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Það er víðar en í Suður-Afríku sem snillingar knatt-
spyrnunnar láta ljós sitt skína. Í Vestmannaeyjum
kepptu hundruð ungra stúlkna á pæjumóti og þar fóru

leikmenn Breiðabliks á kostum. Í Suður-Afríku mættu
Þjóðverjar sterkir til leiks og unnu sannfærandi sigur á
Áströlum. | Íþróttir

Ljósmynd/Sigfús Gunnar 

Fótbolti, fótbolti, fótbolti …

M Á N U D A G U R 1 4. J Ú N Í 2 0 1 0
� Stofnað 1913 � 136. tölublað � 98. árgangur �

BÖRNIN 
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„Við viljum að lögreglan sé mun
sýnilegri hér í bænum við hina al-
mennu löggæslu. Þar skiptir ekki
öllu máli hvar rannsóknardeildin
er,“ segir Haraldur Sverrisson bæj-
arstjóri í Mosfellsbæ. 

Öll starfsemi Lögreglunnar á höf-
uðborgarsvæðinu á því svæði sem er
ofan Elliðaáa fluttist um helgina á
einn stað við Krókháls í Reykjavík.
Um er að ræða lögreglustöð 4 hjá
embættinu, en undir hana heyra
Kjósarhreppur, Kjalarnes, Mosfells-
bær, Grafarholt, Grafarvogur, Norð-
lingaholt og Árbær. 

Nokkuð er síðan almenn löggæsla
fluttist á Krókhálsinn og rannsókn-
ardeild fór um helgina, en hún var
við Völuteig í Mosfellsbæ í húsnæði
sem ekki þótti lengur henta. Sam-
einuð stöð er undir sama þaki og
Lögregluskóli ríkisins.

Alls starfa á stöð 4 á milli þrjátíu
og fjörutíu lögreglumenn. „Út-
kallstími á ekki að breytast neitt
með þessu enda erum við með bíla
sem er dreift úti á varðsvæðinu,“
sagði Hörður Jóhannesson aðstoð-
arlögreglustjóri við Morgunblaðið.
Hann minnir hins vegar á að lög-

reglan verði aðeins til skemmri
tíma á Krókhálsi því áformað sé að
starfsemin flytjist í nýja byggingu
við Skarhólabraut í Mosfellsbæ,
gegnt Skálatúni, eftir um það bil
tvö ár.

Haraldur Sverrisson segir að
Mosfellingar vænti mikils af þeirri
uppbyggingu sem fyrirhuguð er við
Skarhólabraut, þar sem starfsemi
lögreglu og slökkviliðs verður á
sama reitnum. Með því styttist við-
bragðstími slökkviliðs ef hættu ber
að höndum í Mosfellsbæ eða á nær-
liggjandi svæðum. sbs@mbl.is

Vilja sýnilegri lögreglu í Mosfellsbæ
� Rannsóknardeild við Völuteig lokað en ný stöð við Skarhólabraut opnuð 2012

Lögregla Starfsemi lögreglu í 
Mosfellsbæ er núna að breytast.

Eyrún Magnúsdóttir
eyrun@mbl.is

Ný könnun sýnir að 57,6% þjóðarinn-
ar eru fylgjandi því að íslensk stjórn-
völd dragi umsókn sína um aðild að
Evrópusambandinu til baka. Þar af
segjast 45,9% því mjög fylgjandi og
11,7% frekar fylgjandi. 24,3% eru
mjög eða frekar andvíg því að um-
sóknin verði dregin til baka. Þar af
eru 15,2% mjög andvíg og 9,1% frek-
ar andvíg. Spurt var: Hversu fylgj-
andi eða andvíg(ur) ertu því að ís-
lensk stjórnvöld dragi umsókn um
aðild að Evrópusambandinu til baka?
Markaðs- og miðlarannsóknir
(MMR) framkvæmdu könnunina fyr-
ir vefsíðuna Andríki.is. 

Námsmenn eini hópurinn þar
sem undir 50% er fylgjandi

Séu einstakir hópar skoðaðir má
sjá að námsmenn eru eini starfshóp-
urinn þar sem minna en helmingur
vill að umsóknin verði dregin til baka,
en alls segjast 48,8% námsmanna
mjög eða frekar fylgjandi því að um-
sókn um aðild að ESB verði dregin til
baka. 28,7% námsmanna eru því mjög
eða frekar andvíg. 

Alls telja tveir þriðju þjóðarinnar
að þeim fjármunum sem falla til sem
beinn kostnaður vegna aðildarum-
sóknar að ESB sé mjög eða frekar illa
varið að því er fram kemur í svörum
við annarri af tveimur spurningum
könnunarinnar. Spurt var: Í skýrslu
utanríkisráðherra til Alþingis, frá því
í maí síðastliðnum, kemur fram að
gert er ráð fyrir að beinn kostnaður
vegna aðildarumsóknar að Evrópu-
sambandinu geti numið samtals 990
milljónum króna á tímabilinu 2009-
2012. Hversu vel eða illa telur þú að
þeim fjármunum sé varið?

Alls töldu 48,6% þeim mjög illa var-
ið og 18,3% frekar illa, alls 66,9%
svarenda. Samanlagt sögðust 19,9%
telja fjármununum vel varið, þar af
7,6% mjög vel. Þá álitu 13,1% að fjár-
munum til umsóknar væri hvorki vel
né illa farið.

Könnunin fyrir andriki.is var gerð
8.-10. júní. Notast var við tilviljana-
kennt úrtak úr þjóðskrá. Alls svöruðu
846 einstaklingar könnuninni, þar af
tók 761 afstöðu til fyrri spurningar-
innar og 730 til þeirrar síðari. 

Meirihluti vill
draga umsókn
um aðild til baka
� Tveir þriðju landsmanna telja fjár-
magni illa varið í umsókn að ESB

� Eldur kviknaði
í gamla torfbæn-
um í Laufási í
Eyjafirði á tí-
unda tímanum í
gærkvöld. Sr.
Bolli Pétur Bolla-
son prestur í
Laufási segir
menn hafa
brugðist fljótt og
rétt við og þann-

ig komið í veg fyrir miklar
skemmdir. Eldsupptök eru ekki ljós
en eldur logaði í hlóðaeldhúsi. Bolli
telur auðveldlega mega laga
skemmdirnar, en slökkvistarf gekk
vel og engin slys urðu á fólki.

Eldur í gamla torf-
bænum í Laufási

Gamli torfbærinn í
Laufási í Eyjafirði.

Aldrei hafa fleiri Norðmenn verið
á móti aðild landsins að Evrópu-
sambandinu, en samkvæmt nýrri
könnun rannsóknarfyrirtækisins
Sentio segjast 62,5% Norð-
manna andvíg því að ganga í
sambandið. Norskir fjölmiðlar
greindu frá því um helgina að í
nær öllum stjórnmálaflokkum
væri yfir helmingur flokksmanna
andvígur aðild. Þá kemur fram í
könnuninni að stuðningur við
Evrópusambandið er sá minnsti

sem mælst hefur, en 26,7%
segjast fylgjandi aðild

Noregs að
ESB. 

Yfir sex af tíu
á móti aðild 

ANDSTAÐA VIÐ ESB ALDREI
VERIÐ MEIRI Í NOREGI
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Pepsi-deild karla

Úrvalsdeildin, 1. umferð:
ÍBV – Fylkir............................................... 1:0
Þórarinn Ingi Valdimarsson 69. Rautt
spjald: Ásgeir Börkur Ásgeirsson (Fylki)
59.
Staðan:
ÍBV 7 4 2 1 11:7 14
Keflavík 6 4 1 1 6:6 13
Breiðablik 6 3 2 1 11:6 11
Fram 6 3 2 1 12:8 11
Valur 6 3 2 1 12:9 11
Stjarnan 6 2 3 1 15:9 9
Fylkir 7 2 2 3 13:14 8
FH 6 2 2 2 9:10 8
Selfoss 6 2 1 3 10:10 7
KR 6 1 3 2 9:10 6
Haukar 6 0 2 4 6:15 2
Grindavík 6 0 0 6 3:13 0
Markahæstir:
Albert B. Ingason, Fylki .............................. 5
Halldór Orri Björnsson, Stjörnunni ........... 5
Atli Viðar Björnsson, FH ............................ 4
Danni König, Val .......................................... 4
Ívar Björnsson, Fram .................................. 4

2. deild karla

Hamar – BÍ/Bolungarv............................ 0:5
Pétur Runólfsson 44., Andri Rúnar Bjarna-
son 52., Gunnar Már Elíasson, 63., Óttar
Kristinn Bjarnason 71., Pétur Geir Svav-
arsson 90.
KV – Völsungur ........................................ 1:1
Örn Arnaldsson – Bjarki Baldvinsson.
KS/Leiftur– Afturelding......................... 3:1
Þórður Birgisson, Ragnar Hauksson, sjálfs-
mark – Fannar Baldvinsson
Höttur – Hvöt ............................................ 1:1
Stefán Eyjólfsson 39. – Jens Elvar Sæv-
arsson 81.
Víkingur Ó. – Reynir S. ........................... 4:4
Helgi Óttar Hafsteinsson 28., Þorsteinn
Már Ragnarsson 58., 61., Edin Beslija 76. –
Sinisa Kekic 67., Egill Jóhannsson 75.,
Aleksandar Stojanovic 87., 88.
Staðan:
BÍ/Bolungarvík 5 4 1 0 14:0 13
Höttur 5 4 1 0 10:4 13
Víkingur Ó 5 3 2 0 16:8 11
Hvöt 5 2 2 1 5:3 8
Reynir S. 5 2 1 2 15:13 7
KS/Leiftur 5 2 1 2 9:10 7
Víðir 5 2 0 3 12:11 6
Afturelding 5 2 0 3 9:12 6
Hamar 5 1 1 3 3:13 4
Völsungur 5 0 3 2 5:8 3
ÍH 5 1 0 4 3:12 3
KV 5 0 2 3 6:13 2

3. deild karla A

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

3. deild karla B

Ægir – Þróttur V. ......................................2:2
Afríka – Berserkir......................................0:3
Staðan:
Berserkir 4 3 1 0 11:1 10
Þróttur V. 4 2 1 1 13:6 7
Ægir 3 2 1 0 10:8 7
KFK 3 1 1 1 8:7 4
Vængir Júpíters 4 1 1 2 7:9 4
KFS 3 0 1 2 4:13 1
Afríka 3 0 0 3 5:14 0

3. deild karla C

Léttir – Augnablik......................................5:4
Ýmir – Grundarfjörður ..............................3:3
Skallagrímur – Tindastóll..........................3:2
Staðan:
Tindastóll 4 3 0 1 13:3 9
KB 3 2 0 1 8:2 6
Léttir 3 1 2 0 8:7 5
Ýmir 4 1 2 1 10:12 5
Skallagr. 3 1 1 1 7:8 4
Augnablik 4 1 0 3 12:17 3
Grundarfjörður 3 0 1 2 4:13 1

Pepsi-deild kvenna

Úrvalsdeildin, 1. umferð:
Þór/KA – Stjarnan ................................... 3:1
Bojana Besic 21. (víti), Danka Podovac 43.,
Vesna Smiljkovic 65. – Kristrún Kristjáns-
dóttir 57.
Staðan:
Valur 6 4 2 0 21:4 14
Þór/KA 7 4 1 2 18:11 13
Breiðablik 6 3 2 1 7:5 11
KR 6 3 1 2 10:4 10
Stjarnan 7 3 1 3 9:7 10
Afturelding 6 3 1 2 7:9 10
Fylkir 6 3 0 3 10:9 9
Grindavík 6 2 2 2 5:4 8
Haukar 6 1 0 5 2:15 3
FH 6 0 0 6 4:25 0
Markahæstar:
Björk Gunnarsdóttir, Val............................. 5
Danka Podovac, Þór/KA.............................. 5
Kristín Ýr Bjarnadóttir, Val........................ 5

1. deild kvenna A

Þróttur R. – Draupnir..............................16:0
HK/Víkingur – Völsungur ........................ 2:1
Staðan:
Keflavík 4 4 0 0 23:2 12

Þróttur R 3 3 0 0 31:0 9
HK/Víkingur 4 3 0 1 8:6 9
Völsungur 4 1 0 3 6:9 3
Draupnir 4 1 0 3 2:34 3
Tindast./Neisti 2 0 0 2 1:4 0
Álftanes 3 0 0 3 4:20 0

1. deild kvenna B

Fjarðab/Leiknir – Fram............................3:2
Sindri – ÍR...................................................4:0
Höttur – Fram ........................................... 0:0
Staðan:
ÍBV 3 3 0 0 22:0 9
Selfoss 3 3 0 0 20:3 9
ÍR 5 3 0 2 12:14 9
Fjarðab./Leikn. 3 2 0 1 7:8 6
Sindri 4 2 0 2 9:11 6
Fjölnir 3 1 1 1 1:10 4
Fram 6 0 2 4 5:19 2
Höttur 5 0 1 4 4:15 1

Svíþjóð

1. deild:
Falkenberg – Sundsvall ........................... 0:1
� Hannes Þ. Sigurðsson og Ari Freyr
Skúlason léku allan leikinn með Sundsvall
og Hannes skoraði sigurmarkið.
Landskrona – Norrköping ...................... 3:1
� Gunnar Þór Gunnarsson kom inná hjá
Norrköping á 34. mínútu.
Öster – Ängelholm.................................... 1:0
� Davíð Þór Viðarsson lék allan leikinn
með Öster.
� Heiðar Geir Júlíusson var ekki í leik-
mannahópi Ängelholm.
Úrvalsdeild kvenna:
Sunnanå – Kristianstad ........................... 1:1
� Margrét Lára Viðarsdóttir, Guðný B. Óð-
insdóttir og Erla S. Arnardóttir léku allan
leikinn með Kristianstad og Margrét skor-
aði markið í uppbótartíma. Katrín Ómars-
dóttir var varamaður og kom ekki við sögu. 
Tyresö – Djurgården ............................... 1:2
� Guðbjörg Gunnarsdóttir lék í marki
Djurgården en Guðrún Sóley Gunnarsdótt-
ir er frá vegna meiðsla.
Malmö – Hammarby................................. 4:0
� Þóra B. Helgadóttir lék í marki Malmö
en Dóra Stefánsdóttir er frá vegna meiðsla.
AIK – Örebro............................................. 0:4
� Edda Garðarsdóttir og Ólína G. Viðars-
dóttir léku allan leikinn með Örebro.
Umeå – Jitex .............................................. 1:2
Kopparbergs/Göteborg – Linköping....... 1:1
Staðan:
Malmö 12 11 1 0 36:7 34
Kopp/Göteborg 12 8 2 2 36:11 26
Linköping 12 6 4 2 18:7 22

Örebro 12 5 4 3 16:14 19
Jitex 12 6 1 5 14:22 19
Kristianstad 12 5 3 4 22:19 18
Tyresö 12 4 3 5 15:18 15
Umeå 12 4 2 6 13:19 14
Sunnanå 12 2 5 5 12:25 11
Djurgården 12 3 1 8 11:19 10
Hammarby 12 1 3 8 9:21 6
AIK 12 1 3 8 5:25 6

KNATTSPYRNA

Hið árlega pæjumót Eyjamanna í 5. flokki kvenna í fót-
bolta fór fram um helgina og gekk vel fyrir sig að
vanda, enda áralöng reynsla og hefð í Eyjum fyrir mót-
um yngstu flokkanna. Breiðablik var sigursælt á

mótinu og sigraði í keppni A-, B- og C-liða en Valur
sigraði í keppni D-liðanna. Fylkir var líka í fremstu röð
og hafnaði í verðlaunasætum í B-, C- og D-liðum. Mynd-
in að ofan er úr viðureign Breiðabliks og Vals.

Ljósmynd/Sigfús Gunnar Guðmundsson

Fjörugt pæjumót í Vestmannaeyjum

í kvöld
KNATTSPYRNA

Úrvalsdeild karla, Pepsi-deildin:
Laugardalsv.: Fram – Stjarnan ...........19.15
Njarðtaksvöllur: Keflavík – Haukar .. 19.15
Kópavogsv.: Breiðablik – Grindavík... 19.15
Vodafonevöllur: Valur – Selfoss.......... 19.15
Kaplakriki: FH – KR ................................ 20

Undankeppni HM karla

Umspil, fyrri leikir:
Austurríki – Holland.............................31:15
Noregur – Litháen ................................27:19
Slóvenía – Ungverjaland .....................27:25
Þýskaland – Grikkland .........................25:20
Slóvakía – Úkraína................................25:30
Serbía – Tékkland .................................27:23
Rúmenía – Rússland ............................ 28:32
Danmörk – Sviss................................... 32:27
Portúgal – Spánn.................................. 26:27

HANDBOLTI

Sundmót smáþjóða

Ásvallalaug í Hafnarfirði:
KARLAR:
50 m bringusund:
Hrafn Traustason, ÍSL .....................31,56
Mattia Guerra, SAN..........................31,58
Konráð Hrafnkelsson, ÍSL ...............32.46
50 m bringusund:
Magnus Jákupsson, FÆR ................26,05
Ágúst Júlíusson, ÍSL.........................26,54
Kristinn Gylfason, ÍSL......................26,75
50 m baksund:
Magnus Jákupsson, FÆR ................27,89
Kolbeinn Hrafnkelsson, ÍSL.............28,43
Tasini Alberto, SAN..........................28,96
50 m skriðsund:
Orri Freyr Guðmundsson, ÍSL ........24,63
Pietro Camilloni, SAN ......................24,68
Paul Mohr, FÆR...............................24,94
200 m fjórsund:
Hocine Haciane Consta, AND.......2.10,07
Hrafn Traustason, ÍSL ..................2.18,58 
Magnus Jákupsson, FÆR..............2.19,84
100 m skriðsund:
Orri Freyr Guðmundsson, ÍSL ........54,33
Pietro Camilloni, SAN ......................54,93
Gerard B. Pujol, AND.......................55,61
100 m baksund:
Kolbeinn Hrafnkelsson, ÍSL.............59,60
Magnus Jakupsson, FÆR..............1.00,19
Tasini Alberto, SAN.......................1.01,91
400 m skriðsund:
Freysteinn V. Viðarsson, ÍSL .......4.26,54
Aron Stefánsson, ÍSL.....................4.26,97
Birgir Viktor Hannesson, ÍSL ......4.35,06
4x100 m fjórsund:
ÍSLAND-B ......................................4.11,63
ÍSLAND-A ......................................4.10,67

FJÖLNIR........................................4.48,37
200 m flugsund:
Jón Þór Hallgrímsson, ÍSL ...........2.16,72
Sigurður F. Kristjánsson, ÍSL ......2.18,19
Oddur Viðar Malmquist, ÍSL ........2.22,22
100 m bringusund:
Hocine Haciane Consta, AND.......1.07,09
Hrafn Traustason, ÍSL ..................1.08,71
Mattia Guerra, SAN.......................1.12,21
200 m baksund:
Kolbeinn Hrafnkelsson, ÍSL..........2.12,30
Magnus Jákupsson, FÆR..............2.13,23
Tasini Alberto, SAN.......................2.15,82
1.500 m skriðsund:
Konráð Hrafnkelsson, ÍSL ..........17.37,25
Daníel Hannes Pálsson, Fjölni ....17.37,33
Hafþór Jón Sigurðsson, SH.........19.53,32
200 m skriðsund:
Damien Assini, LÚX ......................2.02,92
Njáll Þrastarson, ÍSL ....................2.04,37
Gerard Baldrich Pujol, AND.........2.05,18
200 m bringusund:
Hocine Haciane Consta, AND.......2.22,40
Hrafn Traustason, ÍSL ..................2.32,31
Aron Stefánsson, ÍSL.....................2.45,56
100 m flugsund:
Ágúst Júlíusson, ÍSL.........................58,13
Magnus Jákupsson, FÆR ................58,54
Kristinn Gylfason, ÍSL......................59,63
400 m fjórsund:
Hocine Haciane Consta, AND.......4.36,21
Konráð Hrafnkelsson, ÍSL ............4.58,94
Sveinbjörn Pálmi Karlsson, ÍSL ...5.03,37
4x100 m skriðsund:
ÍSLAND ..........................................3.51,98
FJÖLNIR........................................4.07,49
SH ....................................................4.33,57
KONUR:
200 m fjórsund:
Turið Christiansen, FÆR..............2.33,76
Salome Jónsdóttir, ÍSL..................2.33,83
Mónica Ramirez Abella, AND.......2.36,43
50 m baksund:
Birita Debes, FÆR ...........................30,68
Hildur Ármannsdóttir, ÍSL ..............32,28
Snjólaug Hansdóttir, ÍSL .................33,58
50 m skriðsund:
Ingibjörg K. Jónsdóttir, ÍSL............26,73
Hrafnhildur Lúthersdóttir, ÍSL.......27,01
Clelia Tini, SAN.................................27,48
50 m bringusund:
Hrafnhildur Lúthersdóttir, ÍSL.......32,22
Ragnheiður Ragnarsdóttir, ÍSL.......33,82
Tanja Skaalum, FÆR .......................35,69
50 m flugsund:
Bryndís Rún Hansen, ÍSL................28,09
Snjólaug Hansdóttir, ÍSL .................29,94
Paula Mohr, FÆR.............................30,67
100 m skriðsund:
Ingibjörg K. Jónsdóttir, ÍSL............58,82
Halldóra Halldórsdóttir, ÍSL ........1.02,30
Cecilia Eysturdal, FÆR ................1.00,79
100 m baksund:
Mónica Pamirez Abella, AND .......1.07,17
Birita Debes, FÆR ........................1.08,55
Hildur Ármannsdóttir, ÍRB...........1.12,03
400 m skriðsund:
Inga Elín Cryer, ÍSL .....................4.29,91
Cecilia Eysturdal, FÆR ................4.48,27
Sara Pagliarani, SAN.....................4.48,94
4x100 m fjórsund:
ÍSLAND ..........................................4.29,30
FÆREYJAR...................................4.39,88
SH ....................................................5.24,19
200 m flugsund:
Simona Muccioli, SAN....................2.21,11
Silvia Ribes Sabatí, SAN ...............2.30,07
Salome Jónsdóttir, ÍSL..................2.30,49
100 m bringusund:
Tanja Skaalum, FÆR ....................1.18,10
Olivia Ane Freyr, GENT ...............1.18,70
Turið Christiansen, FÆR..............1.19,78
200 m baksund:
Mónica Ramirez Abella, AND.......2.29,01
Birita Debes, FÆR ........................2.30,53
Steingerður Hauksdóttir, Fjölni ...2.42,91
800 m skriðsund:
Inga Elín Cryer, ÍSL .....................9.15,62
Cecilia Eysturdal, FÆR ................9.39,42
Sara Pagliarani, SAN.....................9.41,63
200 m skriðsund:
Hrafnhildur Lúthersdóttir, ÍSL....2.07,00
Cecilia Eysturdal, FÆR ................2.13,14
Silvia R. Sabaty, AND ...................2.13,85
200 m bringusund:
Olivia Ane Freyr, GENT ...............2.45,96
Turið Christiansen, FÆR..............2.49,56
Tanja Skaalum, FÆR ....................2.57,34
100 m flugsund:
Bryndís Rún Hansen, ÍSL.............1.05,31
Simon Muccioli, SAN .....................1.06,19
Paula Mohr, FÆR ..........................1.09,23
400 m fjórsund:
Hrafnhildur Lúthersdóttir, ÍSL....5.00,25
Salome Jónsdóttir, ÍSL..................5.16,18
Ingibjörg Jónsdóttir, ÍSL ..............5.28,45
4x100 m skriðsund:
ÍSLAND ..........................................4.02,64
FÆREYJAR...................................4.20,30
SH ....................................................4.39,54
Loka FINA-stigafjöldi:
ÍSLAND .......................................... 60.595
FÆREYJAR................................... 24.343
ANDORRA...................................... 10.626
SAN MARINÓ ................................. 7.707
LÚXEMBORG ................................. 2.256

SUND

GOLF

Eimskipsmótaröðin

Fitness Sport-mótið í Leirdal

KARLAR:
Sigurþór Jónsson, GK...................... 138 (-4)
Sigmundur Einar Másson, GKG..... 139 (-3)
Axel Bóasson, GK ............................. 140 (-2)
Kristján Þór Einarsson, GKj........... 141 (-1)
Tryggvi Pétursson, GR........................... 144
Guðmundur Á. Kristjánsson, GR........... 145
Pétur Freyr Pétursson, GR ................... 145
Hlynur Geir Hjartarson, GK.................. 145
Björgvin S. Kristjánsson GKR .............. 146
Ólafur H. Jóhannesson, GSE ................. 146
Ottó Sigurðsson, GR ............................... 146
Guðjón H. Hilmarsson, GKG.................. 146
Andri Þór Björnsson, GR ....................... 147
Haraldur Franklín Magnús, GR............ 147
Rúnar Arnórsson, GK............................. 148
Andri Már Óskarsson, GHR .................. 148
Þórður Rafn Gissurarson, GR................ 148
Helgi Birkir Þórisson, GSE.................... 148
Nökkvi Gunnarsson, NK ........................ 149
Árni Páll Hansson, GR............................ 149
Bjarki Freyr Júlíusson, GKG................. 149

Haraldur H. Heimisson, GR................... 149
KONUR:
Valdís Þóra Jónsdóttir, GL............ 149 (+7)
Signý Arnórsdóttir, GK ................. 150 (+8)
Berglind Björnsdóttir, GR ..................... 151
Ragna Björk Ólafsdóttir, GK ................. 153
Tinna Jóhannsdóttir, GK........................ 154
Jódís Bóasdóttir, GK............................... 159
Ingunn Gunnarsdóttir, GKG.................. 161
Eygló Myrra Óskarsdóttir, GO.............. 163
Ingunn Einarsdóttir, GKG..................... 164
Ólafía Þ. Kristinsdóttir, GR.................... 166
Þórdís Geirsdóttir, GK............................ 167
Heiða Guðnadóttir, GKj.......................... 167
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Fjölmennara Pæjumót en í fyrra 
-Einar mótsstjóri ánægður - Þátttakendur tæplega 600 - Gosið í Eyja-

fjallajökli hafði ekki áhrif - Kröfu um að flytja mótið upp á land ekki ansað 
Um helgina er haldið hið árlega 
Pæjumót TM og ÍBV en þar spilar 5. 
flokkur kvenna. Mótinu hefur vaxið 
fískur um hrygg og er mótið fjöl-
mennara en fyrir ári síðan. Mótið 
hefst á fimmtudagsmorgun en lýkur 
um miðjan dag á laugardag. 

Sú nýbreytni að ljúka mótunum á 
laugardegi hefur mælst vel fyrir hjá 
gestum Pæju- og Shellmóts. Dag-
skrá mótsins er með svipuðum hætti 
og síðustu ár, kvöldvaka á fimmtu-
dagskvöldi, grillveisla, landsleikur 
og diskósund á föstudagskvöldi og 
úrslitaleikir á laugardegi. Þess á 
milli verður spiluð knattspyrna frá 
morgni til kvölds. 

Einar Friðþjófsson er mótsstjóri en 
hann sagði í stuttu samtali við 
Fréttir að undirbúningur væri á 
lokastigi. „Undirbúningurinn geng-
ur vel eins og alltaf. Menn ganga í 
sín verk og ef eitthvað vantar upp á, 
þá er því snarlega bjargað. Við erum 
að fá símtöl þar sem fólk er að biðja 

um að fá að vinna á mótinu. Það er 
auðvitað mjög þægilegt fyrir móts-
stjórn. Smári Stefánsson, dómari, 
bað t.d. sérstaklega um að fá að sjá 
um dómaramálin á mótinu." 
Hvað eru margir þátttakendur? 

„I fyrra voru þetta 39 lið sem tóku 
þátt í mótinu en í ár eru þau 52 eða 
þrettán liðum fleira. Með þessu 
fjölgar þátttakendum í mótinu um 
150 og í ár eru þetta tæplega 600 
þátttakendur, eða um það bil hálft 
Shellmót. Pæjumótið er að sækja í 
sig veðrið og félögin eru að átta sig 
á því hvað þetta mót er flott hjá 
okkur. Ég veit það lfka fyrir víst að 
mótið verður enn stærra á næsta ári. 

