Tíðindi úr Føroyum tann 24. apríl 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Danjal av Rana 24.04.2016 (10:20)
Enn ein góðveðursdagur í væntu
Millum eitt lágtrýstsøki yvir Skandinavia og eitt hátrýst í ein útsynning úr Íslandi, streymar køld luft
framvegis yvir Føroyar av norðri. Hósdagin nærkast eitt lágtrýst eystanífrá.

Í dag verður lot til andøvsgul av útnyrðingi, 3 til 8 m/s, í støðum upp í stívt andøvsgul, 10 m/s. Um
kvøldið frískar hann vindin í andøvsgul upp í ein strúk av norðri, 8 til 13 m/s. Tað verður yvirhøvur
turt og sólglottar. Hitin um 5 stig. Mánanáttina verður stívt andøvsgul upp í hvassan vind av norðri,
10 til 15 m/s. Samdrigið og okkurt kavaæl. Hitin millum frostmarkið og 3 hitastig.

Í morgin, flaggdagin, verður stívt andøvsgul upp í hvassan vind av norðri, 10 til 15 m/s. Samdrigið og
ælaveður, partvís vátaslettingur ella kavi. Hitin millum 1 og 4 stig, um náttina um frostmarkið.

Týsdagin makar hann vindin í andøvsgul upp í ein strúk av norðri, 8 til 13 m/s. Samdrigið og ælaveður,
partvís vátaslettingur ella kavi. Hitin millum 1 og 4 stig, um náttina um frostmarkið.

Mikudagin verður gul til stívt andøvsgul av norðri, 5 til 10 m/s, stundum upp í strúk í vindi, 13 m/s.
Samdrigið og ælaveður, partvís vátaslettingur ella heglingur. Hitin um dagin millum 2 og 5 stig, um
náttina millum frostmarkið og 3 hitastig.

Hósdagin verður andøvsgul upp í ein strúk av útnyrðingi, 8 til 13 m/s, eitt skifti upp í hvassan vind, 10
til 15 m/s. Sum frá líður yvirhøvur skýggjað, men regn ella ælaveður meginpartin av døgninum. Hitin
millum 2 og 5 stig.

Fríggjadagin verður andøvsgul upp í ein strúk av útnyrðingi, 8 til 13 m/s, sum spakuliga makar niður í
lot til andøvsgul av vestri, 3 til 8 m/s. Samdrigið og regn- ella vátaslettingsæl. Hitin millum 3 og 7 stig,
um náttina í støðum niður móti frostmarkinum.
In.fo

Reiðarí selur skip fyri ein dollara hvørt
Grikska Goldenport Holdings ætlar at strika seg av keypsskálanum í London og hevur selt seks av
sínum turrlastaskipum við eini deyðvekt upp á 58.429 tons fyri 1 dollara fyri hvørt skipið. Reiðaríið
hevur enn ikki funnið keyparar til tey bæði síðstu skipini hjá reiðarínum, sum eisini eru til sølu.
”Turrlastaskip eru sum heild fallin við 60 prosentum í virði í mun til í fjør, lutvíst orsakað av einum
ovurstórum yvirútboði, lutvíst orsakað av lága eftirspurninginum eftir koli, eftir at Kina er farið at
flyta seg móti varandi orku til tess at minka um kolevnisdálkingina”, sigur John Dragnis, stjóri í
Goldenport.
Goldenport hevur eina bankaskuld upp á meira enn 100 miljónir bretsk pund, og skuldin fylgir við
skipunum. Sambært John Dragnis er virðið á skipunum minni enn virðið á verandi lánum.
Goldenport Holdings heldur fram við virksemi sínum, nú bara uttan turrlastaskip. Reiðaríið eigur
eisini tvey bingjuskip, Erato upp á 2.500 TEU, bygt í 2011, og Paris Jr. upp á 1.130 TEU, bygt í 1996.
Kelda: Finans.dk
Antares.fo

IMO-fundur endaði úrslitaleysur
Umhvørvisnevndin hjá IMO (MEPC) helt sín 69. fund í London í síðstu viku. Á dagsskránni var millum
annað uppskot um, hvussu skipaferðslan kann vera við í arbeiðnum at forða fyri veðurlagsbroytingum
sum framhald av Parísavtaluni. Tíverri eydnaðist ikki at koma til sættis um eina avtalu.
Parísavtalan endaði sum kunnugt við, at skipaferðslan ikki varð nevnd í endaliga avtaluskjalinum. Tí
stendur møguligt arbeiði við at skerja CO2-útlátið frá skipaferðsluni til IMO, og mong limalond hava
heitt á IMO um at taka hetta málið upp.
Tó var ein lítil bólkur av londum, teirra millum Kina, á MEPC-fundinum, sum vóru ímóti einum
uppskoti um at avmarka útlátið av vakstrarhúsgassum. Hóast stuðul frá fleiri limalondum á fundinum,
endaði orðaskiftið tí uttan nakra avtalu.
Millum onnur mál á dagsskránni var arbeiðið við orkueffektiviteti í altjóða skipaferðslu, herundir
menningin av eini dátuinnsavningarskipan fyri brennievnisnýtsluna hjá skipum. Næsti fundurin hjá
MEPC verður í oktober í ár.
Kelda: The Maritime Executive
Antares.fo

Føroyar lata Grønlandi og Íslandi 12.500 tons av føroysku norðhavssildakvotuni
22.04.2016 - 08:16
TÍÐINDASKRIV - Fiskimálaráðið:
Høgni Hoydal, landsstýrismaður í fiskivinnumálum, hevur eftir ráðførslu við Løgtingsins
Uttanlandsnevnd, ásett føroysku norðhavssildakvotuna fyri 2016.
Nú semja ikki varð gjørd millum strandarlondini á heysti í 2015 um býtið av norðhavssild fyri 2016 og
næstu árini, hava londini hvørt sær ásett kvotur fyri 2016.
Avgerð er tikin um, at føroyska norðhavssildakvotan í 2016 verður 56.087 tons.
Sambært fiskirættindasáttmálum við ávikavist Russland og Grønland lata Føroyar hesum londum
12.500 tons av føroysku norðhavssildakvotuni. Hjá føroyskum skipum verða sostatt 43.587 tons at
fiska í 2016.
Kunngerð um norðhavssildafiskiskapin verður lýst í næstum.
Nordlysid.fo

Nýggjur nethandil við kristiligum bókum
22.04.2016 - 08:27
TÍÐINDASKRIV - keyp.mission.fo:
Heimamissiónsforlagið hevur latið upp nýggjan nethandil, ið selur kristiligur bøkur, bæði á føroyskum
og øðrum málum.
Heimamissiónsforlagið hevur givið út føroyskar bøkur og fløgur í umleið hálva øld. Vanliga hevur
forlagið selt bøkur umvegis bókaborð í missións- og meinigheitshúsum kring landið og til størri
kristilig tiltøk. Við nýggja nethandlinum er tað vorðið lættari hjá fólki kring alt landið at fáa fatur á
kristiligum bókum.
Í nethandlinum eru í løtuni umleið 180 bøkur, og fleiri koma afturat.
Tað er skjótt og einfalt at keypa í nethandlinum. Tú fert inn á heimasíðuna keyp.mission.fo, velur
bókina, rindar og fært hana sendandi við postinum nakrar dagar seinni.
Í løtuni er hópur av upplatingartilboðum, har tú fært upp til 86% avsláttur á úrvaldum bókum.
Nordlysid.fo

