð fáið þið frá liðum 
sem eru að hugsa um að koma til Eyja 

Sigur rauð-
housanno 
KFS hefur farið vel af stað í B-riðli 
3. deildar en eftir tvær umferðir er 
liðið í efsta sæti og það sem meira 
er, markatalan er ekki af verri 
endanum, níu mörk skoruð og þeir 
hafa fengið þrjú ásig. 

Á sunnudaginn lék KFS gegn 
nágrönnum sínum frá Þorlákshöfn, 
Ægi. Lokatölur leiksins urðu 6-2 
fyrir KFS en staðan í hálfleik var 
2-1. 

Eyjamenn léku afar vel í síðari 
hálfleik og alveg þokkalega í þeim 
fyrri og í raun klaufaskapur að láta 
gestina skora tvö mörk. I liði KFS 
mátti sjá nokkrar gamlar kempur úr 
boltanum, Heimi Hallgrímsson, 
Yngva Borgþórsson, Kristján 
Georgsson og Magnús Steindórs-
son og inn á milli voru ungir og 
ferskir strákar. 

Eins og áður sagði spiluðu 
Eyjamenn síðari hálfleikinn afar 
vel, blússandi sóknarleikur sem 
skilaði fjórum mörkum. Tvö stór-
glæsileg mörk litu dagsins ljós, 
fyrst negldi Kristján Georgsson 
boltanum inn beint úr aukaspyrnu 
úr þröngu færi og Yngvi Borg-
þórsson skoraði glæsilegt mark 
með hjólhestaspyrnu. 

Það athyglisverða við marka-
skorun KFS var að allir marka-
skorararnir eru rauðhærðir að 
upplagi, þó svo að einhverjir hafi 
reynt að draga úr rauða litnum með 
hárlit. 

Næsti leikur KFS er svo í 
Kópavogi um næstu helgi þegar 
strákarnir sækja Ymi heim. 
Mörk KFS: Magnús Steindórsson 
2, Yngvi Borgþórsson 2, Kristján 
Georgsson, Valgeir Yngvi 
Árnason. 

IBV-stelpur á Vöruvalsmóti. 
á Vöruvalsmótið, hvað er það helst 
sem er að stoppa þau af að koma 
hingað? 

„Fólk er tregara til að ferðast með 
skipi, fararstjórn er mun meira verk-
efni þegar ferðast er til Vestmannaeyja 
heldur en annarra staða, þjálfarar 
þurfa að vera meiri þátttakendur í 
fararstjórn sem er kannski eitthvað 
sem þeir eiga ekki að venjast. Þetta er 
það helsta." 

Önnur mót hafa nú tekið við 
kyndlinum af Pæjumótinu sáluga, 
stúlknamót á Siglufirði hefur sótt í sig 
veðrið að undanförnu á kostnað móts-
ins hér í Eyjum. Páll segir hins vegar 

að umgjörðin á Siglufirði sé allt önnur 
en á Vöruvalsmótinu. 
„Við skulum nú ekki jarðsetja Vöm-

valsmótið okkar á þessari stundu. 
Mótið á Siglufirði hefur hagstæðari 
ytri skilyrði en þau sem við búum við. 
Við merkjum það að stóri kosturinn 
við Siglufjörð er sá að þangað er 
ferðast á einkabflum, kröfu nútímans, 
foreldrar fylgja þá meira með stúlk-
unum og við það skapast jákvæð 
fjölskyldustemming." 
Hafið þið fengið einhver viðbrögð við 
þessum breytingum? 

„Sem betur fer eru viðbrógðin frá 
félögunum jákvæð og það er mi'n 

skoðun að við hefðum átt að fara í 
þessar breytingar mikið fyrr, það er 
löngu ljóst að mótið var að tapa sinni 
stöðu en höfðinu var barið við steininn 
þrátt fyrir ítrekaðar ábendingar þeirra 
er stóðu að mótinu." 
Er verið að færa Vöruvalsmótið meira 
í átt að Shellmótinu, aðeins lögð 
áhersla á einn flokk? 

„Það er rétt. Félagið er þar með 
öflugt mót sem byggir á einum flokki, 
hver yngri flokkur spannar tvö ár 
þannig að leikmenn em að koma á 
Shellmótið tvisvar og í sumum 
tilfellum senda félög aðeins eldra áríð, 
þannig koma einhverjir leikmenn 
aðeins einu sinni. Það virðist því 
mögulegt að fara fram á það að fólk 
ferðist á mót í Vestmannaeyjum tvö ár 
í röð." 
Nú heldur þú því fram að samgöngur 
hamli því að mótið nái fyrri hæðum, 
nú em sömu samgöngur þegar 
Shellmótið fer fram tveimur vikum 
síðar. Em samgöngur virkilega akki-
lesarhæll mótsins? 

„Eins og ég hef sagt, þá er mögulegt 
að halda úti eins flokks móti í Vest-
mannaeyjum vegna þess að fólk er 
reiðubúið að leggja á sig erfiðar 
samgöngur til að sækja vel skipulagt 
mót við bestu aðstæður, en eingöngu 
tímabundið. Samgöngumar eru ekki 
aðeins akkilesarhæll þessa móts þær 
em dragbítur framfara og byggðar í 
Vestmannaeyjum. Ég sagði einhvern 
tfmann að ef ökumenn og farþegar á 
leið norður á Siglufjörð, ættu á hættu 
að fá mislingana á leiðinni ef ekki 
viðraði vel, þá yrði annar handleggur 
að markaðssetja Siglufjörð." 

iKnattspyrna yngri flokkar: 

Annar f lokkur úr leik í bikarnum 
Annar flokkur karla lék gegn Fjölni á 
sunnudaginn en um bikarleik var að 
ræða og léku liðin hér í Eyjum. 
Fjölnismenn leika í B-riðli Islands-
mótsins á meðan IBV er í C-riðli og 
því ljóst að um verðugan andstæðing 
var að ræða. 
En þrátt fyrir að vera sterkari aðilinn 

vom það gestirnir sem skomðu 
mörkin og í hálfleik var staðan 0-2 
þeim í hag. Þeir bættu svo við þriðja 
markinu í upphafi síðari hálfleiks en 
Eyjamenn hættu ekki. Þeir urðu þó að 
játa sig sigraða í lokin, lokatölur 2:4 
og því er IB V úr leik í bikarnum. 

Huginn Helgason er þjálfari liðsins 
og hann sagði að strákarnir hefðu 

verið mjóg óheppnir í leiknum. „Við 
áttum m.a. 3 eða 4 skot í stöng og slá, 
brenndum af víti og fómm afar illa 
með dauðafærin. Við hefðum átt að 
vinna en það þarf víst að klára færin til 
þess." 

Þriðji flokkur karla lék fyrsta leik 
sinn í B-riðli Islandsmótsins á sunnu-
daginn þegar strákamir sóttu ÍR heim. 
ÍR-ingar komust í 3:0 áður en 
Eyjamenn náðu að svara fyrir sig en 
strákarnir skomðu tvö mörk á loka-
mínútunum. En lengra komust þeir 
ekki og lokatólur 3:2 tap hjá ÍBV. 
Mórk IBV gerðu þeir Kristinn E. 
Ámason og Þórarinn Ingi Valdi-
marsson. 

Fjórði flokkur karla lék gegn Leikni í 
síðustu viku og léku bæði A og B-lið 
félaganna. Hjá A-liðunum höfðu 
Eyjamenn nauman sigur, 1 -0 en í B-
liðunum var sigurinn mun auðveldari, 
lokatölur5:0. 
Fimmti flokkur karla lék gegn Val á 

laugardaginn og fóm leikirnir fram á 
Hlíðarenda. A-liðið tapaði stórt, 12:1, 
B-liðið vann 2:6 og C-liðið vann sinn 
leik sömuleiðis 1:2. D-Iiðið lék svo 
gegn Þrótti sama dag og tapaði 6:0. 
r Fimmti flokkur kvenna lék gegn 

Alftanesi á föstudag og fóm leikimir 
fram á Alftanesinu. Hjá A-liðum 
hafði ÍBV betur, unnu 1:5 en B-lið 
félaganna gerðu jafntefli, 1:1. 

Golf: 

Carlsbergmótið um hclgina 
Um helgina fer fram annað mótið í 
Toyota-mótaröðinni í golfi, 
Carlsbergmótið og fer það fram hér í 
Eyjum. Toyotamótaröðin er 
íslandsmót golfara en þar safna þeir 
stigum og sá stigahæsti stendur uppi 
sem sigurvegari. Leiknar verða 54 
holur, 36 á laugardaginn og 18 á 
sunnudaginn. Hámarksfjöldi 
keppenda á mótinu er 90 en á fyrsta 
mótinu í mótaröðinni vom kepp-
endur 140 og var nokkur óánægja 
með fjölda þátttakenda. 
Þar náði Örlygur Helgi Grímsson, 

GV glæsilegum árangri þegar hann 
varð í öðm sæti eftir að hafa tapað 
bráðabana. Örlygur ætti að hafa 

örlítið forskot á andstæðinga sína um 
helgina því ekki einungis æfir hann á 
vellinum í Eyjum heldur er hann 
einnig vallarstjóri og ætti því að 
þekkja völllinn eins og handarbakið á 
sér. Sjálfur segir hann hins vegar 
meiri pressu á sér þar sem hann er á 
heimavelli. 

Tvö fyrir einn? 
Norsk stúlka, Inga Berit Svestad 
er nú til reynslu hjá kvennaliði 
ÍBVíhandbolta. 
Hún hefur æft hér í vikunni en 

Inga Berit spilar í hægra horninu 
oggetur spilað sem skytta. Hún 
er 20 ára gömul og hefur leikið 
með norska unglingalandsliðinu 
sem þykir eitt það sterkasta í 
heimi. Þá hefur kærasti hennar, 
Ulrik Rokstad æft með karlaliði 
ÍB V í knattspyrnu í vikunni en 
Ulrik er örvfættur varnarmaður. 
Hann spilar sem stendur með 
norska B-deildarliðinu Træff frá 
Molde en forráðamenn IBV eru að 
skoða möguleikann á því að fá 
hann til liðs við ÍBV. 

Heimir 
Snær í ÍBV 
Karlaliði ÍB V hefur enn á ný borist 
liðsauki en Heimir Snær Guð-
mundsson mun leika með liðinu út 
leiktíðina. Heimir er tvítugur 
vamar- og miðjumaður og hefur 
leikið fimm leiki með FH í efstu 
deild. Þar sem leikmannahópur FH 
er ansi vel skipaður í ár hefur hann 
hins vegar^ ekki fengið mörg 
tækifæri hjá íslandsmeisturunum og 
vildi því söðla um. Heimir skipaði 
m.a. hið öfluga lið FH í 2. flokki 
sem vann fslandsmótið undir stjóm 
Guðlaugs Baldurssonar, þjálfara 
ÍBV. 

Fyrsti sigur 2. 
f lokks kvenna 
í langan tíma 
Gengi annars flokks kvenna í 
knattspyrnu hefur síðasta ár ekki 
verið gott og í fyrra unnu þær engan 
leik. Síðasti sigurleikur liðsins var f 
enda ágúst 2003 þegar stelpumar 
lögðu Stjörnuna að velli en um 
helgina rættist loksins úr þegar ÍBV 
sótti IR heim. Þetta var fyrsti leikur 
liðanna og ekki hægt að segja annað 
en að byrjunin hafi verið fjörug. 
Lokatölur urðu 4:6, tíu mörk í 
einum fótboltaleik. 
ÍR-ingar byrjuðu betur og komust 

yfir en Chantelle Parry minnkaði 
skömmu síðar muninn en ÍR var 
yfíríhálfleik, 2:1. 

Þjálfarar 2. flokks, þeir Óðinn 
Sæbjömsson og Kristján Georgsson 
hafa svo náð til sinna leikmanna því 
IBV hafði að lokum sigur eins og 
áður sagði, skoraði fimm mörk 
gegn þremur mörkum ÍR í seinni 
hálfleik. 
Mörk ÍBV: Chantelle Parry 3, 
Tanja Tómasdóttir, Birgitta 
Rúnarsdóttir og Thelma Sigurðar-
dóttir. 

Framundan 
Fimmtudagur 9. júní 
Kl. 17.00 ÍBV-HK 5. fl. kvenna, 
ABC. 
Kl. 17.00 Vfldngur-ÍBV AB. 
Kl. 20.00 ÍBV-Fjölnir 2. fl. kvenna. 

Föstudagur 10. júní 
Kl. 20.00 Ýmir-KFS 3. deild karla. 

Laugardagur 11. júní 
Kl. 14.00 IBV-Valur Landsbanka-
deild kvenna. 
Kl. 14.00 Keflavík-ÍBV 3. fl. 
kvenna. 

Sunnudagur 12. júní 
Kl. 14.00 IBV-HK 3. fl. karla. 
Kl. 17.00 ÍBV-KR Landsbanka-
deild karla. 
Kl. 17.00 FH-ÍBV 2. fl. kvenna, 
bikar. 

Þriðjudagur 14. júní 
Kl. 20.00 IBV-Grótta 2. fl. karla. 

Miðvikudagur 15. júní 
Kl. 14.00 Víðir/Reynir-ÍBV 5. fl. 
karla. 
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Nýtt fyrirkomulag á Vöruvalsmóti mælist vel fyrir: 

Ágætur árangur ÍBV-stúlkna 
Urðu meistarar í flokki C-liða, í öðru og þriðja sæti í innanhússmótinu 

Vöruvalsmótið, sem er knatt-
spyrnumót í yngri flokkum kvenna, 
var haldið um síðustu helgi og með 
nokkuð breyttu sniði því nú var það 
aðeins fímmti flokkur sem tók þátt í 
mótinu. Þetta var gert til að bregðast 
við breyttum aðstæðum og meiri 
samkeppni og virðist það hafa 
gengið upp því mikil ánægja var með 
alla framkvæmd hjá bæði 
keppendum, fararstjórum og 
aðstandendum stúlknanna. Fyrir 
vikið var þátttakan minni en 
stundum áður en forráðamenn ÍB V-
fþróttafélags eru bjartsýnir á að með 
skemmtilegri umgjörð og metnaði 
megi byggja upp mót af sama 
styrkleika og t.d. Shell-mótið. 
Alls tóku átta félög þátt í mótinu og 

voru keppendur um 300. Keppnin 
hófst á föstudaginn og voru stúlk-
umar að spila fótbolta fram á 
sunnudag í frábæm veðri og við 
bestu skilyrði. Auk fótboltans var 
boðið upp á útsýnisferðir, bátsferðir, 
kvöldvóku, grillveislu, sundpartý og 
lokahóf þar sem viðurkenningar fyrir 
unnin afrek vom afhentar. 
Fréttir litu við á kvöldvökunni í 

íþróttamiðstöðinni á föstudags-
kvöldið þar sem Hildur Vala og 
Maggi Braga fóru á kostum. Slegið 
var upp Ædol-keppni þar sem 
dómarar vom Hildur Vala og okkar 
konur úr Ædolinu þær Vala og 
Rakel. Stúlkurnar stóðu sig allar með 
prýði en hún Una Margrét í FH kom 
sá og sigraði. En allt var þetta gert til 
að skemmta stúlkunum og það tókst. 
Hún var ekki síðri stemmningin á 

lokahófinu í Höllinni á sunnudaginn 
þar sem veitt vom verðlaun í 
riðlakeppninni og úrslitunum auk 
einstaklingsverðlauna. Þar var glaðst 
með öðmm og sjálfum sér eins og 
vera ber í keppni og var þetta 
snilldarendir á skemmtilegu móti. 
Leikgleðin var líka til staðar og það 

ekki síst í úrslitaleikjunum þar sem 
IB V varð Vöruvalsmeistari í flokki 
C-liða, Breiðablik varð meistari í 
flokki B-liða og ÍA sigraði 
Breiðablik í flokki A-liða. En það 
þurfti vítaspyrnukeppni til að ná 
fram úrslit. 
IA sigraði líka í keppni A-liða á 

innanhússmótinu. I keppni B-liða 
sigraði FH, Breiðablik varð í 2. sæti 
og ÍBV í því þriðja. f keppni C-liða 
yar það Afturelding sem sigraði en 
IBV varð í 2. sæti og IA f því þriðja. 
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ADDA segir marga koma að starfínu: Aðkomufólk átti ekki orð yfir það þegar konurnar í morgunmatnum sögðust hvorki fá laun fyrir vinnu sína eða 
eiga stelpur í mótinu. 

Adda, formaður stjórnar Vöruvalsmótsins, var ánægð: 

Fóru allir brosandi heim frá okkur 
-Þarf að vinna sér þann sess að vera knattspyrnumót sem engin 

stelpa á Islandi á aldrinum 11 til 12 ára má missa af 
Agnes Einarsdóttir fór fyrir vaskri 
nefnd sem vann að undirbúningi 
Vöruvalsmótsins og stýrði fram-
kvæmdinni á mótinu sjálfu. Hún er 
mjög ánægð með hvernig til tókst og 
segir stelpurnar, fararstjóra og 
aðstandendur hafa gefið mótinu 
fyrstu einkunn. 
„Það fóru allir brosandi heim frá 

okkur," sagði Adda þegar hún var 
spurð um viðbrögð gestanna og þá 
breytingu að hafa aðeins einn flokk í 
mótinu. „Eg fylgdist mjög vel með 
og ræddi við marga og það voru allir 
mjög sáttir. Eg fékk heldur enga 
kvörtun og þá segir það sig sjálft að 
hlutimir ganga vel," bætti hún við. 
Mótsgjaldið var 7900 krónur sem 

varla telst hátt miðað við það sem 
innifalið var í pakkanum. „Já, það er 
rétt, þetta eru ekki miklir peningar 
fyrir allt það sem boðið var upp á. 
Innifalið var mótsgjald, rúta til og frá 
Herjólfi, gisting í þrjár nætur, þrír 

f' 
HSEr^s'^^H 

1% 

morgunverðir, kvöldmatur á föstu-
deginum, hádegismatur á laugardag 
og sunnudag, grill á laugardags-
kvöldinu, sigling, kvöldvaka og 
sundlaugardiskó sem hvort tveggja 
sló í gegn. Þá má nefha að tveir farar-
stjórar frá hverju liði fá kvöld-
skemmtisiglingu og veitingar sem er 
innifalið í mótsgjaldi en þjálfarar, 

fararstjórar og keppendur greiða allir 
sama gjald. Eins fengu stelpurnar 
góðar gjafir frá frá Pepsí, TM og 
Sparisjóði Vestmannaeyja og 
kunnum við þeim góðar þakkir fyrir." 
Adda segir mikla vinnu liggja að 

baki áður en flautað er til fyrsta leiks 
í móti eins og Vöruvalsmótinu. 
„Þetta er margra mánaða ferli sem 
hófst af fullum krafti hjá okkur í 
febrúar. Mesta vinnan fer þó fram á 
lokasprettinum þegar keppenda-
fjöldinn er kominn á hreint. Málið er 
að krakkarnir og þjálfararnir vilja 
koma hingað en það virðist sem 
foreldrunum finnist ferðalagið of 
erfitt. Við sem förum með börnin 
okkar í svona ferðalög margoft á ári 
vitum betur, þetta er ekkert mál. 
Mótið tókst vel hjá okkur í ár og ég 
veit að félögin sem núna mættu koma 
aftur." 
Adda stefnir hærra og segir að 

markaðssetja eigi Vömvalsmótið 

sem æyintýri en ekki bara fótbolta-
mót. „Eg stefni á að fá hundrað fleiri 
stelpur á næsta árí og Vöruvalsmótið 
í Vestmannaeyjum á að vinna sér 
þann sess að vera knattspyrnumót 
sem engin stelpa á Islandi á aldrinum 
11 til 12 ára má missa af." 
Hún kom að lokum að þeim fjölda 

fólks sem tilbúið er að leggja á sig 
ómælda vinnu þegar kemur að Vöru-
valsmótinu. „I allt eru þetta um 150 
manns sem komu að undirbúningi og 
framkvæmd og eiga þau öll mikið 
hrós skilið. Aðkomufólk átti ekki orð 
yfir það þegar konurnar í morgun-
matnum sögðust hvorki fá laun fyrir 
vinnu sína eða eiga stelpur í mótinu. 
En svona er þetta í Vestmannaeyjum 
og þess vegna getum við haldið 
íþróttamót sem standa upp úr. Þá má 
ekki gleyma Ingimar í Vöruvali sem 
á að sjálfsögðu heiður skilinn fyrir að 
hafa stutt við mótið öll þessi ár," 
sagði Adda að lokum. 