Ég veit um félög sem eru ekki með 
núna en ætla að senda lið árið 2011. 
Þannig að við erum mjög bjartsýn á 
framhaldið." 

Einar segir að eldgosið í Eyja-
fjallajökli hafí ekki sett strik í 
reikninginn. „Um tíma hafði fólk 
miklar áhyggjur af þessu og við 
fengum nokkur símtöl. T.d. var fólk 
sem fullyrti að mótið yrði fært upp á 
land en það kom aldrei til greina hjá 
okkur. Pæju-ogShellmótiníEyjum 
verða bara haldin í Eyjum, svo ein-
falt er það nú. Við héldum bara 
okkar striki enda kom það í ljós að 
þessar áhyggjur fólks reyndust 
óþarfar," sagði Einar að lokum. 

VIÐ ERUM ÞJÓNUSTUAÐILI 
TOYOTA í EYJUM 

SMURSTÖÐOGALHUÐABÍLAVIÐGEÐIR / VIÐ ERUM Á MÓTI STRAUMI. 

Landeyjahöfn: 

Fjórar 
ferðir í 
höfn 

-segir Arni Johnsen -
Ráðherra jákvæður 

fyrir smábátaaðstöðu 
„Ég hef fulla trú á að ráðherra 
muni á næstunni koma til móts 
við kröfu Eyjamanna um lág-
mark fjórar ferðir á dag allan 
ársins hring í Landeyjahöfn, 
miðað við ákveðnar upplýsing-
ar sem ég hef," sagði Arni 
Johnsen, alþingismaður, í sam-
tali við Fréttir. 

Samkvæmt vetraráætlun var 
gert ráð fyrir þremur ferðum 
virka daga sem að mati bæjar-
stjórnar Vestmannaeyja er 
óviðunandi og setti hún fram 
kröfu um fjórar ferðir alla 
daga ársins. Kostnaður við 
fjöigun ferða er 18 milljónir og 
ákváðu bæjarstjórn og Eimskip 
að leggja fram 12 milljónir 
gegn því að ríkið kæmi með 
þær 6 milljónir sem upp á 
vantar. 

„Málið var í uppnámi eftir 
fund allra þingmanna Suður-
kjördæmis með Kristjáni 
Möller, samgönguráðherra um 
daginn," sagði Arni. „En eftir 
að ég ræddi við hann er málið 
komið á rekspöl. Ég tel tryggt 
að við fáum fjölgun ferða en 
málið snýst líka um aðstöðu 
fyrir smábáta í Landeyjahöfn 
og fleiri atriði í lokafrágangi. 
Aðstaða fyrir smábáta er sjálf-
sögð og eðlileg krafa því þarna 
verða mörg hundruð bátar á 
ferðinni. Lögum samkvæmt 
ber líka að skaffa þeim ákveðið 
öryggi og til þess þarf aðstöðu í 
höfninni. Þetta allt er ráðherra 
að skoða en gert er ráð fyrir að 
um 150 milljónir króna vanti 
til að klára þessi mál. Ég hef 
bent á ódýrari kost sem ráð-
herra hefur sýnt áhuga. 

Kristján stendur frammi fyrir 
því að þurfa leysa þetta í einum 
pakka og ég er sannfærður um 
að hann mun gera það," sagði 
Arni að endingu. 
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Pæjumót ÍBV og TM 2010 : 

Iékutil úrslitaá 
hafði betur4:l. 

Glæsilegt Pæjumót ÍBV og TM í Vestmannaeyjum um helgina: 

Mót sem stækkar ár frá ári 
Einu stærsta Pæjumóti ÍBV og 
TM síðari ára lauk með pompi og 
prakt í íþróttahúsinu um miðjan 
dag á laugardaginn. Alls voru um 
550 þátttakendur í mótinu, sem er 
fjölgun um 130 frá því í fyrra. 
Einu sinni sem oftar var Breiða-
blik áberandi í hópi verðlauna-
hafa en Breiðablik sigraði í A-, B-
og C-flokki en Valur í D-flokki. 

Veðrið hefur ávallt mikið um það að 
segja hvernig mótshaldið tekst en 
ekki verður annað sagt en að veður-
guðirnir hafi verið hliðhollir 
Eyjamönnum. Smávæta var fyrsta 
morguninn en eftir það skein sól í 
heiði og veður var allt hið besta. 
Undir lok mótsins fór svo að rigna, 
það slapp fyrir horn en það kom 
vissulega niður á aðsókn á sjálfan 
úrslitaleikinn enda hafa áhorfendur 
oft verið fleiri á lokaleik mótsins. 

Dagskrá mótsins var einnig þétt-

skipuð. Fyrir utan alla fótboltaleik-
ina var boðið upp á kvöldvöku á 
setningu mótsins en þar var m.a. 
hvert félag með eitt atriði í hæfi-
leikakeppni mótsins og augljóst að 
sumar stelpurnar höfðu lagt á sig 
mikla vinnu við undirbúning 
keppninnar. Jónsi í hljómsveitinni 
Svörtum fötum hélt uppi stuðinu og 
var í dómnefnd keppninnar ásamt 
þeim Ölmu Eðvaldsdóttur og Silju 
Elsabetu Brynjarsdóttur. 

Spilað frá morgni til kvölds 
Á föstudagskvöldið var svo lands-
leikur þar sem Landsliðið spilaði á 
móti Pressuliðinu. Leiknum lauk 
með stórmeistarajafntefli, 2:2 en 
eftir landsleikinn var boðið upp á 
grillveislu og síðan diskósund í 
sundlauginni. Urslitaleikirnir fóru 
svo fram á laugardeginum en byrjað 
var alla dagana að spila klukkan átta 
um morguninn og var spilað fram á 

kvöld. I mótslok var svo glæsileg 
verðlaunaafhending og lokahóf í 
íþróttahúsinu. 

Æsispennandi úrslitaleikir 
Eins og áður sagði var Breiðablik 
áberandi meðal sigurvegara í mót-
inu. í úrslitaleik D-liða spiluðu 
Fylkir og Valur en Valsstúlkur höfðu 
betur í æsispennandi leik, 2:0. Hjá 
C-liðum voru það Breiðablik og 
Fylkir sem mættust og höfðu 
Blikastúlkur betur, 3:0. Blikastúlk-
ur höfðu líka betur í flokki B-liða 
þar sem þær léku gegn Val en úrslit 
leiksins urðu 2:1 eftir hörku-
viðureign. Sjálfur úrslitaleikur 
mótsins, í flokki A-liða var á milli 
Breiðabliks og FH. Breiðablik hafði 
nokkra yfirburði í fyrri hálfleik og 
var 2:0 yfir í hálfleik. Blikastúlkur 
bættu þriðja markinu við í upphafi 
síðari hálfleiks en þá tóku FH-ingar 
við sér, minnkuðu muninn í 3:1 og 

hleyptu smá spennu í leikinn. En 
Blikastúlkur sýndu yfirburði sína í 
mótinu, bættu við fjórða markinu og 
voru vel að sigrinum komnar. 

Úrslitaleikinn dæmdi Guðrún 
Fema Ólafsdóttir, ungur og efni-
legur kvendómari, sem hefur verið 
að dæma í úrvalsdeild kvenna en 
sjálf hafði hún aldrei áður komið á 
Pæjumótið í Eyjum. Guðrún Fema 
sagði í stuttu samtali við blaðamann 
að hún hefði gjarnan viljað vera 
lengur á mótinu. 

Einar Friðþjófsson, mótsstjóri 
sagði í síðustu viku að mótið væri 
að stækka og yrði enn stærra á næsta 
ári. Það er jákvætt enda hafa 
Eyjamenn upp á margt að bjóða 
fyrir ungar og upprennandi knatt-
spyrnukonur. Auðveldari samgöng-
ur á sjó ýta sjálfsagt undir áhugann 
þannig að vonandi munu bæði 
Pæjumótið og Shellmótið stækka á 
næstu árum. 

Verðlaunahafar 
Pæjumótsins 

A-lið. 
1. Breiðablik 
2.FH 
3. Fjölnir 

B-lið 
1. Breiðablik 
2. Valur 
3. Fylkir 

C-lið 
1. Breiðablik 
2. Fylkir 
3. Valur 

D-lið 
1. Valur 
2. Fylkir 
3. Breiðablik 

Prúðasta liðið - Grindavík 
Efnilegasti leikmaður Pæju-
móts IBV og TM - Selma Sól 
Magnúsdóttir, Breiðabliki. 

BLIKASTULKUR FOGNUÐU vel og innilega þegar þær fengu 
bikarinn í hendurnar frá landsliðsþjálfaranum, Sigurði Ragnari. 

EFNILEGUST á Pæjumótinu 
Selma Sól Magnúsdóttir. 
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GENGI ÍBV hefur oft verið betra á Pæjumótinu en í ár en stelpurnar 
fögnuðu sigrúm sínum með Iéttum og skemmtilegum dansi. 

LANDSLIÐSKONAN Díana Helga Guðjónsdóttir úr IBV stóð sig vel í 
landsleik Pæjumótsins þar sem Landsliðið lék gegn Pressuliðinu. 

VEL SKREYTTUR. Þjálfari 
Skallagríms var með náglalakk 

og litaðan koll á mótinu. 
FRABÆR STEMMNING. Jónsi úr Svörtum fótum fékk stelpurnar til 

að syngja og tralla á setningarhátíð Pæjumótsins. 
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I Pæjumót ÍBV og TM: Mart in Eyjólfsson 

Allt fyrsta flokks í Eyjum 
Martin Eyjólfsson þekkja líklega 
flestir Eyjamenn sem komnir eru 
til vits og ára. „Bjargvætturinn" 
er í ^uðatölu hjá stuðningsmönn-
um IBV eftir að hafa skorað mik-
ilvæg mörk tvö ar í röð sem komu 
í veg fyrir að IBV félli niður úr 
efstu deild. Martin hefur síðustu 
ár verið búsettur á höfuðborg-
arsvæðinu en var staddur á Pæju-
mótinu um helgina með dóttur 
sinni, Sylvíu Martinsdóttur, sem 
keppti með Fram. 

„Það var bara gaman að kynnast 
þessu sem aðstandandi keppanda," 
sagði Martin í samtali við blaða-
mann. „Ég hef alltaf verið hinum 
megin við borðið, bæði sem skrásetj-
ari hjá Lalla Kobba og svo sem 
dómari. En ég sé að þetta gengur 
sem fyrr eins og vel smurð vél enda 
valinn maður í hverju rúmi. Mér 
fannst sérstaklega gaman að fylgjast 
með viðbrögðum mótsgesta í 
kringum mig. Það voru allir mjög 
jákvæðir í garð mótsins enda móts-
haldið í föstum skorðum og 
Framararnir töluðu mikið um það 
hversu skipulagið væri gott og 
hversu vel væri staðið að mótinu í 

heild sinni. Fram gisti í Kiwanis-
húsinu og þau voru mjög ánægð þar 
en ég var reyndar sjálfur á æsku-
slóðum á Brimhólabrautinni." 
Hvernig gekk svo Fram á mótinu? 
„Frömurum gekk upp og niður, aðal-
lega niður. En stelpurnar voru glaðar 

MARTIN ásamt dóttur sinni Sylvíu. 
og lögðu sig allar fram í leikjunum 
og það er aðalatriðið. Það er verið 
að byggja upp kvennaknattspyrnu 
hjá Fram, menn hafa tekið þau mál 
fastari tökum og nú er t.d. teflt fram 
meistaraflokki í fyrsta skipti í mörg 
ár. Mér sýnist vera nokkuð bjart 

framundan hjá Fram." 
Er þetta fyrsta mótið sem þú ferð á 
semforeldri? 
„Nei við fórum á Siglufjörð í fyrra 
og vorum líka á Símamótinu í 
Kópavogi. Símamótið er allt annars 
eðlis enda koma langflestir keppend-
urnir af höfuðborgarsvæðinu, mæta 
um morguninn og fara svo heim um 
kvöldið. En hér og á Siglufirði gista 
allir og þar var mjög vel staðið að 
mótshaldinu eins og hér. Eyjamenn 
voru auðvitað frumkvöðlar í svona 
mótshaldi en sem betur fer hafa fleiri 
fylgt í kjölfarið og sýnt að þetta er 
hægt annars staðar. En það jafnast 
auðvitað ekkert á við að vera í 
Eyjum, sérstaklega eftir að nýja 
sundlaugarsvæðið var tekið í notkun. 
Mikil ánægja með það hjá Fram-
stelpunum og svo var maturinn hjá 
Einsa kalda og hans fólki fram-
úrskarandi. Aðstaðan uppi í Hóll var 
meira í líkingu við fínt veitingahús 
en ekki eins og mötuneyti eins og oft 
vill verða í svona mótum. En það er 
bara eins og með mótið allt saman, 
þetta er allt fyrsta flokks," sagði 
Martin að lokum. 

Pæjumót ÍBV og TM: Guðmundur Hreiðarsson 

Á réttri leið með mót sem þetta 
Guðmundur Hreiðarsson, fyrrum 
markvörður og núverandi mark-
yarðaþjálfari kvennalandsliðs 
íslands í knattspyrnu, var að 
fylgjast með mótinu þegar blaða-
maður Frétta rakst á hann. 
Dóttir Guðmundar, Bríet, var að 
taka þátt í Pæjumótinu í fyrsta 
skipti og Guðmundur þar af 
leiðandi líka. Hann sagði í samtali 
við Fréttir að hann hefði haft 
gaman af því að fylgjast með móts-
haldinu. 

„Ég kom hingað á föstudagsmorgni 
og er að fylgjast með dóttur minni í 
Breiðabliki. Ég hefði komið fyrr ef 
ég hefði ekki verið að sinna öðrum 
skylduverkum með KR í Laugar-
dalnum á fimmtudagskvöldið. Það 
var reyndar mjög ljúft skylduverk 
sem hélt mér frá Eyjum en það hefði 
engu að síður verið gaman að koma 

Guðmundur og dóttir hans, Bríet 
skemmtu sér bæði vel á 

Pæjumótinu. 
og fylgjast með frá upphafi. Mér 

finnst rosalega vel að mótinu staðið 
og gaman að fylgjast með 
stelpunum, þessari ástríðu hjá þeim 
að spila fótbolta. Hér er gleðin 
númer eitt, tvö og þrjú en alvaran 
alltaf í bakhöndinni. En þetta er vel 
skipulagt mót, vel að öllu staðið og 
stelpurnar hjá Breiðabliki eru mjög 
ánægðar með móttökur, skipulag, 
leikina, dómgæslu og ekki yfir 
neinu að kvarta." 

Mikilvægt fyrir fótboltann 
Guðmundur segir mót eins og 
Pæjumótið afar mikilvægt fyrir 
kvennaknattspyrnuna í landinu. „Ég 
hef nú unnið með kvennalandsliðinu 
lfka og tek dóttur mína sem dæmi 
hvað svona mót skipta miklu máli. 
Fyrir einu ári síðan hafði hún engan 
áhuga á fótbolta og alveg sama hvað 
var reynt, áhuginn var enginn. Svo 
fór ég með hana á frumsýningu á 

myndinni Stelpurnar okkar. Þar sá 
hún stelpur spila fótbolta, 
stemmningu hjá þeim og sá þær 
stefna að einhverju. Eftir myndina 
spurði hún mig hvort ég væri til í að 
koma í fótbolta. Ég vil meina að 
Vestmannaeyingar eigi mikinn þátt í 
því að halda uppi áhuga barna á fót-
bolta með því að halda þessi glæsi-
legu mót, bæði fyrir stelpur og 
stráka. Stelpurnar eru líka að sýna 
það getulega, tæknilega og áhuga-
lega séð að þær eru ekkert síðri en 
strákarnir. Svo sér maður að þótt 
gleðin sé númer eitt, þá er kappið 
vissulega til staðar og það er 
augnabliks svekkelsi ef hlutirnir 
ganga ekki upp en það er bara 
jákvætt. Þannig að ég segi að 
framtíðin í íslenskri knattspyrnu er 
björt ef fleiri mót í þessum 
gæðaflokki eru haldin. Þá erum við 
á réttri leið." 

Pepsídeild karla: IBV - Fylkir 1:0 

í fyrsta sinn á toppinn síðan 2004 
- Staða ÍBV mjög góð þegar þriðjungur mótsins og helmingur útileikja er að baki 

Staðan ÍBV er óneitanlega góð í 
upphafi íslandsmótsins en nú 
þegar um þriðjungi mótsins er 
lokið, er IBV í 1. - 4. sæti ásamt 
Fram, Val og Keflavík en öll eru 
liðin með 14 stig. Það sem ÍBV 
hefur kannski fram yfir önnur lið, 
er að Eyjamenn hafa spilað fimm 
af sjö Ieikjum á útivelli en alls 
leika liðin ellefu leiki á_ útivelli í 
sumar. Nú síðast lagði ÍBV Fylki 
að velli á Hásteinsvelli. Lokatölur 
1:0 en það var Þórarinn Ingi 
Valdimarsson sem skoraði sigur-
markið mikilvæga. 

Leikur liðanna var lítið fyrir augað, 
sérstaklega fyrri hálfleikur sem var 
hreint út sagt lélegur. Fyrsta mark-
tilraunin kom ekki fyrr en á 20. 
mínútu þegar Matt Garner skallaði 
að marki Fylkis. Síðari hálfleikur 
var mun fjörugri og fengu bæði lið 
algjör dauðafæri strax í upphafi 
hans. En vendipunktur leiksins var 
á 59. mínútu þegar Fylkismenn 
misstu einn mann af velli með rautt 
spjald og eftir það voru Eyjamenn 

Þótt leikmenn berjist á vellinum er stutt í grínið. Eyþór Helgi 
Birgisson, leikmaður IBV og Þórir Hannesson, leikmaður Fylkis 

sjá eitthvað spaugilegt í leik liðanna á sunnudaginn. 

útivelli en KR hafði betur gegn ÍBV 
á Hásteinsvelli í bikarkeppninni fyrr 
í sumar. Það verður því væntanlega 
hörkuviðureign enda er KR sofandi 
risi og spurning hvaða lið verði svo 
óheppið að vekja risann. KR-ingar 
líta væntanlega á leikinn gegn ÍBV 
sem upplagt tækifæri til að rétta sinn 
hlut í Islandsmótinu en gengi ÍBV á 
útivelli í sumar hefur verið afar gott. 
Stuðningsmenn ÍBV ættu því ekki 
að sleppa því að mæta í Frosta-
skjólið á sunnudaginn. 

Pepsídeild karla 

mun sterkari. Þórarinn Ingi 
Valdimarsson skoraði eina mark 
leiksins á 69. mínútu þegar hann 
afgreiddi boltann glæsilega í 
fjærhornið eftir að Fylkismönnum 
mistókst að hreinsa. Fylkismenn 
voru reyndar hársbreidd frá því að 
jafna metin á 90. mínútu þegar þeir 
áttu hörkuskalla en rétt yfir. Upp frá 

því komst Eyþór Helgi Birgisson í 
algjórt dauðafæri en í stað þess að 
senda á Yngva Borgþórsson, sem 
var með honum gegn markverði 
Fylkís, ákvað Eyþór að skjóta og 
það beint í markmanninn. Hins 
vegar var flautað til leiksloka stuttu 
síðar. 

Næst leika Eyjamenn gegn KR á 

Fram 
Valur 
ÍBV 
Keflavík 
Breiðablik 
FH 
Stjarnan 
Fylkir 
Selfoss 
KR 
Haukar 
Grindavík 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

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

2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
3 
3 
0 

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

14:9 
14:10 
11:7 
7:7 

13:9 
12:12 
16:11 
13:14 
11:12 
11:13 
7:16 
6:15 

14 
14 
14 
14 
11 
11 
9 
8 
7 
6 
3 
3 

I Iþróttir 

James Hurst 
áfram hjá ÍBV 

Enski bakvörðurinn sterki, James 
Hurst, mun leika eitthvað áfram 
með ÍBV í sumar. Samkvæmt 
fyrsta samningi milli ÍBV og 
Portsmouth, var Hurst lánaður til 
Eyjamanna í mánuð og átti hann 
að snúa aftur heim eftir leikinn 
gegn Fylki. IBV óskaði hins 
vegar eftir því að hafa leikmann-
inn áfram enda hefur hann verið 
einn sterkasti leikmaður deild-
arinnar. Porstmouth hefur 
samþykkt nýjan samning en leik-
maðurinn er lánaður í mánuð í 
senn. Enska 1. deildarfélagið 
getur þó kallað í hann hvenær sem 
er á samningstímanum. 

Stórsigur 2. 
flokks kvenna í 

Garðabæ 
Annar flokkur kvenna lagði 
Stjörnuna að velli í Garðabænum 
0:5 en staðan í hálfleik var 0:2. 
Þriðji flokkur karla tapaði hins 
vegar fyrir ÍR á útivelli 5:0 á laug-
ardaginn. Fjórði flokkur karla tók 
á móti Víkingum á fimmtudaginn. 
A-liðið gerði 1:1 jafntefli, B-liðið 
tapaði 3:4 en C-liðið vann 5:3. 
Fimmti flokkur karla lék á móti 
Val á útivelli síðasta föstudag. A-
liðið tapaði 5:2, B-liðið vann stór-
sigur 1:11, C-liðið vann 4:6 og D-
liðið vann 0:4. Daginn eftir léku 
strákarnir svo gegn Haukum. A-
liðið tapaði 5:2, B-liðið 5:0, C-
liðið 13:0, Dl tapaði 8:1 og D2 
tapaði 6:1. 

Margrét Lára 
skoraði 

Margrét Lára Viðarsdóttir tryggði 
Kristianstad eitt stig í sænsku 
úrvalsdeildinni í knattspyrnu um 
helgina þegar hún skoraði úr 
vítaspyrnu á síðustu andartökum 
leiksins við Sunnaná. Heimaliðið 
komst yfír í leiknum en leikmenn 
Kristianstad gáfust ekki upp og 
fengu víti þegar ein mínúta var 
komin fram yfir venjulegan leik-
tíma og úr spyrnunni skoraði 
Margrét Lára, 1:1. 

Framundan 
Fimmtudagur 17. júní 
Kl. 12.00 Fjarðab./Leiknir-ÍBV 
1. deildkvenna. 
Föstudagur 18. júní 
Kl. 17.00 ÍBV-Selfoss 
4. flokkur kvenna. 
Kl. 18.00 ÍBV-Haukar 
3. flokkur karla, AB. 
Laugardagur 19. júní 
Kl. 14.00 KFS-Vængir Júpíters 
3. deild karla. 
Kl. 14.00 Víkingur-ÍBV/KFS 
2. flokkur karla. 
Kl. 16.00 Þór/KA/Völsungur-ÍBV 
2. flokkur kvenna. 
Sunnudagur 20. júiií 
Kl. 19.15 KR-ÍBV 
Pepsídeild karla. 
Kl. 14.00 ÍBV-Þór/KA/Völsungur 
2. flokkur kvenna. 
Mánudagur 21. júní 
Kl. 19.00 ÍBV-ÍR 
l.deildkvenna. 
Þriðjudagur 22. júní 
Kl. 19.00 ÍBV/KFS-Gr.vík/N.vfk. 
2. flokkur karla. 
Miðvikudagur 23. júní 
Kl. 17.00 ÍBV-Stjaraan 
5. flokkur karla, ABCD. 
Kl. 17.00 ÍBV-Haukar 
5. flokkur kvenna C-lið. 
Kl. 19.00ÍBV-Fylkir 
2. flokkur kvenna. 
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PÆJUMÓT ÍBV OG TM var haldið um síðustu helgi en mótið hefur sjaldan verið jafn fjölmennt og í ár. 
Eins og venja er, fór fram landsleikur mótsins þar sem Landsliðið lék gegn Pressuliðinu. Díana Helga 

Guðjónsdóttir var fulltrúi ÍBV í Landsliðinu. Sjá blaðsíður 18 og 19 í Fréttum í dag. 

Hlakka til að skreppa í 
sunnudagsbíltúr til Eyja 
-segir Sigmar Jónsson sem reka mun farþegaaðstöðu í Landeyjahöfn 
Strandaglópur ehf. rekur afgreiðslu 
Herjólfs í Landeyjahöfn en Sigmar 
Jónsson er eigandi og framkvæmda-
stjóri fyrirtækisins. Sigmar hefur í 
nokkur ár starfað við Bakkaflugvöll 
en færir sig nú um set og kemur til 
með að hafa umsjón með afgreiðslu 
skipsins, farþegaaðstöðu og svæð-
inu í kring. 
„Þetta leggst ljómandi vel í mig. Ég 

reikna með að vera með tvo til þrjá 
starfsmenn með mér þegar komin er 
reynsla á þetta. Ég verð var við 
mikinn áhuga hér á svæðinu í kring 
og sérstaklega er fólk ánægt með að 
geta skroppið með fjölskylduna í 
sunnudagsbíltúr til Eyja," sagði 
Sigmar en taldi að tíminn yrði að 
leiða í ljós hver framtíð Bakkaflug-
vallar verður með tilkomu Land-
eyjahafnar. „Það má reikna með að 

SIGMAR er Eyjamönnum að 
góðu kunnur eftir margra ára 

starf á Bakkaflugvelli. 

umsvifin verði minni en það getur 
allt gerst." 
Sigmar sagði farþegaaðstöðuna við 

höfnina vera ágæta en húsið mun 
verða um 317 fermetrar eða 260 að 
grunnfleti. Ekki hefur verið ákveðið 
hvort veitingasala verður í farþega-
aðstöðunni eða sjálfsalar. „Ég 
reikna með að það verði mikil traff-
ík og fari vaxandi. Það er spennandi 
að takast á við þetta enda allt nýtt. 
Ný aðstaða, höfn og siglingaleið. 
Nú eiga menn möguleika á að ferð-
ast fram og til baka samdægurs og 
það verður spennandi að fylgjast 
með þróuninni. Eg veit ekki hvaða 
áhrif það hefur á sölu á gistingu í 
Eyjum en auðvitað vilja einhverjir 
gista á staðnum. En þetta verður að 
koma í ljós," sagði Sigmar. 

Þór stækkar 
við sig 

Undanfarnar vikur hafa verið 
miklar framkvæmdir í húsakynn-
um Vélaverkstæðisins Þórs við 
Norðursund. 
Búið er að lyfta þakinu á annarri 

af tveimur álmum byggingarinnar 
og stækka þannig vinnusalinn. 
Garðar Garðarsson, fram-
kvæmdastjóri Þórs sagði í stuttu 
samtali við Fréttir að með þessu 
stækki salurinn í 200 fermetra. 

„Auk þess að lyfta þakinu, þá 
steypum við gólfplötuna og 
hækkum hana þannig að gólfflöt-
urinn er allur í sömu hæð. Með 
þessu fáum við einn stóran sal en 
þetta rými, sem við erum að 
breyta, nýttist mjög illa áður. Það 
eru 2Þ sem sjá um þessar breyt-
ingar hjá okkur en Þór Engla og 
hans menn hafa unnið þetta hratt 
og örugglega. Svo er húsið púss-
að að utan og málað en ætli þetta 
verði ekki tilbúið í haust," sagði 
Garðar. 

UNNIÐ við að frysta makríl í Isfélaginu. 

Makrílveiðar ganga þokkalega 
Nokkur gangur er kominn í makrfl-
og sfldveiðar. Hjá Isfélaginu hefur 
Júpíter landað þrisvar, samtals um 
600 tonn af makrfl sem unnin eru til 
manneldis. „Þá eigum við von á 
Þorsteini með 160 tonn en þeir eru 
að fá makríl sex til sjö tíma austur af 
Eyjum," sagði Páll Scheving, þegar 
rætt var við hann í gær. 
Hjá Vinnslustöðinni eru Kap VE og 

Sighvatur Bjarnason VE saman á 
makrílveiðum á partrolli. Guðni 
Ingvar Guðnason, útgerðarstjóri 
Vinnslustöðvarinnar, sagði að skipin 

hafi komið inn með 100 tonn af 
makríl í vikunni og hefðu farið aftur 
út á þriðjudagskvöldið. 