HB størstu framgongdina – NSÍ nógv størstu afturgongdina
22.04.2016 - 19:57
Um vit samanbera stigatalið við somu tíð í fjør.
Hædd skal takast fyri, at 7 umfør eru farin og tí hava liðini ikki leikt móti øllum enn. Men samanbera
vit stigatalið við somu tíð í fjør, so er framgongdin størst í HB, sum hevur 5 stig fleiri enn um somu tíð
í fjør. Hini bæði liðini við framgongd eru Víkingur og KÍ, meðan B36 hevur sama stigatal sum í fjør.
Sostatt hevur B36 einki mist av stigum í mun til um somu tíð í fjør, tá liðið vann FM í stórum stíli.
NSÍ hevur nógv størstu afturgongdina. Runavíkingar hava 6 stig færri enn um somu tíð í fjør.
+5 stig: HB
+4: Víkingur

+3: KÍ
0 : B36
- 1: AB
- 2: ÍF, TB
- 6: NSÍ
Nordlysid.fo

Hvussu skal norðurlendska samstarvið síggja út í framtíðini?
23.04.2016 - 07:33
Tíðindaskriv frá Norrøna Ungmannafelag Føroya:
Norrøna Ungmannafelag Føroya skipar fyri spennandi tiltaki á flaggdegnum, har ljós verður varpað á
norðurlendska samstarvið, og hvussu hetta skal síggja út í framtíðini.
Til hetta tiltakið hevur NUF bjóðað politisku ungmannafeløgunum til eitt orðaskifti, um hvussu
ungdómurin sær eitt norðurlendskt samstarv í framtíðini - verða og skulu Føroya verða ein
sjálvstøðugur partur av tí politiska norðurlendska samstarvinum, ynskir ungdómurin at víðka um
samstarvið við at fáa eitt norðurlendskt samveldi, sum hevur verið nógv umrøtt í teimum
norðurlendsku londunum, og hvørji mál hava tey politisku ungmannafeløgini í Føroyum, tá tað snýr
seg um norðurlendskt samstarv?
Fylgjandi ungmannafeløg vera við til pallborðsfundin:
HUXA
Sosialistisk Ung
Ungt Sjálvstýri
Unga Tjóðveldi
Framsøkin Ung
Ung fyri Miðflokkin.
Christoffur Nielsen, formaður í NUF, verður orðstýrari, og næstformaðurin Morten Stemre stílar fyri
kjakinum.
Norrøna Ungmannafelag Føroya ynskir við hesum tiltaki, at seta tað norðurlendska samstarvið á
politisku dagsskránna og brúkar flaggdagin, har fólk møtast at hátíðarhalda tjóðina at víðka um
orðaskiftið, og fáa ungmannafeløgini til at hugsa um, hvørjar ætlanir, tey hava fyri Føroyar í
framtíðini, við høvuðsdenti á einum Norðurlendskum samstarvi, heldur enn loysing-samband
spurninginum.
Til tiltakið verður kaffi, te og kaka at fáa.
Tiltakið verður í Posthúskjallaranum kl. 16-18. Øll eru vælkomin!
Nordlysid.fo

Giza/Hoyvík skapti sensatiónina
23.04.2016 - 16:56
Eins og mett frammanundan, so hevði Giza/Hoyvík møguleikan at skapa eina av størru
sensatiónunum í føroyskum steypafótbólti seinastu árini.
Í metingunum í Norðlýsinum hósdagin var mett, at skuldi nøkur sensatión henda í 1/8 finalunum í
steypakappingini, so var besta boðið kanska, at Giza/Hoyvík kundi sláa B68 úr kappingini. Og júst
hetta hendi, tí við málum frá Boga Hermansen og Leivi Joensen vann Giza/Hoyvík 2-0 á B68. Sostatt
er tað 1.deildarliðið, sum heldur fram í kappingini, meðan Effoliðið hjá B68 er úti av kappingini.
Nordlysid.fo

Christian í Grótinum er komin fullfermdur á Fuglafjørð
23-04-2016 - 11:28
Christian í Grótinum hevur verið á svartkjaftaveiðu sunnanfyri Føroyar, kom tíðliga í morgun á
Fuglafjørð við fullari last av svartkjafti.

Klokkan 09 í morgun byrjaði Havsbrún at landa tey 2.400 tonsini, sum Christian í Grótinum hevur
umborð. Av Havsbrún verður sagt, at tað tekur umleið eitt døgn at landa Christian í Grótinum, so í
morgunárini kann Christian í Grótinum fara aftur til fiskiskap.
Jn.fo

Finnur Fríði og Jupiter sigla til Danmarkar við svartkjafti
24-04-2016 - 15:19
Gøtuskipini Finnur Fríði og Jupiter sigla báðir til Danmarkar við svartkjafti, teir hava roynt sunnast í
føroyskum sjógvi.
Finnur Fríði skal landa í Skagen, teir verða í Skagen um middagin í morgin. Tað er enn ikki avgjørt, um
Jupiter landar í Skagen ella í Hanstholm, Jupiter verður inni seinnapartin í morgin.
Prísurin í Danmark liggur umm kr. 2,20/kg. - í Føroyum er prísurin kr. 2,00/kg.
Jn.fo

Tróndur í Gøtu fer eisini til Danmarkar við fullari last
24-04-2016 - 20:11
Tróndur í Gøtu hevur sett kós til Danmarkar, har teir skulu landa í Hanstholm. Tróndur í Gøtu er
fullfermdur - fyrr í dag skrivaðu vit, at Jupiter og Finnur Fríði skuldu landa í Skagen í morgin.
Tróndur verður í Hanstholm tíðliga týsmorgunin.
Teir hava fiskað sunnast í føroyskum sjógvi.
Vit á JN.fo tosaðu umborð nú kl. 20 í kvøld, veðrið var av tí fagrasta á leiðini sunnanfyri.
Jn.fo

Høgni Hoydal ásett norðhavssildakvotuna fyri 2016
Føroyska kvotan fyri norðhavssild verður 56.087 tons í ár
Høgni Hoydal, landsstýrismaður í fiskivinnumálum, hevur eftir ráðførslu við Løgtingsins
Uttanlandsnevnd, ásett føroysku norðhavssildakvotuna fyri 2016.
Nú semja ikki varð gjørd millum strandarlondini á heysti í 2015 um býtið av norðhavssild fyri í ár og
næstu árini, hava londini hvørt sær ásett kvotur fyri 2016, skrivar Fiskimálaráðið á heimasíðu síni.
Avgerð er tikin um, at føroyska kvotan fyri norðhavssild í ár verður 56.087 tons.
Sambært fiskirættindasáttmálum við ávikavist Russland og Grønland lata Føroyar hesum londum
12.500 tons av føroysku norðhavssildakvotuni.
Hjá føroyskum skipum verða sostatt 43.587 tons at fiska í 2016.
Kunngerð um norðhavssildafiskiskapin verður lýst í næstum.
Kvf.fo