Stefanía Breiðabliki var valin besti leikmaðurinn og fékk að launum 
Lárusarbikarinn. Hér er hún með landsliðskonunum Asthildi og Olgu sem 
afhentu verðlaun í mótslok. 

Þær komu frá IA, Guðrún Valdís, Hulda Margrét, Sigríður Valdimarsdóttir, Halla og Ragnhildur. Stelpurnar 
voru mjög ánægðar með Vöruvalsmótið, sögðu að það hefði verð alveg geðveikt. „Mest var gaman að syngja í 
Ædolkeppninni," sagði Hulda Margrét sem varð í 2. sæti með Iagið Gefðu mér GSM. 
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LANDA-
KEEKJA 
Fimmtudagur 16. júní 
Kl. 10.00. Mömmumorgunn íSafn-
aðarheimilinu. Síðasta samveru-
stundin fyrir sumarfrí. Kaffispjall 
og notaleg stund. Sr. Kristján. 

Laugardagur 18. júní 
Kl. 10.30. Útför Kristínar Helga-
dóttur. 
Kl. 14.00. Útför Erlu Jóhönnu 
Elísabetar Gísladóttur. 
Kl. 16.00. Minningarstund fyrir 
jarðsetningu Sigurðar Ármanns 
Guðmundssonar. 

Sunnudagur 19. júní 
Kl. 11.00. Guðsþjónusta á kvenna-
frídegi. Ólafur Jóhann Borg-
þórsson, guðfræðinemi, prédikar. 

Miðvikudagur 22. júní 
Kl. 11.00. Helgistund á Hraun-
búðum. Sr. Auður Inga Einarsdóttir 
annast helgistundina, en hún er að 
leysa presta Landakirkju af vegna 
prestastefnu í Reykjavík. 

Sunnudaginn 26. júní 
Kl. 11.00. Messufall í Landakirkju 
vegna sumarorlofs starfsmanna og 
kórs. 

HVÍTASIJNNU-
KERKJAN 
Fimmtudagur 16. júní 
Kl. 20:30 Biblíuleshópur. 1. 
Jóhannesarbréf lesið saman með 
spjalli og útskýringum. 
Allir velkomnir. 

Föstudagurinn 17. júní, Lýð-
veldisdagurinn 
Unglingakvöld fellur niður vegna 
unglingamóts í Kirkjulækjarkoti og 
þangað eru allir velkomnir. 

Laugardagur 18. júní 
Kl. 20:30 Lofgjörðarstund með 
John og Trudy Peterson. John og 
Trudy eru frábærir prédikarar og 
biðja fyrir sjúkum. Allir eru 
velkomnir. 

Sunnudagur 19. júní 
Kl. 11:00 SAMKOMA meðJohn 
og Trudy Peterson. Söngur og 
blessun í Heilögum anda. Lifandi 
orð Guðs prédikað og beðið verður 
fyrir sjúkum. Kaffisopi og gott 
spjall eftir samkomu. 

Allir eru hjartanlega velkomir. 

Aðventkirkjaii 
Föstudagur 
Kl. 20:00 Söngstund og bænasam-
koma. 
Laugardagur 
Kl. 10:30 Biblíurannsókn. 

Aliir eru hjartanlega veikomnir! 

| Vöruvalsmótið 

Guðmundur Hilmarsson blaðamaður: 

Komum öruggiega aftur á næsta ári 
Guðmundur Hilmarsson, FH-ingur, 
fyrrum knattspyrnukappi og nú-
verandi blaðamaður á íþróttafréttum 
Morgunblaðsins mætti á Vöru-
valsmótið með dótturinni Örnu Sif 
sem leikur með C-liði FH. Hann var 
mjög ánægður með mótið og sagði 
að stæðu Eyjamönnum á sporði 
þegar kemur að því að halda 
íþróttamót og hann lofar því að 
Fimleikafélag Hafnafjarðar muni 

ÍBV, ÍA OÍJ Breiðablik 
meistarar 

Það var mikið um dýrðir á loka-
hátíðinni sem fram fór í Höllinni. 

Þar voru þær mættar lands-
liðskonurnar Asthildur Helga-

dóttir og Olga Færseth, sem 
einnig leikur með IB V, og afhentu 

verðlaunin. ÍBV varð Vöruvals-
meistarí í flokki C-liða, Breiðablik 

varð meistarí í flokki B-liða og IA 
sigraði Breiðablik í flokki A-liða. 

En það þurfti vítaspyrnukeppni til 
að ná fram úrslitum. 

IA sigraði líka í keppni A-liða á 
innanhússmótinu. I keppni B-liða 

sigraði FH, Breiðablik yarð í 2. 
sæti og fBV í því þriðja. í keppni 

C-liða yar það Afturelding sem 
sigraði en IB V varð í 2. sæti og IA í 

því þriðja. 
Lárusarbikarinn fékk Stefanía 
Valdimarsdóttir, besti varnar-

maður var Petra Rut Ingadóttir og 
besti markmaðurinn Birna Berg 

Haraldsdóttir 

mæta á Vöruvalsmót að ári. 
„Það er eins og alltaf þegar ÍB V 

heldur íþróttamót, það er allt pottþétt 
og allir voru ánægðir í okkar 
herbúðum," sagði Guðmundur. 
Hann er sannfærður um að breyting 

á mótinu sé af hinu góða og það muni 
ná sér upp aftur í fjölda. „Það skiptir 
svo miklu máli þegar allt stenst, 
tímasetningar og annað og það var 
nóg fyrir stelpurnar að gera fyrir utan 

fótboltann. Ædolkeppnin sló í gegn 
og á eftir að verða vinsælli í fram-
tíðinni. Ég heyrði ekki annað en að 
fólk væri ánægt og mín spá er að 
félögum eigi eftir að fjölga. 
Fimleikafélag Hafnarfjarðar mætir 
örugglega því það eru fáir sem gera 
þetta betur en þið þarna úti í Eyjum,' 
sagði Guðmundur að lokum. 

Guðmundur. 

C-LIÐSMEISTARARIBV, Jóhanna hampar bikarnum. 

A-LIÐ ÍBV skrapp út á Skans í góða veðrinu. B-LBD ÍBV, varð í 3. sæti og hér eru stelpurnar með Kidda þjálfara. 

Rúmlega 
100 konur í 
Kvennahlaupi 
Kvennahlaup ISI var á 
laugardaginn og tóku þúsundir 
kvenna um allt land þátt í 
hlaupinu. 

I Vestmannaeyjum hlupu 
rúmlega 100 konur sem er heldur 
færra en í fyrra þegar þær voru 
háttí200. Það er Ungmenna-
félagið Óðinn sér um Kvenna-
hlaupið í Vestmannaeyjum og var 
Regína í Hressó fengin til að hita 
upp og leiða hlaupið. Leiðirnar 
voru þrjár, inn í Herjólfsdal, EBV-
hringurinn og Steinsstaða-
hringurinn sem er nálægt fímm 
kílómetrar. 

V eftir fengu konurnar 
svaladrykk og verðlaunapening. 

Hitað upp fyrir hlaupið. 

xl . 
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PÆJUMÓT Í EYJUM
MORGUNBLAÐIÐ MÁNUDAGUR 12. JÚNÍ 2006 B 11

HIÐ árlega pæjumót ÍBV fór
fram í Vestmannaeyjum um
helgina og alls voru tólf lið úr
5. flokki kvenna skráð til leiks.
Þetta er í 18. sinn sem þetta
mót er haldið. Mótið þótti
heppnast ágætlega og tóku um
260 stúlkur þátt auk þess sem
um 50 fararstjórar og þjálfarar
fylgdu liðunum á staðinn. 

Mótið hófst að venju á innan-
húsmóti þar sem lið FH varð
hlutskarpast í flokki A og B
liða en Breiðablik sigraði í
flokki C liða. Riðlakeppni hófst
á föstudag og stóð fram á laug-
ardag auk þess sem leikur milli
landsliðs og pressuliðs fór fram.
Úrslitaleikir fóru svo fram í
gær og í flokki A liða bar lið
FH sigurorð af Selfossi í úr-

slitaleik, hjá B liðunum sigruðu
heimastúlkur í ÍBV eftir úrslita-
leik gegn Aftureldingu og hjá C
liðunum hrepptu Breiðabliks-
stúlkur gullið eftir úrslitaleik
gegn Þrótti frá Neskaupstað. 

Auk kappleikja var boðið upp
á alls kyns skemmtiatriði fyrir
keppendur og fararstjóra svo
sem kvöldvöku, grillveislu,
ædolkeppni, siglingu og diskó-
sund. Að sögn Kristjáns
Georgssonar, eins aðstandenda
mótsins, gekk allt stórslysalaust
og létu þátttakendur og far-
arstjórar vel af. Eru aðstand-
endur mótsins mjög ánægðir
með hvernig til tókst. Aðeins
hafi rignt á mótsgesti í gær en
það hafi ekkert verið til að hafa
áhyggjur af. 

Vel heppnað 
pæjumót

Morgunblaðið/Sigfús Gunnar

Leikmenn Aftureldingar létu rigningu ekki á sig fá meðan beðið var eftir að komast inn á leikvöllinn.

Að vanda á pæjumóti fór fram leikur landsliðs og Pressuliðs.
Hér horfir Sigríður Lára Garðarsdóttir einbeitt á boltann. Leikmenn Víkings bíða spenntir í vítaspyrnukeppni í einum leik mótsins.

Selfyssingurinn Guðmunda
Brynja Óladóttir hlaut Lár-
usarbikarinn á pæjumótinu
fyrir að vera efnilegasti
leikmaður mótsins. Hér er
hennar vel gætt af FH-ing-
um í úrslitaleik A-liða. FH

vann leikinn, 3:0. �

� Stundum þarf að grípa til
vítaspyrnukeppni í úrslita-
leikjum og það getur tekið á

taugarnar.
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I Landsbankadeild karla: Grindavík - ÍBV 0:0 

Náðu í eitt stig gegn Grindavík 
Eyjamenn hafa ekki skorað í 340 mínútur 

Eyjamenn bundu endi á taphrinu 
sína sem staðið hafði yfír í þrjá leiki 
en af þeim hafði ÍBV tapað tveimur 
á heimavelli. Á mánudagskvöldið 
sóttu strákarnir Grindavík heim og 
eftir mikinn baráttuleik varð 
niðurstaðan 0:0 jafntefli. 

Guðlaugur Baldursson, þjálfari 
ÍBV gerði enn breytingar á liði sínu 
enda bættust tveir leikmenn við 
leikmannahópinn á dögunum. Matt 
Garner kom inn í vinstri bak-
varðarstöðuna og Ulrik Drost, 
danski framherjinn, leysti landa 
sinn Bo Henriksen af hólmi í 
fremstu víglínu IBV. 

ÍBV byrjaði af miklum krafti og 
strax á sjöttu mínútu fékk Andri 

Ólafsson, sem var í fyrsta sinn í 
byrjunarliðinu í sumar, kjörið tæki-
færi til að skora en á einhvern 
óskiljanlegan hátt náði hann að 
moka boltanum yfir nánast af mark-
línu. Eftir það jafnaðist leikurinn en 
Grindvíkingar voru meira með 
boltann. Besta færi hálfleiksins 
fengu heimamenn þegar sóknar-
maður þeirra slapp í gegnum vörn 
IBV en skot hans hafnaði í stöng. 

I seinni hálfleik var baráttan 
ekkert minni og ef eitthvað var þá 
voru Eyjamenn sterkari. Fyrirliðinn 
Páll Hjarðar átti ágætan skalla að 
mark Grindvfkinga eftir aukaspyrnu 
en skalli hans fór yfir. Þá fékk Ulrik 
Drost fínt færi en hann hitti ekki 

boltann og hefði átt að gera betur. 
Grindvíkingar fengu lfka sín færi en 
í tvígang varði Hrafn Davíðsson 
meistaralega í marki ÍBV. Hvorugu 
liði tókst að skora þannig að niður-
staðan varð 0:0 jafntefli og þar með 
lauk taphrinu Eyjamanna. 

Hins vegar er það áhyggjuefni 
hversu illa ÍBV gengur að skora. 
Liðið hefur ekki skorað mark í 340 
mínútur eða frá því að lonah Long 
skoraði beint úr hornspyrnu fyrir 
IBV í 4:1 tapi gegn Breiðabliki en 
alls hafa Eyjamenn aðeins skorað 
þrjú mörk í leikjunum fimm. 

Ljósið í myrkrinu er hins vegar að 
IBV tókst að halda markinu hreinu 
því alls hafði ÍBV fengið á sig átta 

mörk í síðustu þremur leikjum. 

ÍBV spilaði 4-5-1 
Hrafn Davíðsson, Matt Garner, Páll 
Þorvaldur Hjarðar, Christopher 
Vorenkamp, Jonah Long, Atli 
Jóhannsson, Andri Ólafsson, 
Andrew Mwesigwa, Bjarni Geir 
Viðarsson, Pétur Runólfsson, Ulrik 
Drost. 
Varamenn: Guðjón Magnússon, 
Thomas Lundbye (kom inn á fyrir 
Pétur á 80.), Sævar Eyjólfsson, 
Bjarni Rúnar Einarsson, Anton 
Bjarnason (kom inn á fyrir Garner á 
66.), Bjarni Hólm Aðalsteinsson, 
Ingi Rafn Ingibergsson. 

I Sund: lA-Essómót á Akranesi 

Frábær árangur Arons 
Huga og Sóleyjar 

Hér eru þau Sóley Haraldsdóttir, til vinstri og Aron 
Hugi Helgason, til hægri ásamt þjálfara sínum, 
Marcin Malinski. 

Um síðustu helgi tók sundfélag ÍBV þátt í ÍA-
Esso mótinu sem var haldið í 18. sinn á 
Akranesi. Mótið er stigamót þannig að fjöl-
mennustu félögin eiga auðveldast með að 
safna stigum. Tveir sundmenn frá ÍBV, þau 
Sóley Haraldsdóttir og Aron Hugi Helgason 
stimpluðu sig þó rækilega inn á meðal þeirra 
bestu, Sóley í flokki hnáta, 10 ára og yngri og 
Aron f drengjaflokki, 13-14 ára. 

Sóley tók þátt í þremur greinum, endaði í 
öðru sæti f 100 m bringusundi og 100 m fjor-
sundi en gerði sér svo lítið fyrir og sigraði í 
100 m skriðsundi. 

Aron synti í fimm sundgreinum og þrátt fyrir 
að vera veikur náði hann frábærum árangri. 
Aron varð í öðru sæti í 200 metra baksundi, 
þriðja sæti í 400 m skriðsundi, fjórða sæti í 

400 m fjórsundi, fimmta sæti í 100 m skrið-
sundi og 200 m fjórsundi. Með frammistöðu 
sinni hefur Aron tryggt enn frekar stöðu sína í 
framtíðarhópi Sundsambands íslands. 

Auk þeirra tveggja syntu þau Bjartey 
Stefánsdóttur, Arney Lind Helgadóttur, Brynja 
Björk Guðmundsdóttir og Særós Eva 
Stefánsdóttir og stóðu sig mjög vel. Yngstu 
krakkarnir, þau Róbert Emil Aronsson, 
Hrafnhildur Einarssdóttir, Steinunn María 
Einarsdóttir og Fanndís Rún Stefánsdóttir eiga 
einnig hrós skilið fyrir fádæma áhuga og 
keppnishórku. 

Ferðin þótti afar vel heppnuð en hópurinn 
dvaldi í sumarbústað utan við Akranes og var 
frítíminn nýttur í leiki og fjallgöngur sem 
mæltist vel fyrir hjá krökkunum. 

Um 300 stelpur á leið til Eyja á Vöruvalsmót 
Um helgina fer fram hið árlega 
Vöruvalsmót IBV í knattspyrnu en 
þá koma til Eyja tæplega 300 
stelpur til að spila knattspyrnu. 
Mótið hefur tekið nokkrum 
breytingum undanfarin ár en síðasta 
breytingin var gerð fyrir síðasta mót 
þegar Vöruvalsmótið var fært nær 
framkvæmd Shellmótsins. Nú eins 
og í fyrra verður aðeins einn aldurs-
flokkur á mótinu, fimmti flokkur en 

Ester þakkar 
stuðninginn 
Ég vil þakka eftirtöldum aðilum 
fyrir aðstoðina sem þeir veittu 
mér þegar ég fór með íslenska 
U-88 landsliðinu á Opna 
Norðurlandamótið í Danmörku: 
Vestmannaeyjabær, Sparisjóður 
Vm., Kvennadeild ÍBV, 
Godthaab í Nöf, Páll Scheving, 
Kristín og börn, Bjössi, Edda og 
börn, Amma og afi á Gamló, 
Davíð Þór bróðir og Birna 
mágkona, mamma, pabbi og 
Binni Kalli og síðast en ekki síst 
starfsstúlkunum á Kirkjugerði 
fyrir tillitssemina á öllum mínum 
fríum sem ég hef þurft að fá í 
kringum æfingar og ferðir. 

Einnig vil ég benda á að ég er 
að fara á Scandinavia Open í 
Svfþjóð 3.-10. júlí og vona ég að 
fólk taki vel á móti mér þegar/ef 
ég kem til ykkar. 
Ester Óskarsdóttir. 

leikið verður í A-, B- og C-liðum. 
Ellefu félög senda lið til þátttöku í 
mótinu en Páll Scheving, fram-
kvæmdastjórí IBV telur mótið vera 
að þokast í rétta átt. „Það eru fleiri 
félög sem senda lið til mótsins 
núna, þau voru átta í fyrra en ellefu 
í ár þannig að mér sýnist mótið vera 
að styrkjast. Á móti kemur að þátt-
takendum fjölgar ekki, Breiðablik 
og FH senda færri keppendur núna 
en engu að síður jákvætt að fleiri 
félög vilji taka þátt og við finnum 
fyrir meiri áhuga á mótinu." 

Dagskráin verður með hefð-
bundnu sniði um helgina en mótið 
verður sett í íþróttamiðstöðinni á 
fóstudagskvöld. „Leikirnir byrja 
fyrr um daginn en setningin verður 
svo klukkan átta um kvöldið. Á 
henni verðum við m.a. með 
Idolkeppni milli félaga og mikið 
fjör. Auk þess verðum við með 
sundlaugarpartí, landsleik og grill-
veislu, innanhússmót og margt 
fleira gert fyrir stelpurnar. Við horf-

um auðvitað mjög til Shellmótsins í 
allri framkvæmd mótsins enda 
hefur Shellmótið staðið af sér alla 
samkeppni fgegnum árin. Við von-
umst lfka til þess að mótið komi til 
með að festa sig í sessi í framtíðinni 
þannig að hægt verði að byggja ofan 

á það sem fyrir er," sagði Páll að 
lokum. 

Eins og áður sagði hefjast fyrstu 
leikirnir strax á föstudagsmorgn-
inum en úrslitaleikirnir fara fram 
rétt fyrir hádegi á sunnudag. 

Helmingslíkur á handbolta næsta vetur 
I síðustu viku bárust þær fréttir að 
jafnvel kæmi til greina að hvorki 
karla- né kvennalið IBV í handbolta 
yrði með næsta vetur. Hlynur 
Sigmarsson, formaður handknatt-
leiksdeildar, lét hafa þetta eftir sér í 
fréttatíma Ríkissjónvarpsins og 
bætti því við að staða ÍBV væri 
orðin slæm. „Við þurfum að huga 
betur að uppbyggingunni hér í 
Eyjum auk þess sem möguleikar 
okkar að sækja peninga í fyrirtæki 
eru að dragast saman. Auk þess er 

alltaf að verða erfiðara að fá bæði 
íslenska og erlenda leikmenn til 
félagsins," sagði Hlynur og bætti 
því við að eins og staðan væri núna 
væru helmingslíkur á að ÍBV myndi 
tefla fram liði næsta vetur. 