Huginn VE er á sfldar- og makríl-
veiðum. Páll Guðmundsson, út-
gerðarstjóri, sagði að skipið kæmi 
inn til löndunar á föstudaginn með 
fullfermi. „Það eru um 500 tonn af 
frystu. Þar af eru þetta um það bil 
400 tonn af sfld en rest makríll. 
Þessu verður landað á föstudaginn 
og svo haldið aftur út og þannig 
verður það vonandi næstu mánuði." 

Haf ðu Lund inni í 
myndinni í sumar... 
LUNDUR er fjölskylduvænn sumarleyfisstaður í Öxarfirði, 
skammt frá Ásbyrgi, fyrir hópa og einstaklinga. I boði er 
m.a. fjölbreytt gisting, góður matur á góðu verði, tjald-
stæði, frítt í sundlaug og pott fyrir alla næturgesti. 

LUNDUR F E R Ð A Þ J Ó N U S T A w w w . l u n d u r t r a v e l . c o m 
Nánari upplýsingar i simum 822 6632 (Sibba) eða 696 3667 (Eyvi) 

VIKUTILBOÐ 
17.-23. júní 

MS AB drykkur 

verð nú kr 9 8 / " 
vcrð óður kr 122,-

SS lærissneiðar blabcrja 

verð nú kr/kg 2 2 9 8 / -
verð áéur kr/kg 2828,-

SS Grillborgara 4«kfroii4 

verð nú kr 2 8 8 / -
verð áður kr 355,-

OPNUNARTIMI: 
Món. - Föst. 
kl. 7.30 -19.00 
Laugardaga 
kl.10.00 -19.00 
Sunnudaga 
kl.11.00 - 19.00 

http://www.lundurtravel.com
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Mikið fjör var á hinu árlega Pæju-
móti ÍBV í knattspyrnu sem fór í
Vestmannaeyjum fyrr í þessum
mánuði. Tæplega 800 stúlkur tóku
þátt í mótinu, sem er eitt það
stærsta til þessa, og auk þess að
spila fótbolta frá morgni til kvölds á
Þórsvelli, Týsvelli, Hásteinsvelli og í
hinni glæsilegu knattspyrnuhöll, var
ýmislegt í boði fyrir pæjurnar svo
sem kvöldvaka, þar sem hvert félag
bauð upp á eitt „idol“-atriði, grill-
veisla og diskósund í sundlauginni. 

Stelpurnar létu frekar leiðinlegt
veður ekkert slá sig út af laginu
heldur skemmtu sér hið besta. 70 lið
tóku þátt í mótinu frá 21 félagi og
hefur mótið stækkað ár frá ári og til
marks um það tóku 35 lið þátt í
mótinu 2009 og 52 í fyrra. Reikna má

með að fjöldi mótsgesta hafi verið
um 1.200 en fjölmargir foreldrar og
forráðamenn komu til Eyja á meðan
á mótinu stóð.

Lið KA frá Akureyri gerði það
gott á mótinu en A-lið félagsins var
Pæjumótsmeistari. KA var valið
prúðasta liðið á mótinu og þá átti
Akureyrarliðið efnilegasta leikmann
mótsins, Margréti Árnadóttur. 

Hjá B-liðum varð Stjarnan hlut-
skarpast, FH í flokki C-liða og
Stjarnan í flokki D-liða. 

Meðfylgjandi myndir tók Sigfús
Gunnar Guðmundsson í „lands-
leiknum,“ hinum árlega úrvalsleik
mótsins, þar sem Óskar Pétur Frið-
riksson myndaði KA-stúlkurnar sem
voru sigursælar á mótinu.
gummih@mbl.is

Ljósmynd/Óskar Pétur Friðriksson

Glæsilegt Pæju-
mót að vanda 
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PÆJUMÓT TM og ÍBV í síðustu viku er það fjölmennasta í mörg ár. Veðurguðirnir voru ekkert sérstaklega hliðhollir mótshöldurum en stelp-
urnar létu það ekki á sig fá. Hér má sjá eina heimastúlkuna í baráttunni við leikmann Stjörnunnar en engum sögum fer af því hvor hafði betur. 

= Aldrei meiri óvissa 
n -Það er álit Irisar Róbertsdóttur - Stefán Friðriksson: Fresta átti báðum 

Litla kvótafrumvarpið var samþykkt 
á Alþingi á laugardaginn en þá 
höfðu verið gerðar á því umtals-
verðar breytingar en þær nægðu 
ekki til að sátt næðist. Stóra frum-
varpið var lagt til hliðar og verður 
tekið upp í haust. Verði það sam-
þykkt er um algjöra uppstokkun á 
fiskveiðistjórnunarkerfmu að ræða. 
Sátt var um að fara hina svokölluðu 
samningaleið þar sem samið yrði 
við útgerðir um nýtingarrétt til 
ákveðins árafjölda. Aftur á móti er 
deilt um framsalið sem sjávarút-
vegsráðherra vill að verði aflagt á 15 
árum. Slagurinn stendur líka um 
lengd samninganna og um hina 
svokölluðu potta ráðherra. 

Eitt stærsta málið í litla frum-
varpinu er að strandveiðipotturinn 
verður stækkaður þegar á þessu árí 
um 2500 tonn, 1900 tonn í þorski og 

600 í ufsa. Koma þau til úthlutunar í 
næsta mánuði. 

Allir umsagnaraðilar, samtök út-
gerðar, sjómanna og sveitarstjórnir 
hafa lýst sig andvíg tillögum rikis-
stjórnarinnar sem hopaði nokkuð 
áður en litla frumvarpið var afgreitt 
frá Alþingi. Samkvæmt upphaflega 
frumvarpinu átti ráðherra að fá 
13.000 tonn til ráðstöfunar en niður-
staðan varð 4500 tonn. 

Aðrar veigamiklar breytingar sem 
gerðar voru á litla frumvarpinu eru 
tvær. I fyrsta lagi fær sjávarútvegs-
ráðherra 4.500 þorskígildistonn á 
hverju fiskveiðiári til ráðstöfunar til 
að mæta áföllum vegna verulegra 
breytinga á magni kvóta eða með 
byggðasjónarmið að leiðarljósi. I 
upphafi átti ráðherra hafa til ráðstöf-
unar 13.000 tonn þegar allt var talið. 
Mikil andstaða var við þetta ákvæði 

og það þó potturinn væri minnkaður 
verulega. 

Hin stóra breytingin er að veiði-
gjald hækkar úr 9,5% af framlegð 
útgerðar í 13,3%. Sem þýðir að 
veiðigjaldið hækkar um 40% en 
ekki 70% eins og ráðherra ætlaði 
sér, að 16,2% af framlegð útgerð-
arinnar. Ekkert verður af því að 
15% renni til sveitarfélaga enda 
óvíst að það ákvæði stæðist 
stjórnarskrá. 

Það rennur því allt í ríkissjóð og er 
aukaskattur á útgerð, sjómenn og 
sveitarfélög sem byggja afkomu 
sína á sjávarútvegi. 
„Við erum að skoða málið en hefð-

um viljað sjá að báðum frumvörp-
unum hefði verið frestað og málin 
tekin til gagngerrar endurskoðunar," 
sagði Stefán Friðriksson, fram-
kvæmdastjóri ísfélagsins og for-

maður Útvegsbændafélags Vest-
mannaeyja og talar þar örugglega 
fyrir munn margra. 

„Þetta er ólíðandi - og það hefur 
aldrei verið meiri óvissa um stjórn 
fiskveiða en nú. Stjórnarflokkarnir 
sjálfir ná ekki einu sinni saman. 
Sáttanefndin sem fjallaði um stjórn 
fiskveiða náði sögulegri sátt og 
samkomulagi sem hefði auðvitað átt 
að vera grundvöllur breytinganna. 
En ríkisstjórnin kaus ófrið þegar 
friður var í boði og undirstöðuat-
vinnugrein þjóðarinnar er í heimatil-
búnu uppnámi - ofan á allt annað 
sem yfir okkur hefur gengið," segir 
íris Róbertsdóttir, varaþingmaður 
Sjálfstæðisflokksins sem sat á þingi 
þegar slagurinn fór fram. 

Sjá bls. 8 og 9. 

SLOKKVILIÐ á vettvangi. 

Megn 
bensínlykt 

upp úr 
ræsum 

íbúar við Vestmannabraut urðu 
fyrir óskemmtilegri reynslu þegar 
megna bensínlykt lagði upp úr 
ræsum við götuna á þriðju-
dagskvöld. Lögregla kallaði út 
slökkvilið vegna eldhættu og 
slökkvilið brá á það ráð að skola 
út ræsi með vatni og sérstökum 
hreinsiefnum. 

„Þetta var mjög megn lykt bæði 
upp úr niðurföllum og inni í 
nokkrum húsum. Við skoðuðum 
bensínstöðina við Faxastíg og þar 
var allt í góðu lagi. Líklegasta 
skýríngin er að einhver hafi hellt 
niður bensíni eða þynni en það 
þarf ekki nema lítið magn til að 
eiturgufur myndist og geta verið 
stórhættulegar," sagði Ragnar 
Baldvinsson slökkviliðstjóri þeg-
ar hann var spurður út í málið. 

„Við skoluðum ræsin og not-
uðum sérstök hreinsiefhi sem eru 
notuð við þessar aðstæður. Þetta 
tók nokkra klukkutíma og smám 
saman dró úr lyktinni. íbúum stóð 
ekki á sama og yfirgáfu nokkur 
hús þar sem megn lykt var inni. 
Ég vil benda fólki á að það er 
harðbannað að hella spilliefnum í 
niðurföll, það má alls ekki. Ef 
menn þurfa að losa sig við slík 
efni þarf að fara með þau upp í 
Sorpu þar sem þeim er eytt," 
sagði Ragnar. 

VIÐ ERUM DAGLEGA A FERÐINNI 
MEÐ VÖRUR UM ALLT LAND ElEIMSKIP 

VIÐ LÁTUM BÍLINN GANGA... 
...SVOÞÚÞURFIRÞESSEKKI 
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Pæjumót TM og IBV: 

STELPURNAR í KA fögnuðu eðlilega vel og innilega þegar þær tóku við sigurlaununum á lokahófi Pæjumótsins í íþróttamiðstöðinni. KA var sigursælt á mótinu. 

KA kom, sá og sigraði 
Pæjumót TM og ÍBV var haldið í 
síðustu viku en á mótinu spila 
stúlkur á aldrinum 11 og 12 ára 
knattspyrnu eða þær sem eru í 5. 
flokki. Mótið hefur stækkað hratt 
síðustu þrjú ár. Þátttakendur í 
mótinu voru um 800 talsins en 
iiuk þess heimsóttu fjölmargir 
foreldrar Eyjarnar á meðan mót-
inu stóð. Reyndar lentu nokkrir 
mótsgestir í hremmingum á 
tjaldsvæðinu við Þórsheimilið 
þegar hvessti en aðstoða þurfti 
tjaldgesti bæði á aðfaranótt 
fimmtudags og föstudags. Mótið 
sjálft gekk hins vegar eins og í 
sögu þótt veðrið hefði vissulega 
getað verið betra. 

Veðrið var reyndar aldrei það slæmt 
að það hefði áhrif á mótið en í ár var 
Eimskipshöllin notuð í stað þess að 
láta leiki fara fram á Helgafells-
vellinum og kom sú breyting vel út, 

enda lenda þeir keppendur sem spila 
á Helgafellsvelli alltaf svolítið út úr 
stemmningunni í kringum mótið. 
Það var einhvern veginn þannig að 
veðrið var þokkalegt á meðan 
leikimir fóru fram, reyndar rigndi 
aðeins en ekkert í líkingu við það 
þegar landsleikur mótsins fór fram á 
föstudagskvöldið. Þá rigndi eins og 
hellt væri úr fötu. Mótinu lauk svo 
áður en byrjaði að rigna eftir hádegi 
á laugardeginum en lokahóf mótsins 
fór fram í íþróttamiðstöðinni. Þar 
voru stelpurnar úr KA krýndar 
Pæjumótsmeistarar en félagið í 
heild sinni var einnig valið prúðasta 
liðið. Þá kom efnilegasti leikmaður 
mótsins, Margrét Árnadóttir, einnig 
úr KA og greinilega mikill og góður 
efniviður fyrir norðan. 

Eyjaliðunum gekk þokkalega. 
Bestum árangri náði C-liðið en það 
endaði í 5.-6. sæti ásamt Haukum. I 
D-liðum varð ÍBV2 í 6. sæti og ÍBV 

í 7.-8. sæti ásamt Skallagrími en 
ÍBV tefldi fram sex liðum í mótinu. 

Urslit mótsins urðu þessi: 
D-lið 
1. Stjarnan 
2. Grótta 
3. Breiðablik 
C-Iið 
l .FH 
2. Valur 
3. Breiðablik 
B-Iið 
1. Stjarnan 
2. Grótta 
3. Valur 
A-lið 
l .KA 
2. Stjarnan 
3. Haukar 
Prúðasta félagið 
KA 
Efnilegasti leikmaður mótsins 
Margrét Árnadóttir KA 

BARATTAN var í algleymingi í leik ÍBV og Aftureldingar og eins og 
sjá má var ekkert gefið eftir. 
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NORÐANSTELPUR voru greinilega mjög ánægðar með sigur-

verðlaunin enda engin ástæða til annars. 
STELPURNAR í IBV C náðu bestum árangri Eyjaliðanna. Hér eru MARGRET Arnadóttir var valin 

þær með þjálfara sínum, Gregg Ryder. efnilegasti leikmaður mótsins. 
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EYJASTELPUR voru að sjálfsögðu á lokahófinu og 
létu vel í sér heyra. 

LANDSLEIKUR Pæjumótsins er einn af hápunkt-
íiiiiini en þar mætast landslið og pressulið mótsins. 

GRILLVEISLA. Öllum þátttakendum mótsins var boðið í grillveislu þar 
sem boði var upp á pylsur og gos sem var vel þegið. 
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Pæjumót TM og ÍBV: 

Stjarnan mætir aftur að ári 
Garðbæingar ánægðir með mótið segir Gunnar Leifsson, Eyjamaðurinn í hópn 
hverju ári sjást kunnugleg l ■—' 1 ekkert á mótinu. Pæjumótic Á hverju ári sjást kunnugleg 

andlit í herbúðum gestaliðanna og 
var engin undantekning á því á 
Pæjumótinu í ár. Gunnar Leifs-
son, tannlæknir og unglingaráðs-
maður hjá Stjörnunni, fylgdi 
dóttur sinni, Agnesi, á Pæjumótið 
en hún spilar með Stjörnunni úr 
Garðabæ. Stjörnunni gekk mjög 
vel á Pæjumótinu og Gunnar 
sagði að árangurinn hefði ekki 
gert annað en að auka ánægju 
stelpnanna. 

„Arangurinn er bónus. Aðaláherslan 
hjá okkur í Stjörnunni er að spila 
góðan fótbolta og að stelpurnar hafi 
gaman af því sem þær eru að gera. 
Árangurinn kemur svo í kjölfarið," 
sagði Gunnar sem var að koma á 
Pæjumótið annað árið í röð. 
„Stjaman sendir 5. flokkinn á Pæju-
mótið í Eyjum en 6. og 7. flokkur 
fara á Siglufjörð. Ég var auðvitað 
strax gerður að yfírfararstjóra í fyrra 
en komst svo reyndar að því að ég 
væri jafnframt eini fararstjórinn en 
yfirfararstjóri hljómar auðvitað 
mjög vel." 
Hvernig var upplifun Garðbœinga 
afmótinu? 
„Það er alltaf svo sérstakt fyrir 
krakkana að fara til Eyja, það er 
ákveðinn ævintýraljómi yfir því. 

GUNNAR ásamt dóttur sinni Agnesi á Pæjumótinu. 

Margir eru að koma þangað í fyrsta 
sinn og maður verður alltaf dálítið 
hissa þegar maður hittir fullorðið 
fólk sem hefur ekki komið til Eyja. 
Enda finnst manni svo sjálfsagt að 
allir hafi komið þangað einhvern 
tímann. En hjá okkur skemmtu sér 

allir mjög vel og ánægjan minnkaði 
ekkert við árangurinn. Stelpunum 
finnst svo gaman að ferðast og gista 
saman en svo sá ég hvað bátsferðin 
var merkileg í þeirra augum, þótt 
við hefðum bara siglt út í Klettsvík. 
Mótið var stærra í ár en það bitnaði 

um 
ekkert á mótinu. Pæjumótið þolir 
alveg þessa stækkun. Stærsta 
breytingin er hins vegar Landeyja-
höfn. Nú er hægt að koma fleirum 
til og frá Eyjum á skemmri tíma og 
ég hitti t.d. einn sem kom bara í 
dagsferð, skildi fellihýsið eftir því 
hann ætlar að koma aftur á 
Shellmótið og þá er fellihýsið á 
staðnum." 
Hvað með fylgdarlið Stjörnunnar, 
foreldra sem stóðu á hliðarlínunni. 
Hvernig líkaðiþeim dvölin? 
„Mjög vel og þeir voru afskaplega 
ánægðir með mótið. Auðvitað setti 
það strik í reikninginn þegar allt 
fauk á tjaldsvæðinu en mér skilst að 
Garðbæingarnir hafi sloppið vel frá 
því." 

Gunnar segir ennfremur að að-
staðan í Eyjum sé eitthvað sem mörg 
félög horfi öfundaraugum á. „Þrír 
grasvellir, knattspyrnuhús, glæsilegt 
íþróttahús og frábær sundlaug, allt á 
sama punktinum. Eg er ekki viss um 
að allir Eyjamenn geri sér grein fyrir 
hvað þetta er frábær aðstaða. Svo 
eru Eyjamenn auðvitað orðnir mjög 
sjóaðir í mótshaldi sem þessu enda 
tókst mótið mjög vel. Stjarnan 
mætir aftur að árí, það er stefnan," 
sagði Gunnar sem vildi að lokum 
þakka Eyjamönnum fyrir góðar mót-
tökur og frábært mót. 

Egils Gull golfmótið: 

Skiptust á skin og skúrir í golfinu 
- Guðjón Henning Hilmarsson og Tinna Jóhannsdóttir sigruðu - Eyjamennirnir náðu sér ekki á strik 
Um síðustu helgi fór fram Egils 
GuII mótið á golfvellinum í Eyjum 
en mótið var annað í röðinni í 
Eimskipsmótaröðinni sem er 
íslandsmót kylfinga. Ohætt er að 
segja að það hafi skipst á skin og 
skúrir í golfinu því á fyrri degi 
mótsins þurfti að aflýsa seinni 
hring dagsins vegna veðurs en á 
síðari degi var sól og blíða og allar 
aðstæður eins og best gerist á 
Islandi. Að lokum voru það þau 
Tinna Jóhannsdóttir úr Keili og 
Guðjón Henning Hilmarsson úr 
GKG sem fögnuðu sigri. 

Eins og áður sagði voru aðstæður á 
fyrri degi erfiðar en mótið hófst að 
morgni laugardags. Reyndar voru 
þær þokkalegar fram að hádegi, 
reyndar dálítill vindur en eftir há-
degi opnuðust himnarnir og rigndi 
eins og hellt væri úr fötu. Völlurinn 
var mjög þurr enda hafði lítið rignt 
síðustu daga og því átti vatnið ekki 
eins greiða leið í gegnum grasið. 
Því mynduðust fljótlega pollar á 
flötunum og því var ekkert annað í 
stöðunni en að aflýsa síðari 
hringnum. Nokkrir kylfingar voru 
reyndar komnir vel af stað í öðrum 
hringnum og einhverjir voru ekki 
sáttir við ákvörðun mótsstjórnar. 

Síðari dagur mótsins heilsaði 

SIGURVEGARARNIR Tinna Jóhannsdóttir, Keili og Guðjón Henning 
Hilmarsson, GKG í mótslok. 

kylfíngunum hins vegar með ein-
staklega góðu veðri. Völlurinn var 
lfka mjúkur og góður eftir rigningu 
fyrri dags og aðstæður voru því allar 
hinar bestu. Enda lék Guðjón 
Henning einstaklega vel eða á 65 
höggum, sem er aðeins tveimur 
höggum frá vallarmetinu. Hann lék 
fyrri hringinn á 71 höggi. Tinna 
Jóhannsdóttir lék hringina tvo á 75 

og 71 höggi en keppni í kvenna-
flokki var spennandi á lokahol-
unum. 

Nokkrir Eyjamenn tóku þátt í mót-
inu og var Rúnar Þór Karlsson m.a. 
í 7.-9. sæti eftir fyrri daginn en hann 
lék á 70 höggum. En Rúnar náði 
ekki að fylgja því eftir, lék síðari 
hringinn á 76 höggum og féll niður í 
15.-19. sæti. Karl Haraldsson end-

RÚNAR Þór Karlsson gat brosað 
þótt hann hefði viljað spila betur 

í síðari hring mótsins. 

aði efstur af Eyjamönnunum, í 12.-
14. sæti. Kalli lék fyrri hringinn á 
76 höggum en bætti það upp síðari 
daginn þegar hann lék á 69 höggum. 
Sem fyrr var engin frá GV í kvenna-
flokki en Eygló Mirra Oskarsdóttir, 
GO, sem tengist Eyjunum órjúfan-
legum böndum, náði sér ekki á strik 
og endaði í 9. sæti. 

Stelpurnar efstar 
Stelpurnar í ÍBV halda enn áfram 
að gera góða hluti í Pepsídeild-
inni. Stelpurnar unnu góðan 
sigur á Þrótti í síðustu viku, 2:0 en 
Eyjaliðið er með fullt hús stiga og 
efst í deildinni. 

Mörk ÍBV gerðu þær Berglind 
Björg Þorvaldsdóttir og Julie Nelson 
en bæði mörkin komu í fyrri hálfleik 
þar sem ÍBV hafði nokkra yfirburði. 
Síðari hálfleikur var hins vegar mun 
jafnari en Þrótturum tókst ekki að 
koma boltanum í netið, frekar en 
öðrum liðum deildarinnar. f kvöld 

áttu stelpurnar svo að spila gegn KR 
á útivelli. 

Pepsídeild kvenna 
IBV 
Valur 
Stjarnan 
Þór/KA 
KR 
Breiðablik 
Fylkir 
Afturelding 
Þróttur 
Grindavík 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 

0 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
2 
0 

0 
0 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
4 

14:0 12 
10:3 10 
10:3 9 
6:13 6 
4:4 5 
7:6 4 
5:8 4 
4:8 4 
2:8 2 
2:11 0 

I íþróttir 

SIGRÍÐUR Lára Garðarsdóttir hefur spilað einstaklega vel með ÍBV í 
undanförnum leikjum. 

Evrópudeildin: 

Gætu mætt 
Fulham 

Næstkomandi mánudag verður 
dregið í 1. umferð Evrópudeildar-
innar. ÍBV og KR taka þátt í 1. 
umferðinni og FH kemur svo inn í 
2. umferð. Drátturinn fer fram í 
Nyon í Sviss klukkan 15 að ís-
lenskum tíma en Trausti Hjaltason 
og Óskar Örn Ólafsson verða 
viðstaddir dráttinn. Dregið verður 
í fyrstu tvær umferðirnar þannig 
að Eyjamenn vita hugsanlega 
mótherja ef þeir komast áfram. 
ÍBV gæti dregist gegn enska 
úrvalsdeildarliðinu Fulham, 
norðurlandaliðunum Elfsborg, 
Tromsö, Aalesund, Honka Espoo, 
Hacken en einnig eru lið í pott-
inum frá Hvíta Rússlandi, Make-
dóníu, írlandi, Serbíu, Georgíu og 
fleiri löndum. Leikirnir í 1. 
umferð fara fram 30. júní og 7. 
júlí en ÍBV leikur heimaleiki sína 
í Evrópukeppninni á Vodafone 
vellinum. 

3. deild karla: 
Stórsigur KFS 

KFS tók á móti Hvíta riddaranum 
á Helgafellsvelli á laugardag. 
Liðin leika saman í B-riðli 3. 
deildar en gengi liðanna fyrir 
leikinn hefur verið ólíkt. KFS 
hafði fyrir leikinn unnið tvo leiki 
en tapað tveimur en riddararnir 
höfðu tapað öllum þremur 
leikjum sínum. Styrkleikamunur-
inn á liðunum kom enda í ljós því 
KFS hafði betur 6:0. 

Mörk Eyjamanna gerðu þeir 
Kjartan Guðjónsson (2), Sæþór 
Jóhannesson (2), Gauti Þorvarðar-
son og Friðrik Már Sigurðs-
son.KFS komst með sigrinum upp 
í annað sæti riðilsins, sem er mjög 
jafn. Léttir virðist reyndar hafa 
nokkra yfirburði því liðið er í 
efsta sæti með fullt hús stiga og 
Hvíti riddarinn er lélegasta liðið 
en á milli þeirra eru sex jöfn lið. 
Það stefnir því í spennandi keppni 
í sumar. 

Framundan 
Fimmtudagur 16. júní 
Kl. 15:00 ÍBV-Haukar 
5. flokkur kvenna, C-lið. 
Kl. 18:00 Fjölnir-ÍBV 
2. flokkur kvenna. 

Laugardagur 18. júní 
Kl. 14:00 IBV-Völsungur 
Valitorbikar kvenna. 
Kl. 14:00 ÍBV-Breiðablik2 
4. flokkur kvenna, B-lið 
Kl. 16:00 Fjarðabyggð-ÍBV 
2. flokkur karla. 

Sunnudagur 19. ji'mí 
Kl. 12:00 ÍBV-Fjarðabyggð 
2. flokkur karla. 
Kl. 13:00 KR-ÍBV 
3. flokkur karla, AB. 

Mánudagur 20. júní 
Kl. 16:00 ÍBV-Stjarnan 
5. flokkur kvenna, C-lið 
Kl. 18:00 ÍBV-Álftanes/Haukar 
2. flokkur kvenna. 

Þriðjudagur 21. júní 
Kl. 19:15 Valur-ÍBV 
Valitorbikar karla. 
Kl. 15:00 Keflavík-ÍBV 
5. flokkur kvenna, AB. 
Kl. 16:00 Selfoss-ÍBV 
4. flokkur kvenna. 

Miðvikudagur 22. ji'mí 
Kl. 15:00 Stjarnan-IBV 
5. flokkur karla, ABCD. 
Kl. 17:30 ÍBV-IR/Leiknir 
3. flokkur kvenna. 
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FRÉTTIR koma út alla fimmtudaga. Blaðið er selt í áskrift og einnig í lausasölu á Kletti,
Tvistinum, Toppnum,  Vöruval, Herjólfi, Flughafnarversluninni, Krónunni, Ísjakanum,
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Hótel Eyjar:

Endur -

bygging

gengur vel
Endurbygging Hótel Eyja
gengur  vel  eftir brunann sem
olli miklum skemmdum á hús-
næðinu  í desember. Nú hefur
glerhýsið á efstu hæð hússins
verið fjarlægt og ný viðbygging
er komin við húsið. Iðnaðar -
menn vinna nú við að innrétta
og endurbyggja herbergin en
þeim fjölgar um þriðjung við
breytingarnar, voru tíu en verða
fimmtán.
Að sögn Þrastar Johnsen,

eigenda hótelsins, miðast hönn -
un húsnæðisins við að hægt sé
að gera breytingar á húsnæðinu
með litlum tilfærslum og þann -
ig verði hægt að breyta 15
íbúðum og hótelherbergjum í
sjö glæsilegar íbúðir. Þröstur
vonast til að lagfæringar og
breytingar á  húsnæðinu fari
langt í þessum mánuði og
klárist í júlí.

Breytingar við

Bárustíg:

Verslunin

Jazz hættir

og Subway

kemur inn 
Verslunin Jazz hættir þann 25.
júní þar sem eigendur versl un -
ar innar, sem reka heild versl un -
ina Gró og Markaðs torgið
Kringlunni, hafa selt húsnæðið
til rekstararaðila Subway. 