Føroya Tele vil til Skotlands
Føroya Tele kannar í løtuni møguleikar fyri, at kunna bjóða útjaðaranum í Skotlandi, tvs. eitt nú
Orknoyggjum og Hetlandi, fartelefoni
Stjórin á Føroya Tele, Jan Ziskasen, hevur verið í Skotlandi og tosað við kommunur, sum fegnast um,
at fartelefonnetið í einum oyggjalandi kann dekka øki, sum bretski marknaðurin ikki klárar at dekka.
Føroya Tele kannar í løtuni møguleikar fyri, at kunna bjóða útjaðaranum í Skotlandi, tvs. eitt nú
Orknoyggjum og Hetlandi, fartelefoni.
Kvf.fo

30 føroyingar fáa hjartasteðg árliga
Hagtøl vísa, at trý av teimum 30 yvirliva. Hetta talið kann verða størri, heldur Anja Perdomo
Í dag verður skipað fyri hjartastartaratiltaki í SMS. Fólk hava møguleika at royna hjartastartara í verki.
- Hetta hevur riggað sera væl, og fólk kenna seg tryggari, tá tey hava roynt tað, heldur Anja Perdomo,
sum er limur í áhugabólkinum, ið skipar fyri hjartastartaradegnum.
Á heimasíðuni hjartastartari.fo sæst hvar hjartastartarar eru.
Er næsti hjartastartari meira enn 100 metrar burtur, so ræður um at fara í gongd við vanliga
hjartamassagu alt fyri eitt. Tí tað er av alstórum týdningi at bera skjótt at.
Kvf.fo

Almenn ullamiðstøð setast á stovn
23.04.2016 - 13:26
Miðstøðin skal tryggja, at føroyska ullin kemur til høldar, sigur Tróndur Leivsson, stjóri á
Búnaðarstovuni
Í eykajáttanaruppskotinum, sum Kristina Háfoss hevur borið í løgtingini, verður biðið um 300.000
krónur til endamálið. Tað mesta skal brúkast til at rinda fyri ullina.
Ein búskapargreining vísir, at verður ullin fingin til høldar, kann hon umboða eitt avleitt búskparligt
virksemi upp á 30 milliónir krónur, og tað er orsøkin til átakið við ullamiðstøðin, sigur Tróndur
Leivsson, stjóri á Búnaðarstovuni.
Tað er sera umráðandi, at bóndurnir fáa reiðan pening fyri ullina, og tí er neyðugt at tað almenna fer
inn og stuðlar við at keypa ullina.
Miðsavnandi við ullainnsavningini hjá Búnaðarstovuni verður tryggja ull við høgari dygd. Tí verður
prísurin ásettur eftir ullini, ið verður vrakað, tá hon komur á ullamiðstøðuna, sambært Tróndi
Leivssyni, stjóra.
Kvf.fo

Bankaskipanir heim aftur
Poul Michelsen, landsstýrismaður ætlar at kanna, hvussu tænastur hjá peningastovnunum, sum eru
fluttar av landinum kunnu flytast heimaftur
Fakfólk skulu setast til at gera hesar kanningarnar.
Uttanríkismálaráðið hevur í tí sambandi biðið løgtingið um eina eykajáttan á eina hálva millión krónur
til hesar kanningar.
Partar av tekniska undirstøðukervinum hjá peningastovunum var flutt frá Elektron, sum landið og
peningastovnarnir eiga saman, til Danmarkar, fyri nøkrum árum síðani. Flytanin elvdi til politiskt kjak
og serliga Tjóðveldi var harðliga ímóti, at tøkni og hátøknilig størv vóru flutt av landinum.
Tann hálva milliónin skal tó ikki einans brúkast til at kanna møguleikan fyri at taka heim
bankaskipanir. Hon skal eisini brúkast til at kanna møguleikan fyri at yvirtaka loftrúmið, skrivar
landsstýrið í grundgevingunum í eykajáttanarumbønini.
Tann hálva millliónin skal brúkast til at keypa uttanhýsis ráðgeving og verkætlanarleiðslu til hesar
báðar verkætlaninar, stendur skrivað í viðmerkingunum.
Kvf.fo

400 fólk hava meldað seg til flaggdagsrenningina
Flaggdagsrenningin í morgin er tann 30. í røðini
Tað er ítróttarfelagið Bragdið sum skipar fyri renningini, sum byrjar og endar á Kongabrúnni.
Renningin byrjar kl. 16, beint aftaná flaggdagshaldið á Vaglinum.
Rutan er av Kongabrúnni og so verður runnið yviri við Strond og nakað út um Boðanesheimið at
venda. Hesin teinur skal rennast 2 ferð. Teinurin hjá vaksnum er knappar 7 km.
Heiðursmerkir verða latin til trý tey fremstu í hvørjum bólki, hjá børnum og vaksnum.
Eisini er ein stuttleikarenning sum er til tey, sum fegin vilja ganga og renna, uttan at kappast. Hendan
renningin er fyri øll vaksin, sum bara hava hug ar røra seg.
Kvf.fo

Norðurlendsk ráðstevna fyri fakfeløg sett í dag
Ráðstevnan skal viðgera akuellar avbjóðingar innan norðurlendsku fakfelagsrørslunar hjá teimum
alment settu
Umleið 100 umboð fyri fakfeløgini hjá alment settum í øllum norðurlondum eru komin til Føroyar at
kjakast um, hvørjar størstu avbjóðingarnar eru hjá alment settum og fakfeløgum teirra. Tað er
nordisk Tjenestmannsråd, ið hevur 340.000 limir, sum skipar fyri og Føroya størsta fakfelag,
Starvsmannafelagið er vertur. Súni Selfoss er formaður í Starvsmannafelagnum.
Sambært nýggja formanninum í Starvsmannafelagnum missa feløgini limir, arbeiðsloysi hóttir, alment
virksemi verður privatiserað og útveitt. Samstundis er tað ein sannroynd, at alt meira av almenna
virkseminum verður talgilt og tað merkist á arbeiðsmarknaðinum. Roknað verður soleiðis við, at
annaðhvørt arbeiðspláss í heiminum fer at verða talgilt innan 2025.
Fakfeløgini hava seinnu árini mist bæði vald og limir. Fría fakfelagsvalið var staðfest í Hægstarætti og
fríi rætturin at stovna eitt nýtt fakfelag hevur elvt til harða kapping millum fakfeløgini um limirnar.
Hetta stríðið er tó ongantíð av álvara komið til Føroyar.