Hlynur og félagar eru þó langt í 
frá að gefast upp enda var for-
maðurinn erlendis í síðustu viku í 
leikmannaleit. Hann sagði þó erfitt 
að segja til um árangur ferðarinnar 
þegar Fréttir heyrðu í honum 
hljóðið. „Ég var á leik Slóvakíu og 

Úkraínu annars vegar og hins vegar 
Tékklands og Spánar. Eg ræddi við 
nokkra leikmenn og nú er bara 
spurning hvort við náum saman. 
Við viljum hins vegar ekki taka til 
okkar einhverja leikmenn bara til að 
halda úti Iiði. Við viljum sterka 
leikmenn, bæði í karla- og 
kvennaboltanum og viljum stefna á 
toppinn með bæði lið. Ef það geng-
ur ekki er alveg eins hægt að vera í 
neðri hlutanum og halda útgjöldum 
í lágmarki," sagði Hlynur. 

I íþróttir 
Annar flokkur 

úr leik 
Annar flokkur karla lék á laugar-
daginn gegn Val í bikarkeppn-
inni en leikur liðanna fór fram í 
frábæru veðri á Þórsvellinum. 
Valsmenn leika í A-riðli á meðan 
IBV er í C-riðli og því hefði 
getumunurinn á liðunum átt að 
vera nokkur. Hins vegar voru 
Eyjamenn síst lakara liðið á 
vellinum, sterkari ef eitthvað var 
en þó gekk þeim illa að skapa sér 
færi. Valsmenn komust yfir um 
miðjan fyrri hálfleik eftir mikinn 
klaufagang í öftustu varnarlínu 
ÍB V og var staðan 1:0 í hálfleik. 

Eyjamenn sóttu svo mun meira 
í síðari hálfleik, skutu m.a. í 
slána en skömmu síðar var flaut-
að til leiksloka. Þar með er ÍBV 
úr leik í bikarkeppninni en það 
verður spennandi að fylgjast með 
liðinu í sumar enda virðast 
strákarnir hafa getuna til þessa að 
komast upp um deild. 

Kvennahlaupið 
á laugardaginn 

NæstkomandHaugardag fer fram 
kvennahlaup ÍSÍ en eins og 
undanfarin ár hefur 
Ungmennafélagið Óðinn umsjón 
með kvennahlaupinu í 
Vestmannaeyjum. Lagt verður af 
stað frá íþróttamiðstöðinni 
klukkan 14.00 eftir góða upp-
hitun. Allir þátttakendur fá bol, 
verðlaunapening og frítt í sund 
að loknu hlaupi og eru konur 
bæjarins hvattar til að sýna sam-
stöðu með þátttöku í kvenna-
hlaupinu 2006. 

Forsala fer fram á Breiða-
bliksvegi 4 en upplýsingar er 
hægt að nálgast í síma 862-1211. 

Framundan 
Fimmtudagur 8. júm' 
Kl. 17.00 Leiknir-IBV 
5. flokkur karla, ABC. 
Kl. 17.00 Afturelding-ÍBV 
4. flokkur kvenna. 
Kl. 18.00Fram-fBV 
3. flokkur karla. 

Föstudagur 9. júní 
Kl. 17.00 ÍBV-Grótta 
4. flokkur karla, AB. 

Laugardagur 10. jiiní 
Kl. 16.00 IBV-KR 
Landsbankadeild karla. 
Kl. ll.OOÍBV-GRV 
3. flokkur kvenna. 
Kl. 13.00 KFS-KV 
3. deild karla. 

Sunnudagur 11. júní 
Kl. 14.00 Leiknir-ÍBV 3. fl. 
karla. 

Þriðjudagur 13. ji'mí 
Kl. 15.00 ÍBV-Víðir/Reynir 
4. flokkur karla. 
Kl. 17.00 ÍBV-Víðir/Reynir 
5. flokkur karla AB. 
Kl. 17.50 ÍBV-FH2 
5. flokkur D. 
Kl. 20.00 ÍBV-Selfoss/Ægir 
2. flokkur karla. 

Miðvikudagur 14. júiu' 
Kl. 17.00 ÍBV-Fylkir2 
5. flokkur karla, C. 
Kl. 17.00 ÍBV-ÍR 
5. fl. kvenna, AB. 
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LANDA-
KIKKJA 
Fimmtudagur 15. júní 
Kl. 10:00 Mömmumorgunn í 
Fræðslustofu. Prestarnir. 
Kl. 14:30 Helgistund á Sjúkrahús-
inu. Sr. Kristján Björnsson. 

Sunnudagur 18. júní 
Kl. 11:00 Lesmessa í Landakirkju. 
Félagar úr Kór Landakirkju syngja. 
Gengið verður að borði Drottins. 
Prestur sr. Þorvaldur Víðisson. 

Miðvikudagur 21. júní 2006 
Kl. 11:00 Helgistund á Hraun-
búðum. Sr. Kristján Björnsson. 

Viðalstímar presta kirkjunnar eru 
þriðjudaga tilföstudaga kl. 11-12, 
og á öðrum tímum eftir samkomu-

lagi. Prestur á vakt hefur símann 
488-1508. 

HVtTA 
STJNNUELKKJAN 
Fimmtudagur 15. júní 
Kl. 20:30 Biblíuleshópur. Postula-
sagan (2. - 4. kafli) lesin og rædd. 
Allir velkomnir. 

Föstudagur 16. júní 
Kl. 20:30 Unglingakvöld - munið 
17. júní mótið ! Kirkjulækjarkoti, 
allir eru hvattir til að fara á mótið -
hafið samband. 

Lýðveldisdagurinn 17. júní 
Vestmannaeyingar, til hamingju 
með daginn. Engin samvera er í 
kvöld. 

Sunnudagur 18. júní 
Kl. 13:00. Athugið tímann! 
SAMKOMA . Lofgjörð, fyrirbænir 
og kröftugt Guðsorð. Stund fyrir 
yngstu bórnin. Kaffi og spjall eftir 
samkomu. 
Allii- hjartanlega velkomnir. 

Bœnastundir á virkum dögum kl. 
7:00. 

AÐYEOT-

KIRKJAN 
Laugardagur 
Kl. 10:30 Biblíurannsókn. 

BlBIÍAN 
TALAK 
Sími 

481-1585 

ÍBV-stelpurnar í B-liðinu með verðlaunagripinn. ÍBV-stelpurnar í A-liðinu voru ánægðar með 3. sætið. 

Vel heppnað Vöruvalsmót - FH-meistarar í flokki A-liða 

ÍBV tvisvar á verðlaunapalli 
Um 300 stelpur í fimmta flokki tóku 
þátt í Vöruvalsmótinu í knattspyrnu 
um helgina og heppnaðist það í alla 
staði vel þó ekki hafi veðrið leikið 
við stelpurnar. Þær létu það ekki á 
sig fá og var það frekar að for-
eldrarnir létu veðrið fara í taugamar 
á sér. Eftir nokkra lægð er 
Vöruvalsmótið á uppleið og virðist 
sú ákvörðun, að halda sig við einn 
flokk, vera að sanna sig að vera rétt. 
En það er ekki bara fótboltinn sem 
lífið snýst um á Vöruvalsmóti því 
ýmis afþreying er í boði þar sem 
Ædolkeppnin og lokahófið rísa 
hæst. 

FH-stelpurnar stóðu uppi sem 
Vöruvalsmeistarar 2006 eftir 
frækinn sigur á Selfossi, 3 - 0 í A-
flokki. 

ÍBV getur vel við unað því þær eru 
sigurvegarar í flokki B-liða en þær 
öttu kappi við Aftureldingu í úrslita-
leiknum og sigruðu örugglega, 5 -
2. Þær urðu svo í þriðja sæti í 
flokki A-liða. 
í flokki C-liða voru það Breiða-

bliksstúlkur sem höfðu betur í 
úrslitaleiknum gegn Þrótti Nes-
kaupstað. Þetta var hörkuleikur sem 
endaði með 2 - 1 sigri Kópa-
vogsstúlkna. 

Stelpur í 5. flokki eru á aldrinum 
11 og 12 ára og sést hvergi betur en 
á mótum eins og Vöruvalsmótinu 
hvað kvennaknattspyrnu hefur 
fleygt fram á undanförnum árum. 
Úrslit í innanhússmótinu voru þau 
að FH sigraði bæði í keppni A og B 
liða og Breiðablik var sigurvegari í 
keppni C-liða. 

Það verður seint hægt að hrópa 
húrra fyrir aðstæðum á sunnu-
dagsmorguninn þegar úrslitin fóru 
fram en stelpurnar létu það ekki á 

TEKIST á í úrslitunum þar sem stelpurnar í ÍBV og Aftureldingu 
áttust við í keppni B-liða. Veðrið var leiðinlegt en stelpurnar létu það 
ekki á sig fá. 
sig fá og léku fantagóðan fótbolta. 
Börðust um hvern bolta og sýndu að 
fótbolti er líka fyrir konur. Með 
Vöruvalsmótinu er ÍBV-íþróttafélag 
að sýna að þar á bæ er fólk á sama 
máli því öll umgjörð er til fyrir-
myndar. Það sést líka að félögin 
sjálf taka kvennaknattspyrnuna 
fastari tökum með betri þjálfurum 
og markvissara starfí. 

En eins og áður hefur komið fram 
er fleira í boði en bara fótbolti og 

þar fínnst stelpunum örugglega 
mest um setningarathöfnina þar sem 
þær eru í aðalhlutverki í 
Ædolsöngkeppninni sem þar fer 
fram. Hvert félag teflir fram sínum 
keppenda eða keppendum og þar er 
ekki kastað til höndum, lista-
konurnar mæta vel undirbúnar og 
sumar með bakraddir og eða 
dansara. Dómararnir voru Ingó og 
Arndís Atla úr Ædolinu og Olafur 
Guðmundsson söngvari Hoffmans. 

Var þeim vandi á hóndum því sum 
atriðin voru mjög góð en hún Harpa 
Þrastardóttir úr FH kom sá og 
sigraði með lagi eftir Cat Stevens. 
Söng hún lagið á lokahófinu við 
mjög góðar undirtektir. 

A eftir var reiptog milli þjálfara og 
fararstjóra, kappát og Ingó gladdi 
stelpurnar með söng og gítar-
undirleik. 

Lokahófíð fór fram í Höllinni þar 
sem keppendur og aðstandendur 
byrjuðu á veislumat en þar á eftir 
var verðlaunaafhending. Um hana 
sáu Iris Sæmundsdóttir, fyrrum 
fyrirliði IBV og Auðun Helgason í 
FH. Prúðasta félagið var Þróttur 
Neskaupstað og hápunkturinn var 
svo þegar Harpa Þrastardóttir tók 
sigurlagið úr Ædolinu. 

Heppnaðist vel 
Páll Scheving, framkvæmdastjóri 
ÍBV, sagði að Vöruvalsmótið væri 
að ná sér á strik frá árinu 2004 þegar 
aðeins sex félög tóku þátt í mótinu. 
Núna voru félögin 11 og við erum 
að ná mjög vel utan um þetta, sagði 
Páll í samtali við Fréttir. 

„Við bjóðum upp á fjölbreytta 
afþreyingu fyrir krakkana og við 
heyrum ekki annað en að fólk sé 
ánægt. Núna erum við með 300 
stelpur, við stefnum á að 400 til 500 
stelpur mæti á Vöruvalsmót og við 
ráðum vel við það. Auðvitað eru 
stelpur öðruvísi en strákar en það er 
jafn gaman að vinna fyrir þær. 
Takmark okkar er að það verði 
eftirsóknarvert að koma á 
Vöruvalsmótið og mótið núna sýnir 
að það ætli að takast," sagði Páll 
sem vill þakka öllum sem komu að 
undirbúningi. 

FH-stelpurnar í A-liðinu höfðu ástæðu til að fagna í mótslok. Hér taka þær við verðlaunum á lokahófinu. 
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I Landsbankadeild karla: IBV - KR 2:0 

Sætur sigur á KR-ingum 
Eyjamenn unnu annan leik sinn í íslandsmótinu á mánudag 

Eyjamenn unnu annan sigur sinn í 
Landsbankadeildinni þegar KR-
ingar komu í heimsókn. Tak ÍBV á 
KR hefur verið nokkuð traust 
undanfarin ár og skiptir staða lið-
anna í deildinni þá engu um. 
Þannig hafa KR-ingar ekki sótt þrjú 
stig til Eyja síðan 1997 þegar þeir 
unnu 1:2 en sama ár urðu Eyjamenn 
einmitt íslandsmeistarar og var 
þetta aðeins annar af tveimur tap-
leikjum ÍBV það ár. Síðan þá hafa 
liðin gert þrívegis jafntefli á 
Hásteinsvellinum en Eyjamenn 
unnið fimm sigra. Sá sjötti bættist 
við á mánudagskvöldið. 

Erfiðlega hafði gengið að koma 
leiknum á en upphaflega átti hann 
að fara fram á laugardaginn. Þá var 
ófært og aftur á sunnudaginn og því 
átti að reyna enn á ný á mánudag. 
Það gekk að lokum eftir, Teiti 
Þórðarsyni þjálfara KR-inga, vafa-
laust til mikillar gleði en sá hinn 
sami hafði kvartað mjög yfir 
frestunum um helgina. 

KR-ingar fóru betur af stað í 
leiknum enda léku þeir með vindinn 
í bakið og áttu Eyjamenn í stökustu 
vandræðum með að byggja upp 
sóknarleik. Leikmenn IBV 
bökkuðu líka fullmikið á upphafs-
mínútunum en með mikilli baráttu 
tókst þeim að vinna sig inn í leikinn. 
Á 23. mínútu dró svo til tíðinda. Þá 
sóttu Eyjamenn hratt upp völlinn, 
Ulrik Drost, danski framherji ÍBV 
sendi fyrir markið og þar var Atli 
Jóhannsson við vítateigslínuna og 
hann gerði sér lítið fyrir og þrumaði 
boltanum í samskeytin og inn. 

Glæsimarki fagnað. Hér fagna markaskorara ÍBV gegn KR, þeir Atli 
Jóhannsson og Jonah D. Long glæsilegu marki hins síðarnefnda. 

Sannarlega glæsilegt mark og IBV 
komið yfir 1:0. Stuttu síðar átti svo 
Páll Þorvaldur Hjarðar, fyrirliði 
ÍBV hörkuskalla rétt framhjá og 
staðan í hálfleik var 1:0. 

f síðari hálfleik gerðu Eyjamenn 
svo það sem þeir gera best, verjast 
skipulega en sækja svo hratt þegar 
færi gefst. Á 63. mínútu fengu 
Eyjamenn aukaspyrnu um fimm 
metrum frá vítateigshorni KR-inga. 
Bandaríski bakvörðurinn, Jonah D. 
Long, gerði sér þá lítið fyrir og 
þrumaði boltanum upp undir 
samskeytin fjær og Kristján 

Finnbogason, markvörður KR-inga 
gerði það eina sem hann gat í 
stöðunni, hreyfði sig ekki. 
Stórkostlegt mark hjá Jonah og 
vafalaust eitt af mörkum sumarsins. 

Eftir þetta lögðu Eyjamenn alla 
áherslu á að verjast og gerðu það 
ágætlega. Undir lokin fengu KR-
ingar nokkur hálffæri en þeim tókst 
ekki að koma boltanum framhjá 
Hrafni Davíðssyni, markverði IBV 
sem átti góðan dag. Lokatölur urðu 
því 2:0 fyrir Eyjamenn sem 
fögnuðu vel í leikslok. 

Rétta liðið fundið 
Svo virðist sem Guðlaugur Bald-

ursson sé búinn að finna réttu upp-
stillinguna fyrir ÍBV Matt Garner 
færir vörninni mikið öryggi og 
varnarvinna miðjumannanna ætti 
ekki að vera ábótavant með þá 
Andra, Andrew og Bjarna Geir. Það 
er helst sóknarleikurinn sem er 
höfuðverkur. Eyjamenn verða að 
leita í lappirnar á Ulrik Drost þegar 
það á við en beita síður stungu-
sendingum á hann enda er hann 
ekki fljótasti framherjinn í deild-
inni. Ulrik er hins vegar duglegur 
og ekki í mjög öfundsverðu hlut-
verki. Þá gafst það ágætlega í síðari 
hálfleik þegar Atli Jóhannsson færði 
sig framar á vinstri kantinn enda 
líklega lagt upp með að gera það. 

ÍBV spilaði 4-5-1 
Hrafn Davíðsson, Matt Garner, 
Christopher Vorenkamp, Páll Þ. 
Hjarðar, Atli Jóhannsson, Bjarni 
Geir Viðarsson, Andrew Mwes-
igwa, Andri Ólafsson, Pétur Run-
ólfsson, Ulrik Drost. 
Varamenn: Guðjón Magnússon, 
Thomas Lundbye, Sævar 
Eyjólfsson (kom inn á fyrir Drost á 
88.), Bjarni Rúnar Einarsson (kom 
inn á fyrir Pétur á 66.), Anton 
Bjarnason, Bjarni Hólm Aðal-
steinsson (kom inn á fyrir Andra á 
72.), Ingi Rafn Ingibergsson. 
Mörk IBV: Atli Jóhannsson og 
Jonah David Long. 

Landsbankadeild karla: Erfiður útileikur qeqn íslandsmeisturunum í kvöld 

Skuldum FH-ingum ekki neitt 
segir Guðlaugur Baldursson, þjálfari ÍBV 

í kvöld leika Eyjamenn gegn 
fslandsmeisturunum FH en leikur 
liðanna fer fram í Hafnarfirði. Það 
yoru einmitt FH-ingar sem björguðu 
IB V frá falli í fyrra ef svo má segja 
en Eyjamaðurinn í liði Islands-
meistaranna, Tryggvi Guðmunds-
son skoraði fimmta og síðasta mark 
FH í 5:1 sigri þeirra á Fram í síðus-
tu umferð Islands-mótsins en mark 
Tryggva kom í uppbótartíma. Það 
varð til þess að Fram féll en ÍBV, 
sem á sama tíma tapaði 1:0 fyrir 
Fylki, hélt sæti sínu. 

FH-ingar eru sem stendur á toppi 
deildarinnar með 16 stig eða níu 
stigum meira en IBV þegar sex 
umferðir eru búnar. Þrátt fyrir það 
er Guðlaugur Baldursson, þjálfari 
ÍBV alls óhræddur fyrir viður-

eignina. „FH-ingarnir hafa massíft 
og vel mannað lið en þeir eru ekki 
ósigrandi. Við þurfum einfaldlega 
að halda áfram á sömu braut og við 
höfum verið í síðustu tveimur 
leikjum, halda áfram sömu baráttu 
og vilja og þá er allt mögulegt." 

Þegar Guðlaugur er spurður út í 
veikleika FH-liðsins þá segir hann 
að þeir séu ekki margir. „En þeir 
vilja sækja á mörgum mönnum sem 
gerir það að verkum að stundum eru 
þeir svolítið berskjaldaðir ef þeir fá 
á sig skyndisókn. En FH-liðið er 
geysilega sterkt og sem dæmi þá 
virðist það ekkert veikja liðið þó 
það vanti eina fjora leikmenn úr 
byrjunarliðinu." 

Eyjamenn hafa verið að sækja í sig 
veðrið að nýju í undanförnum 

leikjum, gerðu jafntefli á útivelli í 
Grindavfk og unnu svo KR í síðasta 
leik í Eyjum. Guðlaugur er 
ánægður með gang mála en telur að 
liðið eigi enn mikið inni. „Það er 
komin heildstæð mynd á liðið hjá 
okkur en hún skerpist vonandi 
meira þegar líður á. Með þessum 
sigri á mánudaginn fáum við aukið 
sjálfstraust sem hjálpar mikið til. 
Við höfðum ekki fengið á okkur 
mark í síðustu tveimur leikjum og 
þannig byrjar þetta, með góðum 
varnarleik en sóknarleikurinn 
kemur í kjölfarið." 

