Tíðindi úr Føroyum tann 3. Juli 2016
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðlað av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Maersk Line hevur ikki skund við at bíleggja nýggj skip
Maersk Line hevur tey skip, sum reiðaríið skal brúka til tess at nøkta sínar vakstrarætlanir. Tá
tað samstundis framvegis er ovurútboð á bingjumarknaðinum, hevur felagið ongar ætlanir um
at bíleggja fleiri skip, sigur rakstrarstjórin Søren Toft.
Maersk Line hevur í løtuni nóg nógvar nýbygningar í gerð til tess at nøkta vakstrarætlanirnar.
Tað sigur Søren Toft, rakstrarstjóri í Maersk Line, sum eisini í fjør bílegði hópin av nýggjum
skipum.
"Vit bíløgdu 27 skip í 2015, og umframt at vit høvdu tørv á einum flotavøkstri, so halda vit,
at timingin var exceptionelt góð. Beint nú hava vit ikki skund við at bíleggja fleiri skip," sigur
Søren Toft við Ritzau Finans.
Stórar avbjóðingar
Maersk Line stríðist við avbjóðandi marknaðarviðurskifti, ið hava trýst gjøldini niður á eitt
søguliga lágt støði í byrjanini av 2016. Hetta hevur broytt seg eitt sindur í øðrum ársfjórðingi,
men reiðaríini hava framvegis trupult við at forvinna nógmikið av pengum.
"Stórt ovurútboð er á marknaðinum, og skip eru løgd við einum kapasiteti upp á 1 mió.
tjúgufótsbingjur (teu), svarandi til 5 pst. av heimsflotanum. So í løtuni fylla nýggjar
bíleggingar ikki so nógv hjá okkum," leggur Søren Toft dent á.
Maersk Line fer kortini at vaksa skjótari enn marknaðurin – og í minsta lagi eins nógv og
størstu kappingarneytarnir – til tess at halda støðuna sum heimsins størsta bingjureiðarí.
Nýggj og effektivari skip
Longu næsta ár koma tey fyrstu av teimum mongu nýggju og meira effektivu skipunum í
flotan, ikki minst næsta ættarlið í Triple E-røðini: 11 risastór skip, sum kunnu taka 19.630
bingjur hvørt.
Maersk Line hevur optión upp á átta skip aftrat í 14.000 teu-klassanum. Henda optiónin skal
brúkast ella strikast í øðrum hálvári. Enn er tó ongin avgerð tikin, sigur Søren Toft.
Flotin hjá Maersk Line er í dag upp á sløk 3 mió. teu,, býtt út á 287 egin skip við einum
kapasiteti upp á tilsamans 1,85 mió. teu og 318 leigaði skip við plássi fyri 1,15 mió. teu.
Harvið hevur danska reiðaríið ein marknaðarpart upp á umleið 15 pst.
Kelda: Ritzau Finans
Antares.fo

Fyribils loysn um skeiðsrindan
Maritima deildin í Dansk Metal hevur, saman við hinum sáttmálaberandi
yvirmannafelagnum, havt fund við Danmarks Rederiforening og A.P. Møller Mærsk um
gjalding fyri lógarkravdu skeiðini hjá yvirmonnunum.
Semja er um, at hetta er enn ein byrða, ið verður løgd á vinnuna, og at hetta átti at verið eitt
mál fyri vakstrartoymið hjá bláa Danmark, tí tað bæði skaðar vinnuna og donsk sjófólk, og í
roynd og veru átti at verið ein almenn uppgáva.
A.P. Møller Mærsk hevur boðið sær at rinda skeiðini hjá yvirmonnunum fram til
sáttmálasamráðingarnar í 2017, tá partarnir eru samdir um, at spurningurin má takast upp og
loysast.
Harumframt er avtalað, at Dansk Metal Maritime Afdeling kann gera lokalar avtalur við
einstøku reiðaríini fram til sáttmálasamráðingarnar. Fleiri reiðarí hava longu boðað frá, at tey
ætla at bera útreiðslurnar fyri síni donsku sjófólk.
Partarnir hava sostatt funnið eina skilagóða loysn fram til sáttmálasamráðingarnar.
Kelda: CO-Søfart
Antares.fo