Norðurlendska ráðstevnan fyri fakfeløg verður sett í dag av Kristinu Háfoss, landsstýriskvinnu í
fíggjarmálum og endar 27. apríl.
Kvf.fo

Astrup svarar aftur
Opið stríð er millum fyrrverandi nevndarformannin í Eik, Jørn Astrup Hansen og núverandi
formannin, Torben Nielsen
Undir yvirskriftini: "Eik fup eller fakta" kallaði Jørn Astrup Hansen skattamálið fyri eina gølu í
Sosialinum fríggjadagin 15. apríl.
Í tíðargrein í blaðnum skrivaði hann haraftrat, at málið setur TAKS í ringt ljós og at tað er ógvuliga
tyngjandi fyri TF-holding. Málið er háðan ímóti Fíggjarligum Støðufesti, segði fyrrverandi formaðurin í
EIK, sum var umboð fyri Fíggjarligt Støðufesti í bankanum.
21. apríl svaraði núverandi formaðurin, Torben Nielsen, aftur undir yvirskriftini: Jørn Astrup Hansen
"glemte" et par ting.
Torben Nielsen, endurgav granskoðarafyritøkuna Deliotte fyri at siga, at EIK HEVUR rætt til at
avskrivað tapið, tí tað ER rætt at rokna frá, nær fyritøkan var stovnað og ikki frá byrjunarstøðuni, sum
Astrup annars vil vera við.
Torben Nielsen avvísti blankt, at nevnd og leiðsla hevur villeitt Taks og roynt at snýta í skatti.
Men har steðgar kjakið ikki. í gjárkvøldið svaraði Jørn Astrup Hansen aftur í lesarabrævi.
Sambært Jørn Astrup Hansen má útgangsstøðið hjá Deloitte fyri at staðfesta, at Eik hevur rætt til
frádráttin, vera skeivt.
Astrup sigur seg samstundis ikki minnast skjalið frá Deloitte.
Deloitte ger sambært Astrup tann feilin, at gingið verður útfrá at talan var um ein vanligan handil
millum tveir óheftar partar. Tað var tað ikki, tí Fíggjarligt støðufesti, ið virkar eftir serlóg, var annar
parturin í handlinum, og Fíggjarligt støðufesti tók tapið.
Sambært Jørn Astrup Hansen var hartil staðfest, tá TF-Holding keypti 70 prosent av Eik banka í
februar 2011, at bankin hevði Bad will, tvs. negativa Good will uppá eina milliard. Tí er tað absurd,
sambært Astrup, at leiðsla bankans nú roynir at avskriva 500 mió. sum good will.
skrivar altso fyrrverandi stjórin í Eik banka, Jørn Astrup Hansen, sdum hevur funnist hvassliga at
moralinum í bankaleiðsluni fyri yvirhøvur at royna at fáa ein skattligan fyrimun burturúr bankabjargingini.
Kvf.fo

Eirikur Lindenskov 23.04.2016 (06:28)
Spreingingin á Hvítanesi: Størsta holið var 30 x 40 cm
Sjey hús á Hvítanesi fingu skaða, tá eitt skot hjá J & K Petersen, sum stendur fyri arbeiðinum at gera
vegaføringina til tunnilsmunnan til Skálafjarðatunnilin, sendi grót oman yvir bygdina.
Enn er ógreitt, hvør orsøkin var til óhappið, men løgreglan og Arbeiðseftirlitið kanna málið.
Steinolvur Petersen, stjóri hjá J & K Petersen segði við útvarpið, at tey ímyndaðu sær, at nógvur
vindur kann hava havt ávirkan á, at so nógv grót reyk oman yvir bygdina.
Holið, sum gjørdi størstan skaða á tekjur á Hvítanesi, var 40 ferðir 30 cm til víddar.
Á sosialu miðlunum hava nógvar myndir verið at sæð av stórum steinum, sum eru funnir millum
húsini á Hvítanesi – eisini nærindis har, sum børn spældu. Men tíbetur hendi eingin fólkaskaði.
In.fo

Hallur av Rana 23.04.2016 (11:00)
Løgmaður: Útsagnirnar hjá leiðsluni á Bakkafrost eru misvísandi
- Tað er ikki skipanin við tøkugjaldi, sum er atvoldin til, at færri fólk í løtuni eru til arbeiðis at
framleiða liðugt góðskaðar vørur. Tí eru útsagnirnar hjá leiðsluni á Bakkafrost misvísandi.

Tað skrivar Aksel V. Johannesen, løgmaður, í svari til ein §52a fyrispurning, ið Kári P. Højgaard setti

honum viðvíkjandi broyttu fortreytirnar fyri laksaframleiðslu.

Spyrjarar vísti á, at stjórin í Føroya størstu alifyritøku hevur sagt, at nýggja tøkugjaldið forðar
laksaframleiðarum at gera langtíðarsáttmálar av liðugtvørum.

Tað er løgmaður ikki óvæntað ósamdur í, og verjir í svarinum til tingmannin, avgerðina at leggja eitt
eyka gjald á alivinnuna.

- Tøkugjaldið er gjald fyri framíhjárættin til at ala laks á føroysku alifirðunum. Tøkugjaldið verður lagt
á allan laks, sum verður tikin úr føroysku firðunum – uttan mun til, um laksurin verður seldur av
landinum heilur, ella hann verður framleiddur til liðugtvøru, sigur Aksel V. Johannesen, løgmaður.

Løgmaður er av tí greiði fatan, at avgerðin hjá alifyritøkuni, at útflyta meira heilan laks, er einans tí, at
tað er meiri vinningur í tí, og hevur einki við tøkugjaldið at gera.

- Tá ein fyritøka – í hesum førinum Bakkafrost – velur at framleiða minni til liðugtvøru og heldur velur
at selja meira av landinum sum heilan laks, er tað, tí prísurin fyri heilan laks gevur meira enn
liðugtvøran. Hetta er ein tilvitað avgerð, sum Bakkafrost hevur tikið.

- Sostatt hevur skipanin við tøkugjaldið einki við virðisøkingina av laksi at gera. Við verandi
marknaðarstøðu í huga, eri eg fullvísur í, at hesa gongd høvdu vit eisini sæð, um einki tøkugjald var,
skrivar løgmaður í svarinum.
In.fo

Neli Heldarskarð 23.04.2016 (16:30)
Neistin er føroyameistari
Kvinnuliðini hjá Neistanum og Kyndli spældu í dag sín seinna finaludyst sínamillum. Fyrri dysturin
endaði 25-17 til Neistan, og høvdu neistakvinnur tískil tey betru kortini á hondunum undan dagsins
dysti.
Gjøgnumgangandi fyri teir dystir, ið Neistin og Kyndil hava spælt í hesum kappingarárinum er, at teir
ikki hava verið ríkir í málum. Hendan søgan endurtók seg í dag.
Talan var um ein ógvuliga javnan dyst. Kyndilskvinnur vóru væl betur við enn mikukvøldið, men í
síðsta enda rakk tað akkurát ikki til sigurin, ið var kravdur. Neistin vann dystin 13-12 eftir
hálvleiksstøðuna 6-5 til Neistan.
Hetta er 41. ferðin, at Neistin vinnur føroyameistaraheitið í kvinnuhondbólti. Og júst sum í fjør eru
neistakvinnur eisini greipuvinnarar.
Hesar skutu málini í finaludystinum í høllini á Hálsi:
Neistin: Marjun Danberg 5, Brynja Høj 2, Nicoleta R. Hansen 2, Jacklin Durhuus 1, Eir Berg 1, Birita
Jacobsen 1 og Lilja Mohr 1.
Kyndil: Gudrun Restorff 3, Anna Brimnes 2, Marianna G. Eystberg 2, Bára K. Hansen 2, Turið Arge
Samuelsen 1, Anja Hammer 1 og Bjarta Johansen 1.
In.fo

Neli Heldarskarð 23.04.2016 (19:40)
VÍF er føroyameistari
Ígjøgnum alt kappingarárið hevut H71 verið greitt oddalið í FTZ-deildini, men hetta rakk kortini ikki til
eitt FM-heiti.