Þegar Guðlaugur er spurður út í 
hvort eitthvað hafi komið honum á 
óvart í deildinni þegar þriðjungur 
Islandsmótið er búinn telur hann 
gengi Skagamanna hafa komið mest 

á óvart. „Gæði deildarinnar hefur 
lfka komið mér svolítið á óvart því 
öll liðin virðast vera í nokkuð háum 
gæðaflokki, mun hærri í ár en í 
fyrra. Margir telja líka að FH-ingar 
séu búnir að vinna mótið en þeir 
geta alveg misstigið sig." 
En hverja telurðu möguleika ÍBV í 
kvöld? 
„Við eigum helmingsmöguleika í 
kvöld, við byrjum með eitt stig eins 
og FH-ingar. Við skuldum FH-
ingum ekkert og ef við berjumst 
eins og í undanförnum leikjum þá 
eigum við möguleika á að koma 
Islandsmeisturunum á óvart," sagði 
Guðlaugur að lokum. 

Átti ekki von á því að vera valin best 
í lok hvers Vöruvalsmóts er af-
hentur Lárusarbikar sem gefinn er 
til minningar um Lárus Jakobsson 
heitinn, sem vann fórnfúst starf í 
þágu íþróttahreyfingarinnar. Bik-
arinn hlýtur sá leikmaður sem þykir 
skara fram úr ár hvert og í ár kom 
útnefningin í hlut Guðmundu 
Brynju Óladóttur, leikmanns 
Selfoss. 

Fréttir slógu á þráðinn til 
Guðmundu en hún sagðist ekki hafa 
átt von á því að verða kosin besti 
leikmaður mótsins. „Mér brá rosa-
lega þegar ég heyrði nafnið mitt 
kallað upp og ég átti alls ekki von á 
því að vinna. Eg var búin að sjá 

aðrar stelpur á mótinu sem mér 
fannst vera mjög góðar, stelpa sem 
heitir Natalía í HK og svo önnur 
sem heitir Kamilla í FH. Mér 
fannst þær mjög góðar." 

Guðmunda er ekki að byrja í fót-
bolta en hún hefur æft frá sex ára 
aldri. Hún er hins vegar tólf ára og 
því á sfðasta ári í fimmta flokki, 
sem er eini flokkurinn í Vöruvals-
mótinu. „Þetta var f fyrsta skiptí 
sem ég tek þátt í mótinu. Mér 
fannst það bara mjög skemmtilegt 
en skemmtilegast var samt að spila 
fótbolta. Okkur gekk ágætlega hjá 
Selfossi, lentum í öðru sæti og við 
vorum mjög ánægðar með það." 

Guðmunda er greinilega mjög 
fjölhæf því ekki aðeins var hún 
kosin besti leikmaður mótsins 
heldur vann hún líka kappátið en 
hún segist ekki hafa æft það sérstak-
lega fyrir mótið. „Eg bara ákvað að 
taka þátt en við vorum látnar borða 
kókosbollu og drekka Pepsí. Það 
var svolftið erfitt því það kom mikil 
froða þegar ég drakk Pepsíið." 
En stefnirðu á að ná sem lengst í 
fótbolta í framtíðinni? 
„Já og helst myndi ég vilja komast í 
atvinnumennsku. En ég vil líka 
spila með Selfossi í efstu deild í 
meistaraflokki í framtíðinni," sagði 
þessi efnilegi knattspyrnumaður. 

I íþróttir 

Guðmunda Brynja Óladóttir, 
handhafi Lárusarbikarsins 2006. 

Fyrstu stig 
KFS 
KFS náði í sín fyrstu stig í sumar 
þegar liðið lagði KV á þriðju-
dagskvöld á Helgafellsvellinum. 
KFS hafði leikið tvo útileiki í 3. 
deildinni og tapað þeim báðum 
en Eyjamenn voru staðráðnir í að 
ná í þrjú stig á heimavelli. Segja 
má að í leiknum hafi mæst litlu 
bræður stórveldanna í úrvals-
deild, ÍBV og KR enda er KV úr 
Vesturbænum. Og niðurstaðan 
varð sú sama og í leik stóru 
liðanna, Eyjamenn höfðu betur 
2:0. 

KFS var lengst af mun sterkara 
liðið á vellinum en þó hafði KV 
nokkra einstaklinga innan sinna 
raða sem gátu skapað usla. 
Trausti Hjaltason kom KFS hins 
vegar yfir á 31. mínútu eftir 
laglega sókn heimamanna og var 
staðan í hálfleik 1:0. Nýliðinn 
Adolf Sigurjónsson, sem nýlega 
gekk í raðir KFS frá ÍBV skoraði 
svo í sínum fyrsta leik og tryggði 
KFS stigin þrjú. 

Jafntefli hjá 
3. flokki 
Þriðji flokkur karla lék fyrir viku 
síðan gegn Fram á útivelli en 
lokatölur urðu 3:3. Strákarnir 
leika í B-riðli eins og undanfarin 
ár og eftir því sem best er vitað 
var þetta fyrsti leikur liðsins í 
sumar. 

Fjórði flokkur kvenna tapaði 
illa fyrir Aftureldingu á útivelli. 
Lokatölur urðu 4:0 fyrir 
Mosfellinga. 

Fimmti flokkur karla lék á úti-
velli gegn Leikni Reykjavík 
síðastliðinn fimmtudag. A-liðið 
tapaði 3:1, B-liðið 2:1 en C-liðið 
gerði sér lítið fyrir og vann 0:6. 

Framundan 
Fimmtudagur 15. júní 
Kl. 19.15 FH-ÍBV 
Landsbankadeild karla. 
Kl. 17.00 ÍBV-Víðir/Reynir 
5. flokkur karla, AB. 
Kl. 17.50 ÍBV-FH2 
5. fl. karla, D. 

Föstudagur 16. júní 
Kl. 17.00 Fram-IBV 
4. flokkur karla AB. 

Sunnudagur 18. júní 
Kl. 15.00 GG-KFS 
3. deild karla. 
Kl. 13.30 HK-ÍBV 
3. flokkur kvenna, bikar. 
Kl. 16.00VfkingurÓ.-fBV 
2. flokkur karla. 

Mánudagur 19. júní 
Kl. 17.00 ÍBV-Fjölnir 
4. flokkur kvenna. 

Þriðjudagur 20. júní 
Kl. 17.00 KR-ÍBV 
5. flokkur kvenna AB. 
Kl. 18.00 ÍBV-ÍR 
3. flokkur karla. 

Miðvikudagur 21. júní 
Kl. 17.00 ÍBV-Keflavík 
5. flokkur karla ABCD. 
Kl. 20.00 ÍBV2-Selfoss 
3. flokkur kvenna. 
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PARKER SÁ BESTI
LÍFIÐ LEIKUR VIÐ KÖRFUKNATTLEIKSMANNINN
TONI PARKER UTAN VALLAR SEM INNAN >>4

Eftir Sindra Sverrisson
sindris@mbl.is

„Mér líst mjög vel á þessi verkefni
sem framundan eru. Frakkaleikur-
inn er náttúrlega númer eitt núna
og það verður hrikalega erfiður leik-
ur en ef við spilum þéttan varnarleik
og höldum þeim í núllinu getum við
gert góða hluti á morgun. Við fáum
alltaf okkar færi og ef við nýtum þau
og höldum einbeitingu í vörninni
getur allt gerst. Þessi keppni er lík-

lega okkar besta tækifæri hingað til
upp á að komast í úrslitakeppni,“
sagði Margrét Lára í gær.

Íslenska liðið fór vel af stað í
keppninni og vann Grikki á útivelli,
3:0, með mörkum frá Margréti
Láru, Ásthildi Helgadóttur og Gretu
Mjöll Samúelsdóttur. Franska liðið
er hins vegar ógnarsterkt, er í 7.
sæti á styrkleikalista FIFA en Ís-
land í því 21., og er sigurstrangleg-
ast í riðlinum. Þær frönsku eru afar
sóknarþenkjandi, með virka bak-
verði sem taka þátt í sóknarleiknum,
og hafa unnið fyrstu tvo leiki sína í
riðlinum með sömu markatölu, 6:0.
Það verður því þungur róðurinn fyr-
ir íslenska liðið en þó er ljóst að Ís-
land hefur líklegast sjaldan eða
aldrei haft á að skipa jafnsterku liði.

Erfitt að vera 
sóknarmaður í svona leik

Margrét Lára kom til Vals aftur í
vetur eftir smádvöl í atvinnu-
mennsku Þýskalandi og hún segist
aldrei hafa æft jafnvel og sé í fanta-
formi. Hún verður væntanlega
fremsti leikmaður íslenska liðsins og

reiknar með að mikið muni mæða á
sér að sjá til þess að varnarmenn
Frakklands fái ekki of mikinn tíma
með boltann. „Það er alltaf erfitt að
vera sóknarmaður á móti liði sem
sækir svona hratt. Þær verða ef-
laust mikið með boltann og þá er
viðbúið að maður verði svolítið úti í
kuldanum.

Ég býst við því að vera að stórum

hluta leiks á eigin vallarhelmingi því
Frakkarnir eru gríðarlega sterkir
og eiga væntanlega eftir að pressa á
okkur framarlega á vellinum, en við
eigum eftir að fá okkar skyndisóknir
og þá gildir bara að vera fljótar
fram.“

Byrjunarliðið gegn Frökkum
Sigurður Ragnar tilkynnti byrj-

unarliðið gegn Frökkum í gærkvöldi
og það er skipað eftirtöldum leik-
mönnum: Þóra B. Helgadóttir – Sif
Atladóttir, Guðrún Sóley Gunnars-
dóttir, Katrín Jónsdóttir, Ásta
Árnadóttir – Erla Steina Arnardótt-
ir, Edda Garðarsdóttir, Dóra Stef-
ánsdóttir, Greta Mjöll Samúelsdótt-
ir – Margrét Lára Viðarsdóttir –
Ásthildur Helgadóttir. Sigurður
ætlar að láta liðið spila leikkerfið 4-
4-1-1 en Ásthildur verður fremst á
vellinum og Margrét Lára fyrir aft-
an hana.

Ljósmynd/Sigfús Gunnar Guðmundsson

Spenna Einbeiting og leikgleði hefur skinið úr augum keppenda á Pæjumóti ÍBV sem staðið hefur yfir í Vestmannaeyjum síðan á fimmtudag en því lýkur
eftir hádegi í dag. Um 300 stúlkur í 5. flokki kvenna hafa leikið leikið listir sínar og undirstrikað að framtíðin er björt í kvennaknattspyrnu á næstu árum.

Möguleikar íslenska liðsins
hafa aldrei verið betri
VIÐ eigum að mínu mati að vinna
allar hinar þjóðirnar í riðlinum.
Frakkarnir eiga að heita okkar
helstu andstæðingar en það er vita-
skuld ekkert grín að mæta liði sem
er í 7. sæti á FIFA-listanum. Við
eigum samt sem áður góða mögu-
leika,“ segir Margrét Lára Viðars-
dóttir, markahæsta kona íslenska
landsliðsins í knattspyrnu, sem
mætir því franska á Laugardals-
vellinum kl. 14 í dag í undankeppni
fyrir Evrópumótið sem fram fer í
Finnlandi 2009.

Í HNOTSKURN

»Íslenska kvennalandsliðið
í knattspyrnu leikur gegn

Frakklandi í undankeppni
Evrópumótsins á Laugardals-
velli kl. 14 í dag.

»Frakkland er í 7. sæti á
styrkleikalista FIFA og Ís-

land í því 21. Íslenska liðið hef-
ur sjaldan verið sterkara og
allt stefnir í hörkuleik.

»Liðin hafa fjórum sinnum
mæst áður, gert eitt jafn-

tefli en Frakkland unnið þrisv-
ar.

„ÉG tel það og vona að við eigum
möguleika á að sigra Serba og
tryggja okkur þar með um leið sæti
á Evrópumótinu í Noregi á næsta
ári,“ segir Guðjón Valur Sigurðs-
son, landsliðsmaður í handknatt-

leik, en annað
kvöld klukkan 20
mætir íslenska
landsliðið því
serbneska í síð-
ari leik þjóðanna
um sæti á Evr-
ópumótinu í Nor-
egi í janúar á
næsta ári. Serbar
unnu fyrri leik-
inn á heimavelli

sínum fyrir viku, 30:29. Þar af leiðir
að Guðjón og félagar verða að
vinna minnst með tveggja marka
mun annað kvöld til þess að tryggja
sér farseðilinn á EM.

„Serbar eru með hörkulið sem er
til alls líklegt. En ef við fáum fulla
höll af stuðningsmönnum og svip-
aða stemningu og á leiknum við
Svía í fyrra þá er ég nokkuð viss um
að við verðum klárir í slaginn og
munum fara með sigur af hólmi,“
sagði Guðjón Valur en íslenska
landsliðið hefur æft af kostgæfni
alla vikuna undir stjórn Alfreðs
Gíslasonar landsliðsþjálfara.

Síðdegis í gær hélt íslenska
landsliðið austur í Hveragerði þar
sem það dvelur á Hótel Örk fram á
sunnudag er það kemur í bæinn og
beint í leikinn.

Serbar komu til landsins rétt fyr-
ir miðnætti og dvelja á hóteli hér í
Reykjavík fram að leiknum. Þeir
æfa í Laugardalshöllinni um miðjan
dag í dag og aftur snemma í fyrra-
málið. 

„Við þurfum að halda vörninni
sterkri eins og í fyrri leiknum. Þá
þarf Birkir Ívar að eiga jafngóðan
leik og ytra auk þess sem við verð-
um að hressa upp á vinstri vænginn
í sókninni frá fyrri leiknum. Gangi
þessi atriði eftir þá er ég viss um að
við verðum illviðráðanlegir.

Þetta er sérstakur leikur fyrir
okkur alla. Hann er á þjóðhátíð-
ardaginn og er um leið síðasti leik-
ur okkar fyrir sumarfrí eftir langa
og stranga törn í 11 mánuði. Allir
leikmenn eru staðráðnir í að gera
sitt allra besta og vonandi tekst
það,“ sagði Guðjón Valur Sigurðs-
son.

Serbar telja að lykillinn að því að
slá íslenska landsliðið úr keppni sé
að stöðva Ólaf Stefánsson. Alfreð
Gíslason landsliðsþjálfari segir
landsliðið vera undir það búið að
Serbar muni reyna það. Slíkt hafi
verið reynt áður og komi ekki á
óvart. / 2

Allir tilbún-
ir að mæta
Serbum

Guðjón Valur 
Sigurðsson

Ásthildur Helgadóttir: „Erum besta
íþróttalið á landinu eins og er“

VEFVARP mbl.is



Fréttir / Fimmtudagur 14. júní 2007 

Steingerður, Elvar, Hrafn Sævaldsson, Baldvin Johnsen og Stefán Jónasson á spjalli eftir fundinn. 

Kynningarfundur um Vaxtarsamning Suðurlands og 
Vestmanneyja: 

Fyrirtækj aklasar 
hafa skílað árangri 

Milli 20 og 30 manns sóttu kynn-
ingarfund um Vaxtarsamning fyrir 
Suðurland og Vestmanneyjar í 
síðustu viku. Lögð var á áhersla á að 
kynna klasastarfsemi sem eru 
grunnurinn að vaxtarsamningnum. 
Nefnd voru nokkur dæmi um vel-
heppnaða klasastarfsemi sem byggir 
á samstarfi fyrirtækja í sömu grein á 
tilteknu landssvæði sem í þessu til-
felli er Suðurland og Vestmanna-
eyjar. 

Élvar Valsson frá Iðntæknistofnun, 
sagði klasa vera skilgreinda sem 
landfræðilega þyrpingu tengdra 
fyrirtækja, birgja, þjónustuaðila og 
stofnana á sérhæfðum sviðum sem 
eiga á sama tíma í samkeppni og 
samvinnu. í raun sé verið að tala 
um alla aðila sem tengjast ákveðinni 
atvinnugrein á afmörkuðu land-
svæði sem sameiginlega vinna að 
uppbyggingu greinarinnar. Hann 
sagði að fyrirtækjaklasa að finna úti 
um allan heim og í öllum atvinnu-
greinum. 

Sölvi sagði klasa ekki geta orðið til 
nema vegna fyrirtækjanna sjálfra og 
tók hann sem dæmi aðila í ferða-
þjónustu á Vesturlandi sem hafa séð 
hag sínum best borgið í því að vinna 

saman. Þar sem takmarkið sé að fá 
sem flesta ferðamenn inn á svæðið 
en eftir það keppast þjónustuaðilar 
um að ná þeim til sín. 

Annað dæmi nefndi hann sem er 
samvinna sjávarútvegsfyrirtækja á 
Vestfjörðum. Þau hafa sameinast um 
innkaup, komið sér upp sameigin-
legri lageraðstöðu og skiptast á 
starfsfólki. Líka er lagt upp úr því að 
starfsfólk hittist og beri saman 
bækur sínar. 

Sölvi tók líka sem dæmi að söfn á 
Norðurlandi hafa sameinast um 
heimasíðu. 

Skilyrði fyrir því að klasi verði til 
er að atvinnulífið hafi áhuga á 
myndun þeirra að mati Sölva. Hann 
sagði að hið opinbera geti komið að 
verkinu en það muni aldrei verða 
leiðandi. Eins verði að byggja á 
þeim fyrirtækjum sem fyrir eru á 
svæðinu. „Skilyrði er að einhver 
dragi vagninn með því að boða til 
funda, hafa samband og koma á 
öflugum tengslum. Einnig þarf að 
liggja fyrir augljós ávinningur þátt-
takenda," sagði Sölvi. 

Steingerður Hreinsdóttir, ráðgjafi, 
nefndi nokkur klasafyrirtæki sem 
þegar hafa náð að sanna sig. I þeim 

hópi eru Strengur, Héraðsverk á 
Austurlandi og síðast en ekki síst 
Ferðaþjónustu bænda sem nær tii 
alls landsins. A Suðurlandi er f 
undirbúningi stofnun á Markaðs-
stofu Suðurlands sem lengi hefur 
verið unnið að. „Vonandi gengur 
það núna," sagði Steingerður en 
stofunni er ætlað að þjóna ferða-
þjónustu á svæðinu. 

„Þar á m.a. að safna saman 
upplýsingum um öll söfn og koma á 
einn stað kynningarefni um Suður-
land og Vestmannaeyjar. Allt liggur 
þetta í vilja til að ná árangri," sagði 
Steingerður. 

I samningnum hafa verið greindir 
fjórir klasar, þeir eru: Mennta- og 
rannsóknarklasi, menningar- og 
ferðaþjónustuklasi, sjávarútvegs- og 
matvælaklasi og verslunar- og 
iðnaðarklasi. 

Vaxtarsamningur Suðurlands og 
Vestmannaeyja miðar að því að fá 
aðila innan viðkomandi klasa til að 
starfa saman að verkefnum sem 
menn koma sér saman um. Fyrir-
myndin er sótt í vel heppnuð erlend 
verkefni. 

Óskar eftir endurskoðun á að banna 
bifreiðastöður við Bárustíg: 

Annars leitað til 
umboðsmanns 
Alþingis eða 

dómstóla 
Mikið hefur gengið á í sambandi við 
bílastæðamál við Bárustíg 7 þar sem 
Vilberg Kökuhús er til húsa. Eigandi 
húsnæðisins er Bergur Sigmundsson 
en lögfræðingur hans, Oddgeir 
Einarsson, hdl., hefur ritað bæjar-
stjórn Vestmannaeyja bréf þar sem 
mál umbjóðanda hans er rakið. Þar 
kemur m.a. fram að í júlí 2006 hafi 
umhverfis- og skipulagsráð fram-
fylgt ákvörðun ráðsins frá septem-
ber 2005 um að banna bifreiða-
stöður fyrir framan húsið. í bréfinu 
er óskað eftir því að ákvörðun 
ráðsins verði endurskoðuð. 
í bréfi lögfræðingsins kemur fram 

að ákvörðun ráðsins byggi á tillögu 
starfshóps um umferðarmál og 
framkvæmdastjóra var falin fram-
ganga máisins í fullu samráði við 
viðeigandi aðila. Hins vegar kemur 
fram að ekkert samráð var haft við 
Berg Sigmundsson um málið. 