„Við ætlum ekki að vera með
verslun í Vestmannaeyjum,“
sagði Þorsteinn Þorsteinsson,
annar eigendanna, þegar hann
var spurður út í stöðuna. „Við
rekum Markaðstorgið í Kringl -
unni og verðum með vefsíðu
sem Vestmannaeyingar geta
nýtt sér ef þeir vilja skipta við
okkur,“ sagði Þorsteinn. 

Subway ætlar að setja upp
veitingastað í húsnæðinu og
samkvæmt heimildum Frétta er
stefnt að opnum hans um miðjan
júlí. 

Mótmæla

staðsetningu

hótels
Undirskriftalistar hafa legið
frammi í verslunum í bænum
undanfarna daga en þar er fólk
hvatt til að skrifa undir mót-
mæli við fyrirhugaðri byggingu
hótels í Hásteinsgryfjunni.  Í
formála undirskriftalistans er
farið yfir helstu rökin fyrir því
að þar eigi ekki að rísa hótel-
bygging og ítrekað að ekki sé
verið að mótmæla byggingu
hótels, heldur staðsetningunni.
Undirskriftalistarnir liggja fyrir
í Vöruvali, á Bókasafninu, í
verslunum Pennans, Axel Ó og
Skýlinu.  Þá skrifar Telma
Magnúsdóttir ferðamálafræð -
ingur grein í blaðið í dag um
málið.

Eymundsson opnar aftur á Báru -
stígnum á föstudag. Kaffihúsið og
Upplýsingamiðstöð ferðamanna var
opnað 11. maí og nú verður
ritfanga verslunin og þjónusta við
Símann opnuð í suðurhluta hússins.
Verslunin setur mikinn svip á
miðbæinn og endurbætur fara nú
fram á efri hæðum hússins þar sem
Hótel Eyjar tekur aftur til starfa. 

Fréttir náðu tali af Erlu Halldórs -
dóttur, verslunarstjóra Eymundsson
og Borgari Jónsteinssyni, rekstrar -
stjóra verslunarsviðs Pennans, en
þau voru að undirbúa flutninginn í
suðurhlutann.  

„Ég kynntist Erlu 2006 þegar ég
réði hana til starfa en þá var hún hjá
samkeppnisaðilanum og lét undan
miklum þrýstingi,“ sagði Borgar og
greinilegt að hann og Erla vinna vel
saman en þetta er í fimmta skipti
sem Erla stendur í flutningum á rit-
fangaverslun. Hún byrjaði  að starfa
í ritfangaversluninni hjá Rut og
Palla á Heiðarveginum, þaðan var
verslunin flutt á Faxastíg, þaðan á
Strandveg og svo á Bárustíg. Þegar
húsnæðið brann í lok nóvember var
verslunin flutt í húsnæðið á Faxastíg
en er nú komin heim aftur á Báru stíg

„Bruninn 31 nóvember, var auð -
vitað mikið áfall eftir að við vorum
búin að opna þessa glæsilegu búð
hér við Bárustíg. En það var allt sett
í fullan gang í Pennanum og verk-
takar tíndu til innréttingar strax um
morguninn og það var búið að opna
verslun við Faxastíg fimm dögum
eftir brunann.Við erum þakklát fyrir
hvað Vestmannaeyingar eru jákvæðir
og hjálplegir því við fengum ótrú -
lega hjálp eftir brunann og hefðum

aldrei getað opnað verslun svona
fljótt aftur í Reykjavík. Nú hálfu ári
síðar opnum við aftur, kaffihúsið var
opnað fyrir hálfum mánuði og nú
bóka- og ritfangaverslun. Verslunin
hér er með svipuðu sniði og á Akur -
eyri og mikill metnaður lagður í
hana. Við erum mjög ánægð með
viðtökurnar í Vestmannaeyjum og
ferðamönnum á bara eftir að  fjölga
hérna,“ sagði Borgar og Erla tók
undir það. 

„Reksturinn verður með svipuðu
sniði, við bjóðum upp á gæðakaffi
frá Te og kaffi og  nýútkomið efni í
blöðum og bókum. Við bætum
þjónustu Símans og erum líka með
reiðhjólaleigu sem er skemmtileg
viðbót,“ sagði Erla og Borgar benti
á að Erla er einnig með fyrirtækja -
þjónustu Pennans og heimsækir
fyrirtæki og kynnir vörur og þjón -
ustu. 

„Við viljum þakka Þresti og Rut

fyrir að hafa unnið  afrek við að
koma þessu áfram,“ sagði Borgar og
Erla tók undir og sendir þeim þakkir
og Vestmannaeyingum fyrir frá -
bærar viðtökur.  
„Við bjóðum upp á kaffidrykk fyrir

alla á föstudag og vonumst til að sjá
sem flesta,“ bætti Erla við og hún á
líka sinn þátt í því að Eymundsson
er aftur kominn á Bárustíg.   

Eymundson opnar full-
búna verslun í Drífanda
-Fimmta skiptið sem Erla Halldórsdóttir, verslunarstjóri, flytur ritfangaverslunina í Eyjum

ÖLLU VÖN. Erla Halldórsdóttir stendur í ströngu þessa dagana við að raða í hillurnar í Eymundsson, sem
opnar á morgun, föstudag í Drífanda við Bárustíg.  Erla er farin að þekkja handbrögðin enda í fimmta sinn

sem hún flytur ritfangaverslun í Eyjum. Með henni á myndinni er Borgar Jónsteinsson, rekstrarstjóri
verslunarsviðs Pennans.

Um sexhundruð stúlkur komu til
Eyja í gær, miðvikudag, til að taka
þátt í einu stærsta knattspyrnumóti
ársins fyrir stúlkur, Pæjumóti TM og
ÍBV.  Alls taka 56 lið þátt í mótinu í
ár, frá 19 félögum en mótið hófst
svo snemma í morgun, fimmtudag,
með fyrstu leikjunum.  Mótinu lýkur
svo um eða rétt eftir hádegi á
laugardag með úrslitaleikjum og í
kjölfarið er vegleg verðlaunaafhend-
ing í Íþróttamiðstöðinni.
  Einar Friðþjófsson er sem fyrr
mótsstjóri en hann segir að þátttak-
endur séu heldur færri ár en í fyrra.
„Þetta kemur í hæðum og lægðum
og þetta virðist vera eitthvað
erfiðara í ár.  Samt er bara tveimur
félögum færra í mótinu í ár, það er
nú allt og sumt en það munar auð -
vitað um hvert félag.  Auk þess er
einhver hreyfing á félögum, einhver
eru ekki með núna sem voru í fyrra
en í stað þeirra koma önnur ný inn.
Annars er mótið með hefðbundnu
sniði þar sem gleðin og fjörið verður
allsráðandi.“
  Boðið er upp á fjölbreytta
skemmtun í mótinu þótt fótboltinn
sé alltaf aðalatriðið.  Á fimmtu -
daginn verður vegleg kvöldvaka þar
sem liðin keppa sín á milli í hæfi -

leika keppni.  Friðrik Dór mun svo
mæta á sviðið og taka nokkur lög
fyrir stelpurnar.  Á föstudeginum er
svo landsleikur, grillveisla og diskó-

sund en auk þess er boðið upp á
báts- og rútuferðir.
  Samkvæmt veðurspá ættu
stelpurnar ekki að hafa áhyggjur af

veðrinu, nema þá hugsanlega á
föstu dag þegar einhverjir dropar
gætu fallið úr lofti.  Annars er bara
blíða framundan yfir mótsdagana.

Pæjumót TM og ÍBV hefst í dag, fimmtudag:

Rúmlega 600 stelpur taka þátt

MARK! Vafalaust verða skoruð nokkur hundruð mörk á knattspyrnuvöllunum í Eyjum um helgina. 
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Valur og Breiðablik mættust í æsispennandi úrslitaleik í keppni A-liða. Þegar upp var staðið skildi aðeins eitt mark að en Valur skoraði sigurmarkið á lokamínútum úrslitaleiksins.

Frábært mót í frábæru veðri
- Sól og blíða alla þrjá daga Pæjumótsins - Valur vann í A-liðum - Árangur ÍBV oft verið betri

Heiða B. Knútsdóttir, Sara Dögg og Ástþór Sigurðsson. Á myndina
vantar eldri dóttur þeirra, Evu Rut.

Ótrúlega flott mót
- segja hjónin Heiða og Ástþór sem áttu 

tvær stelpur í Pæjumótinu í ár

Pæjumót TM og ÍBV hefur líklega 
aldrei farið fram í jafn góðu veðri og 
í ár. Alla keppnisdagana þrjá var sól 
og blíða en veðrið skiptir miklu máli 
í því hvemig mótið tekst. Það er 
jafnframt eini þátturinn sem skipu- 
leggjendur mótsins geta ekki stjóm- 
að en allt annað sem snýr að mótinu 
var óaðfinnanlegt. Og þegar veður- 
guðimir em svona hliðhollir móts- 
höldumm, þá er ekki annað hægt en 
að skemmta sér vel á mótinu.

Um 600 þáttakendur vom í mót- 
inu, frá 19 félögum en alls vom liðin 
56 talsins og voru leikimir alls rúm- 
lega 200 talsins. Keppendur komu 
til Eyja seint á miðvikudag en fyrstu 
leikimir fóru fram á fimmtudags- 
morgun. Setning mótsins var svo á 
fimmtudagskvöldið með veglegri 
kvöldvöku en auk þess var lands- 
leikur, grillveisla og diskósund á 
föstudeginum og lokahóf á laugar- 
deginum. Allir keppendur mótsins 
vom svo komnir til síns heima á 
laugardag.

Að lokum var það Valur sem stóð 
uppi sem sigurvegari í keppni A-liða 
en úrslitaleikurinn var æsispenn- 
andi. í úrslitaleiknum mætti Valur

Breiðabliki og sannast sagna, var 
Breiðablik sterkari aðilinn í 
leiknum. Blikastúlkur vom meira 
með boltann og sóttu nánast látlaust 
í síðari hálfleik. En Valsstúlkur 
þurftu ekki nema eina skyndisókn til 
að skora eina mark leiksins í 
blálokin og tryggðu sér um leið 
sigurinn. Að sama skapi gengu leik- 
menn Blika afar vonsviknir af velli 
en allt leggst þetta inn í reynslu- 
bankann.

Hjá B-liðum var það hins vegar 
Breiðablik sem hafði betur gegn FH 
2:0. Afturelding lagði Stjörnuna 3:0 
í flokki C-liða og FH vann 
Stjömuna 2:0 í úrslitaleik D-liða. 
Eyjaliðunum hefur oft gengið betur 
en í ár. A-liðið endaði í 15. og næst 
neðsta sæti, B-liðið endaði í 11. sæti 
af 15 liðum og C-liðið endaði í 6. 
sæti af 16 liðum. Einnig var keppt í 
D-liðum en IBV var ekki með lið 
þar. IBV fékk hins vegar verðlaun í 
mótslok fyrir að vera prúðasta liðið. 
Besti leikmaður mótsins var valin 
Sólveig Jóhannsdóttir Larsen en hún 
fékk Pæjumótsbikarinn.

Eins og alltaf em fjölmargir sem 
leggja hönd á plóg við mótið,

dómarar og aðrir sem aðstoða fyrir 
mótið, á meðan mótinu stendur og 
ekki síst eftir mótið. Allt eru þetta 
tannhjól í vél sem hefur virkað í 
áratugi og heldur vonandi áfram að 
virka um ókominn tíma.

Efstu liðin
A-lið
1. Valur
2. Breiðablik
3. Stjaman

B-lið
1. Breiðablik 1
2. FH
3. Snæfellsnes 

C-lið
1. Afturelding
2. Stjaman
3. Þróttur

D-lið
1. FH 1
2. Stjaman
3. Snæfellsnes

Pæjumótsbikarinn 
Sólveig Jóhannsdóttir Larsen

Tjaldstæðin í Eyjum voru þéttsetin 
yfir Pæjumótið en það er ekki oft 
sem sjást fleiri fellihýsi og tjald- 
vagnar en á mótunum tveimur, 
Pæjumóti TM og Shellmóti. Við eitt 
fellihýsið, eða A-liner, vom hjón að 
fá sér snarl ásamt dóttur sinni. Þetta 
voru þau Heiða B. Knútsdóttir, 
Ástþór Sigurðsson, ásamt dóttur 
sinni Söm Dögg. Eldri dóttir þeirra, 
Eva Rut var fjarverandi þar sem hún 
var að spila með Aftureldingu. Þau 
hjónin vom sammála um að mótið 
og dvölin í Eyjum hafi verið góð.

„Mótið er bara ótrúlega flott. 
Veðrið skiptir auðvitað öllu máli 
eins og í svo mörgu öðm. Ef það 
væri t.d. rigning, þá væri þetta ekki 
eins skemmtilegt. En það hefur 
farið vel um okkur héma í Eyjum.“ 
Hvenœr komuð þið til Eyja?

„Ég kom á miðvikudaginn og byrj- 
aði á að gista í skólanum með liðinu. 
Það var bara fínt en Ástþór kom 
daginn eftir með fellihýsið í eftir- 
dragi og hér höfum við verið síðan.

Við höfum ekki komið áður á 
Pæjumót en ég hef áður komið á 
Shellmót. Kom þá sem fararstjóri 
og gisti með liðinu.“
Ef þú berð þessi tvö mót saman, 
hver er munurinn ef einhver er?
„Mér fmnst svona léttara yfir Pæju- 

mótinu. Shellmótið er auðvitað 
stærra og þess vegna er kannski 
léttara yfir Pæjumótinu. Ef það er 
eitthvað sem ég mætti gagnrýna, þá 
væri mjög gott að vera með matsölu 
héma á tjaldstæðunum. Ég gæti 
trúað að félagið gæti grætt pening á 
því.“

Yngri dóttir þeirra sem var með 
þeim í viðtalinu var einnig að taka 
þótt í mótinu. Hún er reyndar enn í 
7. flokki en fékk að spila með D-liði 
Aftureldingar í mótinu. Það má því 
búast við að þau Heiða og Ástþór 
eigi eftir að mæta aftur á næsta ári á 
Pæjumótið. „Jú ætli við verðum 
ekki bara næstu tvö til þrjú árin 
héma á þessum árstíma," sögðu þau 
bæði brosandi.BARATTA. Eins og sjá má var hart barist um boltann í leik Aftureldingar og Vals
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í GÓÐUM HÓPI. Bryndís Jóhannesdóttir fyrir miðri mynd með stelpumar sínar í ÍR/Leikni.

Miklu betri leikmenn
- segir Eyjakonan Bryndís Jóhannesdóttir sem er fastagestur á mótinu
Eyjakonan Bryndís Jóhannesdóttir 
hefur talsverða reynslu af 
Pæjumótinu. Sjálf tók hún þátt í 
fyrstu mótunum en hefur síðan 2006 
komið sem þjálfari hjá ÍR og nú 
sameiginlegu liði IR og Leiknis.

„Aður voru þetta nokkrir flokkar í 
mótinu en nú er þetta bara einn 
flokkur, 5. flokkur, og sem þjálfara 
fmnst mér það mun betra. Eg gæti 
trúað því að flestar stelpurnar 
myndu vilja koma oftar á mótið en 
þessi tvö ár sem þær eru í 5. flokki 
en mér finnst mótið betra eins og 
það er í dag. Svo er fótboltinn 
orðinn miklu betri en hann var þegar 
ég var að byrja í þessu. Stelpumar í 
dag em svo margfalt betri en við 
vomm á sama aldri og það er varla 
hægt að líkja því saman. Maður sér 
eintómar Margrétar Lámr hérna. 
Nú vill maður bara fá svona eina og 
eina Messi-stelpu,“ sagði Bryndís 
hlæjandi og bætir því við að stærsta 
breytingin á mótinu sé betra veður. 
„Ég veit ekki hvað gerðist. Þegar ég 
var sem leikmaður í þessu móti, þá

var alltaf leiðinlegt veður á 
Pæjumóti og gott veður á Shellmóti. 
En ég hef varla fengið vont veður 
síðan ég mætti hér fyrst sem þjálfari. 
Kannski er þetta að snúast okkur 
stelpunum í vil.“
En afhverju er svona mikill munur?

„Það er margt sem kemur til. 
Stelpumar í dag hafa mjög góðar 
fyrirmyndir í landsliðinu. Lands- 
liðskonurnar eru að standa sig 
frábærlega og það smitar út frá sér. 
I dag em fleiri félög sem halda úti 
æfingum fyrir stelpur og þar af 
leiðandi fá fleiri stelpur að æfa fót- 
bolta. Ég man að fyrst æfði ég með 
strákum. Svo em æfingar og þjálfun 
bara orðin betri, bæði hjá stelpum 
og strákum."
Hvemigfannst stelpunum á mótinu?

„Þær em mjög glaðar með helgina 
og hefðu alveg viljað fá einn dag í 
viðbót í Vestmannaeyjum. En ég 
finn að þær era orðnar þreyttar og 
best að hætta áður en þær verða 
úrvinda. Einn af kostum mótsins í 
dag er einmitt að því lýkur á laugar-

degi, þannig að maður hefur sunnu- 
daginn til að hvíla sig eftir skemmti- 
legt mót. Þrír dagar er passlegt fyrir 
svona mót,“ sagði Bryndís sem tók 
langa helgi í Eyjum og fór til baka á 
þriðjudag.
En er eitthvað sem mœtti beturfara 
í svona móti?

„Það er varla. Það er reyndar eitt 
atriði en það snýr kannski meira að 
þjálfumm félaganna en mótsstjórn. 
Sum félögin em nefnilega ekki með 
A, B, C og D-lið. Sumir þjálfaramir 
freistast til að láta A-liðið sitt t.d. 
spila sem B-lið. Þar af leiðandi er 
mikil skekkja í getu stelpnanna og 
mér finnst þetta leiðinlegt svona. 
Annars er mótið alveg frábært, 
maturinn frábær og öll dagskráin 
meiriháttar. Ég beini þessum orðum 
því meira að þjálfumnum, enda á 
þetta ekki að snúast um sigur, heldur 
að búa til góða knattspymumenn. 
Stelpumar eiga bara að fá að njóta 
þess að vera héma í Eyjum og spila 
fótbolta.“

ERNA Scheving Pálsdóttir spilaði 
með landsliði Pæjumótsins.

(tlanöihen

tand**c

A-lið ÍBV.

B-lið ÍBV.

C-lið ÍBV.

MIKILL FJÖLDI. Stúkan var þétt setin við setningu mótsins.

EKKI BARA BOLTI. Stelpurnar sýndu aðra hæfileika við setninguna. ALLAR SAMAN. Leikmenn ÍBV og Gróttu fognuðu góðum leik í sameiningu. Skemmtilegt hjá stelpunum.



Pæjumót TM

2013



F Ö S T U D A G U R 1 4. J Ú N Í 2 0 1 3
� Stofnað 1913 � 137. tölublað � 101. árgangur �

TÓNLEIKA-
FERÐALAG TIL
BRETLANDS GERA SIG BREIÐA

TÓNHVÖRF
KVENNA 
Í VIÐEY 

AF DROTTNINGUM 40 TÓNLEIKARÖÐ 38KVARTETTINN SYKUR 10

Morgunblaðið/Golli

Sílikon Kona sem var með PIP-
púða segir skorta á eftirfylgni.

Kona, sem lét fjarlægja sprungna
PIP-sílikonpúða úr brjóstum sínum
og hefur glímt við margvíslegan
heilsubrest sem rakinn er til púð-
anna, segir enga eftirfylgni vera af
hálfu heilbrigðisyfirvalda. Land-
læknir segir eftirlit á ábyrgð lýta-
lækna og þeirra kvenna sem eru
með púðana. 

Sílikon lak úr púðum konunnar
og olli henni margvíslegum skaða,
meðal annars er efnið í eitlum
hennar og vefir í líkama hennar
dóu. Hún leitaði sér lækninga í
Bandaríkjunum.

Jens Kjartansson, yfirlæknir
lýtalækningadeildar Landspítalans
og einn þeirra lækna sem notuðu
PIP-púðana, segir ráðlegt að fjar-
lægja púðana, þeir séu líklegri til
að rifna en aðrir sílikonpúðar. »12

Brjóstapúða-
máli hvergi
nærri lokið
� Lýtalæknar bera
ábyrgð á eftirliti 

Hið árlega Pæjumót sem haldið er í Vestmannaeyjum hófst í gær en það er fyrir 5. flokk telpna í fótbolta. Í ár taka
75 lið þátt í mótinu en það eru fimmtán fleiri en mættu til leiks í fyrra. Mótið stendur yfir þangað til á morgun og
eiga mörg glæsileg tilþrif með tuðruna áreiðanlega eftir að sjást. Einbeitingin skín úr andliti þessara tveggja
stúlkna sem tókust á um boltann í leik HK frá Kópavogi og Sindra frá Hornafirði í gær.

Glæsileg tilþrif í Vestmannaeyjum
Morgunblaðið/Óskar Pétur Friðriksson

Boltinn byrjaður að rúlla á Pæjumótinu í Vestmannaeyjum

Endurskoða
þarf skatt-
lagningu á þá
sem nýta
náttúru-
auðlindir,
þannig að
samræmi sé í
álagningu
gjalda, að
mati Friðriks
J. Arngrímssonar, framkvæmda-
stjóra LÍÚ. Smábátasjómenn eru
ánægðir með fyrirhugaðar breyt-
ingar á veiðigjaldinu. Þingmenn
stjórnarandstöðunnar gagnrýndu
frumvarpið við umræður á Alþingi í
gær vegna boðaðrar lækkunar veiði-
gjalds. Helgi Hjörvar, Samfylkingu,
sagði útgerðarmenn og efnafólk fá
peninga strax en að skuldug heimili
væru sett í nefnd. »6 

Samræmi
sé í álagn-
ingu gjalda

Kjartan Kjartansson

kjartan@mbl.is

„Auðvitað voru þetta þeim viss vonbrigði en
þeir hafa hins vegar fullan skilning á því að
þetta er pólitísk ákvörðun nýrrar ríkisstjórnar
að gera hlé á viðræðunum. Það er í fullu sam-
ræmi við það sem við sögðum fyrir kosningar.
Þetta er lýðræðið og vilji ríkisstjórnarinnar og
þeirra sem kusu þessa tvo [ríkisstjórnar-
]flokka,“ sagði Gunnar Bragi Sveinsson, utan-
ríkisráðherra, eftir fund sinn með Stefan Füle,
stækkunarstjóra Evrópusambandsins, í Bruss-
el í gær.

Virðir vilja Íslendinga
Þar kynnti hann formlega þá afstöðu nýrr-

ar ríkisstjórnar að hætta aðildarviðræðun-
um.

Fyrr um daginn hitti utanríkisráðherra Li-

nas Linkevicius, utanríkisráðherra Litháens,
en Litháar taka við formennsku í ráðherraráði
ESB um næstu mánaðamót.

Füle sagði á blaðamannafundi eftir fund

þeirra utanríkisráðherra að ákvörðun Íslands
væri sér persónuleg vonbrigði þar sem hann
hefði tekið þátt í aðildarferlinu frá upphafi. „Ef
þú spyrð mig persónulega þá er mér þetta ekki
ljúft, þar sem ég hef verið með í ferlinu frá upp-
hafi og heimsótti Ísland nokkrum sinnum. En
ég er líka fagmaður og virði vilja kjörinna full-
trúa og almennings,“ svaraði Füle spurningu úr
sal.

Hann sagði að fulltrúar ESB biðu nú þess að
ný ríkisstjórn mæti stöðuna upp á nýtt. Mik-
ilvægt væri að ákvörðun um hvað yrði um að-
ildarviðræðurnar væri tekin að vel ígrunduðu
máli og það kæmi báðum aðilum vel að það tæki
ekki ótakmarkaðan tíma að komast að henni.

Birgir Ármannsson, formaður utanríkis-
málanefndar Alþingis, segir að ekki sé hægt að
nefna viku- eða mánaðafjölda um hvenær búið
verði að meta stöðu viðræðnanna og hagsmuni
Íslands í samhengi aðildar að ESB á þessu stigi. 

„Ég get út af fyrir sig verið sammála þeim
ummælum Füle að það þarf að taka allar
ákvarðanir í þessu að vel ígrunduðu máli og um
leið er staðan auðvitað sú að það þarf að gerast
innan einhverra skynsamlegra tímamarka,“
segir Birgir.

Starfið nýtist í framtíðinni
Gert er ráð fyrir því að utanríkisráðherra

fundi með samninganefnd Íslands á næstu dög-
um til að fara yfir framhaldið.

„Það liggur í augum uppi að þegar gert er hlé
á viðræðunum er eðlilegt að starfi samninga-
nefndarinnar verði hætt og hún fari til annarra
starfa,“ segir Gunnar Bragi.

Ljóst sé þó að starf hennar hafi ekki verið til
einskis því að það sem komið hafi út úr við-
ræðum hennar við fulltrúa ESB nýtist í sam-
starfi við sambandið í framtíðinni.

Fundur Gunnar Bragi og Stefan Füle ræða við
blaðamenn í Brussel í gær. Füle sagði ákvörð-
unina um að hætta viðræðum vonbrigði.

Starfi samninganefndar hætt
� Utanríkisráðherra ræddi við stækkunarstjóra ESB um hlé á aðildarviðræðum � Füle segir best
fyrir báða aðila að ekki sé tekinn ótakmarkaður tími í að komast að niðurstöðu um framhald viðræðna

Banaslys varð í Skötufirði í Ísafjarð-
ardjúpi í gærmorgun. Samkvæmt
upplýsingum frá lögreglunni á Vest-
fjörðum barst tilkynning um alvar-
legt umferðarslys í Skötufirði kl.
11:50 í gærmorgun. Bifreið hafði far-
ið út af veginum og oltið með þeim
afleiðingum að ökumaður kastaðist
út úr henni. Lögreglu- og sjúkralið
var sent frá Ísafirði og í framhaldi
var óskað aðstoðar þyrlu Landhelg-
isgæslunnar. Ökumaðurinn reyndist
alvarlega slasaður og var fluttur
ásamt farþega með þyrlunni á Land-
spítalann í Reykjavík. Þegar þangað
var komið reyndist ökumaðurinn lát-
inn. Slysið er til rannsóknar hjá
rannsóknardeild lögreglunnar á
Vestfjörðum.

Banaslys í
Skötufirði
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VILL SKYNSAMLEGAR
BREYTINGAR Á
STJÓRNUN FISKVEIÐA

ÆTLAR AÐ FJÖLGA
KYLFINGUM 

Pæjumót TM og ÍBV fór fram um síðustu helgi en mótið í ár var stærra en í fyrra.  Þótt gengi ÍBV innan vallar hafi oft 
verið betra, þá létu stelpurnar til sín taka utan vallar og fengu m.a. verðlaun fyrir bestu ljósmyndina fyrir mótið og 
besta atriðið í hæfileikakeppni mótsins.  Og eins og sjá má skemmtu stelpurnar sér konunglega á mótinu. >> 16

Fjör á 
Pæjumóti

30 ÁR SÍÐAN 
VILBERG OPNAÐI

ÆTLAR AÐ FJÖLGA
KYLFINGUM 

VILL SKYNSAMLEGAR
BREYTINGAR Á
STJÓRNUN FISKVEIÐA

Breytingar þær sem ríkis stjórnin hefur
lagt til að verði á lögum um veiðigjöld
hafa mætt mikilli andstöðu. Farin er af
stað undirskrifta  söfnun þar sem tug -
þús undir hafa skráð nöfn sín til að
skora á forsetann að samþykkja ekki
nýju lögin. Fari svo er eins víst að
engin veiðigjöld verði lögð á út-
gerðina á næsta ári. Þetta er með al
þess sem kemur fram í viðtali við
sjávar útvegsráðherra í blaðinu í dag.
Nýja frumvarpið er enginn gleði-
boðskapur fyrir Vestmanna eyjar því á
meðan veiðigjald lækkar á bolfiski
hækkar það á upp  sjávar fiski þar sem
Eyjamenn eru sterkir. Sama gildir 
um Fjarða rbyggð þar sem líka er lögð
áhersla á uppsjávarveiðar. 
Er mat manna sem Eyjafréttir ræddu

við að þessi tvö sveitarfélög komi til
með að greiða allt frá tæpum 4

milljörðum upp í 5 milljarða af þeim
10 milljörðum sem heildarveiðigjaldið
kemur til með að vera. Verði nýja
frumvarpið að lögum er veiðigjald á
hvern íbúa í Eyjum rúm hálf milljón.