Í avgerandi finaludystunum var tað nevniliga VÍF, sum var betra liðið í tveimum førum ímóti H71.
Mikukvøldið smurdu vestmenningar hoyvíkingar av og vunnu heili 31-20. Kvøldsins finaludystur í
Hoyvíkshøllini var tó væl meira spennandi, men tó hevði VÍF munin.
Dystarbyrjanin var sera jøvn, men tá ið liðini fóru til hálvleiks var VÍF á odda 15-12. Eftir 38 minuttir
kom H71 tó á odda 19-18. Hetta var tó seinasta ferðin, at H71 var á odda í dystinum. Eftir hesa leiðslu
fór H71 í svart, og ta næstu løtuna tók VÍF stór tøk ímóti meistaraheitinum. Eftir 50 minuttir var
støðan 24-20 til VÍF, og hesa leiðslu megnaði H71 ongantíð at innheinta, hóast endaliga úrslitið ikki
vísti á tann stóra munin. At enda vann VÍF 29-27 og er sostatt føroyameistari annað kappingarárið á
rað.
Málskjúttarnir í Hoyvíkshøllini vóru hesir:
H71: Peter Krogh 8, Hilmar Leon Jacobsen 8, Jónas Djurhuus 5, Pætur Thomsen 2, Sigmundur Nolsø 2
og Helgi Hoydal 2.
VÍF: Áki Egilsnes 9, Filip Jojic 6, Nuunu Lars Olsen 5, Julian Olsen 5, Hanus Christophersen 2 og Nicklas
Selvig 1
In.fo

Eirikur Lindenskov 24.04.2016 (06:29)
Fyrsta veljarakanningin kemur í morgin
Í morgin kemur fyrsta veljarakanning, sum er gjørd í Føroyum síðani løgtingsvalið 1. september í fjør.
Tað er Gallup Føroyar, sum hevur gjørt kanningina fyri Miðlahúsið og Kringvarpið.
Á løgtingsvalinum í fjør fór stór broyting fram í føroyskum politikki. Fyri fyrstu ferð fingu vit eina heilt
nýggja samgongu, har eingin av flokkunum, sum hevði verið við frammanundan, helt fram í
samgonguni. Tað er ikki hent fyrr.
Fyri løgtingsvalið sótu Sambandsflokkurin, sum hevði løgmann, Fólkaflokkurin og Miðflokkurin í
samgongu. Fram til 2013 eisini Sjálvstýrisflokkurin.
Eftir valið í fjør komu Javnaðarflokkurin, Tjóðveldi og Framsókn í samgongu, við Aksel V. Johannesen
úr Javnaðarflokkinum sum løgmanni.
Beint sum samgongan varð skipað, boðaði Sonja Jógvansdóttir frá, at hon tók seg úr tingbólkinum hjá
Javnaðarflokkinum. Soleiðis misti samgongan meirilutan longu í føðingini. Men um sama mundið
boðaði Annika Olsen frá, at hon fór úr Fólkaflokkinum. Hon fór upp í Framsókn – varð vald sum
forkvinna í fíggjarnevndini umboðandi samgonguna, men eftir bara tríggjar dagar í Framsókn,
meldaði hon seg úr aftur flokkinum, so nú taldi samgongan aftur bara 16 tingfólk.
Úrslitið á løgtingsvalinum 1. september 2015 var hetta:
Fólkaflokkurin: 18,9% (-3,6)
Sambandsflokkurin: 18,7% (-6,0)
Javnaðarflokkurin: 25,1% (+7,3)
Nýtt Sjálvstýri: 4,1% (-0,2)
Tjóðveldi: 20,7% (+2,5)
Framsókn: 7,0% (+0,6)
Miðflokkurin: 5,5% (0,6)
Spurningurin er so, um veljarin tekur undir við nýggju samgonguni, um innanhýsistrupulleikarnir í
samgonguni – serliga í Javnaðarflokkinum hava ávirkað undirtøkuna hjá samgonguni. Svarið fáa vit í
Sosialinum og í Kringvarpinum í morgin.
In.fo

Árni Gregersen, ting.fo 24.04.2016 (10:16)

So eru samkynd aftur í tinginum
Tá ið málið um at broyta hjúnabandslógina, so samkynd kunnu giftast borgarliga, var til 2.viðgerð, var
tað beint aftur í nevnd til nýggja viðgerð.
Nú er málið aftur á dagsskránni hjá Løgtinginum. Tá ið fundur byrjar týsdagin klokkan 11 eru
broytingarnar í hjúnabandslógini 3. mál á skrá. Hetta er sostatt aðru ferð, at málið fær aðru viðgerð í
tinginum.
Meirlutin í trivnaðarnevndini hevur eitt uppskot um, at lógin kemur í gildi, tá ið gein 14, stk. 2 í
hjúnabandslógini er broytt ella umorðað.
Minnilutin í trivnaðarnevndini mælir framvegis Løgtinginum staðiliga frá at samtykkja málið.
Huvssu leikur fer og um málið verður samtykt, er ómetaliga torført at meta um. Løgmaður hevur enn
einaferð ført fram, at talan als ikki er um samgongumál, so taðð stendur samgongutinglimum frítt at
atkvøða eftir egnari sannføring.
Eftir ætlan fer Løgtingið heim týskvøldið, men so nógv mál eru á skránni, at tingformaðurin møguliga
er noyddur at leingja tingsetuna nakrar dagar.
Ein av orsøkunum til, at tingið í ár skal heim so tíðliga er, at klædningurin á tinghúsinum skal skiftast
og at mett verður, at ikki verður arbeiðandi í tinghúsinum, meðan handverkarar taka gamla
klædningin burtur.
In.fo

Danjal av Rana 24.04.2016 (16:30)
Metluttøka til Ódnartøk flaggdagin
Fyrsta umfar í várkappingini í ódnartøkum, verður í Havn flaggdagin kl. 19.00. Róð verður frá
Skipasmiðjukeiðini yvir móti Ískeiðini. Róð verður 140 metarar, sum svarar til umleið 25-30 tøk. Hvør
manning/bátastødd rør tríggjar ferðir sama dag og varar tiltakið undir 2 tímar.
Trý umfør verða í ár. Fyrsta umfar flaggdagin, annað umfar í Runavík 14. mai, og seinasta umfarið
verdur á bátastevnuni í Vestmanna 21. mai.