Krøvini til arbeiðstrygd verða herd
Nógvar arbeiðsvanlukkur hava verið seinastu árini, men tað sær út til at batna nakað. Men
nógv er enn eftir, og nýggjar kunngerðir og leiðreglur eru á veg
Nýggj krøv eru á veg, hvussu avskiping og lossing fer fram. Millum annað skal byrgjast fyri,
at eskjur og annað kunnu detta niður á lossingarfólkini (Modelmynd)
- Tað eru nøkur ting, sum eru lóglig í dag, men sum eru rættiliga ivasom. Vit arbeiða millum
annað við at gerða reglurnar í sambandi við lossing, og tað hendir í einum dialogi við
vinnuna, so einki kemur óvart á, sigur Leivur Persson, deildarleiðari hjá Arbeiðseftirlitinum.
Arbeiðstrygd var nógv frammi fyri nøkrum árum síðan í sambandi við nakrar álvarsamar
arbeiðsvanlukkur. Serliga var tað uppsjóvarvirkið Faroe Pelagic í Kollafirði, sum var fyri eini
røð av óhappum, og sum hóast atfinningar frá Arbeiðseftirlitinum ikki gjørdi stórvegis fyri at
tryggja síni fólk. Serliga stóð illa til í 2013, tá út við tjúgu arbeiðsóhapp á virkinum vórðu
fráboðaði. Virkið varð tá sett undir hert eftirlit, og sambært Leivi Persson hjálpti hetta upp á
støðuna.
- Ætlanin var at fáa privata fyritøku inn at gera metingar av virkinum, tí vit høvdu ikki álit á,
at virkið sjálvt megnaði at lyfta uppgávuna, sigur Leivur Persson.
Hetta gjørdist tó ongantíð neyðugt, tí eftir at Arbeiðseftirlitið sjálvt var farið inn í málið,
batnaði støðan.

- Vit brúktu eina viku og komu við millum 50 og 60 boðum um batar. Virkið góðtók
treytaleyst boðini, og umskipaði seg. Tað fekk eisini hjálpt frá uttanhýsis fólki, og í dag eru
viðurskiftini á virkinum í tí stóra og heila í lagi, sigur Leivur Persson.

Herd krøv
Men tað er nakað eftir á mál – ikki bara hjá Faroe Pelagic, men eisini aðrastaðni. Til dømis er
tað enn loyvt at lossa í búrum, sum eru opin í eina endanum. Tekur búrið í á veg úr lastini,
kann tað henda, at alt innihaldið hvølvist úr og regnar omanyvir teir í lastini.
Eitt tílíkt óhapp er hent, og eskjan endaði á fótinum á einum lossara. Tað var nóg ringt, men
hevði hon rakt í høvdið, hevði støðan verið munandi verri.
- Vit arbeiða við at endurorða nakrar kunngerðir umframt at gera dagføringar. Krøv skulu
millum annað setast, so einki kann detta aftur niður í lastina í sambandi við lossing. Eitt er
trupullekin við búrunum, men tað eru aðrir hættir, sum eru vandamiklari enn opnu búrini,
sigur Leivur Persson.

Ungdómar
Tað er ikki tað sama at lossa eitt skip í dag sum fyri árum síðan.
- Áður høvdu vit roynd fólk á bryggjunum, sum ikki gjørdu annað enn at lossa. Í dag fer
lossing fram nógva ymsastaðni í landinum, og ofta eru tað skúlaungdómar, sum arbeiða, og
hetta økir um vandan fyri arbeiðsvanlukkum, sigur Leivur Persson.
Tað er tó so, at ein kranaførari skal hava sertifikat, og arbeiðsgevarin hevur skyldu at læra
síni arbeiðsfólk upp. Er talan um ein ungan undir átjan ár er krav, at arbeiðsgevarin ger eina
skrivliga váttan um, at tann ungi hevur fingið neyðugu frálæruna, og at foreldrini fáa avrit av
hesi avtalu.

FAKTA
Tað er vandamiklast at arbeiða í fiskiídnaðinum, sambært tølunum frá Arbeiðseftirlitinum, og
síðan innan flutning og havnararbeiði, har fráboðanirnar trífaldaðust frá 2014 til 2015.
Soleiðis býttu fráboðanirnar seg í 2015.
Arbeiðsøki

Fráboðanir

1: Fiskiídnaður

32

2: Flutningur og havnaarbeiði

25

3: Byggi- og timburídnaður

23

4: Heilsa og røkt
5: Jarnídnaður

16
9

6: Handil og skrivstovur

7

7: Vinnukaving

2

Dimma.fo

ES í kreppu eftir Brexit
Vreiði, óvissa og fremmandahatur eru orðini, sum lýsa dagarnir eftir brexit best. Í Onglandi
er politisk óvissa og vaksandi fremmandahatur, í Skotlandi verður møguliga fólkaatkvøða um
loysing og ongin veit enn, hvat fer at henda í ES.
Fráboðanir um illgerðir ímóti útlendingum í Bretlandi eru vaksandi, og serliga unga fólkið í
bretlandi eru ill, tí at ein stórur meiriluti av teimum atkvøddu fyri at vera verandi í ES.
Tað byrjaði við, at David Cameron gjørdi eina roynd at savna sín egna flokk, og tað endaði
við, at alt Evropa er í bíðistøðu. Ongin veit hvat verður tað næsta, og um ES fer at megna at
steðga vaksandi stuðlinum, sum nógvar ES skeptiskar rørlsur hava í Evropa.
Í Bretlandi eru stórar innanhýsis flokstrætur í báðum teimum stóru flokkunum. Í
arbeiðaraflokkinum er misálit ímillum tingliminir á formaninn, Jeremy Corbyn, sum sjálvur
hevur boðað frá, at hann ikki leggur frá sær.
Í nýggjastu Dimmalætting er størri grein um fylgjurnar í Evropa eftir Brexit. Dimmalætting
hevur eisini tosa við føroyingar, ið búgva í bretlandi, um støðuna í bretlandi eftir valið.