Útgerðarmenn í Vestmannaeyjum
sem Eyjafréttir ræddu við í gær og í
morgun segjast ekki vera búnir að
reikna út nákvæmlega hvað þetta
þýðir fyrir fyrirtækin. Samkvæmt
útreikningum nemenda í sjávarútvegs-
fræði við Háskólann á Akureyri
lækkar veiðigjald á bolfisk um allt 
að 40 prósent á meðan það hækkar 
um og yfir 20 prósent á uppsjávar-fisk.
Viðmælendur Eyjafrétta eru sammála

um að útreikningar þeirra séu ekki 
að öllu leyti réttir. Þeir geta þó gefið
vísbendingu um hvernig þetta kemur
til með að líta út. Samkvæmt þeim 
er hlutur Vestmannaeyja, sem hafa 

yfir að ráða um 12 prósentum af
heildar kvóta landsmanna, 18,4
prósent af heildar veiðigjaldinu sem
gera 538.433 krónur á hvern íbúa. Í
Fjarðarbyggð er hluturinn 15,22
prósent og gjaldið 411.911 krónur á
hvern íbúa. 

Í samantekt HA er aðeins að finna
eitt sveitarfélag með hærra veiðigjald
á hvern íbúa en Vestmannaeyjar, það
er Langanesbyggð þar sem veiðigjald -
ið er 745.612 krónur á hvern íbúa en
hlutur þeirra er 3,11 prósent af heild.
Í Reykjavík, sem er með 10,9 prósent
af heildinni, er veiðigjaldið 11.398
krónur á hvern íbúa. Samkvæmt
útreikn ingum HA hækkar veiði -
gjaldið hjá Ísfélaginu, sem er mjög
sterkt í upp sjávarfiski, úr 1052
milljónum í 1258 milljónir eða um 20
prósent. Vinnslustöðin lækkar aftur á

móti úr 854 milljónum í 820 sem gera
4 prósenta lækkun. Ljóst er að þetta
kemur illa við útgerð Hugins VE sem
eingöngu gerir út á uppsjávarfisk.

Aðeins til bráðabirgða
Hver örlög frumvarpsins verða er
ómögulegt að segja til um en Sigurður
Ingi Jóhannsson, sjávarútvegsráðherra
segir í Eyjafréttum í dag: 
„Það er vert að taka fram að ekki var

önnur leið fær en að fara fram með
frumvarp um veiðigjöld strax nú á
sumarþingi, annars hefðu engin veiði -
gjöld verið lögð á nú í júlí þar sem
gildandi lög eru ekki framkvæm -
anleg. Ég vil taka skýrt fram að hér 
er eingöngu um einskiptis fram -
kvæmd til eins árs að ræða á meðan
heildarramminn er endur skoðaður.“

Breytingar á veiðigjaldi :: Köld gusa í andlit Eyjamanna:

Skattur á hvern íbúa í 
Eyjum yfir hálf milljón
:: Á meðan er hann rúmar 11 þúsund krónur á hvern Reykvíking
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Pæjumót TM og ÍBV fór fram 
dagana 12. til 15. júní
síðastliðinn. Mótið í ár var
stærra en oft áður en liðin í ár
voru 75 frá 23 félögum. 

Liðin byrjuðu að streyma til Eyja
síðastliðinn miðvikudag en mótið
hófst á fimmtudeginum. Stelpurnar
gerðu margt annað í Eyjum en að
spila fótbolta, þær fóru í rútuferðir
og siglingar um Eyjuna og prufuðu
margar hverjar að spranga. Á
kvöld  vöku sem haldin var fimmtu -
dagskvöldið var hæfi leikakeppni
milli liða. ÍBV fór með sigur úr být -
um en þær dönsuðu fyrir áhorf end -
ur. ÍBV bar einnig sigur úr býtum í
myndakeppni TM en það er nýjung
á Pæjumóti. Í henni sendu liðin inn
mynd af sér á Facebook síðu TM
þar sem dómarar dæmdu ásamt því
að taka mið af því hversu mörg
„like“ myndin fékk.
Leikur landsliðs gegn pressuliði er

hefðbundinn þáttur á dagskrá Pæju -
mótsins og bar pressuliðið sigur úr
býtum 3-1. Mótinu var svo slitið
síðastliðinn laugardag að loknum
úrslitaleikjum. Í keppni A-liða var
það Víkingur Reykjavík sem stóð
uppi sem sigurvegari en stelpurnar
mættu liði Breiðabliks í úrslitum.
Víkingar voru sterkari aðilinn í
leiknum, en stelpurnar urðu fyrir
áfalli í upphafi leiks þegar Karólína,
leikmaður þeirra klessti á mark sem
var við hliðarlínuna.  Betur fór en á
horfðist en Karólína spilaði ekki
meira. Leikurinn var nokkuð jafn
eftir brotthvarf hennar en Víkingar

fóru aftur að sækja í sig veðrið og
Elísabet Friðriksson skoraði glæsi-
legt mark með skoti utan úr
teignum. Víkingar voru mun
sterkari í seinni hálfleik og bjargaði
Karen, varnarmaður Blika í tvígang
á línu. Blikar reyndu hvað þeir gátu
að jafna en Tara, markmaður Vík-
ings varði meistaralega í markinu
og lokatölur 1-0 fyrir Víking. 

Í flokki B-liða var það einnig
Víkingur frá Reykjavík sem sigraði,

en þær unnu FH 3-0 í úrslita -
leiknum. Í flokki C-liða var það FH
sem sigraði Víkinga. Leikurinn fór
1-1 en FH vann á marki sem var
fyrr skorað. Í flokki D-liða var það
Fylkir 2 sem sigraði FH 3-0. Því má
segja að Víkingur frá Reykjavík
hafi verið sigurvegari mótsins. ÍBV
hefur oft gengið betur en í ár en í
flokki A-liða lenti ÍBV í 8. sæti og
lið ÍBV 4. flokks í 9. sæti. Í flokki
B-liða varð ÍBV í 15. sæti og í

flokki C-liða í 8. sæti.  
Einar Friðþjófsson sagði í samtali

við Eyjafréttir að mótið hafi tekist
frábærlega. „Það tókst vel í alla
staði og allir eru sáttir. Það reyndist
vel að nota Eimskipshöll ina en það
hefur ekki verið gert áður. Við höf -
um alltaf verið á Helga fellsvelli en
nú varð breyting á og það reyndist
mjög vel og eng inn kvartaði.“ 
Hafði veðrið mikil áhrif á mótið?
„Nei alls ekki, fólk er svo vel búið

að útivistarfatnaði og öðru sem því
tilheyrir, það undirbýr sig vel og er
við öllu búið.“  
Einar vildi koma á framfæri miklu

þakklæti til þeirra sem komu að
mót  inu með einum eða öðrum
hætti. „Ég þakka öllum fyrir sem
lögðu sitt að mörkum við fram -
kvæmd mótsins og sérstaklega vil
ég þakka Tryggingamiðstöðinni
fyrir samstarfið, það er frábært að
vinna með þeim,“ sagði Einar.

Fjölmennt Pæjumót TM og ÍBV tókst vel þrátt fyrir rigningu fyrstu dagana:

Víkingur Reykjavík 
Pæjumótsmeistari 2013

Flottar Víkingsstelpur.  A- og B-lið Víkings Reykjavík varð Pæjumótsmeistari 2013 og C-liðið varð í öðru sæti.  Glæsilegur árangur hjá félaginu
sem hefur ekki verið mjög áberandi í kvennaboltanum undanfarin ár.

Einar Friðþjófsson ásamt nokkrum sjálfboðaliðum sem sáu um að gefa
stelpunum að borða.  Frá vinstri: Ágústa Kjartansdóttir, Guðný Jens-

dóttir, Kolbrún Lilja Ævarsdóttir, Einar og Laufey Grétarsdóttir.

Séra Guðmundr Örn Jónsson var einn fjölmargra sjálfboðaliða sem
aðstoðuðu við mótið.

ÍBV stelpurnar gerðu vel, bæði innan og ekki síður utan vallar.  Þær sigruðu í hæfileikakeppni mótsins og
einnig myndakeppni fyrir frumlegustu ljósmyndina.  Hér eru þær í hæfileikakeppninni.

Eyjastelpan Elísa Björk Björnsdóttir var í Pressuliðinu.  
Hér er hún í baráttunni um boltann.

Birta Númadóttir, úr ÍBV var
annar tveggja markvarða Pressu -

liðsins en Birta kemur úr
Rangár hverfi.

GÍGJA ÓSKARSDÓTTIR
gigja@eyjafrettir. is
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Ásrún Dögg Aðalsteinsdóttir, þjálfari Snæfellsnes:

Alltaf jafn 
skemmtilegt
Lið Snæfellsness var valið
prúðasta liðið á Pæjumóti TM.
Það er mikið verk að halda utan
um liðin á Pæju mótinu en Ás-
rúnu Dögg og farar stjórum
henn ar tókst vel til og uppskáru
viðurkenninguna á lokahófinu. 

Snæfellsnesi gekk ágætlega í mót-
inu en þær mættu til Eyja síðast -
liðin miðvikudag. „Við komum
með sextán stelpur til Eyja á
miðvikudaginn, ferðalagið gekk
mjög vel, við komum aðeins lengra
að en flest liðin. Við vorum með
marga foreldra með okkur og það
var mikill kostur, þeir eru búnir að
hjálpa mikið til. Eins og ég sagði
vorum við bara með sextán stelpur
en við fengum tvær yngri systur
lán aðar úr 6. flokki til þess að hafa
einn varamann í liðinum. Við

urðum svo fyrir áfalli þegar ein
meiddist strax í fyrsta leik, því voru
stelpurnar aðeins að hlaupa á milli
liða svo allt myndi ganga upp, “
sagði Ásrún Dögg.
Hvernig hefur dvölin verið? „Hún
hefur verið mjög skemmtileg og við
erum búnar að gera margt. Við
fórum t.d með stelpurnar í Rib Sa-
fari og það var algjör snilld. Það er
búið að rigna mikið á okkur yfir
mótið, en það hefur ekkert háð
okkur, stelpurnar voru ekki alveg
100% klárar þegar þær voru að fara
í blauta skó, en það er bara partur af
fótboltanum að spila í hvaða veðri
sem er.“
Hefur þú komið áður á pæjumótið?
„Já ég hef oft komið, þá var fyrir -
komulagið öðruvísi, þá komu liðin
ár eftir ár en núna er þetta bara einn
flokkur. Ég spilaði með HK og

þetta var alltaf toppurinn að koma
hingað. Þetta er alltaf jafn gaman,
sama hvort ég er þjálfari eða leik-
maður, ég verð þó að viðurkenna að
ég var ekki alveg með allt á hreinu
því ég er að þjálfa í fyrsta sinn og
var því að koma hingað sem þjálfari
í fyrsta sinn og það er örðuvísi
held ur en að koma sem leikmaður,
nú er ábyrgðin á mér.“ 
Stelpurnar fylgdu þjálfaranum hvert
fótmál og þegar Ásrún Dögg var
aðspurð hvernig stelpunum hafi
fundist mótið gripu stelpurnar fram
í og sögðu að þetta hefði verið
geðveikt og þær ætluðu allar að
koma aftur og Ásrún Dögg tók
undir með þeim. „Já við eigum
klárlega eftir að koma aftur því eins
og ég sagði þetta er alltaf jafn
skemmtilegt, “ sagði Ásrún Dögg
að lokum.

Ásrún Dögg ásamt leikmönnum úr Snæfellssnesi og Víkingi Ólafsvík, sem héldu hópinn.

Birna Jóhannsdóttir, efnilegasti

leikmaður Pæjumótsins:

Ætlar að verða 
atvinnumaður í
fótbolta
Birna Jóhannsdóttir var valin
efni legust á Pæjumóti TM ásamt
því að Stjarnan, lið hennar lenti í
3. sæti í flokki A-liða á mótinu.
Birna var einnig valinn í pres-
sulið Pæjumóts ins og skoraði
tvö mörk í 3-1 sigri þeirra gegn
landsliði Pæjumóts.

Birna byrjaði að æfa fótbolta á
yngra ári í 7.flokki og spilar oftast
sem sóknarmaður í dag. Birna er
búin að skemmta sér vel í Eyjum en
öll fjölskyldan kom með henni
hing að. „Ég er búin að skemmta
mér mjög vel, við erum aðallega
búnar að vera spila fótbolta en við
erum líka búnar að fara í bátsferð
og rútuferð. Það er líka svo gaman
að öll fjölskyldan er með mér og
styður mig en eldri bróðir minn er
líka í fótbolta,“ sagði Birna. 
Ætlar þú að vera atvinnumaður í
fótbolta? 
„Já, alveg eins og fyrirmyndir
mínar Margrét Lára Viðarsdóttir og
Lionel Messi.“
Aðspurð um hvað stæði upp úr

eftir mótið sagði Birna að sigurinn
á móti FH um 3. sætið væri topp ur -
inn enda hörkuleikur  þar sem
Stjarn an sigraði 4-3. 

Áttir þú von á að vera valin efni -
leg ust? 
„Nei alls ekki.“
Birna hefur mikla trú á liði hennar

Stjörnunni í Pepsi-deildum kvenna
og karla í ár „Ég held að Stjarnan
verði Íslandsmeistari í bæði karla-
og kvennaflokki í ár,“ sagði Birna
að lokum. 

Birna Jóhannsdóttir, Stjörn unni
var valin efnilegust í mótslok.

Frábær fræðsla
sem stelpurnar
fá um Eyjarnar
:: Gunnar Styrmisson frá Selfossi í

fyrsta sinn á Pæjumóti í Eyjum

Foreldrar setja alltaf skemmti -
legan svip á Pæjumótið og í ár
var engin undantekning. Eyja -
fréttir ræddu við Gunnar
Styrmis son sem var í óða önn
að gefa stelpunum í liði Selfoss
pylsur. 
Gunnar kom til Eyja síðastliðinn
miðvikudag ásamt Selfoss liðinu og
segir hann dvölina hafa verið afar
ánægjulega. „Ég er að fylgjast með
Írisi dóttur minni og það hefur
gengið mjög vel á mótinu, sumir
hafa unnið og aðrir ekki en það er
partur af þessu. Ég er að koma til
Eyja í fyrsta sinn yfir Pæjumótið og
þetta er rosalega skemmtilegt. “ 

Er rigningin búin að setja strik í
reikninginn? 
„Nei þetta er allt í lagi, ég gisti í
húsi en ef ég væri í tjaldi væri
svarið kannski annað.“
Aðspurður um hvað staðið hafi

upp úr sagði Gunnar „Þetta er allt
búið að vera mjög gaman, mér
fannst siglingin og rútuferðin um
Eyjuna frábær og sérstaklega
fræð slan sem stelpurnar fengu um
Eyjuna. Mig langar þó að benda á
það var heldur þröngt á kvöldvök-
unni í íþróttamiðstöðinni en annars
er þetta búið að vera alveg rosalega
skemmtilegt, “ sagði Gunnar að
lokum.

Gunnar Styrmisson gaf sér tíma frá verkefnum fararstjórnar Self-
yssinga í myndatöku.  Hér er hann ásamt dóttur sinni, Írisi.

Landslið Pæjumóts TM og ÍBV 2013.

Pressulið Pæjumóts TM og ÍBV 2013.

Sigríður Ása Friðriksdóttir,
 þjálfari ÍBV segir hér einum

sinna leikmanna til.

Úrslit Pæjumótsins
A-lið

1. sæti:Víkingur R.
2. sæti:Breiðablik
3. sæti:Stjarnan 

B-lið
1. sæti:Víkingur R.
2. sæti:FH
3. sæti:Fylkir 

C-lið
1. sæti:FH
2. sæti:Víkingur R.
3. sæti:Selfoss

D-lið
1. sæti:Fylkir 2
2. sæti:Selfoss
3. sæti:Fylkir  

Prúðasta liðið: Snæfellsnes
Efnilegasti leikmaðurinn:
Birna Jónsdóttir, Stjörnunni
Sigurvegarar myndakeppni: ÍBV
Sigurvegari hæfileikakeppni: ÍBV
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Pæjumót ÍBV og TM hófst í 
morgun en keppendur voru að 
tínast til Vestmannaeyja í gær, 
miðvikudag.  Dagskrá mótsins er 
með hefðbundu sniði, fyrstu 
leikirnir byrjuðu upp úr kl. átta í 
morgun og verður leikið fram á 
kvöld í dag og á morgun.  Mótinu 
lýkur svo með úrslitaleikjum um 
miðjan dag á laugardag en 
keppendur og gestir halda flestir 
heim á leið um kvöldið.

Einar Friðþjófsson er sem fyrr 
mótsstjóri Pæjumótsins en hann segir 
að mótið í ár sé það stærsta frá 
upphafi.  „Þátttakendur í ár eru um 
800 talsins og hafa aldrei verið fleiri.  
Mótið hefur gengið mjög vel 
undanfarin ár og ætli við séum ekki 
að fá góða umfjöllun.  Svo þegar vel 

gengur, þá spyrst það út og ég held 
líka að styrkur mótsins felist í því að 
þetta er eina mótið sem er bara með 
einn flokk, 5. flokk.  Svo er móts-
stjórinn auðvitað alveg frábær,“ sagði 
Einar og hló.
Eru einhverjar nýjungar í ár?
  „Það er ein breyting en við ætlum 
að taka upp svipað leikjafyrirkomu-
lag og á Shellmótinu.  Það þýðir að 
við skiptum liðum ekki niður í A-, 
B-, C- og D-lið heldur er meira um 
jafningjaleiki og liðin raðast niður 
eftir árangri.  Á laugardeginum 
verður svo keppt um níu bikara, 
Pæjumótsbikarinn og svo átta aðra 
sem eru nefndir eftir bátum sem 
gerðir eru út frá Eyjum.  Það geta því 
níu lið unnið bikar á Pæjumótinu.  
En fyrir utan þetta er dagskráin 
hefðbundin enda engin ástæða að 
breyta því sem vel er gert,“ sagði 
Einar en meðal þess sem boðið er 
upp á er grillveisla, landsleikur, 
diskósund að ógleymdri kvöldvöku 

þar sem Idolkeppnin fer fram.  
„Hvert félag verður með eitt atriði og 
ég veit að mörg félög hafa æft stíft 
fyrir þá keppni, ekki minna en fyrir 
sjálfan fótboltann,“ sagði Einar.

Margir hjálpa til
Þið þurfið væntanlega marga 
sjálfboðaliða til að aðstoða við 
mótið?
  „Já sem betur fer eigum við marga 
sem eru tilbúnir að aðstoða, t.d. við 
dómgæslu.  Svo er kvennadeildin 
mjög öflug í mótinu og aðstandendur 
stelpnanna.  T.d. sjá pabbarnir 
yfirleitt um að grilla í grillveislunni.  
Án alls þessa fólks væri ekki hægt að 
halda Pæjumótið með jafn myndar-
legum hætti og við gerum,“ sagði 
Einar að lokum.  Nú er bara að vona 
að veðurguðirnir verði hliðhollir 
mótshöldurum en samkvæmt 
veðurspá gæti þurft regngalla á 
morgun, föstudag.

Pæjumót TM og ÍBV hófst í dag:

Stærsta mótið 
frá upphafi
:: Vel heppnuð mót undanfarin ár besta auglýsingin, 
segir Einar Friðþjófsson, mótsstjóri 
:: Nýtt leikjafyrirkomulag - keppt um níu bikara

Nýja skipið 
fékk nafn-
ið Sigurður
:: Einkennis-
númerið VE 15 
eins og sá gamli 
:: Afhent í lok 
mánaðarins
Nýju skipi Ísfélagsins, sem nú er í 
smíðum í Tyrklandi, var á laugardag-
inn gefið nafnið Sigurður og mun 
skipið jafnframt bera einkennis-
stafina VE 15, líkt og forveri 
skipsins.  Hið nýja skip er á lokastigi 
smíðinnar, allt hið glæsilegasta og 
verður jafnframt stærsta skip 
Vestmannaeyjaflotans, 80 metra langt 
og 17 metra breitt og afar vel búið til 
veiða á uppsjávarfiski.  Aðalvélin er 
4.500 kW en burðargeta skipsins er 
hátt í 3.000 tonn.  „Til gamans má 
geta þess að eldra skip Ísfélagsins 
með sama nafni var smíðað árið 1960 
í Þýskalandi og var 72 metra langt og 
10 metra breitt.  Í því var 1.766 kW 
Nohab Polar aðalvél og bar skipið 
um 1.500 tonn í lestum sem ekki 
voru útbúnar til að kæla aflann.“  
  Gert er ráð fyrir að skipið verði 
afhent eigendum þess í lok mánaðar-
ins.  Þá tekur við 12 sólarhringa 
sigling til heimahafnar og má því 
gera ráð fyrir að hið glæsilega skip 
verði komið til Vestmannaeyja um 
miðjan júlímánuð.

JúlíuS G. InGaSon
julius@eyjafrettir.is
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Enn stendur yfir leit að Ástu 
Stefánsdóttur sem saknað hefur 
verið frá því þriðjudaginn níunda 
júní. Dvaldi hún um helgina á 
undan í sumarbústað í Fljóts
hlíðinni ásamt sambýliskonu 
sinni, Pino Becerra Bolaños, sem 
fannst látin í Bleiksárgljúfri strax 
og farið var að svipast um eftir 
þeim.  Björgunarfélag Vest
mannaeyja kom að leitinni í 
upphafi og var meðal fyrstu sveita 
til að mæta á staðinn.

 „Það var þriðjudaginn níunda sem 
formleg leit hefst. Við buðum strax 
fram aðstoð okkar og fórum með 
síðustu ferð Herjólfs þá um kvöldið. 
Sveitir á höfuðborgarsvæðinu og í 
nágrenni Fljótshlíðarinnar voru 
kallaðar út klukkan fjögur og komum 
við rétt á eftir sveitinni frá Selfossi,“ 
sagði Arnór Arnórsson þegar hann 
var spurður um aðkomu Björgunar-
félagsins að leitinni.
  Héðan fór átta manna sveit, hópur 
þjálfaður í straumvatns- og fjalla-
björgun. „Við leituðum alla nóttina 
og vorum að til hálf sex að við tókum 
okkur hvíld. Fórum heim með fyrstu 
ferð Herjólfs á miðvikudagsmorgun-

inn og aftur uppeftir um kvöldið með 
jafnstóran hóp. Unnum  við að því að 
búa til stíflur í Bleiksárgljúfrum fyrir 
kafarana og vorum að því til klukkan 
hálf fjögur. Við fengum að hvíla 
okkur til klukkan sjö en þá hófst leit 
aftur eftir að það fundust  spor eftir 
berfætta manneskju. Við tókum þátt í 
þeirri leit. Við höfum ekki komið að 
leitinni síðan en erum tilbúin ef 
kallið kemur.“
  Málið er allt hið dularfyllsta og 
hefur Arnór enga skýringu á því hvað 
gerðist. Talið er að Pino Becerra 
Bolaños hafi fallið niður 30 metra 
háan fossinn en ekkert hefur komið 
fram sem bendir til þess hvað orðið 

hefur um Ástu. „Þetta er ótrúlega 
fallegt svæði, fossinn og gljúfrin en 
mjög erfitt að leita þarna, djúpir 
hyljir og þröngt í gljúfrinu,“ sagði 
Arnór sem veit ekki um framhaldið.
  Leit hófst á ný í morgun og til 
stendur að senda kafara ofan í gilið í 
dag. „Ég veit ekki hvað gerist  hjá 
okkur en við eigum örugglega eftir 
að fara í æfingaferðir þarna. Þá fer 
fram óformleg leit í leiðinni,“ sagði 
Arnór sem vildi að lokum koma á 
framfæri þakklæti til vinnuveitenda 
þeirra sem fóru í leitina. „Það er 
ómetanlegt fyrir okkur og skiptir 
sköpum að við getum tekið þátt í 
starfi Björgunarfélagsins.“

Leitin í Fljótshlíðinni :: Kona fannst látin :: Annarrar leitað:

Björgunarfélagið meðal 
fyrstu sveita á staðinn
:: Aðstæður mjög erfiðar :: Ekkert komið fram hvað gerðist
:: Átta manna sveit úr Eyjum

Pæjumót TM og ÍBV fór fram í síðustu viku og tókst mótshaldið afar vel upp, þrátt fyrir að veðurguðirnir hafi aðeins strítt þátttakendum með rigningu 
á fimmtudeginum.  Mótinu lauk hins vegar í sól og blíðu á laugardag og þegar upp var staðið, var það Víkingur Reykjavík sem stóð uppi sem Pæju-

mótsmeistari annað árið í röð.  Nánar er sagt frá mótinu á síðum 14 og 15.

ÓMar GarðarSSon
omar@eyjafrettir.is
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Svipmyndir frá Pæjumóti TM og ÍBV 2014

Jónsi skemmti á kvöldvökunni á fimmtudagskvöldið og stelpurnar virtust ánægðar með kappann.

Sunddiskóið er alltaf vinsælt og mikið fjör hjá stelpunum sem þó fundu 
tíma til að brosa til ljósmyndara Eyjafrétta.

Hart barist í vítateig ÍA í 
viðureign liðsins gegn ÍBV.  

Eyjastelpurnar höfðu betur í 
þessum úrslitaleik.

Á kvöldvökunni voru öll félögin með skemmtiatriði í Idolkeppni Pæjumótsins.  Hér sýna Þórsarar frá 
Akureyri sitt atriði fyrir framan fulla stúku áhorfenda.

Foreldrar stóðu vaktina í 
grillveislunni.  Njáll Ragnarsson 

og Bjarni Ólafur Marínósson 
voru við grillið. Í mótslok fengu svo allir þátttakendur verðlaunapening.

Sjálfboðaliðar leggja sitt af mörkum við mótshaldið, m.a. kvennadeild-
in.  Hér eru þær Elfa Ágústa Magnúsdóttir, Jóna Þorgerður Helga-

dóttir, Bjarney Pálsdóttir, Auðbjörg Sigurþórsdóttir. 

Víkingar unnu Val í úrslitaleik Pæjumótsins.  Hér fagna Víkingar 
sigurmarkinu.

Pressuliðið.  Hekla Steinarsdóttir, leikmaður ÍBV var í liðinu.

Stelpurnar í ÍBV3 unnu Stígandabikarinn og fögnuðu vel þegar þær 
fengu afhent sigurverðlaunin.

Landslið Pæjumótsins.  Sigríður Ása Friðriksdóttir, þjálfari ÍBV var 
þjálfari landsliðsins og Birta Lóa Styrmisdóttir var í liðinu.
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Ísafold Þórhallsdóttir var valin 
efnilegasti leikmaður Pæjumóts
ins og fékk hún veglegan bikar 
að launum.  Þetta er mikil 
upphefð fyrir efnilega knatt
spyrnumenn og vonandi heldur 
Ísafold áfram á sömu braut og 
spilar svo fyrir Íslands hönd 
þegar hún verður eldri.  Blaða
maður Eyjafrétta heyrði aðeins 
hljóðið í Ísafold í vikunni.

Ísafold byrjaði að æfa fótbolta í 8. 
flokki, þegar hún var fimm ára 
gömul.  Hún spilar á miðjunni en 
lét til sín taka í markaskorun á 
mótinu og skoraði m.a. eitt mark í 
úrslitaleiknum gegn Val en eins og 
fram kemur hér annars staðar á 
síðunni, vann Víkingur Pæjumóts-
bikarinn.  „Það var bara mjög 
gaman að taka þátt í Pæjumótinu.  
Það var skemmtilegast að spila 
fótbolta og gaman að fara alla leið í 
úrslitaleikinn.  Landsleikurinn var 
líka mjög skemmtilegur, fullt af 
áhorfendum og svo skoraði ég tvö 
mörk,“ sagði Ísafold sem var að 
taka þátt í sínu þriðja Pæjumóti.
Var úrslitaleikurinn gegn Val 
erfiður?
  „Já, hann var það.  Það var jafnt í 
hálfleik 0:0 en við unnum svo 2:0 
og ég skoraði annað markið.“
Stefnir þú á að verða atvinnumaður 
í fótbolta?
  „Já, ég vona það.  Uppáhalds 
leikmaðurinn minn er Eden Hazard 
í Chelsea,“ sagði Ísafold en hún 
fylgist með Heimsmeistaramótinu í 

fótbolta, þar sem Hazard er á 
fleygiferð með sterku liði Belgíu.
Nú eru Víkingar aftur komnir í 
Pepsídeildina í karlaboltanum.  
Verða þeir meistarar?
  „Ég er ekki alveg viss.  Ég vona 
bara að þeir standi sig vel og haldi 
sér í deildinni“
Hvað með kvennalið Víkings í 1. 
deildinni.  Heldurðu að þær fari 
upp um deild?
  „Jebb,“ sagði Ísafold að lokum.