Þá er vísað til bréfs sem Bergur 
ritaði ráðinu í júlí 2006 þar sem 
þetta er gagnrýnt og vakin athygli á 
aukinni hættu á umferðaróhöppum 
þar sem fólk leggi ólöglega á 
svæðinu sem skapi hættu. Um-
hverfis- og skipulagsráð bókaði 
mótmælin á fundi 30. ágúst 2006 en 
áréttaði að ákvörðunin hafi verið 
tekin í samráði við vinnuhóp um 
umferðarmál og lögreglu. Bergur 
skrifaði í kjölfarið bréf til bæjar-
stjórnar Vestmannaeyja þar sem 

mótmælin voru ítrekuð en ekkert 
svar barst við því bréfi. 
Þá vísar lögmaðurinn í bréf frá Páli 

Scheving Ingvarssyni frá því í 
febrúar 2007 þar sem óskað er eftir 
rökstuðningi ákvörðunarinnar. 
Sigurður Smári Benónýsson, skipu-
lags og byggingafulltrúi, svaraði 
bréfinu 22. febrúar og segir ástæð-
una vera umferðarteppur sem mynd-
ist á svæðinu og að það væri álit 
umferðarhóps að slysahætta minnki 
með aðgerðunum. 
Lögmaðurinn vísar í skýrslu Sjóvá-

Almennra trygginga hf. þar sem 
fjallað er um helstu tjónasvæði í 
Vestmannaeyjum og að bílastæðin 
við Bárustíg séu ekki á lista yfir þau 
tjónamestu á tímabilinu. 

Þá segir í bréfinu að aðgerð 
bæjaryfirvalda feli í sér mikla skerð-
ingu á réttindum hús- og verslunar-
eigenda á svæðinu. Þá sé það mat 
Bergs að hún lækki verðgildi 
hússins við Bárustíg 7 auk þess að 
hafa slæm áhrif á rekstur sem fer 
fram í húsnæðinu. 

Þá telur Bergur að aðrar minna 
íþyngjandi aðgerðir hafi verið 
mögulegar til að ná því markmiði 
sem að var stefnt. Að lokum segir að 
verði beiðni um endurskoðun 
ákvörðunar ráðsins ekki tekin til 
greina gæti verið nauðsynlegt að 
leita til umboðsmanns Alþingis eða 
dómstóla. 

BARUSTIGUR. Bréfritari segir ekkert benda til þess að bifreiðastöður 
framan við Vilberg hafi leitt til slysa. 

Um 300 stelpur taka þátt í Vöruvalsmótinu sem hefst í dag: 
Fótbolti, sundlaugarpartí og Jógvan á setningunni 
í morgun, fimmtudag, hófst hið 
árlega Vöruvalsmót IBV Um 300 
þátttakendur frá níu félögum koma 
til Eyja og leika knattspyrnu frá 
morgni til kvölds en mótið er fyrir 
stúlkur í 5. flokki. Keppt verður í 
A-, B- og C-liðum, bæði innanhúss 
og utan en mótinu lýkur um há-
degisbil á laugardag með úrslita-
leikjum á Hásteinsvelli. 

Kristján Georgsson er mótstjóri 
Vöruvalsmótsins en hann sagði að 
fjöldinn væri svipaður og í fyrra. 
„Fyrir Vöruvalsmótið 2005 var 
ákveðið að breyta mótinu og gera 
það að eins flokks móti og gefa 
þessari tilraun þrjú ár. Auðvitað 
hefðum við viljað sjá fleiri stelpur í 
ár, en félögin eru færri, voru tólf í 
fyrra en eru níu nú. 

Iðkendur og forráðamenn þeirra 
félaga sem voru í fyrra en eru ekki 
núna fóru héðan alsælir með mótið 
og þess vegna eru það vonbrigði að 
sjá þá ekki aftur. Það sem maður 
heyrir er að þjálfarar vilji eindregið HART barist á Vöruvalsmótinu í fyrra. 

koma til Eyja. Þeir sjá að þátttaka 
eflir liðsheildina en foreldrum 
finnst ferðalagið of langt. Við 
erum að einhverju leyti að bregðast 
við þessu með því að klára 
Vöruvalsmótið á laugardaginn því 
þá verða allir komnir heim fyrir 17. 
júní hátíðahöldin," sagði Kristján 
og bætti því við að ÍBV vildi gera 
allt til þess að halda mótinu úti 
áfram. 

„Undanfarið höfum við þurft að 
leggja niður meistaraflokk kvenna í 
knattspyrnu og handbolta og 
kvennaíþróttir hér mega bara ekki 
við frekari áföllum. Þetta rnót er 
ekki síst fyrir stelpurnar hérna í 
Vestmannaeyjum." 

Dagskrá mótsins er hins vegar 
afar glæsileg og Kristján segir 
mikinn hug hjá ÍBV að gera mótið 
sem glæsilegast. „Við verðum með 
glæsilega setningu í fþróttamið-
stöðinni á fimmtudagskvöldið þar 
sem hin margfræga Ædolkeppni fer 
fram. Sjálfur Jógvan, sigurvegari 

Xfactorkeppninnar, kemur fram og 
syngur nokkur lög auk þess að 
dæma í Ædolkeppninni. Öllum er 
boðið á setninguna til að berja 
goðið augum. 

Á föstudagskvöldið verður sund-
laugardiskó þar sem er alltaf mikið 
fjör og síðar sama kvöld verður 
fararstjórasigling með PH Viking. 
Lokahófið er svo alltaf upplifun en 
það fer fram f Höllinni þar sem 
mótsgestir munu snæða mat og fá 
verðlaun." 

Kristján sagði að ómögulegt væri 
að áætla fjölda sjálfboðaliða en þeir 
væru nauðsynlegir fyrir félagið. 
„Án þeirra værum við illa settir en 
það er ótrúlegur fjöldi fólks sem er 
tilbúinn að leggja hönd á plóg, við 
vaktir í skólunum, dómgæslu, að 
útbúa mat og hvað eina. Svo erum 
við búin að leggja inn gott orð hjá 
veðurguðunum og vonandi að þeir 
verði okkur hliðhollir," sagði 
Kristján að lokum. 
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VIÐ ERUM BESTAR- IBV stelpurnar unnu tvenn verðlaun á mótinu 

Vöruvalsmótið: Fjölbreytt dagskrá þar sem Jógvan Hansen kom sá og sigraði: 

Breiðablik lék til úrslita í öllum flokkum 
Um helgina fór fram Vöruvals-
mótið í knattspyrnu þar sem stúlkur 
í 5. flokki etja kappi. Leikið var 
frá morgni og fram á kvöld, 
fimmtudag og föstudag og mótinu 
lauk svo með úrslitaleikjum um 
hádegisbil á laugardeginum. Óhætt 
er að segja að veðrið hafi leikið við 
mótsgesti, þó rigndi aðeins að 
morgni síðasta dags en það stóð 
stutt yfir. 

Sigurvegari í flokki A-liða var 
Breiðablik sem sigraði Aftureld-
ingu í spennandi úrslitaleik þar sem 
Afturelding komst yfir í upphafi 
leiksins. í þriðja sæti varð svo 
Þróttur Neskaupstað en þær unnu 
HK í vítaspyrnukeppni í úrslitaleik 
um þriðja sætið. 

í flokki B-liða sigraði Fjölnir 
Breiðablik í úrslitaleik en í þriðja 
sæti var ÍBV. 

I keppni C-liða mættust svo 
Breiðablikl og ÍBV2 en Blika-
stúlkur höfðu að lokum sigur og 
fengu Eyjastúlkur því silfurverð-
laun. HK endaði svo í þriðja sæti. 

í innanhússmótinu sigraði HK í 
flokki A-liða, Breiðablik í flokki 
B-liða og Breiðablikl í flokki C-
liða. 

Ekki bara fótbolti 
En Vöruvalsmótið snýst ekki 
eingöngu um knattspyrnu þó að 
hún sé vissulega í aðalhlutverki. 
Margt annað er gert til að hafa ofan 
af fyrir stelpunum, þeim er öllum 
boðið í bátsferð sem virðist alltaf 
verajafn vinsæl. Þá er sundlaugar-
diskóið alltaf vinsælt og sömuleiðis 
leikur landsliðsins og pressuliðsins 
og grillveislan í kjólfarið slekkur 
hungrið hjá öllum mótsgestum. 

Annars er setningin kapítuli út af 
fyrir sig því tekist hefur að skapa 
einstæða stemmningu þar sem 
stelpurnar sjá sjálfar um að 
skemmta sér og öðrum. Hápunkt-
urinn er að sjálfsögðu Ædolkeppnin 
þar sem hvert félag á sinn fuiltrúa. 

Fyrirmyndin er sótt í Ædolið á 
Stöð 2 þar sem kallaðir eru til 
alvöru dómarar sem að þessu sinni 
voru Jórunn Jónasdóttir og X-
Faktorinn Jógvan Hansen sem vakti 
mikla lukku hjá stúlkunum. Ekki 
síst þegar hann tók lagið, Hvern 
einasta dag, þá átti hann hverja 

-ÍBV í þriðja sæti í B-flokki og í öðru sæti í C-flokki 
Guðlaugur Baldursson: 

Allt skipulagt í þaula 
Guðlaugur Baldursson, fyrrum 
þjálfari karlaliðs IBV, kom til 
Eyja til að fylgjast með dóttur 
sinni en Guðlaugur er auk þess 
yfirþjálfari yngri flokka hjá FH 
og fylgdist því gagnrýnum 
augum með sínu liði. 

Hann sagði í mótslok að mótið 
hefði gengið jafn vel og alltaf. 
„Eyjamenn eru auðvitað fyrir 
löngu orðnir svo sjóaðir í að 
halda þessi mót. Þetta rúllaði 
mjög vel og allt skipulagt í þaula 
þannig að við höfum ekki yfir 
neinu að kvarta. Veðrið hefur 
lík;i mikið að segja og það var 
mjóg gott mótsdagana. Reyndar 
gerði smá skúr einn daginn en 
Eyjamennirnir sögðu það bara 
vera hitaskúr til að halda \ ««11— 
unum góðum," sagði Guðlaugur 
og glotti. 

FH-ingum gekk þokkalega í 
mótinu en dóttir Guðlaugs, 
Dagbjört Sól, 11 ára lék með A-
liðinu sem endaði í fimmta sæti. 

GUÐLAUGUR með Baldur Loga og Astrósu Leu. 

„Stelpurnar eru allar mjög 
ánægðar, sáttar við árangurinn 
og ánægðar með mótið í heild 
sinni. Svo heyri ég það á öllum 
þeim sem eru hér í FH-hópnum 
að það eru allir sammála um að 
mótið hafi verið vel heppnað. Ég 
kom lfka hérna með eldri 
stelpuna, Astrósu Leu fyrir 
tveimur árum. Mótið virðist vera 
í föstum skorðum sem er jákvætt. 

Við komum hingað öll fjölskyld-
an og höfum dvalið í góðu yfir-
læti hjá Hugin Helgasyni. Og svo 
er aldrei að vita nema maður 
komi hingað á Shellmótið eftir 
tvær vikur," sagði Guðlaugur og 
bætti því við að hann myndi í 
það minnsta koma með Baldur 
Loga, 5 ára á Shellmótið þegar 
hann nær aldri. 

JÓGVAN fékk hlýjar móttökur hjá stelpunum og allar vildu þær fá eiginhandaráritun. 

einustu stúlku með húð og hári. 
Otvíræður sigurvegari Ædolkeppn-
innar var FH-ingurinn Katrín Helga 
Ólafsdóttir, sem ekki bara söng eins 
og engill, hún lék sjálf undir á 
hljómborð. 

Reiptog þjálfara og fararstjóra er 
alltaf vinsælt en þar fóru farar-
stjórar með sigur af hólmi. Það var 
svo Sandra Björk sem sigraði í 
kókosbolluátinu, með sjónarmun. 

Mótinu var svo slitið með stór-
glæsilegri verðlaunaafhendingu í 
Höllinni þar sem fjölmörg verðlaun 
voru veitt, bæði til sigurvegara á 
knattspyrnuvellinum og sigurvegara 
hinna ýmissa þrauta og leikja 
mótsins. 

Þau eru ekki mörg knattspyrnu-
mótin sem bjóða upp á jafn glæsi-
lega skemmtun og Vöruvalsmótið 
en mótið er engu að síður í varnar-
baráttu og ljóst að þátttakendur 
mega ekki vera mikið færri. 

Keppendur í ár voru um 300 
talsins frá níu félögum en auk IBV 
sendu'Afturelding, Þróttur N., FH, 
Haukar, Fjölnir, HK, Selfoss og 
Breiðablik lið til keppni. Liðin 
voru alls 28, níu A-lið, tíu B-lið og 
níu C-lið. 

Óvissa með framtíðina 
Kristján Georgsson, sem situr í 
mótsstjórn Vöruvalsmótsins í ár, 
var ánægður með hvernig til tókst. 

„Það eru auðvitað alltaf einhver 
smáatriði sem koma upp en þau 
leysum við á nóinu. Eg gat ekki 
betur heyrt en flestir ef ekki allir 
væru mjög ánægðir enda var veðrið 
einstaklega gott. Svo erum við svo 
heppin að eiga alla þessa sjálf-
boðaliða og það er ljóst að IBV 
gæti ekki staðið fyrir svona móti 
nema með þeirra hjálp." 

Varðandi framtíð mótsins sagði 
Kristján að nú þyrftu forráðamenn 
ÍBV að setjast niður og meta stöð-
una. „Það mega alls ekki vera færri 
á mótinu en við fórum á sínum 
tíma í mikla kynningu sem hefur 
því miður ekki skilað sér. Helst 
heyrir maður að fólk nenni hrein-
lega ekki í þetta ferðalag þannig að 
samgöngur eru okkar þröskuldur og 
við þeim getum við lítið gert eins 
og er," sagði Kristján. 

J 
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býður áskrifendum 
á völlinn

Fyrstu 50 áskrifendur fá 2 miða 
á leik Fjölnis og Fram.

Sækja þarf miðana í afgreiðslu 
Morgunblaðsins í Hádegismóum 2.

Klippið út auglýsinguna og framvísið við afhendingu.

Fjölnisvelli
16. júní kl. 19:15

Fjölnisvelli
16. júní kl. 19:15
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Eftir Þorkel Gunnar Sigurbjörnsson
thorkell@mbl.is

Metin sem Erla Dögg setti eru í 100
m og 200 m bringusundi. Tíminn
hennar í 100 m bringusundinu var
1:10,66. Í 200 m bringusundinu synti
Erla á tímanum 2:32,49 og er það
jafnframt B-ólympíulágmark í
greininni. Hún segist þó ekki viss um
það hvort hún ætli að keppa í grein-
inni í Peking.

„Ég bjóst ekkert við að ná lág-
markinu í þessari grein enda var ég
ekkert að stefna á það. Mér finnst
ekkert líklegt að ég muni keppa í 200
m bringusundinu á Ólympíuleikun-
um. Hugsa að ég einbeiti mér bara
að hinu,“ sagði Erla Dögg í samtali
við Morgunblaðið í gær. 

Elstu metin féllu
Erla Dögg hafði þegar náð lág-

mörkum í 200 m fjórsundi og 100 m

bringusundi. Íslandsmetin tvö sem
Erla setti voru bæði tæplega 17 ára
gömul. Þau voru bæði í eigu Ragn-
heiðar Runólfsdóttur og voru sett
með tveggja daga millibili á móti í
Aþenu árið 1991.

„Þessi árangur kemur nokkuð á
óvart, sérstaklega í 200 m bringu-
sundinu. Tilfinningin er mjög góð.
En ég er ekkert mikið að spá í þessu.
Ég átta mig kannski frekar á þessu
þegar ég kem heim og hamingjuósk-
um fer að rigna yfir mig.“

Bjartir tímar framundan
Það má segja að lífið leiki við Erlu

þessi misserin. Auk þessa góða sund-
árangurs er hún einnig afburðanem-
andi í skóla. Í vor útskrifaðist Erla
Dögg sem dúx frá Fjölbrautarskóla
Suðurlands. Að loknum Ólympíu-
leikunum í haust flytur hún svo til
Bandaríkjanna þar sem sest á náms-
bekk í Northfork í Virginíu samhliða
því að æfa sund af krafti.

Sarah mætt til leiks
„Ég er búin að skrifa undir eins

árs samning um að vera þar. Fyrsta
árið er bara svona almennt nám. En
ég hlakka ótrúlega mikið til að fara
út og vona að ég geti verið þarna í
nokkur ár. Langar til að læra verk-
fræði og það yrði frábært að gera

það þarna úti.“ Sarah Blake Batem-
an sem varð 18 ára í gær setti Ís-
landsmet í 100 m baksundi á mótinu í
Frakklandi. Hún hefur alla sína tíð
búið í Bandaríkjunum en fluttist ný-
lega til Íslands og varð íslenskur rík-
isborgari í lok síðasta mánaðar. Það
er þó ekki af tilviljun sem Sarah flyt-
ur til Íslands því hún á ættir að rekja

til landsins. Hún keppir undir merkj-
um sundfélagsins Ægis.

„Sarah er virkilega fjölhæf sund-
kona og gríðarlega efnileg. Hún er
frekar fjölhæf þannig lagað. Að mín-
um dómi þá er hún þó sterkust í bak-
skrið- og flugsundi og þá helst í 50 m
og 100 m. Það má eiginlega segja að
hún sé jafnvíg í þessum greinum.

Það er ekkert útséð með það hvort
hún komist á Ólympíuleikana. Við
sjáum bara hvað setur.

Annars var árangur íslensku
keppendana frábær og Erla stóð sig
sérstaklega með stakri prýði,“ sagði
Steindór Gunnarsson landsliðsþjálf-
ari þegar Morgunblaðið ræddi við
hann í gær.

Morgunblaðið/Eggert

Sunddrottning Erla Dögg Haraldsdóttir frá Reykjanesbæ var í miklu stuði í Frakklandi um helgina.

Þrjú Íslands-
met og eitt
ÓL-lágmark
ERLA Dögg Haraldsdóttir sundkona
úr Íþróttabandalagi Reykjanesbæjar
gerði sér lítið fyrir og sló tvö elstu
Íslandsmetin í afrekaskrá Sund-
sambandsins um helgina. Metin
setti Erla á Mare Nostrum-mótinu
sem fram fór í Canet í Frakklandi.
Þá setti Sarah Blake Bateman einn-
ig Íslandsmet á mótinu.

„Mótið var talsvert stærra núna en
undanfarin ár. Það voru 14 félög sem
tóku þátt en í fyrra voru þau 9. Veðr-
ið lék við okkur alla dagana og það
er eitthvað sem við getum ekki topp-
að. Annars gekk mótið alveg geysi-
lega vel. Allt skipulag var með besta
móti. Mér heyrðist sem svo að allir
hefðu verið voða ánægðir með
hvernig til tókst,“ sagði Friðbjörn Ó.
Valtýsson, einn af framkvæmdaað-

ilum mótsins í samtali við Morg-
unblaðið.

„Fyrst og fremst voru stúlkurnar
nú að spila knattspyrnu, en auk þess
var annars konar dagskrá í bland við
fótboltann. Kvöldvakan á fimmtu-
deginum tókst einstaklega vel og
sundferðin á laugardagskvöldið var
mjög vinsæl. Þessar stelpur voru all-
ar til sóma og frábært fyrir okkur að
fá að hafa þær hér í Vestmanna-
eyjum um helgina.

Það má eiginlega segja að þetta
hafi verið besta pæjumót sem haldið
hefur verið. Allavega hingað til.“
thorkell@mbl.is

Barátta Stelpurnar úr FH og Þrótti gáfu ekkert eftir á Pæjumótinu.

„Besta pæjumót sem
haldið hefur verið“
PÆJUMÓTIÐ í knattspyrnu var hald-
ið í Vestmannaeyjum um helgina.
Mótið er ætlað stúlkum í 5. flokki en
þær eru allar 11-12 ára gamlar.
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ÍBV tefldi fram glæsilegum hóp stúlkna sem kepptu í flokki A, B og C-liða. 