Dimma.fo

Pengamaskina vitjaði í Føroyum
Danska nótaskipið Ruth, sum føroyingar í Hirtshals eiga, vitjaði hesa vikuna nakrar dagar í
Føroyum. Høvuðsendamálið við vitjanini var at taka trol og útgerð frá Vónini umborð, men
eigararnir valdu eisini at vísa snøgga nýggja skipið fram.
Tað hevur gingið serstakliga væl hjá Ruth seinastu árini. Hyggja vit at roknskapunum frá
2011 til 2015, sæst at talan í veruleikanum er um eina milliardfyritøku. Reiðaríið Ruth A/S
hevur annað virksemið enn nótaskipið Ruth, men nótaskipið er so nógv tað størsta aktivið hjá
felagnum.
Síðani 2011 – altso seinastu fimm árini – hevur yvirskotið fyri skatt samlað verið 325,5
milliónir krónur. Avsetingarnar eru nú komnar upp á 160 milliónir, og eginkapitalurin er 266
milliónir krónur. Tøki peningurin hjá reiðarínum var 177 milliónir krónur við ársenda í fjør.
Aktivini tátta í 900 milliónir krónir, meðan langfreistaða skuldin er knappar 300 milliónir og
stuttfreistaða 367 milliónir krónur.
Sambært Fisker-Forum hevur Ruth keypt hesa útgerð frá Vónini:
Eina makrel/silda-ringnót
Eitt svartkjaftatrol

Ein svartkjaftaposa
Tríggjar posar til makrel/silda-nótina
Veirar og ymsa dekksútgerð
Kelda til roknskapartølini: proff.dk
Dimma.fo

Elsta í landinum fylti 104 ár leygardagin
Elsta fólk í Føroyum, Laura Højgaard, kundi hátíðarhalda sín 104. føðingardag í gjár, 2. juli.
Laura býr á Boðanesheiminum og har var borðreitt við kaffi og køku.
Laura er fødd og uppvaksin í Havn, men foreldur hennara vóru ættað úr ávikavist Rituvík
(pápin) og Sundalagnum (mamman).
Pápin var Hanus Højgaard, skipari, sum førdi manga sluppina. Mamman æt Louisa Højgaard.

Dimma.fo

Royna nú nýggja virkið
Nýggja virkið hjá Bakkafrosti á Glyvrum verður nú roynt og í august byrjar veruliga
framleiðslan á virkinum
- Men tað tekur eitt ár at fáa alt at rigga helt, sigur Regin Jacobsen, stjóri á Bakkafrosti.
Nýggja virkið, sum er 16.000 fermetrar, kostar slakar hálva milliard krónur, og har fara 300
fólk at arbeiða.
Øll kryvjing og framleiðsla hjá Bakkafrosti verður í nýggja virkinum, sum skal spara
Bakkafrosti millum 70 og 90 milliónir krónur í rakstrinum um árið.

Kvf.fo

Havnarútbygging fer í gongd
Tórshavnar kommuna sleppur at fara undir ta stóru havnarútbyggingina. Landsstýriskvinnan
lurtar ikki eftir Býarskipanarnevnd landsins