Av tí, at metstór luttøka er, verða róðrarnir avgreiddir í trimum riðlum við trimum bátastøddum í
hvørjum riðli. Hetta, fyri ikki at hava ov nógv tíðarkrevjandi manningarskift, har tað eru fleiri
bátsmanningar, sum rógva við sama báti. Hvør manning rør tríggjar ferðir eftir hvørja aðra.

Tann, sum hevur klárað seg best, hvønn einstaka dag vinnur fyri tann dagin, og fær stig eftir RSF
stigatalvuni. Eftir teir tríggjar róðrardagarnar vinnur tann, sum hevur klárað seg best tilsamans.

Undirtøkan er góð í ár og í flestu bátastøddum hava fimm manningar boða frá luttøku. Fimmmannafør gentur hava flest luttakarar, har hava seks manningar boða frá luttøku. Í seks-mannaførum
við kvinnum, fimm-mannaførum við dreingjum og áttamannaførum eru fimm manningar, og í fimmmannaførum við kvinnum eru fýra. Einans tríggir bátar eru tilmeldaðir í róðrinum hjá seksmannaførum við monnum, og Drekin Reyði og Ormurin Langi eru einastu 10-mannaførini, ið hava
boðað frá luttøku.

Í ár verður samstundis skipa fyri eini liðkapping. Endamálið við liðkappingini er, at styrkja
felagskensluna í hvørjum einstøkum róðrarfelag, eins og áhugan fyri, hvussu tað gongur hjá hvørjum
øðrum í sama róðrarfelag og harvið menna róðrarfeløgini sum heild. Fyriskipararnir vóna, at hetta
kann vera við til, at feløgini eru meiri íðin í at fáa mannað fleiri bátar í framtíðini.

Liðkappingin verður skipað soleiðis, at hvørt felag meldar tríggjar bátar til á einum liðið og síðani
verða stigini, sum bátarnir fáa á Ódnartøkum løgd saman. Vinnarin er tað liðið, ið fær flest stig.

In.fo

Vilmund Jacobsen 24.04.2016 (17:58)
Fólk í Hvalbiar kommunu tjena væl
Hvalbiar kommuna hevur fyrst tríggjar mánaðirnar í ár fingið 951.000 krónur meira inn í persónsskatti
enn somu tíð í fjør, og borgarstjórin heldur, at tað er trupult at gerast klókur upp á skatt og
skattainntøkur.
- Men, eg trúgvi, at ein orsøk til økta skattin er, at eitt nú sjómenn við norskum skipum hava fingið
bonus útgoldið í hesum árinum. Nógv fiskaarbeiði hevur verið á virkinum í ár, og skip og manningar
hava fingið góðan prís fyri fiskin, og góðir túrar eru gjørdir, eitt nú á svartkalvaveiði. Aftrat hesum
hava eitt nú handverkarar í kommununi havt úr at gera.
Tað sigur borgarstjórin í Hvalbiar kommunu, Trúgvi Gudmundarson.
Arbeiðið við at byggja barnagarðin í Hvalba gongur sína gongd, og borgarstjórin væntar, at
stoypiarbeiðið fer at byrja nokso skjótt. Enn er hetta arbeiði ikki byrjað, men hann væntar, at tað
verður rættiliga skjótt.
- Í fyrstuni ætlaðu vit at byggja ein barnagarð til 60 børn, men nú byggja vit til 80 børn, soleiðis at
tørvurin á vøggustovu, barnagarði og frítíðarskúla verður nøktaður nøkur ár fram í tíðina. Umleið 60
børn eru í kommununi, sum antin eru í vøggustovu, barnagarði ella frítíðarskúla.
Sum er, hevur Hvalbiar kommuna einar 12 dagrøktarmammur, og kommunan hevur havt eitt
samstarv við Tvøroyrar kommunu á økinum, sum nú er sagt upp. Trúgvi Gudmundarson, borgrstjóri,
sigur, at barnagarðurin, sum ætlandi verður liðugur um eitt lítið ár ella so, eisini verður atkomiligur
hjá fólki við rørslutarni.
In.fo

Blits 24.04.2016 (12:00)
Fara á pall fyri Barnaheimið
Lena Anderssen, Kristina Bærendsen, Jens Marni Hansen og Lea Kampmann fara á pall, tá konsert til
frama fyri Barnaheimið í Havn verður í Østrøm leygarkvøldið 30. apríl kl. 20.00.

Konsertin hevur sum endamál, at savna pening inn, so Barnaheimið í Havn kann keypa ljóðføri, til
búfólkini. Ætlanin er at fara undir at skipa fyri einum tónleikaátaki á Barnaheiminum í næstum, og til
hetta krevjast ljóðføri.

Jens Marni Hansen, tvær av okkara allar fremstu songkvinnum, Lena Andersen og Kristina
Bærendsen, umframt ein av mest lovandi ungu røddunum Lea Kampmann borgar fyri einum kvøldi
við frálíkum tónleiki í framúrskarandi góðu kørmunum í Fabrikkini í Øström.

Lena er fløguaktuell við meistarligu fløguni “Eagle in the Sky”, ið hevur fingið óvanliga góð ummæli.
Síðan útgávuna hevur Lena spælt nógv kring Føroyar, men áðrenn leiðin gongur víðari út í heim, fer
hon at spæla fyri okkum í Østrøm.

Kristina Bærendsen er millum best dámdu og dugnaligastu røddunum innan kontritónleik. Hennara
nýggjasta fløga, er ein tann mest selda í føroyskum høpi.

Jens Marni Hansen hevur á sínum trimum seinastu útgávum víst seg, sum ein av okkara allar bestu. Í
fjør kom útgávan Føroyskir klassikarar, har Jens Marni tulkaði nøkur av bestu føroysku løgunum,
saman við serligum gestum. Jens Marni er betur umtóktur enn nakrantíð áður.