Vel heppnað Pæjumót sem hefur stækkað frá i fyrra: 

Fólk mjög ánægt með hvernig til tókst 
-Skipti sköpum að gera þetta að eins flokks móti - Að velja fimmta 

flokk var rétt ákvörðun, segir Kristján Georgsson 
Á laugardaginn lauk Pæjumótinu 
sem staðið hafði síðan á fimmtu-
daginn. Mótið er ætlað stúlkum í 
fimmta flokki í knattspyrnu og 
þótti takast mjög vel. Bæði hefur 
mótið stækkað umtalsvert frá síð-
asta ári og ekki spillti fyrir að gott 
veður var alla dagana. Breiðablik 
varð sigurvegari í A-flokki og þar 
með Pæjumótsmeistari. Eyja-
stúlkum gekk vel og bestum árangri 
náði C-liðið sem varð innanhús-
meistari sínum flokki og komst í 
úrslitaleikinn í útimótinu þar sem 
þær urðu að lúta í lægra haldi fyrir 
FH. 

Öflugur hópur sá um undirbúning 
og mótið sjálft og þar fór fremstur 
meðal jafningja, Kristján Georgs-
son, starfsmaður ÍBV-íþróttafélags. 
Þetta er í fjórða skiptið sem Pæju-
mótið er eingöngu fyrir fimmta 
flokk og hefur það aukist að vöxt-
um með hverju árinu. Félögin sem 
þátt tóku í mótinu að þessu sinni 
voru 14 og tefldu fram 40 liðum. 
„Keppendur voru 330 en með þjálf-
urum og fararstjórum, sem skráðu 
sig með, var þetta um 400 manns 
sem tengdust mótinu beint," sagði 
Kristján í samtali við Fréttir. 

„Þar fyrir utan gæti ég trúað að 
um 200 til 300, foreldrar og aðrir 
aðstandendur hafi fylgt stelpunum. 
Það er auðvitað erfitt að giska á 
það en í lokahófinu uppi í Höll 
voru um 600 manns sem segir sína 
sögu." 

Þangað til fyrir fjórum árum var 
Pæjumótið fyrir alla aldursflokka 
að meistaraflokki. Reynslan af því 
var misjöfn og fyrir fjórum árum 
var ákveðið að stokka mótið upp 
og hafa það einungis fyrir fimmta 
aldursflokk, stúlkur á aldrinum 11 
og 12 ára. Það fór rólega af stað og 
eftir mótið í fyrra var rætt um að 
leggja það af. „Svo þegar upp var 
staðið var útkoman betri en við 
héldum og sem betur fer var 
ákveðið að halda áfram því félögin 
núna eru fimm fleiri en í fyrra." 

Þegar Kristján var spurður hvernig 
fólki hefði lfkað sagði hann að 
keppendur væru alltaf ánægðir. 
„það er sama hvernig viðrar, 

stelpunum er alveg sama það er 
frekar að foreldrarnir láti í sér 
heyra. Ég var í miklu sambandi við 
foreldra og þjálfara fyrir og á 
meðan á mótinu stóð og ég heyri 
ekki annað en að fólk sé mjög 
ánægt. Og m.a.s. mjög ánægt. Það 
skipti sköpum að gera þetta að eins 
flokks móti og að velja fimmta 
flokk var rétt ákvörðun. Þetta er 
skemmtilegur aldur og það gefur 
manni mikið að sjá hvað stelpurnar 
eru ánægðar." 

Kristján segir að fyrir þetta mót 
hafi verið skipt um styrktaraðila. „í 
nokkur höfðum við átt farsælt sam-
starf við Vöruval en nú var ákveðið 
að semja við Tryggingamiðstöðina. 
Það gekk ekki síður vel og fulltrúar 
þeirra voru mjög ánægðir með 
hvernig til tókst. Veðrið hjálpaði 
líka til, var mjög gott alla dagana 
og svaer þetta einhvern veginn 
með okkur Eyjamenn, við leysum 
þau vandamál sem koma upp á," 
sagði Kristján að lokum. 

AFREKSSTULKURNAR I C-LIÐINU C-liðið vann sinn flokk í innanhúsmótinu og lék til úrslita á móti FH 
í útimótinu en tapaði 0:3. B-liðið varð í 2. sæti. A-liðið varð í 8. sæti. 

■'.. * - : 

TEKIST á Þó margt væri í boði var fótboltinn í fyrsta sæti. 
LARUSARBIKARINN Erna Guðjónsdóttir Selfossi var valin efni-

legust en hún hlaut einnig þennan heiður á seinasta móti. 
^

1 
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Lúkkið þurfti að vera í lagi 
-segir Þórunn Ragnarsdóttir, fyrrum Pæjumótsmeistari en 

nú mætti sem móðir 
Fjölmargir foreldrar hafa í gegnum 
tíðina fylgt bórnum sínum á knatt-
spyrnumót í Eyjum, bæði Pæjumót 
og Shellmót en fæstir hafa kynnst 
mótunum af eigin raun. 

Nú er hins vegar komin kynslóð 
foreldra sem kynntist þessum 
mótum og ein þeirra er Eyjamað-
urinn Þórunn Ragnarsdóttir en hún 
varð Shellmótsmeistari með Tý í 
fyrsta Pæjumótinu. Þórunn, sem 
nú er búsett í Reykjavfk, var að 
fylgjast með úrslitaleik um 11. 
sætið þar sem dóttir hennar, Lísa 
Margrét, var að spila með sínu liði, 
ÍR gegn Þrótti. 

Þórunn segir að ÍR-ingar séu ekki 
mjög sáttir við árangurinn í mótinu. 
„Þetta hefur ekki gengið nógu vel 
og við hefðum átt að enda ofar en í 
ellefta sæti. Þessar stelpur urðu 
Islandsmeistarar tvö ár í röð í 6. 
flokki en stökkið úr 6. og upp í 5. 
flokk er talsvert. Þessi árangur er 
samt undir væntingum en kannski 
eitthvað sem við áttum alveg von á 
því aðstaðan hjá ÍR er alls ekki 
nógu góð fyrir yngstu knattspyrnu-
iðkendurna." 
Er ekki nýbúið að taka í gagnið 
glæsilegan gervigrasvöll á svæði 
IR? 

„Jú, en veturinn er búinn að vera 
mjög erfiður og ekki hægt að ætlast 
til þess að þessar stelpur séu úti á 
fótboltaæfingum í erfiðu vetrar-
veðri. Þær eru ekki með neinar 
inniæfmgar og þess vegna erum við 
langt á eftir öðrum liðum. Ég segi 
stundum, eins og Sigmar Þröstur 
sagði svo oft, til að vera góður þarf 
maður að æfa meira en hinir og 
þetta er alveg hárrétt. Hins vegar 
verður aðstaðan að vera fyrir hendi 
og það er hún ekki hjá ÍR. Fram-
tíðin er inniaðstaða fyrir knatt-
spyrnuna yfir vetrarmánuðina, það 
er viðmiðið í dag og allt minna en 
það er ekki ásættanlegt fyrir börnin 
okkar. Mér sýnist aðstaðan hjá ÍR 
vera sú sama og hjá ÍBV, jafnvel 
verri enda komast stelpurnar hérna 
stundum í íþróttasalina en því er 
ekki til að dreifa hjá ÍR. 

MÆÐGUR á Pæjumótí Lísa Margrét og Þórunn. 

Þórunn segir að þrátt fyrir að 
árangurinn hafi ekki verið betri hafi 
stelpurnar skemmt sér konunglega 
á Pæjumótinu. „Veðrið auðvitað 
leikur við mótsgesti og það er ekki 
annað hægt en að hafa gaman þegar 
svona er. Annars finnst mér mótið 
hafa gengið mjög vel fyrir sig og 
gaman að sjá alla foreldrana sem 
fylgja stelpunum en veðrið spilar 
mjög stóra rullu hvernig til tekst. 

Það er svo gaman að vera Eyja-
maður og geta montað sig af okkar 
fallegu eyju f sumarskrúða og f 
góðu veðri. Dagskráin fyrir stelp-
urnar hefur líka verið þétt, nánast 
aldrei dauður tími og þannig á þetta 
að vera. Ef það er eitthvað sem ég 
myndi vilja sjá betur fara þá finnst 
mér að það mætti kynna sögu 
Eyjanna betur fyrir mótsgestum. 
T.d. með rútuferð þar sem kynnar 
færu yfir sögu Eyjanna eða með því 

að sýna gosmyndir. Stelpurnar 
hefðu gott og gaman af því að 
kynnast þessu." 

Þórunn segir mótið hafa breyst 
mikið frá því að hún tók þátt í því 
fyrir ekki svo ýkja mörgum árum. 
„Já, ég man vel eftir þessu móti. 
Þá voru allir flokkar í mótinu nema 
meistaraflokkur og við urðum 
meistarar. Ég man að ég var fyrir-
liði og svaf lítið nóttina fyrir úr-
slitaleikinn því ég var lengi að 
ákveða mig hvernig ég myndi lyfta 
bikarnum eftir mótið, lúkkið þurfti 
að vera í lagi," sagði Þórunn og 
hló. 
Og kemurðu aftur að ári? 
„Já, við skulum vona það að IR 
verði með á næsta Pæjumóti. Við 
Bryndís munum allavega gera það 
sem við getum til að svo verði," 
sagði Þórunn að lokum. 

Ædolkeppni, nýja þjóðhátíðar-
lagið á setningarhátíðinni 

Þó mótið hafí byrjað á fimmtudags-
morguninn var setningin á fimmtu-
dagskvöldið í Iþróttamiðstöðinni. 
Jóhann Pétursson setti mótið fyrir 
hönd IBV en einnig flutti Guðbjörg 
Karlsdóttir ávarp fyrir hönd TM. 
Eftir að ræðuhöldum var lokið kom 
að því sem stelpurnar höfðu beðið 
eftir, Ædol-keppni Pæjumótsins. 
Ædolið er hæfileikakeppni þar sem 
hvert félag sendir frá sér atriði. 
Ædol-keppnin þetta árið var með 
glæsilegra móti og voru öll atriðin 
skemmtileg og gaman var að sjá 
hvað stelpurnar höfðu lagt mikla 
vinnu í atriðin. 

Dómnefndina þetta árið skipuðu 
Guðný Óskarsdóttir, Arndís Osk og 
Hreimur Heimisson úr Landi og 
Sonum. Keppnin gekk hratt fyrir 
sig og þegar henni lauk tók dóm-
nefnd til starfa sinna og á meðan 
þau skeggræddu var farið í kappát 
þar sem Selfoss vann. Einnig fóru 
þjálfarar og fararstjórar í reiptog 
þar sem fararstjórar rótburstuðu 
þjálfarana. 

Áður en úrslit keppnarinnar voru 
gerð ljós tók Hreimur nokkur lög 
þar á meðal nýtt þjóðhátíðarlag en 
pæjumótsgestir voru þeir fyrstu til 
að heyra það. Því næst fór dóm-
nefnd á sviðið greindi frá úrslit-
unum, í þriðja sæti voru Aftureld-
ingarstelpur sem tóku Línu Lang-
sokk með söng og dansi. Annað 
sætið fór til Snæfellsness en þær 
höfðu undirbúið dansatriði sem var 
afar glæsilegt. Sigurvegari Ædols-

ÆDOLSIGURVEGARI Katrín 
Ólafsdóttir sem heillaði áhor-

fendur upp úr skónum. 

ins var hins vegar frá FH en þetta 
var fjórða árið í röð sem FH-ingar 
sigra þessa keppni. I þetta skiptið 
var það Katrín Ólafsdóttir sem 
heillaði áhorfendur upp úr skónum 
þegar hún söng lagið Jolene eftir 
Dolly Parton. Ædol-keppnin var 

einstaklega vel heppnuð og 
skemmtileg. 

Daginn eftir allt fjörið á setning-
unni var komið að fótboltanum en 
stelpurnar sýndu það og sönnuðu 
að þarna eru á ferðinni framtíðar-
knattspyrnuhetjur Islands. Þær 
stelpur sem þóttu framúrskarandi 
fengu að taka þátt í leik Landsliðs 
gegn Pressuliði Pæjumótsins. 
Leikurinn var afar skemmtilegur og 
spennandi og fulltrúi Eyjamanna, 
Tanja Rut Jónsdóttir, stóð sig eins 
og hetja. 

Á laugardeginum voru svo spil-
aðir úrslitaleikir og ÍBV átti einn 
fulltrúa í úrslitum en það var C-
liðið. Þær mættu FH í úrslitaleik en 
töpuðu leiknum. Stelpurnar stóðu 
sig þá frábærlega og unnu innan-
húsmót C-liða. Það var síðan 
Fjölnir sem vann í flokki B-liða en 
Breiðablik í A-Iiðum. 

Að loknum úrslitaleikjum var 
síðan haldið upp í höll þar sem 
lokahóf mótsins var haldið. Þar 
voru veitt Háttvísiverðlaun KSI en 
þau hlutu Snæfellsnes sem þótti 
sýna einstaka prúðmennsku innann 
sem utanvallar. Lárusarbikarinn 
hlaut síðan Erna Guðjónsdóttir en 
hún hlaut einnig þennan heiður á 
seinasta móti. 

Pæjumótið tókst hreint út sagt 
frábærlega, því er mikið að þakka 
frábæru veðri sem lék við gesti á 
mótinu. Pæjumótsráð má vera stolt 
af mótinu sem tókst í alla staði vel. 

BIDDÝ: Ég var Jbúin að dásama mótið og Vestmannaeyjar mikið hjá 
IR í vetur og það var frábært að sjá að ég laug engu. 

Bryndís Jóhannesdóttir, fyrrum leikmaður 
ÍBV kom sem þjálfari ÍR: 

Upplifí mótið 
öðruvísi sem að-

komumaður 
Bryndís Jóhannesdóttir er þjálfari 
hjá ÍR og stóð í ströngu á Pæju-
mótinu um helgina enda með tvö 
lið og hafði í mörgu að snúast. 
Bryndís þekkir þó vel til enda fædd 
og uppalin í Vestmannaeyjum og 
lék lengi með IBV, bæði yngri 
flokkum og meistaraflokki. 
Blaðamaður heyrði í Bryndísi í 
vikunni og ræddi við hana um 
Pæjumótið. 

„Okkur gekk svona ágætlega-
sæmilega," sagði Bryndís þegar 
hún var spurð út í hvernig liði 
hennar hefði gengið. „Við urðum í 
ellefta sæti í A-liðum, sjöunda sæti 
í B-liðum en svo vann B-Iiðið 
innimótið sem var frábært hjá 
þeim. Þannig að þetta var bara 
alveg ágætt hjá okkur miðað við 
fjölda leikmanna og undirbúning í 
vetur." 

Hvernig fannst þér mótið takast? 
„Mér fannst Pæjumótið takast í 
einu orði sagt, frábærlega. Mér 
finnst lfka þessi breyting á mótinu, 
að vera bara með 5. flokk, vera 
mjög góð og breyting til batnaðar. 
Það er miklu betra að einbeita sér 
að einum aldursflokki og gera vel 
við hann í stað þess að dreifa kröft-
unum á marga flokka. Skipulagið 
var lfka til fyrirmyndar, eins og það 
hefur reyndar alltaf verið og svo 
spilaði góða veðrið auðvitað stórt 
hlutverk í mótshaldinu. Það kom 
reyndar smá hafgola einn daginn en 
það var ágætt svona til að kæla 
mannskapinn aðeins niður." 

Ertu að taka þátt í mótinu í fyrsta 
sinn sem þjálfari? 
„Já. Ég tók auðvitað þátt í mótinu 
sem leikmaður á sínum tíma og tók 
held ég þátt í fyrsta Pæjumótinu 
sem var haldið. En þá voru fleiri 
flokkar en samt færri lið þannig að 
þetta er mun betra eins og það er 
núna. Eg neita því samt ekki að ég 
upplifi mótið aðeins öðruvísi sem 
aðkomumaður, finn stemmningu 
sem maður upplifði aldrei sem 
heimamaður. Stelpunum mínum 
fannst þær vera að fara til útlanda 
og töluðu alltaf um þegar þær 

kæmu aftur heim til Islands. En 
mér finnst eins og maður hafí misst 
af einhverju á sínum tíma sem ég 
upplifí núna þannig að þetta er 
skemmtilega öðruvísi upplifun. 

Hvað með stelpurnar í IR? Eru 
þær ánægðar? 
„Já mjög svo og ég hef bara fengið 
jákvæð viðbrógð frá þeim. Við 
voru auðvitað með þétta dagskrá, 
fórum í bátsferð og svo sýndi þjálf-
arinn snilli sína í spröngunni, sem 
stelpunum fannst mjög gaman að 
fylgjast með. En svo var bara fót-
bolti og aftur fótbolti og það er það 
sem við viljum. Ég neita því hins 
vegar ekki að veðrið hefur mikið að 
segja með hvernig stelpurnar upp-
lifa mótið. Okkur gekk t.d. ekkert 
sérlega vel og ef stelpurnar hefðu 
verið að tapa í grenjandi rigningu, 
þá er ég hræddur um að andrúms-
loftið hefði verið aðeins þyngra hjá 
mínum stelpum." 

Hvernig hefur Eyjamaðurinn það 
svo í herbúðum IR? 
„Ég hef það bara fínt. Ég er búin 
að vera hjá félaginu síðan 2006 en 
er reyndar hætt að spila. Lappirnar 
sögðu bara hingað og ekki lengra 
og þá er kominn tími til að snúa sér 
að öðru. Þjálfun lá beinast við og 
gaman að taka þátt í að byggja upp 
kvennaknattspyrnu hjá IR, sem er 
frekar ný." 

Fylgistu með ÍBV? 
„Ég hefði viljað fylgjast betur með 
en ég er ákaflega ánægð með að 
kvennafótboltinn er kominn af stað 
aftur hjá félaginu. Mér fannst það 
mjög sorglegt þegar hann var 
lagður niður og gleðst því mikið að 
sjá ÍBV aftur á fótboltavellinum." 

Eitthvað að lokum? 
„Ég þakka bara mótsnefndinni og 
óllum sem stóðu að Pæjumótinu 
kærlega fyrir frábært mót. Ég var 
búin að dásama mótið og Vest-
mannaeyjar mikið hjá ÍR í vetur og 
það var frábært að sjá að ég laug 
engu," sagði Bryndís að lokum. 
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Pæjumót TM hefst í dag I 
Fleiri sækja mótið en undanfarin ár 

- 4 2 0 þátttakendur frá 14 félögum sem skipt er í 38 lið 

Pæjumót TM hófst í morgun, 
fimmtudag en mótinu lýkur um 
miðjan dag á laugardag með 
úrslitaleikjum. Fjölgun er á mót-
inu í ár en alls taka 420 stelpur 
þátt í mótinu í ár frá 14 félögum 
sem verður skipt í 38 lið. 
Undirbúningur mótsins hefur 
staðið undanfarna mánuði en 
sérstök Pæjumótsnefnd sér um 
undirbúninginn. 

Guðný Óskarsdóttir er ein þeirra 
sem sitja í nefndinni en auk hennar 
eru Einar Friðþjófsson, fram-
kvæmdastjóri Pæjumótsnefndar-
innar, Þórunn Ingvarsdóttir og Agnes 
Einarsdóttir, gjaldkeri. Guðný segir 
það jákvæða þróun að mótið sé enn 
að stækka. „Við erum að byggja 
Pæjumót TM upp hægt og rólega og 
erum alltaf að bæta við okkur á 
hverju ári. Við vorum reyndar 
dálítið smeyk um að kreppan hefði 
áhrif á mótið í ár en svo virðist ekki 
vera. Það eru einfaldlega allir 
ofsalega ánægðir með mótin okkar 
sem hingað koma." 

Fjölbreytt dagskrá 
Stelpurnar byrja eldsnemma á 
fimmtudeginum, fara á lappir um 
klukkan sjö og hefja leik klukkan 
níu. Guðný segir að fjölmargt verði 
f boði fyrir mótsgesti. „Setningar-
hátíð mótsins verður í íþróttahúsinu 

MARGIR SJÁLFBOÐALIÐAR. Það eru fjolmargar hendur sem koma með einum eða öðrum hætti að 
Pæjumótinu ár hvert. Hér er góður hópur að grilla ofan í stelpurnar í fyrra. 