Heilsu- og innlendismálaráðið hevur játtað Tórshavnar kommunu at fara í gongd við ta stóru
útbyggingina av Tórshavnar Havn. Ein treyt fyri at byggja út Tórshavnar havn, er, at
byggisamtyktin fyri økið verður broytt.
Býarskipanarnevndin hjá landinum, ið er fakliga ráðgevandi nevndin hjá landsstýrinum,
mælti frá, at havnarlagið í Havn verður útbygt, soleiðis sum Tórshavnar kommuna ætlar.
Tórshavnar kommuna ætlar at víðka eystara havnarøkið 124.000 fermetrar. Upprunaliga
skuldi grót eisini fyllast upp frammanfyri Skansan, men tann parturin av verkætlanin er
sleptur.
Býarskipanarnevndin metir tó samanumtikið, at tað er ikki góð planlegging at staðseta eina
stóra góðs- og bingjuhavn beint úti fyri miðbýin í Havn.
Landsstýriskvinnan lurtar ikki eftir tilmæli
Havnin hevði ligið betur aðrastaðni í kommununi, helst burtur frá bygdum øki, har
ferðsluviðurskiftini eru betri, og har tað slepst undan ampa av ferðslu, óljóði og øðrum, metir
Býarskipanarnevndin.
Eisini heldur nevndin, at útbyggingarmøguleikarnir aftaná ætlaðu úgbyggingina eru
avmarkaðir. Tórshavnar kommuna hevur síðan gjørt sínar viðmerkingar til niðurstøðuna hjá
Býarskipanarnevndini, og nú hevur Sirið Stenberg skorið ígjøgnum.
Landsstýriskvinnan lurtar ikki eftir tilmælinum frá Býarskipanarnevndini, men eftirlíkar í
staðin ynskinum frá Tórshavnar kommuna ommunu á møti.
Aðrir møguleikar eisini kannaðir
Samanumtikið metir Heilsu- og innlendismálaráðið, at Tórshavnar kommuna hevur sakligar
og rímiligar grundgevingar fyri, hví tað er skilagott at broyta byggisamtyktina, so Tórshavnar
havn kann byggjast út.
Tórshavnar kommuna sigur seg hava kannað aðrar møguleikar at gera nýggja góðshavn, eitt
nú at víðka verandi havnarlag á Oyrareingjum og á Sundi.
Somuleiðis sigur kommunan seg hava ætlanir um at gera eitt spor til tunga ferðslu av
havnarlagnum og niðan á ovaru rundkoyringina fyri soleiðis at bøta um ferðsluviðurskiftini.
400 milliónir á muni á tilboðunum
Tórshavnar kommuna metir, at komandi útbyggingin av Tórshavnar havn fer at nøkta tørvin
fram til 2045. Tilboðini at útbyggja Tórshavnar havn, vórðu latin upp longu í mars mánaði.
J&K Petersen hevði lægsta tilboð, 387 milliónir. Dýrasta tilboðið var slakar 800 milliónir
krónur. Grót, sum verður keypt frá Búnaðarstovuni, skal leggjast afturat byggikostnaðinum,
og útreiðslur eru eisini av verkætlan, eftirliti og trygging.
Tað eydnaðist ikki útvarpinum at fáa samrøðu við Sirið Stenberg, landsstýriskvinnu í
innlendismálum, til tíðindasendingina hóskvøldið.
Kvf.fo

Vilja hava peningin í Búskapargrunnin
Pengarnir, sum landskassin tekur frá fiski- og alivinnuni, eiga ikki at fara til raksturin hjá
landskassanum, men til uppsparing í Búskapargrunninum
Tað heldur Føroya arbeiðsgevarafelag í hoyringarskrivi til Fíggjarmálaráðið, sum ætlar at
broyta lógina um Búskapargrunnin.
Fíggjarmálaráðið ætlar ikki í hesum umfarinum at fara aftur til gomlu ásetinginga um, at
eisini tilfeingisgjøld skulu í grunnin. Fyrr segði lógin, at tilfeingisgjøld, til dømis av kolvetni,
fiski, aliøkjum og jørð skuldu í Búskapargrunnin.
Kom hetta aftur í lógina nú, hevði tað gjørt, at inntøkurnar frá tilfeingisgjøldum og
loyvisgjøldum ikki longur høvdu farið beinleiðis í fíggjarlógina til rakstur
Inntøkurnar høvdu í staðin partvíst endað sum ein uppsparing, soleiðis sum upprunaliga
endamálið við Búskapargrunninum var, sigur Føroya arbeiðsgevarafelag.
Kvf.fo

Ógvusligt ferðsluóhapp í Trongisvági
Ein 19 ára gomul kvinna er flutt á Landssjúkrahúsið.
Eitt ógvusligt ferðsluóhapp var í Suðuroy í morgun. Tað var í Trongisvági, á krossinum har
Traðarvegur og Trongisvágsvegur møtast við gamla elverkið í Trongisvági.
Bilurin fór illa, og bilførarin, ein 19 ára gomul kvinna, er flutt á landssjúkrahúsið, tí hon
hevur fingið álvarsligar skaðar. Løgreglan veit ikki at siga, hví óhappið hendi.
Kvf.fo

Oljuprísurin liggur nú um 50 dollarar aftur
Oljuprísurin lækkaði nógv aftaná Brexit-valið í Bretlandi fyri viku síðani. Prísurin á
Norðsjóvaroljuni Brent lækkaði úr 51 dollarum og niður móti 46 dollarum á Basdaqlistanum, men longu mánadagin fór prísurin uppaftur. Í morgun fór eitt fat av oljuni fyri 50
dollarar fatið, og í løtuni sveiggjar prísurin um teir 50 dollararnar.
Samanlagt er oljuprísurin hesa vikuna hækkaður við umleið 4,4 prosentum. Higartil í ár er
oljuprísurin hækkaður við 36,76 prosentum. Hyggja vit eftir prísinum fyri fimm árum síðani,
og samanbera við dagsins prís, so er prísurin bara helvtin av prísinum fyri fimm árum síðani.
Oljan.fo