Pæjumót TM og ÍBV: 

Pæjumót TM fór fram dagana 12. 
- 14. júní. Um 800 þátttakendur 
komu til Eyja en 24 félög sendu 
til leiks 72 lið.  Þegar upp var 
staðið var það Víkingur Reykja-
vík sem vann Pæjumótsbikarinn 
annað árið í röð en mótið var 
haldið með örlítið breyttu  
sniði í ár.

Eins og vanalega hófst mótið á 
fimmtudegi en flest liðin mættu til 
Eyja deginum áður. Dagskrá Pæju- 
mótsins var fjölbreytt eins og alltaf 
en stelpurnar byrja snemma um 
morguninn að keppa og ljúka leik 
síðdegis. Margir sjálfboðaliðar taka 
saman höndum og gefa þátttakend-
um að borða þrisvar á dag. Árlegur 
viðburður á mótinu er svo hæfi-
leikakeppnin sem haldin er á 
kvöldvöku sem fram fer á fyrsta 
deginum. Að þessu sinni sigraði HK 
með sitt atriði en þær sungu lag 
Lady Gaga,  „Born this way“ en 
einnig voru þær með fimleikastelpur 
innanborðs og var atriðið glæsilegt. 
  Landsliðið og pressuliðið áttust 
við á föstudeginum en flestir ef ekki 
allir sem tengjast mótinu horfa á 
þann leik. Þetta árið var lítið 
jafnræði á með liðunum og fór svo 
að pressuliðið vann leikinn með sjö 
mörkum gegn engu. 
  Pæjumótið tók á sig nýja mynd 
þetta árið en nú var fyrirkomulaginu 
breytt og líkist það nú meira 
Shell-mótinu að því leyti að keppt 
er um níu bikara í stað fjögurra. 
Kostir þessa fyrirkomulags eru þeir 

að öll liðin leika tíu leiki á mótinu í 
stað sjö eða átta eins og áður hefur 
verið. 360 leikir fóru því fram á 
mótinu auk landsleiksins.
  Þetta árið voru bikararnir nefndir 
eftir skipum, að frátöldum Pæju-
mótsbikarnum. Víkingur Reykjavík 
hlaut Pæjumótsbikarinn þetta árið 
en þetta er annað árið í röð sem 
félagið tekur stærsta bikarinn á 
mótinu. Liðið sigraði Val í úrslitum 
með tveimur mörkum gegn engu.  

Ísafold Þórhallsdóttir skoraði annað 
marka Víkings en hún skoraði 
einnig tvö mörk í landsleiknum sem 
fram fór kvöldið áður. Ísafold er 
gríðarlega efnilegur leikmaður en 
hún var einmitt valin efnilegust á 
Pæjumótinu í ár.
  Í keppni um næststærsta bikarinn, 
eða Huginsbikarinn áttust Breiða-
blik og HK við í sannkölluðum 
Kópavogsslag en þeim lauk með 
3-0 sigri grænklæddra Blika. 

  ÍBV sendi til leiks sex lið en þeim 
gekk ágætlega á mótinu, meðal 
annars tókst liði 1 að enda í 3. sæti 
um Pæjumótsbikarinn en lið 3 gerði 
sér lítið fyrir og vann Stíganda-
bikarinn, eftir hlutkesti við 
Hauka-3.  
  Pæjumótsnefnd og Tryggingamið-
stöðin veita verðlaun fyrir nokkra 
hluti á pæjumótinu en lið ÍA var 
valið prúðasta liðið og Keflavík var 
með prúðustu foreldrana. 

Sigurvegarar 
Pæjumótsins
Pæjumótsbikarinn: Víkingur 1
Huginsbikarinn: Breiðablik 1
Ísleifsbikarinn: Selfoss 1
Bergsbikarinn: Breiðablik 4
Glófaxabikarinn: Snæfellsnes 1
Dala-Rafnsbikarinn: KR 2
Gullbergsbikarinn: ÍA 2
Drangavíkurbikarinn: KR 3
Stígandabikarinn: ÍBV 3

FH-stúlkum gekk vel á Pæju-
mótinu en fimm lið voru send til 
leiks frá þeim og léku fjögur 
þeirra um sæti í keppni um fjóra 
af fimm stærstu bikurum 
mótsins. Við náðum í Stefán Þór 
Jónsson, annan þjálfara FH og 
spurðum hann nokkurra 
spurninga.
 
Ert þú að koma á Pæjumótið í 
fyrsta skiptið? 
  „Nei, þetta er í annað skiptið sem 
ég kem hingað og þetta er alltaf jafn 
gaman.“
Finnst stelpunum þetta skemmti-
legra en önnur mót sem farið er á?

  „Já, þetta er algjörlega hápunktur 
sumarsins. Það er alltaf gaman í 
Eyjum en þeim finnst líka skemmti-
legt að gista saman og fara í 
ferðalag.“
  Stefán sagði að það hefði mátt 
ganga betur en hann vill einnig 
minna á mikilvægi foreldra á svona 
mótum sem getur skipt sköpum um 
það hvernig gengur. „Eftir daginn, 
þegar maður er alveg búinn er mjög 
gott að hafa foreldrana til þess að 
taka við stelpunum og þá getur 
maður slakað á.“

KR-stúlkur sendu þrjú lið til leiks 
þetta árið en þær fóru heim með 
tvo bikara, Dala-Rafnsbikarinn 
og Drangavíkurbikarinn. Við 
kíktum í spjall til Björgvins Karls 
Gunnarssonar, þjálfara KR en 
hann þjálfar einnig meistaraflokk 
kvenna hjá félaginu og veit því 
hvað hann syngur þegar kemur 
að kvennaknattspyrnu. 

Hversu oft hefur þú komið á 
Pæjumótið?
  „Þetta er í fimmta skiptið og ég er 
ekki frá því að þetta sé alltaf jafn 
skemmtilegt.“
Hvernig myndirðu segja að þetta 
væri frábrugðið öðrum mótum sem 
þið hafið farið á?
  „Það er auðvitað staðsetningin, 

sem er mjög skemmtileg. Stelp-
unum finnst gaman að koma hingað 
og þeim finnst skemmtilegt að kíkja 
í sundlaugina. Vellirnir eru líka 
mjög góðir.“ 
Hvernig hefur gengið?
  „Við spilum til úrslita með tvö lið 
og A-liðið okkar er að spila um 
sterkasta bikarinn eftir að hafa átt 
tvo góða daga, á fimmtudaginn og 
föstudaginn.“
  Björgvin Karl sagði að kvenna-
boltinn væri að braggast hjá KR en 
liðið kom eins og áður segir með 
þrjú lið á mótið. Við gátum ekki 
spjallað við Björgvin mikið lengur 
því hann þurfti að þjóta til þess að 
fylgja sínu liði í hádegismat eftir 
3-3 jafntefli við FH.

Víkingur meistari annað árið í röð
- ÍBV3 vann Stígandabikarinn - Fleiri leikir á hvert lið og alls 360 leikir að baki

Víkingsliðið, sem bar sigur úr býtum, ásamt Sigurði Ragnari Eyjólfssyni sem afhenti verðlaunin.

Björgvin Karl Gunnarsson, þjálfari KR:

Staðsetningin mjög skemmtileg

Stefán Þór Jónsson, þjálfari FH: 

Algjörlega hápunktur sumarsins
Ísafold Þórhallsdóttir, efnilegasti 
leikmaður Pæjumótsins:

Eden Hazard uppá-
halds leikmaðurinn

GuðMundur TÓMaS SIGFúSSon
frettir@eyjafrettir.is
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Á morgun er Kvennadagurinn og 
verður hans minnst á viðeigandi 
hátt núna þegar 100 eru frá því 
konur á Íslandi fengu kosninga-
rétt. Þessa sér merki í blaðinu í 
dag þar sem konur koma við 
sögu í flestum greinum í blaðinu. 
Á það við félagslíf, atvinnurekstur 
og íþróttir og greinar. Bæjarráð 
skipaði vinnuhóp í tilefni afmæl-
isins en hópurinn var skipaður 
konum í bæjarstjórn. Dagskráin 
byrjar í  hádeginu þegar haldinn 
verður 1500.  fundur bæjar-
stjórnar sem verður sérstakur 
hátíðarfundur í Landlyst sem var 
fyrsta fæðingarheimili landsins.  

Einnig verður jafnréttisganga frá  
Vigtartorgi að Safnahúsi sem 
hefur verið miðpunkturinn í að 
minnast þessa tímamótaárs í 
sögu íslenskra kvenna.

Blaðamaður Eyjafrétta sló á þráðinn 
til Hildar Sólveigar Sigurðardóttur, 
forseta bæjarstjórnar, sem á sæti í 
hópnum. „Það hefur gengið mjög vel 
að skipuleggja daginn. Við Jóhanna 
Ýr Jónsdóttir og Birna Þórsdóttir 
áttum gott samstarf í vinnuhópnum 
og fengum góða hjálp, meðal annars 
frá Helgu og Kára í Safnahúsinu, 
Margréti Rós og Drífu Þöll. Við 
fengum alls staðar góðar móttökur 
hjá þeim hópum sem við höfum haft 
samband við til að minna á daginn,“ 
sagði Hildur Sólveig sem vonar 

innilega að fólk fjölmenni  og taki 
þátt.
   „Þeir sem ekki eiga þess kost geri 
þá eitthvað sérstakt til að halda 
daginn hátíðlegan.“
Finnst þér mikilvægt að halda upp á 
þennan dag? „Að sjálfsögðu, bæði til 
að minnast dagsins, áfangans og því 
sem náðst hefur fram á þessum 100 
árum. Jafnframt til að halda heiðri 
þeirra fjölmörgu kvenna og karla, 
sem hafa lagt jafnréttisbaráttunni lið, 
hátt á lofti,“ sagði Hildur Sólveig en 
hún telur að dagar sem þessir hjálpi 
konum að auka jafnrétti kynjanna. 
  „Þetta er nauðsynleg áminning og 
viðurkenning á því hve langt við 
höfum náð á ýmsum sviðum en um 
leið tækifæri til að staldra við og 
horfa yfir farinn veg, skoða hvernig 

staðan er í dag og hvar sé hægt að 
gera betur.“
Fá konur frí hjá Vestmannaeyjabæ? 
„Nei. Ákveðið var að hátíðardagskrá 
myndi hefjast að loknum hefð-
bundnum vinnudegi til að sem allra 
flestir geti notið dagskrárinnar og til 
að valda sem minnstri röskun fyrir 
almennan vinnumarkað,“ sagði 
Hildur Sólveig. 
  „Ég hvet eindregið allar þær konur 
sem hafa aðgang að þjóðbúningi að 
klæðast honum á  17. júní næst 
komandi og hvet þá sem vilja taka 
þátt í jafnréttisgöngunni á föstudag 
að klæðast bleiku til að sýna 
samstöðu með málefninu,“ sagði 
Hildur Sólveig að lokum.

>> Sjá nánar á bls. 2

GíGja ÓSkarSdÓttir
gigja@eyjafrettir.is

Kvennadagurinn á morgun 19. júní :: 100 ára kosningaafmæli kvenna:

Bæjarstjórn fundar í Land-
lyst og Jafnréttisganga

Pæjumótið sem nú er kennt við TM hefur verið haldið árlega í Vestmannaeyjum frá árinu 1990. Á mótinu keppir fimmti flokkur kvenna í knattspyrnu 
og voru keppendur á sjöunda hundrað að þessu sinni. Dagskráin er mjög fjólbreytt þó fótboltinn sé í fyrirrúmi. Einn liðurinn er pressuleikurinn þar 

sem landslið og pressulið, sem skipuð eru leikmönnum úr öllum liðum á mótinu mætast. Þessa skemmtilegu mynd tók Sigfús Gunnar í leiknum á 
mótinu í ár þar sem tvær framtíðarkonur í boltanum takast á.   >> Myndir og umfjöllun á bls. 16.
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TM-mótið í Eyjum fór fram í 
vikunni en þar koma saman lið úr 
fimmta flokki kvenna og keppa sín 
á milli um níu bikara. Á fimmtu-
deginum voru spilaðir þrír leikir en 
liðunum var síðan raðað í riðla eftir 
úrslitum þessa dags. Á föstudeg-
inum var svipað uppi á teningnum, 
þau lið sem unnu sína leiki voru 
færð upp um styrkleikaflokk og þau 
lið sem töpuðu voru færð niður. Þá 
voru enn öll liðin í séns á því að 
vinna bikar þegar á laugardaginn 
var komið. 
  Á laugardeginum var síðan spilað 
hratt, leikirnir voru styttir úr 2x15 
mínútum niður í 2x12 mínútur. Um 
morguninn voru spilaðir þrír leikir 
en þeir skáru úr um það hvort liðin 
áttu möguleika á að komast í 
úrslitin  eftir hádegi. Þá voru 
spilaðir átta úrslitaleikir á átta 
völlum og síðast en ekki síst var 
aðalleikurinn. Þar áttust við tvö 
bestu lið mótsins, Fylkir og 
Stjarnan. Liðin höfðu áður mæst í 
Íslandsmótinu en þá rúllaði Stjarnan 
yfir Fylki. Það sama varð uppi á 
teningnum í þessum leik en þær 
bláklæddu réðu lögum og lofum á 
vellinum og þegar upp var staðið 
sigruðu þær með fjórum mörkum 
gegn engu. 

Landslið vann pressulið
Á föstudeginum voru ekki einungis 
spilaðir leikir til þess að raða upp 
fyrir laugardaginn. Á kvöldskemmt-
uninni fór fram leikur milli 
landsliðs og pressuliðs en öll lið 
höfðu fengið einn fulltrúa í öðru 
hvoru liði. Breiðablik og ÍBV fengu 
þó tvo fulltrúa þar sem Blikar voru 
með flest liðin á mótinu og skapast 
hefur hefð fyrir því að ÍBV fái að 
senda tvo leikmenn, sökum þess að 
ÍBV og KFR senda saman lið til 
leiks. 
  Landsliðið hafði betur í leiknum 
og sigraði 2-0. Í landsliðinu var 
Birta Sigurborg Úlfarsdóttir frá 
ÍBV/KFR en hún hafði leikið 
gríðarlega vel á mótinu. Í pressulið-
inu var síðan Birta Líf Agnarsdóttir 
frá ÍBV en hún stóð sig einnig 
gríðarlega vel á mótinu, sem og í 
landsleiknum. Þórhildur Þórhalls-
dóttir, frá Víkingi og Karen 
Guðmundsdóttir frá Val skoruðu 
mörk landsleiksins. 

Eyjakrakkar sér og félaginu 
til sóma
ÍBV liðunum gekk mjög vel á 
mótinu en allir krakkarnir voru sínu 
félagi og foreldrum til sóma. ÍBV 
sendi fjögur stúlknalið til leiks og 
tvö strákalið sem léku sem gestalið. 
Gestaliðin fengu skráð tap í öllum 
leikjum sínum í mótinu þó svo að 
flestir þeirra hafi unnist. 
  A-liði ÍBV gekk gríðarlega vel í 
mótinu en þær töpuðu úrslitaleik 
um næststærsta bikarinn í mótinu 
gegn Breiðabliki. ÍBV komst yfir í 
leiknum en í síðari hálfleik reyndust 
Blikar sterkari og sigruðu að lokum 
2-1. Hér að neðan má sjá nöfn allra 
bikaranna og sigurvegara þeirra. 
Lið ÍBV voru að mestu byggð á 
þeim stelpum sem voru í 6. flokki í 
fyrra en þar tókst stelpunum að 
verða Íslandsmeistarar.
TM-móts bikarinn: Stjarnan 1
Huginsbikarinn: Breiðablik 1
Ísleifsbikarinn: Breiðablik 2
Bergsbikarinn: Stjarnan 2
Glófaxabikarinn: Höttur 1

Dala-Rafnsbikarinn: RKV 1
Gullbergsbikarinn: Haukar 3
Drangavíkurbikarinn: FH 3
Stígandabikarinn: Þór Akureyri 3
Þá var Anna Kolbrún Ólafsdóttir, 
leikmaður Fylkis, valin efnilegasti 
leikmaður mótsins af þjálfurum 
annarra liða. Mjótt var á munum í 
kosningunni og stóð valið á milli 
þriggja leikmanna. Að lokum 
sigraði Anna Kolbrún í kosningunni 
og átti það svo sannarlega skilið. 
Afturelding/Fram var þá kosið 
prúðasta lið mótsins. 

Fótbolti  |  TM-mótið í Eyjum fór fram í vikunni :: Stjarnan stóð uppi sem meistari:

ÍBV hársbreidd frá því að krækja 
í einn stærsta bikarinn
Guðmundur t. SiGFúSSon
gudmundur@eyjafrettir.is

myndir: 
ÓSkar Pétur FriðrikSSon 
SiGFúS Gunnar GuðmundSSon

Líf og fjör á setningu TM-mótsins. Alls tóku um 650 stúlkur þátt í mótinu og skipuðu 76 lið frá 26 félögum.

Stelpurnar í Breiðabliki unnu tvo bikara. Huginsbikarinn og Ísleifsbikarinn.

Úr leik Landsliðs og Pressuliðs.

Margrét Lára Viðarsdóttir fylgdist 
grannt með stúlkunum á mótinu.

Stjörnustúlkur fagna sigri á Fylki um TM-móts bikarinn.

Það var mismikið lagt í fögnin á mótinu.
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„Pæjumótið 2015 heppnaðist hreint 
frábærlega.  Stjarnan í Garðabæ 
fjölmennti eins og mörg önnur lið 
víðs vegar að af landinu,“ sagði Þór 
Sigfússon, Eyjamaður og fram-
kvæmdastjóri Sjávarklasans í 
Reykjavík eftir mótið. Hann hafði 
líka ástæðu til að fagna því Stjarnan 
varð Pæjumótsmeistari.
  „Ég vil nota tækifærið og þakka 
ÍBV einstaklega góða skipulagn-

ingu.  Það er  gaman að sjá hvað 
allir í Eyjum eru tilbúnir að rétta 
gestum hjálparhönd.  Það var sama 
hverju þurfti að redda alltaf voru 
Eyjamenn boðnir og búnir til að 
hjálpa.  Þá var sérstaklega gaman að 
sjá hvað stelpurnar voru áhuga-
samar þegar þær fengu leiðsögn um 
Eyjarnar.  Það er góð hugmynd.  
Áfram Eyjar,“ sagði Þór.

Við ræddum einnig við Bjarka Má 
Ólafsson, ungan þjálfara Gróttu í 5. 
flokki kvenna. Hann var að koma á 
mótið í fyrsta skipti en hann er 
aðeins rétt skriðinn yfir tvítugs 
aldurinn. Hann er ættaður frá 
Eyjum og kann því vel við sig í 
Vestmannaeyjum. 

Margfaldar áhuga stelpnanna
Hvað finnst þér gera þetta mót 
sérstakt? „Þetta mót var í alla staði 
frábært. Skemmtun og skipulag í 
hæsta gæðaflokki. Það sem gerir 
þetta mót sérstakt er það að stelpur 
fá tækifæri til þess að spila við 
þessar toppaðstæður og þetta 
margfaldar áhuga  þeirra á fótbolt-
anum.“ 
  Við athuguðum líka hvernig 
Bjarka litist á leikjafyrirkomulagið, 
hann var mjög jákvæður í garð þess.
„Fyrirkomulagið er virkilega 
jákvætt. Í fótbolta á maður alltaf að 
fá keppni við hæfi og þetta 
fyrirkomulag býður svo sannarlega 
upp á það. Bikarafyrirkomulagið er 
sömuleiðis mjög jákvætt þar sem 
það er aldrei gaman að missa af 
bikartækifæri strax á fyrsta degi. 
Þetta fyrirkomulag er sniðugt upp á 
það að gera að sama hversu illa 
hefur gengið fyrstu tvo dagana eiga 
liðin alltaf séns á bikar á lokadeg-
inum.“

Lærdómsríkt fyrir stelpurnar
Stelpurnar úr Gróttu stóðu sig 
ágætlega í mótinu, þó svo að 

hvorugt liðið hafi leikið til úrslita. 
Bjarki var mjög ánægður með 
stelpurnar.
  „Gróttustelpurnar voru sjálfum sér 
og félaginu til mikils sóma. Innan 
sem utan vallar stóðu þær sig 
virkilega vel og það var virkilega 
ánægjulegt að sjá að sama hvernig 
úrslitin voru þá héldu þær alltaf 
áfram að reyna og þora að gera 
hluti eins og að spila sig út úr 
pressu í stað þess að hreinsa, spila 
sín á milli og skapa sér færi, það 
var virkilega lærdómsríkt fyrir 
þær.“
  Bjarki segist ekki ætla að koma á 
næsta ári en Gróttustelpurnar komi 
þó klárlega.
  „Gróttuliðið mun að sjálfsögðu 
koma að ári, en ekki ég þar sem ég 

mun halda á vit ævintýranna til 
Kólumbíu að þessu tímabili loknu.“

Fallegasti staður jarðarinnar
Bjarki talar vel um Vestmannaeyjar 
er við spurðum hann út í það, hvað 
hægt væri að gera í Eyjum á meðan 
ekki er verið að spila fótbolta. 
„Það er allt hægt í Eyjum og það 

væri efni í góða bók ef ég ætti að 
fara að telja það allt upp, skemmti-
legast finnst mér að heimsækja 
átthagana, kíkja á vini og kunningja 
og njóta náttúru þessa fallegasta 
staðar jarðarinnar.“ 
  „Stemningin í hópnum var frábær 
í alla staði og þétti hún hópinn 
félagslega vel saman. Það sem 
stendur upp úr er klárlega að sjá 
liðið sitt spila fallegan fótbolta 
undir Hásteini í blíðskaparveðri,“ 
segir Bjarki en veðrið lék við 
stelpurnar meðan á TM-mótinu 
stóð.

Framtíðar landsliðsstelpur
Á mótinu eru samankomnar flestar 
stelpur tveggja árganga en þetta árið 
eru það árgangar 2003 og 2004 sem 
fengu að spreyta sig. Við spurðum 
Bjarka hvort hann hefði rekið augun 
í einhverjar stelpur sem hann haldi 
að muni ná langt í framtíðinni. 
  „Já heldur betur! Framtíðin í 
íslenskri knattspyrnu er svo 
sannarlega björt. Ég hef fulla trú á 
öllum Gróttustelpunum sem ég 
þjálfa,“ segir Bjarki en bætir því við 
að hann gæti verið full hlutdrægur.
„Annars spiluðum við á móti 
Valsstúlkum í fyrsta leik og sá ég 
þar tvær stelpur sem ég er sann-
færður um að ég muni sjá í 
A-landsliði kvenna innan fárra ára, 
þær Amöndu Andradóttur og Karen 
Guðmundsdóttur, leggið nöfnin á 
minnið,“ segir Bjarki Már. 
Er þetta mót ekki mikilvæg reynsla 

fyrir ungar og óreyndar stelpur, sem 
eru að stíga sín fyrstu skref í 
fótboltanum?
  „Eins og ég sagði þá eykur þetta 
áhugann og er hvatning fyrir 
stelpurnar og  heilmikil og virkilega 
ómetanleg reynsla sem þær munu 
koma til með að búa að alla ævi. Ég 
man sjálfur eftir ævintýrum 
Pollamótsins og eru minningarnar 
sem ég hef af því móti mér 
dýrmætar.“ 

Láttu þig dreyma og settu  
þér markmið
Bjarki er einnig sammála blaða-
manni í því að það sé gríðarlega 
mikilvæg reynsla fyrir ungan og 
óreyndan þjálfara að takast á við 
svona verkefni.
  „Alveg hiklaust. Þetta er virkilega 
góð reynsla og maður lærir 
heilmargt af þessu. Það er margt 
sem maður þarf að huga að fyrir 
mót sem þetta, bæði í undirbúningi 
og á meðan móti stendur. Ég hef 
hlakkað til alveg síðan í haust að 
mæta og upplifunin hjá þjálfaranum 
er alveg sú sama og hjá stelpunum 
- ævintýri og dýrmætar minningar.“
Að lokum vildi Bjarki koma 
nokkrum orðum á framfæri til 
ungra knattspyrnustelpna.
  „Láttu þig dreyma og settu þér 
markmið. Allt er hægt ef trúin og 
viljinn eru fyrir hendi. Njóttu þess 
að spila fótbolta og að gera það sem 
þú elskar að gera og leggðu hart að 
þér - það mun skila sér.“ 

Við ræddum við Garðar Marvin 
Hafsteinsson, þjálfara 5. flokks 
stúlkna hjá Þór Akureyri, hann 
hafði margt að segja okkur eftir ferð 
sína til Vestmannaeyja um helgina.  
Viðtalið hófst á því að spyrja 
Garðar hvort þetta væri fyrsta 
skiptið sem hann kæmi á Pæjumót-
ið, eða TM-mótið eins og það heitir 
núna.
   „Nei, ég kom einnig í fyrra, það 
var rosalega gaman og ennþá 
skemmtilegra núna. Ætli þetta verði 
ekki bara skemmtilegra með hverju 
árinu,“ segir Garðar og brosir.
  Við veltum því einnig fyrir okkur 
hvað gerir mótið svona sérstakt, 
Garðar segir Eyjamenn snillinga í 
að halda mót sem þessi. „Eyjamenn 
eru snillingar í að halda mót og hafa 
mikla reynslu í því. Þeir eru líka 
höfðingjar heim að sækja. Nátt-
úrufegurðin á eyjunni, fjöllin allt í 
kring og vallarstæðið gerir þetta 
einnig að ógleymanlegri upplifun 
fyrir stelpurnar.“
  Garðar vildi einnig bæta því við að 
dómarastjórinn hafi verið frábær en 
Óskar Rúnarsson gegndi því starfi. 
Garðar tók það síðan fram stuttu 
seinna að hann hafi fengið gistingu 
hjá Óskari. 
  „Það er hægt að gera svo margt, 
eins og að fara í siglingar, spranga, 
borða góðan mat og margt fleira.“

Skiptir ekki öllu máli að spila 
um bikar
  Á TM-mótinu er spilað um marga 
bikara, eða níu talsins. Þar geta 
lakari liðin því átt séns á að lyfta 
bikar þrátt fyrir að vera ekki 
endilega með besta lið mótsins, 
hvað finnst Garðari um þetta 
fyrirkomulag?
  „Mér finnst fyrirkomulagið mjög 
gott, það er sniðugt að spila upp á 
styrkleika fyrsta daginn og svo er 

auðvitað alltaf gaman að spila upp á 
bikara þó að það skipti samt ekki 
öllu máli.“
  Við fengum einnig mat Garðars á 
frammistöðu stelpnanna sem lögðu 
land undir fót og komu til Vest-
mannaeyja, alla leið frá Akureyri. 
„Stelpurnar stóðu sig frábærlega, 
jafnt innan vallar sem utan. Við 
erum mjög stolt af þeim.“

Virkilega fallega gert 
af Sísí og Díönu
Ein stúlka sem spilar með Þór 
Akureyri lenti í mjög slæmu atviki 
þegar hún viðbeinsbrotnaði. Hún 
var að sjálfsögðu flutt á Sjúkrahúsið 
með hraði enda ljótt brot. Garðar 
var hins vegar gríðarlega ánægður 

með tvær stelpur úr meistaraflokki 
ÍBV sem komu og heimsóttu Tinnu 
Rún, sem var svona óheppin.
  „Það sem stendur upp úr hjá mér 
er þegar Díana Dögg og Sigríður 
Lára úr meistaraflokki ÍBV, 
heimsóttu Tinnu Rún sem var svo 
óheppin að viðbeinsbrotna. Þær 
færðu henni gjafir og kann ég þeim 
bestu þakkir fyrir, þetta var 
virkilega fallega gert af þeim.“
  Í lokin báðum við Garðar um að 
koma með einhver skilaboð að eigin 
vali til ungra knattspyrnustúlkna.
  „Verið duglegar að mæta á 
æfingar, jafn duglegar að æfa ykkur 
sjálfar og verið þið duglegar að 
mæta á leiki hjá ykkar liði og læra 
af þeim sem eldri eru.“

Garðar Marvin Hafsteinsson Þór Akureyri:

Eyjamenn eru snillingar 
í að halda mót

Garðar ásamt stelpunum í Þór.