á fimmtudagskvöldið þar sem 
enginn annar en Ingó Idol mun 
skemmta. Á föstudagskvöldið 
verðum við svo með diskósund sem 
er eingöngu fyrir mótsgesti. Við 
tvískiptum hópnum og ég á von á því 
að það verði rosalegt fjör í sundlaug-

inni á föstudeginum. Mótið er svo 
útfært þannig að öll liðin geta komist 
héðan með seinni ferð Herjólfs á 
laugardeginum, sem hefur mælst 
mjög vel fyrir hjá félögunum." 

Guðný segir fjolmarga sjálfboða-
liða leggja hönd á plóg um helgina 

en alltaf er hægt að bæta við fleiri 
höndum. „Ef það eru einhverjir sem 
vilja aðstoða, annaðhvort núna eða á 
Shellmótinu, þá geta þau haft sam-
band við okkur hjá IBV eða bara 
komið við inni í Týsheimili," sagði 
Guðný að lokum. 

1. deild kvenna: ÍBV - Völsungur 4:0 I 
Kláruðu Völsung á fimmtán mínútum 

Kvennalið ÍBV lagði Völsung að 
velli á sunnudaginn í blíðskapar 
veðri á Hásteinsvellinum en þetta 
var fyrsti heimaleikur meistara-
flokks í sumar. Lokatölur urðu 
4:0 en Eyjastúlkur kláruðu leikinn 
á fyrstu fimmtán mínútum leiksins 
þegar þær skoruðu þrjú mörk. 

Það var ekki langt liðið á leikinn 
þegar fyrsta markið leit dagsins ljós 
en markið skoraði enski miðvallar-
leikmaðurinn Becky Merritt. I kjöl-
farið komu tvö mörk frá ÍBV, fyrst 
skoraði Hafdís Guðnadóttir á 14. 
mínútu og aðeins mínútu síðar bætti 
Hlíf Hauksdóttir við því þriðja. 
Flestir bjuggust við að Eyjastúlkur 
myndu láta kné fylgja kviði en sú 
varð ekki raunin. Hugsanlega voru 
gestirnir einfaldlega ekki tilbúnir í 
slaginn á upphafsmínútunum en það 
sem eftir lifði leiks var ekki að sjá 
mikinn getumun á liðunum. Það 
sem eftir lifði fyrri hálfleiks skiptust 
liðin á að sækja, án þess þó að skapa 
sér nein veruleg marktækifæri og ef 
eitthvað var, þá voru gestirnir frá 
Húsavík sterkari. 

Síðari hálfleikur var mun betri hjá 
IBV þótt mörkin hafi látið á sér 

Kristín Erna Sigurlásdóttir var í strangri gæslu í leiknum enda sífelld 
ógnun af henni í fremstu víglínu IBV. 

standa. Þórhildur Ólafsdóttir, sem 
hafði byrjað á varamannabekknum, 
kom inn á í fremstu víglínu og sókn-
arleikur IBV varð mun beittari við 
það. Eyjastúlkur fengu fjölmörg 
færi í seinni hálfleik til að bæta við 
mörkum en inn vildi boltinn ekki. 
Húsvfkingar fengu reyndar lfka tvö 
til þrjú ágæt marktækifæri en náðu 
ekki að skora. Hlíf skoraði sitt 
annað mark og fjórða mark ÍBV og 

gerði um leið endanlega út um vonir 
gestanna. 

Eyjaliðið virkar sterkt í upphafi 
móts en þjálfari liðsins, Jón Ólafur 
Daníelsson var ekki sáttur við leik 
sinna stelpna á sunnudaginn. 
Eyjastúlkur eru nú með sex stig eftir 
tvær umferðir og markatalan er ekki 
slæm, IBV hefur skorað fimmtán 
mörk en ekki fengið á sig eitt ein-
asta. Næsti leikur liðsins er svo 

næsta þriðjudag gegn FH á útivelli 
og þá reynir á styrkleika ÍBV 

Byrjunarlið IBV 
Karítas Þórarinsdóttir, Sædís 
Magnúsdóttir, Elísa Viðarsdóttir, 
Saga Huld Helgadóttir, Kolbrún 
Stefánsdóttir, Laura East, Becky 
Merritt, Hlíf Hauksdóttir, Sóley 
Guðmundsdóttir, Hafdís Guðna-
dóttir, Kristín Erna Sigurlásdóttir. 
Varamenn 
Þórhildur Ólafsdóttir, Svava Tara 
Ólafsdóttir, Herdís Gunnarsdóttir, 
Bylgja Sigmarsdóttir, Sara Einars-
dóttir. Allir varamennirnir komu inn 
á. 
Mörk ÍBV: Hlíf (2), Hafdís og 
Becky. 

B-riðill 1. deildar kvenna 

Haukar 3 3 0 0 7:1 9 
ÍBV 1 1 0 0 11:0 3 
FH 2 1 0 1 7:1 3 
Draupnir 3 1 0 2 4:14 3 
Völsungur 0 0 0 0 0:0 0 
ÍA 1 0 0 1 1:2 0 
T.stóll/Neisti 2 0 0 2 3:15 0 

Stelpurnar í 6. flokki í handbolta náðu prýðisgóðum árangri 
íslandsmótinu í vetur. A-liðið varð í öðru sæti eftir harða baráttu um 
titilinn og B-liðið varð í níunda sæti. Stelpurnar voru mjög duglegar að 
æfa í vetur en þjálfarar þeirra voru Ólöf Aðalheiður og Elísa. 

Golfmót Sparisjóðs Vestmannaeyja og VÍS: 

Theodór vann eftir bráðabana 
Gríðarlega góð þátttaka var í 
Golfmóti Sparisjoðs Vestmanna-
eyja og VÍS sem fram fór á laug-
ardaginn. Veðrið var einstaklega 
gott og áttu margir golfararnir 
sem komu af meginlandinu vart 
orð til að lýsa hrifningu sinni á 
öllum aðstæðum. 

Spilað var til verðlauna um 1.-3. 
sæti í punktakeppni. Þá voru einnig 
nándarverðlaun, dregin út skorkort, 
teiggjafir og síðan voru veitt verð-
laun fyrir besta skor. 

Mikil spenna var í keppninni um 
besta skor og varð úr að firnm golf-
arar þurftu að spila bráðabana í 
lokin. Það voru þeir Karl Haralds-

son, Örlygur Helgi Grímsson, Júlíus 
Hallgrímsson, Grétar Þór Eyþórsson 
og Gísli Steinar Jónsson, en þeir 
fóru 18 holurnar á 74 höggum. Það 
var síðan að Karl Haraldsson vann 
sigur í bráðabananum. 

I punktakeppninni var það Theodór 
Sigurbjörnsson sem hlaut að end-
ingu fyrstu verðlaun en þar voru 
einnig þrír jafnir og þurfti að 
ákvarða úrslitin á því hver fór síð-
ustu 9 holur á fæstum höggum. í 2. 
sæti varð Jóhannes Þór Sigurðsson 
og í þriðja varð Jón Árni Ólafsson. 

Theodór fékk að launum gjafabréf 
og bikar sem gefinn var til minn-
ingar um Benedikt Ragnarsson, fyrr-
verandi sparisjóðsstjóra. 

Iþróttir 
Upphitun fyrir 
leik Próttar og 

ÍBV 
Stuðningsmenn ÍBV á fastaland-
inu ætla að koma sér í gírinn fyrir 
leik Þróttar og IBV á sunnudaginn 
en leikurinn fer fram á Valbjarnar-
vellinum í Laugardal. Stuðnings-
menn IBV ætla að hittast á veit-
ingastaðnum Steak'n Play á 
Grensásvegi, sem er í göngufæri 
við Valbjarnarvöll. 

Heimir Hallgrímsson, þjálfari 
ÍBV, mun mæta á svæðið og sýna 
brot úr leikjum ÍBV í sumar. Þá 
verður nýr varabúningur IBV 
kynntur til sógunnar og mynd-
band við lagið Slor og Skítur sýnt. 

Nú er bara að telja niður og 
verður mæting frá kl. 18.00 á 
sunnudag en leikurinn hefst 
klukkan 20.00. 

KFS efstir 
KFS er í efsta sæti B-riðils 3. 
deildar en liðið hefur komið 
mörgum á óvart í upphafi móts 
með góðri spilamennsku. Liðinu 
var spáð fjórða sæti riðilsins af 
sex liðum en Eyjamenn hafa nú 
sjö stig eftir þrjár umferðir og eru 
efstir í riðlinum. Tveir af 
leikjunum þremur hafa verið á 
útivelli. Nú síðast lék KFS gegn 
KB á útivelli, en KB er af mörg-
um talið vera eitt sterkasta lið 
riðilsins. Lokatölur urðu hins 
vegar 0:0 en KB var sterkari 
aðilinn í leiknum. Næsti leikur 
KFS er á heimavelli þegar 
Eyjamenn taka á móti Álftanesi, 
sem er í öðru sæti riðilsins. 

2. flokkur karla 
byrjar vel 

Enn er óvíst hvar Hermann 
Hreiðarsson leikur næsta vetur en 
samningur hans hjá Portsmouth er 
að renna út. Hermanni stendur til 
boða að vera áfram en fjölmörg 
félög hafa borið víurnar í hann, 
m.a. skosku meistararnir í Glasgow 
Rangers. Ekki er víst hver verður 
knattspyrnustjóri hjá Portsmouth 
en Paul Hart stýrði liðinu eftir að 
Tony Adams var rekinn. Litlar 
líkur eru taldar á því að Hart stýri 
liðinu áfram. 

Framundan 
Fimmtudagur 11. júní 
Kl. 17.00 Fylkir-ÍBV 
5. flokkur kvenna, AB. 
Kl. 20.00 KR-ÍBV 
2. flokkur kvenna. 
Föstudagur 12. júní 
Kl. 20.00 ÍBV-GRV 
VISA bikar kvenna. 
Kl. 18.00 ÍBV/KFS-Selfoss/KFR 
2. flokkur karla, bikarkeppni. 
Kl. 18.00 ÍBV-Selfoss 
3. flokkur karla. 
Laugardagur 13. júní 
Kl. 14.00 IBV-Snæfellsnes 
4. flokkur kvenna. 
Kl. 15.00 ÍBV-Valur 
3. flokkur karla. 
Sunnudagur 14. jjíní 
Kl. 20.00 Þróttur-ÍBV 
Pepsídeild karla. 
Kl. 14.00Víkingur-ÍBV 
4. flokkur karla, B-lið. 
Mánudagur 15. júní 
Kl. 18.00 ÍBV-Fram 
3. flokkur karla. 
Þriðjudagur 16. júní 
Kl. 20.00 FH-ÍBV 
1. deild kvenna. 
Kl. 16.00 Selfoss-ÍBV 
4. flokkur kvenna. 
KL. 17.00ÍBV-ÍR 
5. flokkur karla, ABCD. 
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Viðgerðir og smurstöð - Sími 481 3235 

Réttingar og sprautun - Sími 481 1535 

ÞESSAR hressu stelpur úr IBV tóku þátt í Pæjumótinu um helgina. Þær gerðu allt til þess að ná hagstæðum úrslitum, lögðu sig fram í 
leikjunum og höfðu að sjálfsögðu lukkubangsann í markinu. Bls. 14. og 15. 

Hafrannsóknastofnun leggur til niðurskurð í ufsa, 

Hefði veruleg áhrif í 
Hafrannsóknastofnun leggur til nið-
urskurð í ufsa, ýsu og karfa á 
komandi fiskveiðiári. 

Eyþór Harðarson, útgerðarstjóri 
ísfélagsins segir þessar tillögur ekki 
koma sérstaklega á óvart og styðjast 
við ákveðnar vísbendingar í ufsa og 
ýsu. „Við verðum að treysta vísinda-
mönnum Hafrannsóknastofnunar og 
sættum okkur yfírleitt við þeirra 
ráðgjöf og vinnum eftir henni," 
sagði Eyþór. 

Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, 
Binni í Vinnslustöðinni sagði að 
hann hefði ekki sett sig nægilega vel 
inn í forsendur Hafrannsóknastofn-
unar fyrir niðurskurðinum en hann 
komi til með að hafa mikil áhrif í 
Eyjum. 

„Ýsuveiðar byggjast í dag á 
ofboðslega stórum ýsuárgangi sem 

kom upp 2003 og hefur borið uppi 
veiðiaukningu undanfarinna ára. 
Engu að síður er ástandið á ýsu-
stofninum mjög gott. 

Karfinn er langlífur og verður 
kynþroska um 13 ára aldur. Það kom 
upp stór árgangur í gullkarfa 1985 
sem hefur borið uppi veiðina og svo 
aftur 1990. Hann hefur verið of-
veiddur en forsendur fyrir niður-
skurði í ufsa þekki ég ekki, en það 
komu upp sterkir árgangur í ufsa í 
kringum 2000. 

Ég er ekki viss um að fiskifræð-
ingar eða sjómenn viti nægilega 
mikið um ufsann til að geta sagt til 
um stöðuna á stofninum," sagði 
Binn^. Vinnslustöðin er með stóran 
hlut í karfa og ufsa en minna í ýsu. 
„Niðurskurðurinn hefur áhrif á tog-

bátanna, ýsa er hlutfallslega stærri 

hjá einyrkjum en hjá okkur. Vest-
mannaeyjar eru með 17% aflaheim-
ilda í ýsu og ufsa og svo 13% í 
karfa. Þessi skerðing hefur því mikil 
áhrif á útgerð í Eyjum, " sagði Binni 
þegar hann var spurður út í stöðuna. 

Sfld og makríll 
Kap VE og Sighvatur Bjarnason VE 
voru á síldar- og makrílmiðum í 
morgun fimmtudag, og voru hvor 
um sig með 800 tonn af sfld og 
makríl sem fæst suðaustur af land-
inu. Isleifur VE landaði tæpum 
1000 tonnum hér heima í gær, mið-
vikudag. Stefán Friðriksson, aðstoð-
arframkvæmdastjóri Vinnslustöðv-
arinnar sagði að allur afli hefði farið 
í bræðslu en áformað væri að vinna 
og frysta makrfl sem bærist að landi 
í næstu viku. 

ýsu og karfa: 

Eyjum 
Álsey VE og Júpiter ÞH lönduðu 

samanlagt um 1100 tonnum af 
norsk- íslenskri síld á Þórshöfn um 
sl. helgi, þar af fóru um 250 tonn í 
vinnslu til manneldis. Sigurður VE 
landaði líka 1420 tonnum af síld á 
föstudag sem fékkst við Jan Mayen. 
Sigurður er nú á nót í Smugunni en 
Júpiter, Alsey og Guðmundur á 
trolli suðaustur af landinu þar sem 
fæst bæði síld og makríll. 

Eyþór Harðarson ,sagði Guðmund 
kominn með 350 tonn af frystum 
afurðum sem hann landar væntan-
lega eftir helgina. „Þetta fer frekar 
hægt af stað og yfirleitt veiðist betur 
þegar kemur fram í júlí. Það er 
ekkert annað að gera en vona það 
besta," sagði Eyþór bjartsýnn á 
framhaldið. 

íslandsmót 
öldunga í golfi 

hefst í dag 
íslandsmót öldunga í golfi hefst í 
Vestmannaeyjum í dag, fimmtu-
dag. Það er hefð að öldungamótið 
sé haldið á sama stað og ís-
landsmótið í höggleik, árið áður. 
Og í fyrra var Islandsmótið í 
Eyjum, þannig að nú er öldung-
amótið hér. 

Keppt er í fjórum flokkum, 
tveimur kvennaflokkum, 50 ára til 
64 ára og 65 ára og eldri og einnig 
í tveimur karlaflokkum, 55 til 69 
ára og 70 ára og eldri. Keppt er 
bæði með og án forgjafar. Þetta er 
þriggja daga mót sem Iýkur á 
laugardag með lokahófi og verð-
launaafhendingu. 

Skráðir keppendur eru 129 og 
eru langflestir í karlaflokki 55 til 
69 ára. Frá GV eru 19 keppendur, 
þar af ein kona, og hafa kepp-
endur frá GV aldrei verið fleiri á 
íslandsmóti öldunga sem væntan-
lega skýrist af því að mótið er 
haldið hér. í fyrra voru 11 kep-
pendur frá GV á mótinu sem þá 
var haldið í Hafnarfirði. 

Fyrstu ráshópar fara út kl. hálf-
átta að morgni en þeir síðustu um 
hálfþrjúleytið. Má þvf búast við 
að keppni ljúki um kl. sjö að 
kvöldi á hverjum degi. 

Rétt er að vekja athygli á því að 
völlurinn er opinn fyrir almenna 
spilamennsku eftir að keppni er 
lokið á hverjum degi. 

Nýr forstöðu-
maður 

Guðfinna Björk Agústsdóttir, 
hefur verið ráðin umsjónarmaður 
Frístundavers í Þórsheimili. Auk 
hennar sóttu Hrefna Óskarsdóttir 
og Dóra Hanna Sigmarsdóttir um 
stöðuna. 

Samkvæmt upplýsingum frá Rut 
Haraldsdóttur, framkvæmdastjóra 
stjórnsýslu- og fjármálasviðs voru 
þessir þrír umsækjendurnir með 
sambærilega menntun og allir 
með góð meðmæli. „Guðfínna 
hafði lengstu starfsreynsluna auk 
þess sem hún hefur unnið við frí-
stundaver í skóla og þekkir vel til 
hvað þarf til í starfi þar, " sagði 
Rut. 

G. Ásta Halldórsdóttir hefur 
verið umsjónarmaður Frístunda-
versins og var staðan auglýst eftir 
að hún sagði starfi sínu lausu. 
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I Pæjumót TM 

Stærra og flottara mót en áður 
- Fleiri þátttakendur og fleiri foreldrar sóttu mótið í ár en áður segir mótsstjórinn 

Á laugardaginn lauk einu fjöl-
mennasta Pæjumóti TM síðari ára 
en 420 þátttakendur voru á mót-
inu frá 14 félögum. Mótið var ein-
staklega vel heppnað enda voru 
veðurguðirnir í góðu skapi en 
veðrið er einn stærsti áhættu-
liðurinn í mótshaldi sem þessu og 
mikilvægt að veðrið sé gott. 
Breiðablik var sannarlega sigur-
vegari mótsins, vann bæði í flokki 
A- og B-liða en FH vann í flokki 
C-liða. 

Mótið hófst eins og ávallt á fimmtu-
dagsmorgun en keppnisliðin komu 
flest með Herjólfi kvöldið áður. 
Leikið var linnulaust keppnisdagana 
þrjá en auk þess var boðið upp á 
glæsilega setningarhátíð þar sem 
félögin tefldu fram keppnisliði í 
Ædolkeppni mótsins. Svo virðist 
sem stelpurnar leggi ekki minni 
áherslu á Ædolkeppnina en fót-
boltann, svo glæsileg voru mörg 
atriðin. 

A föstudagskvöldið var svo boðið 
upp á grillveislu, landsleik og sund-
diskó. Landsleikurinn var bráð-
fjörugur en þar mættust landslið 
mótsins og pressulið. Umgjörð 
leiksins er afar glæsileg, leikið er á 
Hásteinsvelli og er keppnisvöllurinn 
látinn vera samhliða stúkunni, alveg 
eins og á alvöru keppnisvelli. Eftir 
æsispennandi leik hafði landsliðið 
betur, 2:1. Þess má til gamans geta 
að þrjár Eyjapæjur tóku þátt í 
leiknum. Díana Dögg Magnúsdóttir 
spilar með ÍBV og er dóttir 
Magnúsar Þorsteinssonar, Lísa 
Margrét Rúnarsdóttir, sem spilar 
með ÍR og er barnabarn Ragnars 
Baldvinssonar og Daney Rós 
Þrastardóttir, sem spilar með HK og 
er barnabarn Þráins Einarssonar. 