Oljuverkfall kann ávirka norsku oljuframleiðsluna
Partarnir í norsku oljuvinnuni sita í løtuni og royna at finna eina loysn á
lønarsamráðingunum. Freistin til at finna eina loysn gongur út í kvøld. Eitt verkfall vil raka
seks prosent av norsku oljuframleiðsluni.
Til samans 1300 starvsfólk á oljuøkjunum Balder, Ringhorne, Jotun, Gjøa og Vega fara í
verkfall um eingin loysn er funnin á miðnátt.
Tað eru trý fakfeløg sum samráðast við arbeiðsgevararnar í Norsk Olje og Gass. Fakfeløgini
eru SAFE, sum kann taka 700 fólk út í verkfall, Industri Energi sum kann taka 524 limir út í
verlfall umframt Lederne, sum hevur boða frá at 75 av teirra limum kúnnu verða tiknir út í
verkfall.
Ósemjan millum partarnar byggir fyrst og fremst á at arbeiðsgevararnir krevja at fakfeløgini
skulu góðtaka at broyttu viðurskiftini í oljuídnaðinum eisini má raka lønaravtalurnar hjá
teimum sum arbeiða í vinnuni.
Norsk Olje og Gass, sum er arbeiðsgevarafelagið, vísur á at øll mugu tillaga seg nýggja
gerandisdagin, við lágum oljuprísum, og minkandi íløgum í vinnuni.
Sambært norsku hagstovuni, Statistisk Sentralbyrå, verða íløgurnar í norsku oljuvinnuni
umleið 153 milliardir krónur í 2017. Tað er munandi minni enn tær 214 milliardirnar sum
blivu brúktar í 2014, ið var besta árið higartil.
Oljan.fo

Gamli bispur hevur nú eisini umsett Gamla Testamentið
Fríggjadagin var hátíðarhald á Biskupsgarðinum í Havn, tá Hans Jacob Joensen fyrrverandi
biskupur handaði Føroyska Bíbliufelagnum umseting sína av Gamla Testamenti.
- Tað er eitt megnaravrik Hans Jacob hevur latið okkum. Vit hava jú fyri tveimum árum
síðani fingið umsetingina av Nýggja Testamenti frá honum saman við øðrum. Gleðiligt er tað
somuleiðis, at rættindini verða hjá Føroyska Bíbliufelagnum, ið var stovnað í 2012 og fekk
limaskap í Sameindu Bíbliufeløgunum í ár, skrivar Fólkakirkjan á heimasíðu síni.
Føroyska Bíbliufelagið fekk í 2012 rættindini yvir Bíbliuna hjá Dahl/Viderø. Týðingin av
Nýggja Testamenti eftir Jákup Dahl varð løggildað og útgivin í 1937 sama ár, meðan týðingin
av Gamla Testamenti var løggildað og útgivin í 1961 av Danska Bíbliufelagnum.
Á hátíðarløtuni í biskupsgarðinum greiddi Hans Jacob Joensen frá, at hann hevur lagt dent á
at umseta Gamla Testamenti á ein meira nútímans málsligan búna samsvarandi teimum
mannagongdum, ið vera nýttar í dag. Eitt dømi er at loysa upp long orð í styttri eindir í eitt
meira liðiligt mál.
Bergur Debes Joensen frá Bíbliufelagnum er hugtikin og takksamur fyri hesa stóru gávu, sum
felagið hevði fingið.

- At fáa alla Bíbliuna týdda úr frummálinum er nógv størri, enn vit geva okkum far um, og
ein hending, ið onnur bíbliufeløg fara at geva gætur, segði hann.
Føroyska Bíbliufelagið fer nú at arbeiða fram ímóti at fáa báðar nýggju umsetingarnar av
Testamentunum løggildar og Bíbliuna og prentaða í síni heild.
Portal.fo