Lea Kampmann er ung songkvinna og sangskrivari, ið seinastu mánaðirnar hevur vakt alsamt størri
ans, eitt nú við síni framførslu í beinleiðis útvarpssending. Nú ein av døgunum kom lagið “White Bird”
út á Youtube.
In.fo

Føroyar skulu sjónliggerast í nýggju veðurlagsavtaluni
Fríggjadagin savnaðust umboð fyri 171 lond í New York fyri at undirrita ta nýggju veðurlagssavtaluna,
sum semja varð um fyri jól í París sigur Annika Olsen, løgtingskvinna fyri Fólkaflokkin í skrivi. Enn hava
vit tó onki frætt frá føroyska uttanríkisráðharranum, hvørs Føroyar gerast ein sjónligur partur av
avtaluni, ella um vit mugu noyðast við at vera ein partur av danska byrðubýtinum, sigur hon.
- Í 2009 samtykti eitt einmælt løgting, Veðurlagspolitikk Føroya, har málið var 20 % niðurskurður av
veðurlagsgassum í mun til útlátið í 2005. Hesin politikkur, sum allir flokkar á Tingi stóðu saman um,
og sum hevði breiðan stuðul frá eitt nú SEV, RØKT, Føroya Arbeiðsgevarafelag, var ein stór styrki hjá
føroyska landsstýrinum undir veðurlagsráðsamráðingunum til COP 15 í Keypmannahavn í 2009, sigur
Fólkaflokkstingkvinnan.
Drúgvar samráðingar um, at fáa Føroyar positivt nevndar í avtaluni, vóru bæði áðrenn og undir
sjálvari ráðstevnuni. Hóast Føroyar sum lítil tjóð, neyvan megnaði at gera tey stóru inntrivini í
niðurskurðinum av veðurlagsgassum, so var breið semja í Løgtinginum um, at Føroyar áttu at senda
umheiminum greið boð um, hvar vit stóðu, og at vit eisini tóku umhvørvið í álvara.
- Um vit veruliga meina, at Føroyar skal skal gerast miðdepil í Arktisk, so má fyrsta stigið verða, at vit
gerast sjónlig í altjóða høpi. Serliga hevur hetta týdning á veðurlagsøkinum, tí tað eru
veðurlagsbroytingarnar, sum gera Arktiska økið áhugavert millum heimsins tjóðir.
Tí er tað okkara skylda at gera tað, vit eru ment, at sjónliggera Føroyar í nýggju veðurlagsavtaluni.
Vónandi røkkur visjónin hjá landsstýrinum á altjóða veðurlagsøkinum longur enn at leggja seg undir
skjúrtuvelið hjá dønum, sigur Annika Olsen, Tingkvinna fyri Fólkaflokkin.
Portal.fo

Málrevurin bjargaði brotssparki frá Adu
24.04.2016 - 17:15
Heili sjey dystir í kappingini um løgmanssteypið vera leiktir í dag. Fimm av dystunum eru longu
avgreiddir.
Dysturin millum NSÍ fekk ein heldur dramatiskan enda. Støðan var 2-1 til gestirnar úr Runavík.
Málverjin Símun Rógvi Hansen fekk reytt kort og dómarin dømdi brotsspark til TB.
Albert Adu var settur at skjóta og málrevurin hjá NSÍ, Klæmint A. Olsen fekk uppgávuna at standa í
málinum. Og tað má sigast at hava eydnast væl. Hann bjargaði skotinum frá Albert Adu og tryggjaði
sostatt NSÍ framhaldandi luttøku í kappingini um løgmanssteypið.
HB, NSÍ, Víkingur, KÍ, EB/Streymur, Giza/Hoyvík hava higartil tryggjað sær pláss í fjórðingsfinalunum.
Hinir dystirnir verða leiktir nú í kvøld. AB og B36 hittast á Argjum klokkan 17:15 meðan Undrið og
Skála spæla í Gundadali klokkan 18.
Úrslit og málskorarar síggjast niðanfyri.
HB - B71 (9-1)
Ári Mohr Olsen 1-0
Øssur Dalbúð 2-0
Ári Mohr Olsen 3-0
Øssur Dalbúð 4-0
Adrian Justinussen 5-0
Fróði Benjaminsen 6-0
Øssur Dalbúð 7-0
Camara brotsspark 7-1
Símun Hansen 8-1
Ari Mohr Olsen 9-1
TB - NSÍ (1-2)
Eirikur M. Ellendersen 1-0
Pól Jóhannus Justinussen 1-1
Per Langgaard 1-2

FC Suðuroy - Víkingur (2-3)
Magnus Jarnskor 0-1
Búi Egilsson 1-1
Magnus Jarnskor 1-2
Bárður J. Hansen 1-3
Eiler Brattalíð 2-3
EB/Streymur - 07 Vestur (2-1)
Leif Niclasen 1-0
Brian Olsen 2-0
Jákup Sveinbjørnsson Olsen 2-1
ÍF - KÍ (0-4)
Jóannes Bjartalíð 0-1
Súni Olsen 0-2
Jóannes Bjartalíð 0-3
Heðin Klakstein 0-4
Giza/Hoyvík - B68 (2-0) í gjár
Bogi Hermansen 1-0
Leivur Holm 2-0
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Leicester við fullari ferð móti meistaraheitinum
24.04.2016 - 21:02
Leicester er nú einans fimm stig frá at vinna enska meistaraheitið.
Hóast stjørnuleikarin, Jamie Vardy, sat uttanfyri við leikbanni í dag, so megnaði Leicester framvegis at
vinna sannførandi 4-0 sigur á Swansea á heimavølli í dag.
Heimaliðið legði hart út, og longu eftir 10 minuttir kundi Riyad Mahrez leggja Leicester á odda.
Tá ein hálvur tími var farin kundi eyka áleyparin, Leonardo Ulloa økja um leiðsluna til tvey, og skjeyt
hann síðani eitt mál aftrat tá 60 minuttir vóru farnir.
Marc Albrighton varð skiftur inn fyri Jeffrey Schlupp í 82. minutti, og takkaði hann fyri álitið við at
seta punktum fyri dystinum við einum máli bert tríggjar minuttir seinni.
Einanst tríggir dystir eru eftir hjá Leicester at leika, og fáa teir fimm stig frá teimum dystinum, er
fyrsta meistaraheiti teirra ein veruleiki.
Tottenham, ið enn hevur vónir um at taka meistaraheitið frá Leicester, spælir móti West Bromwich í
morgin á heimavølli.
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Poul Michelsen til flaggdagshald í Brússel og London
24.04.2016 - 22:54
Mánadagin 25. apríl luttekur Poul Michelsen landsstýrismaður á flaggdagshaldi í Brússel, sum
Sendistova Føroya til ES skipar fyri. Á tiltakinum fara eisini Regin Jacobsen, stjóri á Bakkafrost og
Guðrið Højgaard, stjóri á Visit Faroe Islands at hava framløgur um føroyska alivinnu og ferðavinnu, og
Leif Sørensen borðreiðir til móttøkuna.
Týsdagin 26. apríl hevur landsstýrismaðurin fund við Ceciliu Malmström, ES nevndarlimin í
handilsmálum. Á skránni fyri fundin eru handilsviðurskifti millum Føroyar og ES.
Mikumorgunin 27. apríl er fundur millum landsstýrismannin og norska fiskimálaráðharran Per
Sandberg um mál innan ali- og fiskivinnu.
Mikukvøldið luttekur landsstýrismaðurin á flaggdagshaldi í London, sum Sendistova Føroya í London
skipar fyri. Meðan landsstýrismaðurin er í London skal hann eisini hava fundir við Arktisku
tingnevndina, Føroyanevndina í bretska parlamentinum og bretska uttanríkisráðið.
Fríggjadagin hevur landsstýrismaðurin fund í Keypmannahavn við amerikanska sendimannin Rufus
Gifford. Á skránni eru handilsviðurskifti landanna millum.
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Jóannes Hansen 24.04.2016 (15:46)
Tey stóru halda fram