Bjarki Már Ólafsson.

Bjarki bregður á leik með 
stelpunum í Gróttu.

Bjarki Már Ólafsson, þjálfari Gróttu: 

Leggðu hart að þér - það mun skila sér

Þór Sigfússon, Stjörnuforeldri:

Mótið heppnað-
ist frábærlega

Á Höfðabóli með Árna Johnsen. Addi frændi með Oddi Ísari og 
Kristínu Katrínu Þórsbörnum.  Kynning á fýlseggjum!

A lið Stjörnunnar, sem varð Pæjumótsmeistari 2015, í  gúmmíbát:  Jana 
Valdimarsdóttir, Ásdís María Frostadóttir, Kristína Katrín Þórsdóttir, 
Tómas Frostason, Ólína Valdimarsdóttir og Ólöf Sara Sigurðardóttir.
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Stelpurnar  
hirtu allt

tími til  
að fagna >> 13

hvert Stefna 
Stúdentarnir >> 8 >> 10

Hæstaréttur:

Samruni 
VSV og 
Ufsa-
bergs 
lögmætur

Gríðarlega 
ánægður með 
stelpurnar
 

„ÍBV átti mjög flott mót og er ég 
gríðarlega ánægður með stelpurnar. 
A-liðið endaði í 5. sæti mótsins sem 
er mjög góður árangur, þær voru 
meðal annars tveimur mínútum frá 
sigri á Val, sem vann að lokum 
mótið,“ segir Guðmundur Tómas, 
þjálfari um árangur ÍBV á TM-

mótinu þar sem stúlkur í fimmta 
flokki kepptu í knattspyrnu. 
  Liðið vann FH í tvígang 1-0 en FH 
var einungis þremur mínútum frá því 
að komast í úrslitaleik mótsins. 
„Efstu átta liðin á mótinu voru mjög 
jöfn og hefði þannig séð hvaða lið 
sem er af þessum átta geta unnið 

mótið. B-liðið stóð sig einnig mjög 
vel og enduðu rétt fyrir ofan miðju í 
mótinu. Þar eru nokkrar sem eru að 
stíga sín fyrstu skref í fótbolta og 
hafa tekið gríðarlegum framförum á 
þeim mánuðum sem þær hafa æft.“

>> Nánar um TM-mótið á bls. 14

Hæstiréttur staðfesti í síðustu viku 
ákvörðun hluthafafundar í Vinnslu-
stöðinni (VSV) frá 8. október 2014 
um samruna VSV og Ufsabergs 
útgerðar ehf. og ákvörðun um 
aukningu hlutafjár í VSV og tiltekna 
ráðstöfun þess í tengslum við 
samrunann. Hæstiréttur sneri þar 
með við dómi Héraðsdóms Suður-
lands frá 25. nóvember 2015.
  Héraðsdómur Suðurlands féllst á 
kröfur Stillu útgerðar ehf., félags 
sem er í eigu Guðmundar og 
Hjálmars Kristjánssona og hluthafi í 
Vinnslustöðinni, um að ógilda 
samrunann. Vinnslustöðin áfrýjaði 
síðan héraðsdómnum til Hæstaréttar 
og krafðist sýknu af kröfu Stillu 
útgerðar og málskostnaðar í héraði 
og fyrir Hæstarétti.
  Hæstiréttur dæmdi Vinnslustöðinni 
í vil að öllu leyti; sýknaði Vinnslu-
stöðina af kröfum Stillu útgerðar og 
dæmdi Stillu útgerð til að greiða 
Vinnslustöðinni tvær og hálfa 
milljón króna í málskostnað í héraði 
og fyrir Hæstarétti.
  Helgi Jóhannesson hæstaréttarlög-
maður fór með mál Vinnslustöðvar-
innar fyrir Hæstarétti. Hann segir um 
niðurstöðuna:
  „Ég er auðvitað hæstánægður með 
að þetta deilumál skuli leitt til lykta 
með svo afgerandi hætti og að 
samruni félaganna tveggja gangi nú 
eftir eins og til var stofnað.
Héraðsdómurinn í fyrra skapaði 
bæði eigendum Vinnslustöðvarinnar 
og fyrri hluthöfum í  Ufsabergi 
útgerð óvissu sem Hæstiréttur hefur 
nú eytt.“
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Pæjumót ÍBV og TM fór fram í 
síðustu viku þar sem komu saman 
lið úr fimmta flokki kvenna og 
kepptu sín á milli um níu bikara. 
Í ár voru það 76 lið frá 28 
félögum og í allt voru þetta um 
800 stelpur sem tóku þátt í 
mótinu með þjálfurum og 
farastjórum. 

Að sögn Dóru Bjarkar Gunnars-
dóttur, framkvæmdarstjóra ÍBV 
gekk mótið vel fyrir sig og gestir 
mótsins fóru allir glaðir í bragði 
heim eftir vel heppnaða daga í 
Eyjum, þó veðrið framan af hefði 
mátt vera betra. 
  ,,Mótið gekk mjög vel en hér voru 
28 félög sem spiluðu tæplega 400 
leiki á þrem dögum. Til þess að 
svona stórt mót gangi upp þarf 
margar hendur, komu 70 manns að 
því á hverju degi í að skammta mat, 
dæma, sinna gæslu í skólum og  
starfsfólk hér í Týsheimilinu var á 
fullu. Það er því óhætt að segja að 
það sé ekki hægt að halda mót sem 
þetta nema með því að allir leggist 
á eitt. Foreldrar í yngri flokkum 
félagsins hafa á síðustu árum komið 
töluvert meira að mótunum okkar 
en var. En fyrirtækin í Vestmanna-
eyjum hafa verið okkur hjálpleg og 
lána starfsfólk sitt til okkar í 
dómgæslu og er það ómetanlegt,” 
sagði Dóra Björk.

Hæfileikakeppninn ávallt 
hápunkturinn
Margrét Lára Viðarsdóttir setti 
mótið fyrir hönd TM og ÍBV og 
talaði við stelpurnar um mikilvægi 

liðsheildar í hópíþróttum og að 
hvert lið þurfi að hugsa vel um sína 
liðsheild. Einnig var Margrét Lára 
með snapchat fyrir TM á fimmtudag 
og föstudag og vakti það mikinn 
áhuga hjá stelpunum. 
  Fyrstu leikirnir fóru svo fram 
snemma morguns á fimmtudag og 
var leikið langt fram eftir degi. Á 
milli leikja gerðu liðin sér glaðan 
dag og fóru í  bátsferðir, sund og 
fleira. Hápunktur fimmtudagsins að 
mati flestra keppenda var svo 
hæfileikakeppnin á kvöldvökunni. 
Þar kom hvert lið með heimatilbúið 
skemmtiatriði og var gaman að sjá 
hversu fjölbreytt og frumleg atriðin 
voru. 
  ,,Í ár voru stelpurnar í Selfoss-
liðinu með frumlegasta atriðið og 
Fylkir vann keppnina og fengu þær 
í verðlaun fyrir þetta ávaxtakörfur 
frá Ingimar í Vöruval. Þetta er 
árvisst hjá okkur og lukkast alltaf 
vel,“ sagði Dóra Björk.

Vindasamur föstudagur
Föstudagurinn var tekinn snemma í 
töluverðu roki, en stelpurnar létu 
það ekki á sig fá. Landsleikur TM 
mótsins var svo á sínum stað, þar 
sem landslið og pressulið mættust, 
en hann fór fram á Hásteinsvelli. 
Mörg glæsileg tilþrif sáust í 
leiknum en ekki vildi boltinn inn 
þannig að liðin skildu jöfn 0-0. 
  Dómarar og starfsmenn völdu lið 
mótsins sem samanstóð af átta 
stelpum, þeim Þóru Björk Stefáns-
dóttur ÍBV, Kötlu Tryggvadóttur 
Val, Kristínu Önnu Smára Val, 
Ólöfu Söru  Sigurðardóttur 
Stjörnunni, Ernu Sólveigu Sverris-
dóttur Fylki, Þórdísi Kötlu 
Sigurðardóttur Breiðabliki, 
Theodóru Guðný Vilhjálmsdóttur 
Víkingi R og Amelíu Rún Hjartar-
dóttur RKV. Eftir langan og 
strangan dag héldu stelpurnar í 
sundlaug Vestmannaeyja þar sem 

var diskósund og skemmtu þær sér 
þar fram eftir kvöldi. 

Valsstelpur sigurvegarar TM 
bikarsins
Laugardagurinn var svo stóri 
dagurinn þar sem spilað var til 
úrslita áður en haldið var heim á 
leið. Þar fóru Valsstelpur með sigur 
af hólmi eftir æsispennandi leik á 
móti Stjörnunni en leikurinn fór í 
framlengingu og svo í vítaspyrnu-
keppni og voru Valsstelpurnar því 
sigurvegarar TM bikarsins. Mótið 
endaði svo með glæsilegu lokahófi 
þar sem verðlaun voru afhent og 
pulsur grillaðar. Lið Sindra var 
valið prúðasta liðið á mótinu og lið 
Þróttar Reykjavík vann nammipok-
ann sem Heildverslun Karls 
Kristmanns gefur ár hvert. ,,Mótið 
var mjög vel heppnað í alla staði og 
ég veit ekki betur en að allir hafi 
farið sáttir til sins heima að 
mótslokum” sagði Dóra Björk.

Knattspyrna | Vel lukkað TM mót að baki :: Tæplega 400 leikir á 3 dögum:

Valsstelpur unnu TM- 
bikarinn í æsispennandi 
leik á móti Stjörnunni
:: Ekki hægt að halda mót sem þetta nema með því að allir leggist á eitt

Úrslit 
mótsins
 
TM mótsbikarinn 
1. Valur-1 
2. Stjarnan-1 
3. Víkingur R-1 

Huginsbikarinn 
1. Haukar-1 
2. Breiðablik-3 
3. Þór Ak.-1 
 
Ísleifsbikarinn 
1. Snæfellsnes-1 
2. Víkingur R.-2 
3. Stjarnan-2 

Bergsbikarinn 
1. Valur-2 
2. Haukar-2 
3. FH-2 
 
Glófaxabikarinn 
1. Breiðablik-6 
2. Fjarðabyggð-1 
3. Selfoss-1 

Dala Rafnsbikarinn 
1. Stjarnan-4 
2. Stjarnan-3 
3. Höttur-1 
 
Gullbergsbikarinn 
1. Afturelding-2 
2. Fylkir-3 
3. Breiðablik-7 

Drangavíkurbikarinn 
1. Fram-1 
2. KA-2 
3. Sindri-1 

Stígandabikarinn 
1. FH-4 
2. Fylkir-4 
3. ÍR-2

Kvöldvakan 
rosalega 
skemmtileg
Nafn: Emilía Rún Árnadóttir.
Lið: Álftanes.
Hvað fannst þér skemmtilegast á 
TM mótinu: -Mér fannst kvöld-
vakan rosalega skemmtileg, þar 
voru allskonar skemmtiatriði og 
hæfileikakeppni. Liðið mitt dansaði 
í henni. Svo er bara búið að vera 
rosalega skemmtilegt að spila alla 
leikina. 
Hver er uppáhalds fótboltakonan 
þín: -Margrét Lára Viðarsdóttir.
En uppáhalds fótboltamaðurinn 
þinn: -Gylfi Sigurðsson.
Hvað ertu búin að æfa fótbolta 
lengi: -Ég er búin að æfa síðan ég 
var 6 ára gömul, er 11 ára í dag.
Ætlar þú að verða fótboltakona 
þegar þú ert orðin stór: -Já, ekki 
spurning. Ég mundi mest vilja spila 
með Liverpool ef ég ætti að velja 
mér lið. 

 

Liverpool 
og íslenska 
landsliðið
Nafn: Inga Rakel Aradóttir.
Lið: KA.
Hvað ertu búin að æfa fótbolta 
lengi: -Ég er búin að æfa í 4 ár.
Hvað fannst þér skemmtilegast á 
TM mótinu: -Mér fannst eiginlega 
skemmtilegast að fara í sund. 
Rosalega flott sundlaugin hérna. 
Hver er uppáhalds fótboltakonan 
þín: -Sara María Jessen.
En uppáhalds fótboltamaðurinn: 
-Hannes Þór Halldórsson.
Ætlar þú að verða fótboltakona 
þegar þú ert orðin stór: -Já, og 
mundi mest vilja spila með 
Liverpool og íslenska landsliðinu.
 

Kynnast 
öllum 
stelpunum
Nafn: Sonja Shíí Kristjánsdóttir. 
Lið: FH.
Hvað fannst þér skemmtilegast á 
TM mótinu: -Mér fannst skemmti-
legast að hitta önnur lið og kynnast 
öllum stelpunum sem voru á 
mótinu. Svo fannst mér hæfileika-

Sara SjöFn GrETTiSdÓTTir
sarasjofn@eyjafrettir.is
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keppnin rosalega skemmtileg og að 
spila alla leikina. 
Hvað er uppáhalds fótboltakonan 
þín: -Ég á enga uppáhalds.
En uppáhalds fótboltamaðurinn 
þinn: -Ég á engan uppáhalds 
heldur. Ég fylgist ekkert rosalega 
mikið með fótbolta, finnst bara 
skemmtilegast að spila sjálf. Svo 
finnst mér rosalega gaman í boxi. 
Æfi það líka. 
Hvernig heldur þú að íslenska 
landsliðinu eigi eftir að ganga á 
EM: -Ég held þeir eigi eftir að 
standa sig vel. Vonandi ná þeir 
einhverju góðu sæti. 

Bara allt 
skemmti-
legt
Nafn :Sara Dröfn Ríkharðsdóttir. 
Lið: ÍBV.
Hvað ertu búin að æfa fótbolta 
lengi: -Ég er búin að æfa í 6 ár.
Hvað fannst þér skemmtilegast á 
TM mótinu: Bara allt. Að fá að 
keppa og vera með í liðinu, allt 
saman mjög skemmtilegt. 
Hvað er uppáhalds fótboltakonan 
þín: Margrét Lára, Sísí Lára og 
Natasha.
En uppáhalds fótboltamaðurinn 
þinn: Messi og Alexis Sanchez.
Ætlar þú að verða fótboltakonan 
þegar þú ert orðin stór: -Já, ég 
ætla að verða fótboltakona og 
draumaliðið mitt að spila með er 
Arsenal og auðvitað að spila með 
íslenska landsliðinu. 
Hvernig heldur þú að íslenska 
landsliðinu eigi eftir að ganga á 
EM: -Ég held að þeim eigi eftir að 
ganga mjög vel, hef mikla trú á 
strákunum.

Margrét 
Lára, Sísí 
og Fanndís 
í uppáhaldi
Nafn: Thelma Sól Óðinsdóttir. 
Lið: ÍBV. 
Hvað fannst þér skemmtilegast á 
TM mótinu: -Að keppa og vinna 
leiki.
Hvað er uppáhalds fótboltakonan 
þín: Margrét Lára, Sísí og Fanndís 
Friðriksdóttir. Ég gæti ekki valið á 
milli þeirra. 
En uppáhalds fótboltamaðurinn 
þinn: -Kolbeinn Sigþórsson og 
Messi. 
Ætlar þú að verða fótboltakonan 
þegar þú ert orðin stór: -Já, ég 
ætla að verða fótboltakona þegar ég 
er orðin stór og draumaliðið að 
spila með er íslenska landsliðið.
Hvernig heldur þú að íslenska 
landsliðinu eigi eftir að ganga á 
EM: -Ég held þeim eigi eftir að 
ganga ágætlega og ég held að þeir 
komist í 16 liða úrslitin.
Takk fyrir mig og áfram Ísland!

ÍþRóTTiR
u m S j Ó n :

Guðmundur TÓmaS 
SiGFúSSon

gudmundur@eyjafrettir.is

Framundan
Miðvikudagur 15. júní
Kl. 18:00 ÍBV - Breiðablik
Pepsi-deild karla
Kl. 16:30 ÍBV - Grindavík
4. flokkur karla 

Fimmtudagur 16. júní
Kl. 18:00 Grindavík -  
ÍBV/KFR
3. flokkur karla
Kl. 18:00 Snæfellsnes - ÍBV/
Selfoss
3. flokkur kvenna

Föstudagur 17. júní
Kl. 14:00 Haukar - ÍBV/KFS/
KFR
2. flokkur karla
Kl. 14:00 ÍBV - Selfoss/
Hamar/Ægir
4. flokkur kvenna

Díana Helga Guðjónsdóttir hefur 
verið valin á landsliðsæfingar U-19 
ára landsliðs kvenna í knattspyrnu 
sem kemur saman helgina 17. - 19. 
júní og æfir í Laugardalnum. Díana 
hefur leikið vel fyrir 2. flokk og 
fengið nokkur tækifæri með 
meistaraflokki. Þórður Þórðarson er 
landsliðsþjálfari U-19 ára landsliðs 
kvenna. 

Fjórir strákar úr Íslandsmeistaraliði 
ÍBV í handknattleik hafa verið 
valdir í 16 manna lokahóp U-18 ára 
landsliðsins sem tekur þátt í 
æfingamóti í Lubeck í Þýskalandi 
dagana 30. júní til  3. júlí og fara á 
lokamót EM sem fram fer í Króatíu 
10. - 22. ágúst. Ísland er með 
gestgjöfum Króata í riðli á EM, sem 
og Svíþjóð og Tékklandi. 
  Strákarnir eru Andri Ísak Sigfús-
son, markvörður, Ágúst Emil 
Grétarsson, hornamaður, Elliði 
Snær Viðarsson, varnar- og 
línumaður og Friðrik Hólm 
Jónsson, hornamaður. Logi Snædal 
Jónsson er ekki í hópnum að þessu 
sinni en hann hefur verið að glíma 
við meiðsli í öxl sem halda honum 
frá handbolta í einhvern tíma. 

Fjórir frá ÍBV  
í 16 manna 
lokahóp U-18 
ára fyrir EM

Þremenningarnir Dagur Arnarsson, 
Nökkvi Dan Elliðason og Hákon 
Daði Styrmisson hafa verið valdir 
til æfinga hjá U-20 ára landsliði 
karla í handbolta.
  Valinn var 20 manna hópur sem 
æfir saman fyrir EM sem fram fer í 
Danmörku í júlí og ágúst. Ísland er 
með Rússlandi, Slóveníu og Spáni á 
EM. Liðið mun fara á æfingamót í 
Sviss á næstu vikum og mun æfa 
mikið saman á Íslandi fyrir EM. 

Dagur, Nökkvi 
og Hákon í æf-
ingahóp fyrir EM

Díana Helga á 
æfingar U-19 
ára landsliðsins

ÍBV sótti Stjörnuna heim í 16-liða 
úrslitum Borgunarbikars karla á 
fimmtudaginn en Stjarnan tapar 
sjaldnast leik á heimavelli, á 
gervigrasinu í Garðabæ. ÍBV sem 
hefur verið að spila glimrandi 
fótbolta tók forystuna á 17. mínútu 
þegar Pablo Punyed skoraði gegn 
sínum gömlu félögum með 

þrumuskoti af kantinum. 
  Bjarni Gunnarsson, töframaður, 
skoraði annað mark ÍBV snemma í 
seinni hálfleik og gerði þannig úti 
um leikinn. Derby Carillo, 
markvörður ÍBV, var besti leik-
maður vallarins en hann átti 
frábæran dag í markinu. 
   ÍBV hefur nú haldið hreinu í 

síðustu fjórum leikjum, gegn 
Stjörnunni, KR, Þrótti og Huginn. 
Vörnin er að styrkjast og mörkin 
virðast einnig koma á réttum 
tímapunktum. 
  Næsti leikur ÍBV er í dag, 
miðvikudag gegn Blikum en gaman 
verður að sjá hvort að ÍBV haldi 
uppteknum hætti.

Strákarnir voru ekki þeir einu sem 
komust áfram í bikarnum í síðustu 
viku þar sem stelpurnar sigruðu 
KR-inga í Frostaskjóli. 
  Lítið hefur gengið hjá ÍBV í 
deildinni og þá aðallega á heima-

velli þar sem sigrarnir hafa verið 
fáir. KR-ingar komust yfir eftir 
skyndisókn á fyrstu mínútum 
leiksins og útlitið var því ekki bjart 
fyrir ÍBV. Sigríður Lára Garðars-
dóttir skoraði jöfnunarmark ÍBV 

eftir tæpan hálftíma og kom liðinu 
einnig í 1:3 undir lokin með flottu 
marki. ÍBV því örugglega áfram í 
bikarnum eftir erfiða byrjun. 

Knattspyrna |  Borgunarbikar karla :: Stjarnan 0:2 ÍBV:

Derby átti frábæran 
dag í markinu

Knattspyrna |  Borgunarbikar kvenna :: KR 1:3 ÍBV:

Sísí með tvö mörk í 
öruggum sigri 

Dregið var í bikarnum í hádeginu á 
mánudaginn en byrjað var að draga 
hjá stelpunum. Fyrsta liðið upp úr 
pottinum var ÍBV en næsta lið var 
auðvitað Selfoss og spilar ÍBV því 

við Selfoss, þriðja árið í röð í 
undanúrslitum. 
  Í síðustu tvö skipti hefur ÍBV 
verið slegið út í vítakeppni. Hjá 
strákunum bíður einnig erfiður 

leikur en Breiðablik dró ÍBV sem 
mótherja sinn og liggur leið 
strákanna því á annan erfiðan 
útivöll, í þetta skiptið í Kópavogi. 

Knattspyrna |  Átta liða úrslit í Borgunarbikarnum:

Selfoss þriðja árið í röð
:: Karlarnir mæta Breiðabliki

Fyrir tíu árum, þann 10. júní árið 
2006 eyddi Heimir Hallgrímsson, 
þáverandi þjálfari sjötta flokks 
drengja ÍBV afmælisdegi sínum í 
að undirbúa lið sitt fyrir Shell-
mótið í Vestmannaeyjum. ÍBV 
náði mjög góðum árangri á 
mótinu og fór með A, B og C liðin 
í úrslit.

Á þetta bendir Hallgrímur sonur 
Heimis á á Facebooksíðu sinni og 
bætir við: „Aðeins tíu árum seinna, 
10. júní 2016 eyðir hann afmælis-
deginum í Frakklandi þar sem hann 
undirbýr íslenska karlalandsliðið 
fyrir fyrsta leik þeirra á stórmóti frá 
upphafi og verður þar með fyrsti 
íslenski þjálfarinn til að þjálfa á 
EM,“ segir Hallgrímur og óskar 
pabba sínum innilega til hamingju 
með daginn. Og neitar því ekki að 
vera virkilega stoltur.
  Það er svo sannarlega ástæða til að 
óska Heimi til hamingju með 
afmælið og árangurinn og við 
Eyjamenn og Íslendingar allir 
getum verið virkilega stolt af 
honum. Hér tók hann út sinn þroska 

sem leikmaður og hóf ferilinn sem 
þjálfari, fyrst í yngri flokkunum og 
síðar þjálfaði hann meistaraflokka 
ÍBV kvenna og karla. Þaðan lá 
leiðin á EM í knattspyrnu þar sem 

fyrsti leikurinn er á móti Portúgal. 
  Þetta eru stór skref hjá Heimi á tíu 
árum og vonandi var góður árangur 
á Shellmóti verði vísir að góðum 
árangri á EM í Frakklandi.

Af Shellmóti á 
EM á tíu árum

Heimir er Ystklettingur af bestu gerð. Þar byrjaði hann ungur að veiða 
lunda með bræðrum sínum og föður. Hann var því að vonum ánægður 

með merkinguna á flugvélasætinu á leiðinni til Frakklands   
Mynd: Sigurjón Ragnar.
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Opið  Mán-fös kl. 7.30-21.00 / Lau. kl. 10-21 / Sun kl. 10-21

VöruVal góð 
Verslun í 

alfaraleið
Ný tilboð vikulega.

Heimsendingarþjónusta.
Opið frá 7:30 - 21:00 virka daga

og 10:00 - 21:00 um helgar.

SuShi frá Osushi
kemur til okkar föstudaga kl. 17.30.
Tökum niður pantanir! 

Kven-
réttinda-
dagurinn 
19. júní 2017
Hittumst full af eldmóði á kvenréttinda-

deginum í Sagnheimum, kl. 16:30

Guðný Gústafsdóttir, verkefnastýra 
við Félagsvísindastofnun HÍ:

Jafnréttustu konur í heimi.
Ímynd kvenleika á Íslandi er sögulega tengd 
styrkleika og síðustu áratugi hefur hún verið 

samofin kynjajafnrétti. 
  Árið 1915 hlutu konur eldri en 40 ára kosninga-
rétt og árið 1976 staðfesti íslenska ríkið jafnrétti 
kynjanna með því að samþykkja jafnréttislögin. 
Samkvæmt lögum eru konur á Íslandi því jafn-

réttar körlum.
  Samt sem áður, og á sama tíma, eru konur enn að 

miklu leyti fjarri samfélagsvöldum eins og sást 
skýrt í bankahruninu árið 2008.

  Í erindinu verður rýnt í þessa mótsögn og spurt 
hvaða þættir liggja til grundvallar því óréttlæti. 

Hafdís víglundsdóttir, Sara renee og Soffía 
Marý flytja baráttusöngva kvenna.

Kaffi og konfekt.

allir hjartanlega velkomnir!

Dagskráin er styrkt af Rótarý og SASS.

    sex ferðir Á DAG:

Frá Vestmannaeyjum kl. 8.30 / 11.00 / 13.45 / 16.00 / 18.45 / 21.00
Frá Landeyjahöfn kl. 9.45 / 12.45 /  14:45 / 17.10 / 19.45 / 22.00

Hið árlega TM mót í Vestmanna-
eyjum hefur verið haldið ár hvert frá 
því árið 1989 en þar keppir 5. flokkur 
kvenna í knattspyrnu. Mótið mun 
hefjast á morgun og standa yfir fram 
á laugardag en í ár taka 84 lið þátt frá 
26 félögum. Keppt verður á fimm 
völlum á mótinu í ár, Helgafellsvelli, 
Týsvelli, Þórsvelli, Eimskipshöll og 
svo Hásteinsvelli. 
  Fyrstu leikir byrja á morgun kl. 
08:20 og má gera ráð fyrir því að 
liðin fari að streyma til Eyja eitt af 
öðru frá og með hádeginu í dag. Það 
má gera fastlega ráð fyrir því að 
rigning láti á sér kræla á meðan 
mótinu stendur og þá aðallega á 
föstudag og laugardag en á móti 
verður vindur ekki ýkja mikill og hiti 
nálægt tíu gráðum sem verður bara 
að teljast fínt veður til knattspyrnu-

iðkunar á íslenskan mælikvarða.
  Ásamt knattspyrnuiðkun verður 
ýmis afþreying í boði fyrir stelpurnar 
en skemmtanahald verður með 
nokkuð hefðbundnu sniði. Á 
fimmtudeginum verður kvöldvaka og 
Idol keppni þar sem hvert félag á 
einn fulltúa. Á föstudeginum verður 
leikur landsliðs og pressuliðs og þar 
á eftir úrslit Idol keppninnar og ball 
með Ingó Veðurguði á eftir. Á 
laugardeginum verður síðan 
verðlaunaafhending og grillveisla við 
Týsheimilið að loknum úrslita-
leikjum. Lokahóf hefst síðan 
stundvíslega kl. 18:00 og eftir það 
fara liðin væntanlega að huga að 
brottför og vonandi með gleði og 
góðar minningar í farteskinu.
  Blaðamaður hafði samband við 
Sigríði Ingu Kristmannsdóttur, 

mótsstjóra, í gær og ræddi við hana 
um aðdraganda mótsins.
  Hvernig hefur undirbúningur 
gengið? „Undirbúningur hefur bara 
gengið mjög vel og er allt að smella 
hjá okkur. Við byrjuðum fljótlega 
eftir áramót að huga að mótinu en þá 
opnuðum við fyrir skráningu og 
annað slíkt,“ segir Sigríður Inga sem 
er jafnframt ánægð með þátttökuna í 
ár. „Það eru átta liðum fleiri í ár en í 
fyrra þannig að mótið fer ört 
stækkandi sem er bara jákvætt.“
  Eru einhver lið þegar komin? „Nei, 
ég reikna með að fyrstu lið komi með 
hádegisferðinni á miðvikudag en flest 
liðin koma með14:45 og 17:10 
ferðunum. Liðin sem koma lengst að, 
t.d. frá Akureyri og Egilsstöðum 
koma síðan um kvöldið,“ segir 
mótstjórinn að lokum.