KÍ-dreingir vunnu kapping í Spania
U14 dreingjaliðið hjá KÍ er í hesum døgum í Spania, har teir skulu luttaka í tveimum
kappingum. Tann fyrsta kappingin, Barcelona Summer Cup, er av, og tað gekk so mikið væl,
at KÍ dreingirnir gjørdu ikki mætari enn at vinna kappingina.
KÍ vann allar dystirnar fram til finaluna. Í finaluni kom einki mál í vanligu leiktíðini, og tí
varð finalan avgjørd við brotssparkskapping. Har vann KÍ 4-1.
Besti leikari í kappingini bleiv valdur, og fall valið á Gulak Jacobsen úr KÍ. Bestu málverjar
vóru eisini úr KÍ. Teir vóru Fríðálvur Klakk og Jóhann Hentze.
Úrslitini í bólkaspælinum vóru hesi:
KÍ - Storm Utd (USA): 3-1
Børge Petersen skoraði tvey mál, meðan Gulak Jacobsen fekk eitt mál.
KÍ - Augnablikk (ÍSL): 2-0
Meinhard F. Janusarson og Óli Eyðsteinsson Poulsen skoraðu hvør sítt mál.
KÍ - FC Peka (FIN): 7-1
Gulak Jacobsen skoraði 3 mál, Meinhard F. Janusarson 2 mál og Natanael A. Matras og
Brandur A. Matras skoraðu hvør sítt.
KÍ - Breiðablik 2 (ÍSL): 4-1
Gulak Jacobsen 2 mál og Olaf K. Hansen og Børge Petersen skoraðu hvør sítt mál.
KÍ - ÍR Reykjavík (ÍSL): 2-1 (Hálvfinala)
Meinhard F. Janusarson og Gulak Jacobsen skoraðu hvør sítt mál.
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Týskland í hálvfinaluni eftir 18 brotsspark
Verjuleikarin Jonas Hector gjørdist hetjan, tá Týskland í kvøld spældi seg í hálvfinaluna í
EM-kappingini í Fraklandi.
Ikki fyrr enn í 18. brotssparki fall avgerðin. Tá tey fyrstu 10 brotssparkini vóru skotin, høvdu
bæði londini kiksað tríggjar ferðir, og so varð hildið fram til ein vinnari var funnin.
Onki mál kom í longdu leiktíðini, og tí skuldi fjórðingsfinalan millum Týskland og Italia

avgerast við brotssparkskapping.
Brotssparkini fullu soleiðis:
Lorenzo Insigne 1-2
Toni Kroos 2-2
Simona Zaza yvir mál, 2-2
Thomas Müller, Buffon bjargar, 2-2
Andrea Barzagli 2-3
Mesut Özil á stongina 2-3
Graziano Pellé við síðuna av, 2-3
Julian Draxler 3-3
Leonardo Bonucci, Neuer bjargar, 3-3
Bastian Schweinsteiger langt uppum, 3-3
Emanuele Giaccherini 3-4
Mats Hummels 4-4
Marco Parolo 4-5
Joshua Kimmich 5-5
Mattia de Sciglio 5-6
Jerome Boateng 6-6
Matteo Darmian, Neuer bjargar 6-6
Jonas Hector 7-6
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Vunnu allar dystirnar í Litava - Málmunurin var 12-0
Føroysku U18-genturnar lótu ongan iva vera um, hvat lið var best í menningarkappingini í
Litava. Úrslitið í seinasta dystinum gjørdist ein sannførandi 3-0 sigur á Estlandi.
U18-landsliðið gjørdi av álvara reint borð, og ruddaði alla mótstøðu av vegnum í UEFA
menningarkappingini í Litava. Eftir tríggjar dystir ímóti Estlandi, Lettlandi og Litava, gjørdist
endaliga úrslitið 9 stig og málmunin 12-0.
- Hetta kann man als ikki vera ónøgdur við. Serliga eri eg glaður fyri, at allar 18 í hópinum
hava spælt eina góða kapping, og hesir dystirnir hava eisini prógvað, at breiddin er til staðar,
sigur John Petersen, ið saman við Ingun Hansen, stendur á odda fyri U18-landsliðnum við
gentum.
Fyrri hálvleikur í seinasta dystinum var merktur av, at tær estisku royndu at spæla fysiskt, og
komu tær eisini við nógvari megi. Føroyska liðið kláraði at halda ímóti, men serliga fyrstu
løtuna høvdu okkara ringt við at finna fótafesti. Sum fráleið kom føroyska liðið tó meir við í
dystin, og eitt fínt álop endaði við, at Elisabet Vang legði Føroyar á odda. Evy á Lakjuni
breyt ígjøgnum í vinstru, skeyt á stongina og uttanfyri brotsteigin tók Elisabet ímóti, og við
einum góðum skoti legði hon Føroyar á sigurskós.
Stutt eftir hvíldina øaktu okkara gentur til 2-0, tá Evy á Lakjuni skoraði, eftir upplegg frá
Hjørdis Rasmusdóttir. Síðani gingu fáir minuttir, so var 3-0, tá Estland gjørdi sjálvmál.