Víkingur, HB, KÍ, EB/Streymur og NSÍ hava øll áður vunnið steypakappingina, og felags fyri tey er, at
hesi liðini í dag hava tryggjað sær pláss í fjórðingsfinaluni, sum verður sunnudagin 8. mai.
Størsti dramatikkurin var við Stórá í Trongisvági, har NSÍ vann 2-1 ímóti TB.
Tíðin var farin og reiðiliga tað, tá ið Lars Müller bríkslaði fyri brotssparki til TB, tí NSÍ málverjin Símun
Rógvi Hansen í brotsteiginum og sum aftasti maður feldi TB álopsspælaran Albert Adu.
So vóru góð ráð dýr hjá NSÍ, sum hevði skift út tríggjar ferðir – Árni Frederiksberg og Klæmint A. Olsen
vóru millum innskiftu spælararnar. Klæmint A. Olsen læt seg í málmanshandskarnar og fór í NSÍ málið
at verja. Alberg Adu royndi seg úr ellivu metrum, og Klæmint A. Olsen tveitti seg og bjargaði
brotssparkinum! So bríkslaði dómarin fyri síðstu ferð, og harvið var avgjørt, at tað verður NSÍ, sum
skal spæla fjórðingsfinalu.
Í Gundadali fóru sandoyingarnir í HB illa við sínum egnu. HB vann 9-1 ímóti B71. Ari Mohr Olsen og
Símin Hansen eru uppvaksnir í B71. Ari skoraði tríggjar ferðir, og Símin skoraði eitt mál. Øssur Dalbúð
var trífaldur HB málskjútti og skoraði harvið fyrstu málini í Gundadali fyri HB.

Í Fuglafirði vann KÍ stórsigur. Úrslitið var tað sama, sum tá ið ÍF og KÍ fyri tveimum vikum síðani og á
sama vølli spældu í landskappingini. KÍ vann 4-0, og Jóannes Bjartalíð var tvífaldur málskjútti.
Í Streymnesi vann EB/Streymur 2-1 á 07 Vestur. Leif Niclasen spældi í dag fyri 300. ferð á besta
EB/Streyma liðnum. Tað hátíðarhelt hann við at leggja EB/Streym framum 1-0.
Í fínum líkindum á Vágseiði tryggjaði Víkingur sær við 3-2 sigri pláss í fjórðingsfinaluni. Magnus
Jarnskor var tvífaldur Víkinga málskjútti. Víkingur hevur vunnið steypafinalurnar fýra tær seinastu
ferðirnar. Sigurin í dag ber við sær, at Víkingur hevur møguleika at vinna steypakappingina fyri fimtu
ferð á rað.
Tveir dystir verða spældir í høvuðsstaðnum í kvøld. Klokkan 17.15 hittast AB og B36 á Argjum, og
klokkan 18.00 hittast Undrið og Skála í Gundadali.
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Jóannes Hansen 24.04.2016 (20:42)
36 mál í steypakappingini

Tað vóru tríggjar deildir á muni millum liðini, sum í kvøld hittust í síðstu fjórðingfinaluni í
kappingini um løgmanssteypið.
Undrið FF, sum spæir í 3. deild, hevði vitjan av Skála, sum spælir í bestu deildini.
Tað gekk ein løta, áðrenn hol kom á, men so gekk skjótt. Skála var frammanfyri 4-0 eftir fyrra
hálvleik, og tá ið dómarin bríkslaði fyri síðstu ferð, vísti støðutalvan 6-0 til Skála, sum harvið
er í fjórðingsfinaluni fyri fyrstu ferð síðani 2013. Brian Jacobsen skoraði trý tey síðstu málini.
Úrslitið í Gundadali ber við sær, at tað í fyrsta umfari vórðu skorað 36 mál.
Tað eru seks lið úr bestu deildini og tvey úr næstbestu deildini í pottinum, tá ið lutur verður
drigin um, hvørjum liðini skulu spæla ímóti í fjórðingsfinaluni, sum verður sunnudagin 8.
mai. Tey eru Giza/Hoyvík og EB/Streymur úr fyrstu deild og úr Effo-deildini HB, Víkingur,
B36, NSÍ, KÍ og Skála.
Hálvfinalurnar vera 25./26. mai og 15./16. juni. Finalan verður 27. august.
Úrslitini í fyrsta umfari
Leygardagin 23. apríl
Giza/Hoyvík-B68 2-0 (1-0)
1-0: Bogi Hermansen 7.
2-0: Leivur Holm Joensen 51.
Reytt kort: Leivur Holm Joensen, Giza/Hoyvík, 85. (2 gul)
Sunnudagin 24. apríl
ÍF-KÍ 0-4 (0-1)
0-1: Jóannes Bjartalíð 25.

0-2: Súni Olsen 57.
0-3: Jóannes Bjartalíð 70.
0-4: Heðin Klakstein 88.
EB/Streymur-07 Vestur 2-1 (0-0)
1-0: Leif Niclasen 54.
2-0: Brian Olsen 76.
2-1: Jákup Sveinbjørn Olsen 80.
HB-B71 9-1 (6-0)
1-0: Ari Mohr Olsen 2.
2-0: Øssur Dalbúð 5.
3-0: Ari Mohr Olsen 11.
4-0: Øssur Dalbúð 24.
5-0: Adrian Justinussen 32.
6-0: Fróði Benjaminsen 43.
7-0: Øssur Dalbúð 48.
7-1: Ibrahima Camara br 65.
8-1: Símin Hansen 74.
9-1: Ari Mohr Olsen 78.
Undrið FF-Skála 0-6 (0-4)
0-1: Jónhard Frederiksberg 21.
0-2: Jákup Johansen 22.
0-3: sjálvmál 26.
0-4: Brian Jacobsen 41.
0-5: Brian Jacobsen 51.
0-6: Brian Jacobsen 80.
AB-B36 1-2 (1-0)
1-0: Patrik Johannesen 11.
1-1: Gestur Bogason Dam 57.
1-2: Jógvan Skeel Nolsøe 69.
TB-NSÍ 1-2 (1-0)
1-0: Eirikur Ellendersen 24.
1-1: Pól Jóhannus Justinussen 55.

1-2: Per Langgaard 80.
Reytt kort: Símun Rógvi Hansen, NSÍ, 93. (beinleiðis reytt)
FC Suðuroy-Víkingur 2-3 (1-2)
0-1: Magnus Jarnskor 6.
1-1: Búi Egilsson 10.
1-2: Magnus Jarnskor 35.
1-3: Bárður J. Hansen 85.
2-3: Eiler Brattalíð 86.
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Andlát
Elsa Jenny Eklund, fødd Einarson, úr Rituvík, búsitandi í Dragør, andaðist leygardagin 16. apríl, 90 ára
gomul.