TM mótið hefst 
á morgun
:: 84 lið frá 26 félögum taka þátt :: Verið haldið síðan 1989

Í veðurblíðunni sl. mánudagsmorgun 
nýttu margir hópar af Sóla sér að fara 
út í náttúruna til þess eins að njóta 
þess að vera til. Einn hópur drengja 
varð reyndar fyrir frekar miklum 
vonbrigðum er hann hélt niður í 
Hraunskóg (Dauðadal) upp á hrauni 
en þar var aðkoman einkar subbuleg 
eftir grillveislu einhverra umhverfis-
sóða sem ekki gengu frá eftir sig. 
Sem betur fer er krökkunum á Sóla 
annt um náttúruna en þessi tiltekni 
hópur drengja tók sig til og hreinsaði 
svæðið. Vilja þeir koma því á 
framfæri að að allir eigi að ganga vel 
um náttúruna okkar.

Nemendur Sóla 
hreinsuðu til eftir 
umhverfissóða

Vígalegar Eyjakonur. Framlag ÍBV í myndakeppni TM-mótsins þar sem vegleg verðlaun eru í boði.
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TM mótið eða Pæjumótið eins og 
það er oft kallað fór fram síðustu 
viku en það er knattspyrnumót 
ætlað stelpum í 5. flokki. Mótið 
hófst á fimmtudag og lauk á 
laugardaginn með úrslitaleikjum. 
Að þessu sinni voru 84 lið frá 26 
félögum sem tóku þátt í mótinu en 
það er aukning um átta lið.
Í ár varð Breiðablik 1 TM móts 
meistari eftir sigur á Val 1 sem 
einmitt vann mótið í fyrra. Leikur-
inn fór 1-1 en þar sem að mark 
Breiðabliks kom fyrr urðu þær 
grænklæddu sigurvegarar. ÍBV 1 
náði ágætis árangri á mótinu og 
spilaði um þriðja sætið en tapaði 
fyrir Stjörnunni 1, lokastaða 0:3.

Mótstjórinn hæst ánægður 
með útkomuna
Þegar blaðamaður ræddi við Sigríði 
Ingu Kristmannsdóttur, mótstjóra, 
eftir helgina sagði hún mótið hafa 
gengið snurðulaust og vel fyrir sig, 
hvert sem á var litið.
„Í dag er nær allt starf í kringum 
mótið orðið fjáraflanir fyrir 
iðkendur félagsins, sem rennur 
beint í ferðasjóð þeirra,“ sagði 
Sigríður Inga en á annað hundrað 
manns komu með einum eða öðrum 
hætti að þessari fjáröflun. „Svo 
erum við með í kringum 40 dómara 
sem fyrirtæki í bænum lána okkur 

yfir mótið og viljum við koma á 
framfæri innilegu þakklæti til 
þeirra. Mótið gekk í alla staði mjög 
vel, ef við horfum framhjá veðrinu 
á föstudaginn. Við fengum mikið 
hrós frá félögunum fyrir dagskrána, 
matinn, dómarana og að allar 
tímasetningar hafi staðist.“ 
Þrátt fyrir að Pæjumótið snúist fyrst 
og fremst um fótbolta þá er 
hæfileikakeppnin ávallt einn af 
hápunktum helgarinnar. „Í hæfi-
leikakeppninni koma öll félög með 
atriði. Það er ýmist söngur eða 
dans, og allt frá einni stelpu upp í 
30 stelpur í atriðunum. Í ár fengu 
KA stelpur verðlaun fyrir frum-
legasta atriðið og Víkings stelpur 
fyrir flottasta atriðið. Ingó Veðurguð 
átti síðan að sjá um ball eftir 
hæfileikakeppnina en varð veður-
tepptur í Reykjavík þar sem það var 
ekki flug á föstudag og hann rétt 
missti af Herjólfi. En við vorum svo 
heppin að Hreimur Örn var hérna 
sem foreldri og gátum við dobblað 
hann í að redda okkur. Það var 
mikið stuð á ballinu, dansað og 
sungið með,“ sagði Sigríður Inga.
Á mótinu voru spilaðir 415 leikir 
allt í allt en öll úrslit eru inni á 
tmmotid.is. Sunna Daðadóttir, dóttir 
Þóru Hrannar Sigurjónsdóttur og 
Daða Pálssonar, var fulltrúi ÍBV í 
landsleiknum og var hún var einnig 
kosin í lið mótsins á lokahófinu.

Nafn: Elín.
Lið: Þróttur.
Hvenær byrjaðir þú að æfa 
fótbolta: Ég held ég hafi verið átta 
ára.
Hvað er það skemmtilegasta við 
TM mótið: Þú bara getur spilað 
mikinn fótbolta og kynnst nýjum 
stelpum.
Áttu þér uppáhalds leikmann: 
Hjá stelpunum er það Margrét Lára 
Viðarsdóttir og hjá strákunum 
Hannes Þór Halldórsson.
Ætlar þú að fylgjast með EM í 
sumar: Já.
Hvar heldur þú að þær endi: Í 
efsta sæti.
Hvaða lið er erfiðasti andstæð-
ingurinn: Stjarnan.

Nafn: Ísabella Pétursdóttir.
Lið: Þróttur.
Hvenær byrjaðir þú að æfa 
fótbolta: 9 ára.
Hvað er það skemmtilegasta við 
TM mótið: Að vera með liðinu.
Áttu þér uppáhalds leikmann: 
Ronaldo.
Ætlar þú að fylgjast með EM í 
sumar: Já.
Áttu einhvern uppáhalds 
leikmann í kvennalandsliðinu: Já, 
Sara Björk Gunnarsdóttir.
Hvaða lið er erfiðasti andstæð-
ingurinn:  Örugglega Valur.

Nafn: Sigfríður Sól Flosadóttir.
Lið: Fylkir.
Hvenær byrjaðir þú að æfa 
fótbolta: 5-6 ára.
Hvað er það skemmtilegasta við 
TM mótið: Spila fótbolta.
Áttu þér uppáhalds leikmann: Í 
Liverpool er það Coutinho, Sara 
Björk í kvennalandsliðinu og Gylfi 
Þór í karlalandsliðinu.
Ætlar þú að fylgjast með EM í 
sumar: Já.
Hvaða lið er erfiðasti andstæð-
ingurinn: Kannski bara Valur.

Nafn: Matthilda Rós Ólafsdóttir.
Lið: Fylkir.
Hvenær byrjaðir þú að æfa 
fótbolta: 6 ára.
Hvað er það skemmtilegasta við 
TM mótið: Gista með liðinu og 
hafa gaman.
Áttu þér uppáhalds leikmann: 
Gylfi Þór.
Ætlar þú að fylgjast með EM í 
sumar: Já.
Hvaða lið er erfiðasti andstæð-
ingurinn: Víkingur eða Breiðablik.

Nafn: Jóhanna Ögmundsdóttir.
Lið: Fylkir.
Hvenær byrjaðir þú að æfa 
fótbolta: 6 ára.
Hvað er það skemmtilegasta við 
TM mótið: Fá að koma til Eyja.
Áttu þér uppáhalds leikmann: 
Margrét Lára og Gylfi Þór.
Ætlar þú að fylgjast með EM í 
sumar: Já.
Hvaða lið er erfiðasti andstæð-
ingurinn: Breiðablik.

TM mótið fór fram um helgina:

Breiðablik sigraði TM mótið 
eftir úrslitaleik við Val 
:: ÍBV 1 tapaði fyrir Stjörnunni 1 í leik um þriðja sætið :: Nær allt starf í kringum mótið 
orðið fjáröflun fyrir iðkendur félagsins
Einar KriSTinn HELGaSon
einarkristinn@eyjafrettir.is
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Nafn: Eyrún Þórhallsdóttir.
Lið: Grótta.
Hvenær byrjaðir þú að æfa 
fótbolta: 6 ára.
Hvað er það skemmtilegasta við 
TM mótið: Að spila leiki.
Áttu þér uppáhalds leikmann: 
Gylfi Þór.
Ætlar þú að fylgjast með EM í 
sumar: Já, ég fer til Hollands.
Hvaða lið er erfiðasti andstæð-
ingurinn: Breiðablik.

Nafn: Kristín Thorsteinson.
Lið: Grótta.
Hvenær byrjaðir þú að æfa 
fótbolta: Í 1. bekk.
Hvað er það skemmtilegasta við 
TM mótið: Að gista og keppa.
Áttu þér uppáhalds leikmann: 
Margrét Lára og Aron Einar.
Ætlar þú að fylgjast með EM í 
sumar: Já, ég fer til Hollands.
Hvaða lið er erfiðasti andstæð-
ingurinn: FH, þær eru svo stórar.

Nöfn: Árni Jóhannesson og Sólveig 
Tryggvadóttir
Lið og staða: Fararstjórar KA.
Hvernig finnst ykkur umgjörð 
mótsins: Mjög fín umgjörð, við 
erum mjög ánægð. Það er gott 
skipulag á þessu hjá ÍBV, sérstak-
lega að því leyti að við spilum alltaf 
inni þegar rignir.
Verðið þið vör við áhuga stelpn-
anna á EM í sumar: Já, mjög 
mikið. Þær fylgjast vel með 
boltanum, bæði hjá landsliðinu og 
félagsliðinu en Þór/KA er einmitt í 
fyrsta sæti Pepsi-deildar kvenna.
Hvað spáið þið landsliðinu í 
sumar: 8. sæti.

Nöfn: Margrét og Jenný.
Lið og staða: Þjálfarar Fram.
Hvernig finnst ykkur umgjörð 
mótsins: Bara mjög góð, allt 
gengur vel fyrir sig og þjónustan til 
fyrirmyndar. Svo eru allir líka svo 
vinalegir.
Verðið þið varar við áhuga 
stelpnanna á EM í sumar: Já, þær 
fylgjast mikið með og er líklega 
helmingurinn af liðinu á leiðinni til 
Hollands.
Hvar spáið þið landsliðinu í 
sumar: Vonumst eftir 16 liða 
úrslitum.

Nafn: Viktor Már Jónasson.
Lið og staða: Þjálfari Skallagríms.
Hvernig finnst ykkur umgjörð 
mótsins: Umgjörðin er frábær og 
eiga mótshaldarar mikið hrós skilið.
Verður þú var við áhuga stelpn-
anna á EM í sumar: Ekki eins 
mikið og ég átti von á. Það er þó 
ótrúlega misjafnt en flestar hafa 
ekkert sérlega gaman að því að 
horfa fótbolta en finnst á móti 
gríðarlega gaman að spila hann.
Hvar spáir þú landsliðinu í 
sumar: Þær detta út í 8 liða 
úrslitum og það verður gegn 
Frökkum eins og hjá strákunum.

Úrslit 
mótsins
TM móts meistarar: 
1. Breiðablik 1 
2. Valur 1 
3. Stjarnan 1 

Huginsbikarinn: 
1. FH 1
2. Grótta 1 
3. Selfoss 1 

Ísleifsbikarinn: 
1. Þróttur R. 1
2. Breiðablik 2 
3. KA 1 

Bergsbikarinn: 
1. Fram 1 
2. HK 1 
3. KA 2 

Glófaxabikarinn: 
1. Snæfellsnes 1 
2. Breiðablik 4 
3. Víkingur R. 2 

Dala-Rafnsbikarinn: 
1. Afturelding 1 
2. ÍA 1 
3. Sindri 1 

Gullbergsbikarinn: 
1. ÍR 1 
2. Þór Ak. 2 
3. Fram 2 

Drangarvíkurbikarinn: 
1. FH 5 
2. ÍA 2 
3. ÍBV 3 

Stígandabikarinn: 
1. Víkingur R. 1 
2. Haukar 3 
3. Fram 3 og HK 4 

Álseyjarbikarinn: 
1. Breiðablik 6 
2. Selfoss 3 
3. Afturelding 3

Úrvalslið mótsins
Úrvalslið TM mótsins var valið á lokahófi mótsins á laugardaginn. 
Átta stelpur voru valdar en hér að neðan má sjá liðið.

- Heiðdís Emma Sigurðardóttir, Stjarnan

- Vigdís Lilja Kristjánsdóttir, Breiðablik

- Sunna Daðadóttir, ÍBV

- Elísa Lana Sigurjónsdóttir, FH

- Lilja Scheving, Grótta

- Guðmunda Marta Karlsdóttir, Breiðablik

- Katla Tryggvadóttir, Valur

- Ólína Ágústa Valdimarsdóttir, Stjarnan
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Árlegt TM mót fór fram í síðustu 
viku en það þessu sinni stóð það 
yfir frá miðvikudegi til föstudags en 
þá voru úrslitaleikir spilaðir. Mótið 
er ætlað stelpum í 5. flokki en í ár 
tóku 88 lið frá 29 félögum þátt.
  Í ár var það lið Þórs Akureyrar 
sem stóð uppi sem TM móts 
meistari eftir 1:0 sigur gegn FH í 
úrslitaleik sem fram fór á Hásteins-
velli. ÍBV 1 endaði í 6. sæti mótsins 
en þess má geta að þær töpuðu 
naumlega fyrir meisturum Þórs í 
fyrsta leik sínum á mótinu. ÍBV 2 

endaði í þriðja sæti í sínum 
styrkleikaflokki og ÍBV 3 í fjórða 
sæti í sínum styrkleikaflokki.
  Fulltrúi ÍBV í leik landsliðs og 
pressuliðs var Íva Brá Guðmunds-
dóttir en hún lék með landsliðinu. 
Svo fór að landsliðið hafði betur 
2:0, Díana Ásta Guðmundsdóttir frá 
ÍR sem gerði bæði mörk leiksins. 
Ekki nóg með að hafa leikið fyrir 
landsliðið þá var Íva Brá einnig 
valin í átta manna úrvalslið mótsins.
Aðsóknin aldrei verið meiri
Í samtali við Eyjafréttir sagði 
Sigríður Inga Kristmannsdóttir, 
mótstjóri TM mótsins, að mótið í ár 
hafi verið það fjölmennasta frá 
upphafi en að þessu sinni tóku 88 
lið frá 29 félögum þátt, þ.e. í 
kringum 800 stelpur og 150 

þjálfarar/fararstjórar. Vegna leiks 
Íslands og Argentínu á HM sl. 
laugardag var TM mótinu flýtt um 
einn dag og var því formlega lokið 
seinni part föstudags.
  „Mótið gekk mjög vel í alla staði, 
flott fótboltaveður alla daga og 
mótið rúllaði eins og nýsmurð vél. 
Við höfum fengið hrós frá móts-
gestum þar sem þeir tala um að 
þetta sé eitt skemmtilegasta mótið 
sem þeir fara á með stelpurnar, flott 
dagskrá, góður matur, allar 
tímasetningar standast og svo er 
bara alltaf einhver ævintýrasjarmi 
yfir eyjunum.“
  Dagskráin var með hefðbundnu 
sniði, setning og hæfileikakeppni 
var á miðvikudagskvöld þar sem 
m.a. ÍBV stelpurnar fengu verðlaun 

fyrir skemmtilegasta atriðið. 
  „Á fimmtudeginum var landsleikur 
þar sem Landslið og Pressan áttust 
við, en vegna fjölgunar á mótinu 
var ákveðið að hafa tvo leiki sem 
spilaðir voru á sama tíma. Íva Brá 
Guðmundsdóttir (dóttir séra 
Guðmundar og Gíslínu) var fulltrúi 
ÍBV í leiknum en hún spilaði með 
öðru landsliðinu. Hún var svo 
einnig valin í TM Mótsliðið að 
mótinu loknu. Eftir landsleikinn var 
svo ball með Basic House Effect, 
þeir slógu í gegn og var mikið 
sungið og dansað. Lokadagurinn er 
alltaf strembinn en þá er spilaður 
heill dagur fyrir hádegi og úrslit 
eftir hádegi, þetta gekk allt mjög 
vel og stóðu stelpurnar frá Þór 
Akureyri uppi sem TM Mótsmeist-

arar.“
  Eins og öllum er kunnugt um 
myndi mót á borð við TM mótið 
aldrei ganga upp ef ekki væri fyrir 
sjálfboðaliða en þeim er mótstjórinn 
afar þakklátur. 
  „Svona mót er ekki hægt að halda 
nema með aðstoð frá fullt af 
frábæru fólki, en allt í allt eru 
líklega hátt í tvö hundruð manns 
sem koma að mótinu á einn eða 
annan hátt. Það þarf að manna 
matarvaktir, vaktir í skólunum, þrif 
á gististöðum, dómaravaktir o.fl. 
Við erum svo heppin að það eru 
fyrirtæki í bænum sem lána okkur 
starfsfólk til að sinna t.d. dómara-
störfum og viljum við koma á 
framfæri innilegu þakklæti til 
þeirra.“

Alda Sigurðardóttir
Lið og staða: Foreldri leikmanns 
Þróttar.
Hvernig finnst þér umgjörð 
mótsins: Framúrskarandi.
Er þetta fyrsta mótið sem þú ferð 
á: Nei, þetta er þriðja mótið mitt. 
Ég hef farið á Siglufjörð og 
Sauðakrók en mótið í Eyjum ber af.
Hvað stendur upp úr: Heimabök-
uðu skonsurnar úr sjoppunni.
Verður þú vör við það að 
stelpurnar hafi mikinn áhuga á 
HM: Alveg svakalegan, þær eru 
forfallnar.
Kemst íslenska liðið upp úr 
riðlinum: Já.

Helgi Ásgeirsson (Moli)
Lið og staða: Yfirþjálfari hjá 
Fjarðabyggð. 
Hvernig finnst þér umgjörð 
mótsins: Frábær. Maður hefur 
mikinn samanburð og þetta er allt 
mjög flott. Ef veðrið er gott þá eru 
allir sáttir.
Er þetta fyrsta mótið sem þú ferð 
á: Þetta er fyrsta TM mótið mitt en 
ég hef farið á mörg Orkumót.
Hvað stendur upp úr: Leikgleðin, 
maður sér ekkert nema bros á vör. 
Svo er náttúrulega sigling, kvöld-
vaka og matur til fyrirmyndar. 
Verður þú var við það að 
stelpurnar hafi mikinn áhuga á 
HM: Já.
Kemst íslenska liðið upp úr 
riðlinum: Já, ég hef trú á því, ég er 
bjartsýnn. Ég þekki Heimi vel og 
treysti honum fullkomlega fyrir 
þessu verkefni.

Sigurður Donys Sigurðsson
Lið og staða: Þjálfari Einherja.
Hvernig finnst þér umgjörð 
mótsins: Ég er mjög hrifinn af 
mótinu, allt til fyrirmyndar.
Er þetta fyrsta mótið sem þú ferð 
á: Nei, þetta er ábyggilega fimmta 
skiptið mitt.
Hvað stendur upp úr: Leikirnir og 
skemmtunin í kringum allt, allir fá 
að blómstra.
Verður þú var við það að 
stelpurnar hafi mikinn áhuga á 
HM: Já, mjög mikinn.
Kemst íslenska liðið upp úr 
riðlinum: Ég er hræddur um ekki 
nei.

Ásgeir Þór Eiríksson
Lið og staða: Þjálfari ÍR.
Hvernig finnst þér umgjörð 
mótsins: Mjög góð, þetta er bara 
flott.
Er þetta fyrsta mótið sem þú  
ferð á: Já.
Hvað stendur upp úr: Krakkarnir, 
leikirnir og stemningin. 
Verður þú var við það að 
stelpurnar hafi mikinn áhuga á 
HM: Já og nei, frekar nei.
Kemst íslenska liðið upp úr 
riðlinum: Já, verð ég ekki að segja 
það.

Harpa Helgadóttir
Lið: Breiðablik.
Aldur: 12 ára.
Hvenær byrjaðir þú að æfa 
fótbolta: Held sex ára.
Hvað er það skemmtilegasta við 
TM mótið: Spila fótbolta og gera 
eitthvað skemmtilegt með liðinu.
Áttu þér uppáhalds leikmann: 
Gylfi Þór og Sara Björk.
Ætlar þú að fylgjast með HM: Já 
auðvitað.
Hverjir vinna: Ísland.

Knattspyrna  |  TM mótið 2018:

Þór Akureyri sigraði TM 
mótið eftir sigur á FH
:: ÍBV liðin stóðu sig með prýði :: Eyjakonan Íva Brá Guðmundsdóttir var valin 
í úrvalslið mótsins

Einar Kristinn HELGason
einarkrist inn@eyjafrett ir. is
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Úrvalslið TM-mótsins 2018:
María Rúna Nunez Kvaran, 
Þróttur R
Díana Ásta Guðmundsdóttir, ÍR
Lilja Björk Unnarsdóttir, ÍA
Íva Brá Guðmundsdóttir, ÍBV
Margrét Brynja Kristinsdóttir, 
Breiðablik
Katla Sveinbjörnsdóttir, Víkingur 
R
Sonja Björg Sigurðardóttir, 
Þór Akureyri
Embla Katrín Oddsteinsdóttir, FH

Prúðasta liðið 2018: 
Sindri/Neisti
 
Háttvísisverðlaun KSÍ: 
Einherji
 
Hæfileikakeppnin:
Besta atriðið 2018: KA
Frumlegasta atriðið 2018: 
Álftanes
Skemmtilegasta atriðið 2018: 
ÍBV
 
Landslið 1:
Markmaður:
Herdís Halla Guðbjartsdóttir, 
Breiðablik
Útileikmenn:
Íva Brá Guðmundsdóttir, ÍBV
Kolfinna Baldursdóttir, Fylkir
Kolbrá Una Kristinsdóttir, Valur
Heiða Rakel Rafnsdóttir, 
Afturelding
Sigdís Eva Bárðardóttir,  
Víkingur R
Emilía Lind Atladóttir, Stjarnan
Bryndís Una Gísladóttir, 
Skallagrímur
Matthildur Traustadóttir, 
Snæfellsnes
Þjálfari: Kári Freyr Þórðarson, 
FH

Pressulið 1:
Markmaður:
Natalía Yun Hauksdóttir, FH
Útileikmenn:
Ingunn Þóra Kristjándóttir, 
Breiðablik
Helena Rán Einarsdóttir, Einherji
Bergdís Sveinsdóttir, Fram
Björg Gunnlaugsdóttir, Höttur
Jóhanna Elín Halldórsdóttir, 
Selfoss
Lilja Björk Unnarsdóttir, ÍA
Viktoría Jóhannsdóttir, Haukar
Íris Brynja Sigurdórsdóttir, 
Fjölnir
Þjálfari: Sigþóra 
Guðmundsdóttir, ÍBV

Landslið 2:
Markmaður: Agnes Björk 
Einardóttir, Þór Akureyri
Útileikmenn:
María Rúna Nunez Kvaran, 
Þróttur Reykjavík
Ragna Guðrún Elvarsdóttir, 
Fjarðabyggð
Díana Ásta Guðmundsdóttir, ÍR
Margrét Brynja Kristinsdóttir, 
Breiðablik
Freyja Rán Viðarsdóttir, Álftanes
Birta Eiríksdóttir, Grindavík
Embla Katrín Oddsteinsdóttir, FH
Þjálfari: Matthías Jochum 
Matthíasson, Fram

Pressulið 2:
Markmaður:
Katla Sigurbjörnsdóttir,  
Víkingur R
Útileikmenn:
Salóme Kristín Róbertsdóttir, 
RKV
Kristjana Ása Þórðardóttir, HK
Ragna Sverrisdóttir, KR
Rut Heiðarsdóttir, Grótta
Elín Ása Hjálmarsdóttir, Sindri/
Neisti
Emma Ægisdóttir, KA
Emelía Ósk Kruger, Þór Akureyri
Þjálfari: Margrét Rut 
Reynisdóttir, Grindavík

TM móts-bikarinn
1. Þór Akureyri 1
2. FH 1
3. Breiðablik 1

Hugins-bikarinn
1. Víkingur R 1
2. Haukar 1
3. Þróttur R 1

Ísleifs-bikarinn
1. KA 1
2. HK 1
3. KR 2

Bergs-bikarinn
1. FH 2
2. Víkingur R 2
3. Breiðablik 2

Glófaxa-bikarinn
1. Fylkir 1
2. Þór Ak 3
3. Þróttur R 2

Bergeyjarbikarinn
1. Valur 3
2. ÍR 2
3. Þróttur R 5 og KR 4 

Dala-Rafns-bikarinn
1. Fylkir 2
2. FH 3
3. ÍBV 2 og Breiðablik 5

Gullbergs-bikarinn
1. Afturelding 2
2. Víkingur R 3
3. Haukar 2 og HK 3

Drangavíkur-bikarinn
1. FH 4
2. Einherji 1
3. Fjarðabyggð 1

Stíganda-bikarinn
1. Stjarnan 3
2. Breiðablik 6
3. KA 3

Álseyjar-bikarinn
1. Fjölnir 3
2. Höttur 2
3. Afturelding 3 og Fylkir 3

Sóley Lárusdóttir
B Afturelding.
Aldur: 12 ára.
Hvenær byrjaðir þú að æfa 
fótbolta: September 2017.
Hvað er það skemmtilegasta við 
TM mótið: Að vera í marki og hafa 
gaman.
Áttu þér uppáhalds leikmann: 
Ronaldo.
Ætlar þú að fylgjast með HM: Já.
Kemst íslenska liðið upp úr 
riðlinum:  Já.

Thelma Huld Víðisdóttir
Lið: Afturelding.
Aldur: 12 ára.
Hvenær byrjaðir þú að æfa 
fótbolta: Síðasta haust.
Hvað er það skemmtilegasta við 
TM mótið: Taka þátt.
Áttu þér uppáhalds leikmann: 
Bara liðið mitt.
Ætlar þú að fylgjast með HM: Já.
Kemst íslenska liðið upp úr 
riðlinum: Já.

Embla Þöll Ólafsdóttir
Lið: Fylkir.
Aldur: 11.
Hvenær byrjaðir þú að æfa 
fótbolta: Í 6. flokki.
Hvað er það skemmtilegasta við 
TM mótið: Fólkið og fótboltinn.
Áttu þér uppáhalds leikmann: 
De Gea.
Ætlar þú að fylgjast með HM: Já.
Hverjir vinna: Spánn kannski.

Verðlaunahafar

Úrvalslið TM-mótsins 2018
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Í síðustu viku fylltist Eyjan af ung-
um knattspyrnumönnum en þeir 
voru mættir til þess að taka þátt í 
36. Orkumótinu. Mótið í ár var það 
stærsta frá upphafi með 112 liðum 
frá 39 félögum. Keppendur voru 
um 1150, tæplega 300 þjálfarar 
og fararstjórar mættu ásamt for-

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

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

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

stærsta Orkumótið frá upphafi

Kvöldvakan var að þessu 
sinni haldin úti og var það 

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

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

skemmtilega takta við góðar 
undirtektir. 

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

Tm mótið haldið í þrítugasta sinn

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

Sigurvinsson og kíktu á TM mótið ásamt fleiri góðum gestum. 

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