15 ár og longu komin á máltalvuna
Við á føroyska U18 liðnum er einans 15 ára gamla Julia N. Mortensen av Tvøroyri hon
spældi ikki allar dystirnar í kappingini, men hon fekk møguleikan at spæla, og tá tók hon
eisini av. Í dystinum móti Litava, sum var tann næsti hjá føroysku gentunum, skoraði Julia til
2-0. Eitt flott einmansavrik av evnaríku tvøragentuni.
Á videoklippinum niðanfyri síggja vit tey trý málini í dystinum móti Litava.
Úrslitini í UEFA menningarkappingini í Litava
Litava – Estland 2-2*
Lettland – Føroyar 0-6
Estland – Lettland 1-3
Litava – Føroyar 0-3
Lettland – Litava 0-4
Føroyar – Estland 3-0
Støðan
1. Føroyar 9 stig
2. Litava 5 stig
3. Lettland 3 stig
4. Estland 1 stig
* Litava vann eftir brotssparkskapping, og fær 2 stig, meðan Estland fær 1 stig.
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Sea Shepherd latið nýtt skjóttgangandi skip byggja
Fyrradagin varð nýggjasta skjóttgangandi skipið hjá yvirgansfelagsskapinum Sea Shepherd
sjósett. Skipið er bygt á turkiskari skipasmiðju og er doypt Ocean Warrior. Hetta skrivar
yvirgangsovastin, Paul Watson á facebook vanga sínum.
Ocean Warrior er 60 metrar langt, og er egnað eins væl til skjóttgangandi jagstran, umframt
til longri ferðir. Fyrsta ferðin verður til Amsterdam, og skal eftir ætlan koma til hollendska
býin 26. september. Men áðrenn fráferðina má skipið gerast liðugt við bryggjuna. Fyrsta
almenna ferðin hjá skipinum verður úr Amsterdam, og sambært Watson er ætlanin at skipið
fyri tað mesta skal forða fyri hvalaveiðu í suðurhøvum.
Skipið er bygt til at verða effektivt og ikki er hugsað ov nógv um komfortina. Nógv av
plássinum verður brúkt til teir fýra stóru motorarnir og tangarnir til brennievnið.
Um tveir mánaðir fer Ocean Warrior úr Turkalandi, gjøgnum Miðalhavið til Gibraltar,
gjøgnum ensku kanalina til Hollands.
Um miðjan oktober verður væntað, at farið verður úr Hollandi aftur, til fyrstu missiónina.
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Oddaliðini settu óvæntað stig til á útivølli
Seinasta 1. deildarumfar undan summarsteðginum varð avgreitt í gjár, og heldur óvæntað
settu bæði oddaliðini stig til. Á Jóansøku í Vági fekk unga FC Suðuroy liðið ein flottan 0-0
javnleik móti suverena oddaliðnum EB/Streymi, og í Gundadali vann HB á hinum
oddaliðnum 07 Vestur. Hesi úrslit vóru tað ikki nógv sum væntaðu.
EB/Streymur hevur ikki tapt ein einasta dyst í landskappingini í ár. Undan dystinum í Vági í
gjár høvdu sundalagsmenn bert spælt tveir javnleikir, og tað var móti 07 Vestur og AB, og nú
tað endaði javnt í Vági, eru sundalagsmenn sostatt enn ósigraðir, og hava beina kós móti
Effodeildarfótbólti komandi ár.
Seinastu umførini hevur HB veruliga reist seg, eftir nøkur umfør, har tað ikki gekk serliga
væl hjá havnarmonnum. Og so hava teir eisini gravað Kaj Leo Holm Johannesen fram aftur,
til at verja málið, og tað má sigast at hava gingið uppá stás. Í gjár vann HB heldur óvæntað á
07 Vestur, eftir at gestirnir høvdu verið á odda bæði 1-0 og 2-1. Í síðsta minutti fekk HB mál,
tá 07 Vestur flutti nógv fólk fram til at leggja trýst á. HB vann dystin 3-2.
Aðrastaðni spældu Giza Hoyvík 1-1 javnleik móti KÍ, meðan NSÍ vann greitt 6-2 á Sandi.
Úrslit
1. deild
HB - 07 Vestur 3-2 (1-1)
0-1: T. á Lofti
1-1: A. Justinussen
1-2: H. Nielsen
2-2: A. Justinussen
3-2: H. Djurhuus
B71 - NSÍ 2-6 (2-4)
0-1: D. Danielsen
0-2: D. Danielsen
0-3: D. Danielsen
0-4: M.H. Mortensen
1-4: I. Camara
2-4: I. Camara
2-5: H.M. Davidsen
2-6: J. Benjaminsen
Giza Hoyvík - KÍ 1-1 (0-1)
0-1: T. Fles
1-1: A. Keita