A laugardeginum voru svo spilaðir 
úrslitaleikir mótsins. Leikirnir voru 
æsispennandi, FH lagði Val í keppni 
C-liða. í flokki B-liða mættust 
Breiðablik og Fjölnir. Eftir marka-
lausan leik réðust úrslitin í víta-
spyrnukejjpni og hafði Breiðablik 
betur. Úrslitaleikurinn í flokki A-
liða var ekki síður spennandi en þar 
áttust við Breiðablik og FH. Breiða-
blik vann með minnsta mögulega 
mun, 1:0 og fögnuðu Blika-
stelpumar vel og innilega í leikslok. 

Einar Friðþjófsson var fram-
kvæmdastjóri mótsins en Einar 
sagði í samtali við Fréttir að mótið 
hefði gengið eins og í lygasógu. 
„Það er bara svo einfalt, þetta gekk 
eins og í lygasögu. Ég gat ekki betur 
heyrt en að allir þátttakendur hafi 
verið einstaklega ánægðir með 
mótið. Auðvitað koma alltaf upp 
verkefni sem þarf að leysa en það 
eru aldrei nein vandamál í þeim 

HART BARIST. Það var hart barist á knattspyrnuvöllum bæjarins um síðustu helgi þegar rúmlega fjögur hundruð stelpur kepptu á Pæjumóti 
TM. Hér má sjá leikmenn Breiðabliks og FH glíma í úrslitaleik A-liða þar sem Breiðablik hafði betur eftir æsispennandi leik, 1:0. 

mótum sem við höldum, þetta eru 
bara verkefni." 

Einar hefur starfað við mótahald 
fyrir ÍBV undanfarna áratugi en 
fyrst og fremst við Shellmótið. Þetta 
er þó í annað sinn sem Jiann kemur 
nálægt Pæjumótinu. „Eg og Björn 
Einarsson tókum eitt árið Pæjumótið 
en það var áður en mótinu var breytt. 
Mótið í dag er mun skipulagðara og 
einfaldara viðureignar og um leið 
verður það skemmtilegra fyrir alla. 
En það er fyrst og fremst fólkið sem 
starfar við mótið sem gerir þetta 
mögulegt. Með mér í Pæjumóts-
nefnd var frábært fólk og ég vil 
serstaklega minnast á þær Guðnýju 
Óskars og Þórunni Ingvars. Auk 
nefndarinnar var fullt af fólki sem 
lagði sitt á vogarskálarnar, starfs-
menn félagsins^ kvennadeildin og 
sjálfboðaliðar. Án þeirra væri þetta 
ekki hægt," sagði Einar. 

Hann segist einnig merkja meiri 
áhuga á mótinu nú en oft áður. „Þeir 
sem þekkja betur til en ég hafa sagt 
mér að það hafi verið mun fleiri 
foreldrar á mótinu í ár en áður. 
Einhverjir vilja sjálfsagt skrifa það á 
kreppuna en ég held að það sé bara 
meiri áhugi fyrir þessum mótum 
okkar en áður. Þá ijölgaði þátttak-
endum um 100 á milli ára þannig að 
mótið er í sókn, eins og Shellmótið," 
sagði Einar að lokum. 

Verðlaunahafar á Pæjumóti TM 
A-Iið 
1. sæti Breiðablik 
2. sæti FH 
3. sæti Stjarnan 

B-lið 
1. sæti Breiðablik 
2. sæti Fjölnir 
3. sæti Stjarnan 

C-lið 
LsætiFH 
2. sæti Valur 
3. sæti Fjölnir 

Háttvísis verðlaun: 
KR 
Prúðasta liðið: 
Grindavík 

Lárusarbikarinn: 
Arna Dís Arnþórsdóttir 

EYJALANDSLIÐSSTELPUR. Þrjár Eyjastelpur tóku þátt í landsleiknum. Frá vinstri: Daney Rós 
Þrastardóttir, Lísa Margrét Rúnarsdóttir og Díana Dögg Magnúsdóttir. 

ÁFRAM fBV. A-Iið ÍBV endaði í sjöunda sæti af fjórtán liðum sem 
telst vera ágætur árangur. Hér eru stelpurnar ásamt þjálfara 

sínum, Óskari Jósúasyni. 

FEKK LARUSARBIKARINN. 
Arna Dís Arnþórsdóttir var 

valin best á Pæjumótinu. 

ÖSKRAÐ AF LÍFS OG SALAR KRÖFTUM. Stelpurnar í B-liði IBV 
vissu alveg hvaða félag væri best þegar ljósmyndari stillti þeim upp. 

B-lið fBV endaði í 13. sæti. é 
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I Pæjumót TM: Kristinn Jakobsson, knattspyrnudómari 

Upplifði langþráðan draum um helgina 
- Gleðin og félagsskapurinn skiptir mestu máli á Pæjumótinu segir Kristinn 

Kristinn Jakobsson er klárlega besti 
knattspyrnudómari sem fslendingar 
hafa átt en hann dæmdi m.a. í 
Meistaradeildinni í vetur. Kristinn 
var staddur á Pæjumótinu, þó ekki til 
að dæma heldur fylgdi hann dóttur 
sinni, Karen, til Eyja. 
„Þetta er í fyrsta skipti sem ég kem 
hingað sem foreldri en ég kom hing-
að til að dæma á þessu móti fyrir 
lifandis löngu. Það eru auðvitað 
algjör forréttindi að fá að vera hérna. 
Veðrið spilar stóra rullu í því hvernig 
til tekst og það hefur ekkert klikkað 
þar. Mótið virðist bara verða stærra 
og stærra með hverju árinu. Einar 
Friðþjófsson og hans fólk er greini-
lega að gera allt rétt enda vanur 
maður þar á ferð. Ég hef líka komið 
á Shellmótið og verð að segja að 
þessi mót í Eyjum eru alveg frábær. 
Þau eru sniðin fyrir krakkana, nóg 
um að vera og fullt af fótbolta." 

FEÐGIN A PÆJUMOTI. Kristinn, ásamt dóttur sinni Karen, sem 
spilaði með Breiðabliki á Pæjumótinu. 

Hvernig hefur þínu félagi gengið? 
„Mjög vel. Þetta er heimsmeist-
aramót stelpnanna en gleðin er svo 
mikil að úrslit leikjanna skipta 
kannski ekki öllu máli. Þetta snýst 
um skemmtunina, félagsskapinn og 
að upplifa það sem mótið og 
Eyjarnar hafa upp á að bjóða. Svo 
upplifði ég langpráðan draum um að 
ganga á Heimaklett. Ég hef oft horft 
á Heimaklett þegar ég hef komið 
hingað til að dæma og alltaf langað 
að fara þangað upp. Ég fékk loks 
drauminn uppfylltan, var leiddur 
þangað upp undir öruggri hand-
leiðslu Önnu Fríðu og mömmu 
hennar. Þarna sá ég Eyjarnar í nýju 
ljósi og hver sá sem kemur til 
Vestmannaeyja á að fara þarna upp. 
Það er bara skyldumæting," sagði 
Kristinn sem mætir væntanlega aftur 
að ári enda dóttirin á yngra ári í 5. 
flokki. 

Pæjumót TM: Katrín Jónsdóttir 

Sá framtíðarlands-
liðskonur á mótinu 

„Nei ég kom oft og 
spilaði hérna, reyndar 
fyrir 180 árum eða 
svo," sagði Katrín 
Jónsdóttir, landsliðs-
fyrirliði þegar hún var 
spurð út í það hvort L 
hún væri að upplifa sitt m 

fyrsta Pæjumót. 
Katrín heilsaði upp á 
leikmenn liðanna og 
afhenti verðlaunin í 
mótslok og var greini-
legt að stelpunum Katrín 
fannst mikið til þess 
koma að fá fyrirliða besta knatt-
spyrnulandsliðs Islands á mótið. 

„Mótið var reyndar með öðru sniði 
þá. Ég var talsvert eldri þegar ég 
kom hingað á Pæjumótið, líklega 
verið í þriðja flokki en ég man að 
þetta var mjög skemmtileg ferð." 
Hvernig finnst þér mótið ? 
„Eg hef reyndar bara séð einn dag en 
fylgst vel með þennan eina dag. Það 
hafa orðið miklar framfarir í kvenna-
knattspyrnunni, líka niður í yngri 
flokkanna. Þetta er ekki eins og 
fyrir tíu til fimmtán árum þegar öll 
hrúgan var að elta boltann um allan 
völl. Nú er greinilega lögð meiri 
áhersla á leikskilning. Svo er tæknin 
orðin mun meiri hjá einstökum leik-
mönnum þannig að framtíðin er 

virkilega björt miðað 
við það sem maður sér 
hér." 
Hversu mikilvœgt er 
það fyrir stelpur að 
komast á svona mót? 
„Það er gríðarlega 
mikilvægt. Og þetta er 
ekki bara fótboltinn 
heldur líka félagsskap-
urinn." 
Ertu búin að sjá 
framtíðarlandsliðs-

Jónsdóttir. fyrirliða hérna? 
„Já ég er búin að sjá 

nokkrar sem hafa hæfileika til að ná 
langt. Það er bara eðlilegasti hlutur 
að sumir fæðist með meiri hæfileika 
á einu sviði, eins og knattspyrnu á 
meðan hæfileikar annarra liggja í 
öðru. Maður sér strax hverjir hafa 
þessa hæfileika en það eru ekki alltaf 
þeir sem skara fram úr þegar komið 
er í elstu flokkana. Þeir sem leggja 
mest á sig á æfingum, taka auka-
æfingar og hlusta á ráðleggingar 
þjálfaranna eru þeir sem ná lengst. 
En við eigum fullt af efnilegum 
stelpum, það sér maður hérna." 
Einhver skilaboð til stelpnanna? 
„Hafið trú á sjálfum ykkur. Ef þið 
gerið það ekki sjálfar, þá hafa aðrir 
ekki trú á ykkur," sagði landsliðs-
fyrirliðinn að lokum. 

Pepsídeild karla: Þróttur - IBV 2:1 

Ekki nóg að vera 
betri í fyrri hálfleik 

Það nægði karlaliði ÍBV ekki að 
yfirspila Þróttara í fyrri hálfleik enda 
vantaði meiri grimmd í leikmenn 
liðsins inni í vítateig gestanna. I 
stað þess að nýta sér yfirburði í fyrri 
hálfleiknum, komu heimamenn úr 
Þrótti grimmari til leiks og tryggðu 
sér sigurinn með tveimur ódýrum 
mörkum. 

Bæði mörk Þróttara komu eftir 
varnarmistök Eyjamanna sem 
auðveldlega á að vera hægt að laga. 
Varamaðurinn Þórarinn Ingi 
Valdimarsson, sem nú er kallaður 
Tarzan af ákveðnum fjölmiðlamön-
num, eftir afa sínum og nafna, 
minnkaði muninn í uppbótartíma en 
lengra komust Eyjamenn ekki og 
lokatölur 2: l. 

Fyrir vikið er nú allt orðið jafnt í 
neðri hluta deildarinnar en nú taka 

við erfiðir leikir hjá IBV, Valur á 
útivelli á mánudaginn og svo FH á 
heimavelli sunnudaginn. Það er 
ljóst að leikmenn IBV verða að sýna 
betri leik en gegn Þrótti ef eitthvað á 
að fást út úr þessum leikjum. 

Pepsí deild karla 
FH 
Stjaman 
KR 
Fylkir 
Valur 
Keflavík 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

Breiðablik 7 
ÍBV 
Fram 
Þróttur 
Fjölnir 
Grindavík 

7 
7 
7 
7 
7 

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

0 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
0 
2 
2 
1 
1 

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

18:6 
20:9 
14:6 
12:6 
9:8 

11:11 
11:13 
7:11 
6:10 
6:14 
8:17 
7:18 

18 
16 
14 
14 
13 
11 
8 
6 
5 
5 
4 
4 

Pæjumót TM: Anna Fríða Stefánsdóttir 

Alltaf erfitt að spila 
á móti ÍBV 

Þeir eru ekki margir 
sem hafa jafn mikla 
reynslu af Pæjumótinu 
og Eyjastelpan Anna 
Fríða Stefánsdóttir. 
Hún fór í gegnutn alla 
yngri flokka hjá IBV, 
byrjaði svo ung að 
þjálfa og hefur verið 
viðloðandi Pæjumótið 
nánast frá unga aldri. 
„Já það er rétt, þetta er 
langt í frá fyrsta 
Pæjumótið sem ég tek 
þátt í. Ætli ég hafi ekki 
tekið þátt f mínu fyrsta Pæjumóti 
fimm eða sex ára gömul sem leik-
maður og svo byrjaði ég að þjálfa 
þrettán ára þannig að þetta eru orðin 
allmörg mót sem ég hef tekið þátt í 
sem leikmaður og þjálfari. Eg man 
mjög vel eftir fyrstu mótunum, 
sérstaklega er minnisstætt eitt árið 
þegar færeyskt lið kom og tók þátt í 
mótinu. Það var rosalega spennandi 
að keppa við útlenskar stelpur." 
En þú hefur ekki mikla reynslu af 
þessu sem aðkomuþjálfari? 
„Nei, þetta er í annað sinn sem ég 
kem sem aðkomuþjálfari en ég hef 
þjálfað hjá Breiðabliki síðustu tvö 
ár. Eg er ótrúlega heppin að geta 
komið með svona stóran hóp og sýnt 
þeim eyjuna mína og það sem hún 

Anna Fríða Stefánsdóttir. 

hefur upp á að bjóða. 
Þau eru líka hrikalega 
ánægð með mótið, gott 
skipulag og nóg að 
gera. Við erum líklega 
með stærsta hópinn, 
41 stelpu og fjögur lið 
og okkur hefur gengið 
mjög vel. Erum með 
611 liðin í toppbarátt-
unni nema yngsta Iiðið 
okkar." 
Hver finnst þér vera 
helsti styrkleiki Pœju-
mótsins? 

„Það er kannski fyrst og fremst 
fjöldi leikja. Það er líka mjög mikið 
í boði og engum Ieiðist. Það sem 
þetta mót hefur t.d. fram yfir 
Pæjumótið á Siglufirði er að hér eru 
allir á einum punkti og skipulagið er 
110%. Fyrir pjálfara er mjög gott að 
koma hingað með hóp." 
Hvemig líkar þér hjá Breiðahliki? 
„Mér lfkar mjög vel þar en það er 
alltaf^ ofboðslega erfitt að spila á 
móti ÍBV. Ég held með ÍBV en eins 
og stendur er Breiðablik mitt lið," 
sagði Anna Margrét sem stefnir á að 
fara til Þýskalands næsta vetur í 
nám. „Þannig að lfklega tek ég mér 
frí á næsta Pæjumóti. Líklega," 
sagði Anna Margrét hlæjandi að 
lokum. 

I .dei ld kvenna: F H - I B V 1 : 1 I 
Tveir mikilvægir leikir 
í röð hjá stelpunum 

Kvennalið IBV lék þriðja leik sinn í 
B-riðli l. deildarinnar á þriðjudag 
þegar liðið sótd FH heim. Báðum 
liðum var af mörgum spáð góðu 
gengi í sumar þannig að í fyrsta sinn 
reyndi á styrkleika IBV liðsins, sem 
hafði unnið fyrstu tvo leikina mjög 
auðveldlega. Lokatölur urðu l: l og 
sitja liðin í 2. og 3. sæti riðilsins en 
Haukar eru efstir. 

Jón Ólafur Daníelsson, þjálfari 
liðsins, sagði í samtali við Fréttir að 
dómari leiksins hefði haft of mikil 
áhrif á leikinn. 
„Við vorum mjög lélegar. Við 
fengum aldrei möguleika á að verða 
góðar því um leið og við reyndum að 
spila okkar leik, þá var flautað á 
okkur. Þetta var mjög sérstök 
dómgæsla sem boðið var upp á í 

þessum leik. Hún hafði kannski 
ekki beint áhrif á úrslit leiksins en 
hafði vissulega mikil áhrif á okkar 
leik. Þórhildur kom okkur yfir 
snemma í fyrri hálfleik eftir glæsi-
lega sókn en FH-ingar jófnuðu svo 
snemma í seinni hálfleik." 

Verðum að yinna næsta leik 
Næsti leikur ÍBV er næstkomandi 
miðvikudag þegar stelpurnar taka á 
móti hinu Hafnarfjarðarliðinu, 
Haukum. Þessi þrjú lið, ÍBV, FH og 
Haukar eru þrjú sterkustu lið 
riðilsins. „Þetta er leikur sem við 
verðum að vinna, það er bara svo 
einfalt." 

Úrvalsdeildar-
liðið átti ekki 

möguleika 
Kvennalið ÍBV er komið í átta 
liða úrslit VISA-bikarkeppninnar 
en þangað komust stelpurnar með 
því að leggja úrvalsdeildarlið 
GRV frá Suðurnesjunum í Eyjum 
á föstudag. Yfirburðir ÍBV, sem 
leikur í 1. deild fslandsmótsins 
voru gríðarlegir og lokatölur urðu 
5:0. Búið er að draga í átta liða 
úrslit keppninnar en þar mætir 
ÍBV öðru úrvalsdeildarliði, 
sameiginlegu liði Aftureldingar 
og Fjölnis. Leikurinn fer fram á 
heimavelli úrvalsdeildarliðsins 
laugardaginn 27. júní. 

Stefnir í stórt 
Shellmót 

Nú er undirbúningur fyrir Shell-
mótið í fullum gangi en mótið 
hefst eldsnemma að morgni 
fimmtudags og' lýkur svo undir 
kvöld á laugardegi. Einar Frið-
þjófsson er sem fyrr mótsstjóri 
eins og undanfarin ár en hann 
segir gríðarlega aukningu á mót-
inu. „Við erum að sjá 20 liða 
fjölgun á Shellmótinu í ár. Við 
tökum eins mörg lið inn og mótið 
þolir, það eru um 100 lið en það er 
alveg ljóst að við hefðum getað 
tekið fjeiri ef mótið hefði þolað 
það. I ár verður spilað á öllum 
völlum bæjarins, Týsvelli, Þórs-
velli, Hásteinsvelli og Helgafells-
velli. Við notuðum Helgafellsvöll 
lfka aðeins í fyrra en ekkert í 
líkingu við það sem við gerum í 
ár," sagði Einar. 

Auk þátttakenda, sem verða lík-
lega rúmlega eitt þúsund talsins, 
má búast við öðru eins af fylgdar-
mönnum. Það stefnir því allt í eitt 
stærsta Shellmótið frá upphafi. 

KFS efstir 
KFS er enn í efsta sæti B-riðils 3. 
deildar en liðið gerði um helgina 
jafntefli við Álftanes, 1:1 á úti-
velli. Álftanes er einmitt í öðru 
sæti riðilsins en Ivar Róbertsson 
jafnaði metin í síðari hálfleik og 
þar við sat. Næsti leikur KFS er 
svo á laugardaginn klukkan 14.00 
þegar Eyjamenn taka á móti KFR. 

Framundan 
Fimmtudagur 18. júní 
Kl. 19.15 ÍBV-Víkingur R 
VISA bikar karla. 
Kl. 14.30 ÍBV-Grótta 
3. flokkur karla. 
Kl. 17.00 ÍBV-ÍA 
5. flokkur karla, AB. 
Laugardagur 20. júní 
Kl. 14.00 KFS-KFR 
3. deild karla. 
Kl. 13.00 Snæfellsnes-ÍBV 
4. flokkur karla. 
Kl. 14.00 ÍBV/KFS-Tindastóll 
2. flokkur karla. 
Sunnudagur 21. júní 
Kl. 13.00 ÍR-ÍBV 
3. flokkur kvenna. 
Kl. 13.00 ÍBV-Snæfellsnes 
4. flokkur karla. 
Mánudagur 22. júní 
Kl. 19.15 Valur-ÍBV 
Pepsídeild karla. 
Kl. 14.00 Leiknir-ÍBV 
4. flokkur kvenna. 
Þriðjudagur 23. júní 
Kl. 15.00 Stjarnan-ÍBV 
5. flokkur karla, ABCD. 
Miðvikudagur 24. júní 
Kl. 20.00 ÍBV-Haukar 
1. deild kvenna. 
Kl. 17.00 ÍBV-Vfkingur R. 
4. flokkur kvenna. 