FC Suðuroy - EB/Srteymur 0-0
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Íslendska ævintýrið er av: Frakland vann 5-2
Íslendska ævintýrið er av og við úrslitinum 5-2 hevur Frakland spælt seg víðari til
hálvfinaluna.
Íslendingar vóru aftanfyri 4-0, tá farið var til hálvleiks so útgangsstøðið av seinna hálvleiki
var einki at reypa av.
Men íslendingarnir góvu ikki upp og tað bleiv ikki tað skrædlið, sum fleiri kanska høvdu
væntað. Tí tað var Ísland, sum fekk fyrsta málið í seinna hálvleiki. Hetta var tá góðir 10
minuttir vóru leiktir eftir eitt álop í høgru síðu og innleggi í brotsteigin at Sigthórsson
glíðandi setti bóltin í netið og minkaði um munin til 4-1.
Fáar minuttir var gleðin hjá íslendingum burtur aftur, tá Olivier Giroud við høvdinum setti
bóltin í málið til 5.1,
Eftir hetta høvdu íslendingar stóran part av spælinum og komu fram til fleiri málmøguleikar.
Í 63. minutti var bólturin á hondini hjá einum fransmanni, men dómarin lat spælið koyra
víðari.
Fraklendingar royndu at hava spælið koyrandi, men motivatiónin var ikki tann størsta, tí
dysturin var at kalla longu avgjørdur. Tað hevði við sær at Ísland spældi seg fram til nógvar
møguleikar, og tá góðir fimm minuttir vóru eftir av dystinum minkaðu íslendingar um mun til
5-2, sum eisini gjørdist úrslitið.
Frakland - Ísland (5-2)
13’ Olivier Giroud 1-0
20’ Poul Pogba 2-0
43’ Dimirei Payet 3-0
45’ Antonie Griezmann 4-0
56’ Kolbeinn Sigthórsson 4-1
59’ Olivier Giroud 5-1
84’ Birkir Bjarnason 5-2
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Rádni úr Fuglafirði enn einaferð
Sterku kvinnurnar úr Fuglafirði umborð á Rádna vunnu fjórða FM-sigurin á rað í Vági í dag.
Grøni báturin úr Fuglafirði vann ein tryggan sigur framman fyri Sølmundi.
Úrslitið gjørdist:

1. Rádni 05:17,02
2. Sølmundur 05:23,08
3. Páll Fangi 05:32,10
4. Jarnbardur
5. Fortuna
6. Skúgvur
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5 mannafør dreingir: Fípan Fagra vann spennandi róður
Róðurin hjá 5-mannaførum við dreingjum var sera sera spennandi í dag. Tjaldrið úr Runavím,
sum vann á Eystanstevnu lá á odda tað mesta av róðrinum, men við einum góðum endaspurti
eydnaðist tað Fípuni Føgru úr Klaksvík at koma fyrst um mállinjuna.
Fíðan Fagra legði sostatt sjógv ímillum seg og Tjaldið í FM-kappingini við tað, at Fípan
hevði 18 stig undan Jóansøkuróðrinum, meðan Tjaldið hevði 17. Nú er støðan 25-23 til
Fípuna.
Úrslitið:
1. Fípan Fagra 05:17,12
2. Tjaldrið 05:17,21
3. Frúgvin 05:23,06
4. Junkarin
5. Kollur
6. Beinta
7. Sílið
8. Jallurin
9. Ritan
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6-mannafør: Fult hús til Smyril
Við einum øguligum endaspurti eydnaðist tað Smyrli at vinna fjórða róðurin á rað á
heimasjógvi í Vági.
Hvessingur gav Smyrli harða kapping, men í síðsta triðingi av róðrinum tóku Smyrlamenn
dyk á seg og vunnu ein tryggan sigur, tá samanum kom.
Úrslitið:
1. Smyril 05:01,11
2. Hvessingur 05:03,13
3. Fortuna 05:13,23
4. Gongurólvur
5. Strálan
6. Jarnbardur
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5-mannafør kvinnur: Erla vann enn ein sigur til Fuglafjarðar
Eins og Rádni við 6-mannaførum, var eisini Erla Kongsdóttir úr Fuglafirði suveren, tá
kvinnurnar róðu í 5-mannaførum. Harvið hevur ÍF kappróður vunnið tveir róðrar higartil á
Jóansøku.
Teistin av Argjum var einasti bátur, ið gav Erlu mótstøðu, men ikki nóg mikið til at sigurin til
Fuglafjarðar nakrantíð var í vanda.
Úrslitið:
1. Erla Kongsdóttir 05:39,23
2. Teistin 05:43,03
3. Fípan Fagra 05:49,00
4. Tekla
5. Blikur
6. Frúgvin
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8-mannafør: Nevið Reyða vann trygt
Ongin ivi var um sigurin tá 8-mannaførini róðu fyri løtu síðani. Nevið Reyða úr Klaksvík
vann ein vakran og tryggan sigur framman fyri Gullbrand úr Fuglafirði, sum mátti stríðast
hart fyri at vinna á Knørri úr Havn.
Nevið Reyða hevur sostatt lagt seg á odda í FM-kappingini, tí undan róðrinum í dag lá Nevið
og Gullbrandur jøvn við 19 stigum.
Úrslitið:
1. Nevið Reyða 04:50,01
2. Gullbrandur 04:54,05
3. Knørrur 04:54,15
4. Argjabáturin
5. Tofta Regin
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Eysturoyingur vann sera spennandi róður
10-mannafarsróðurin á Jóansøku í dag var sera, sera spennandi. Eysturoyingur vann, tá komið
var á mál, men Eysturoyingur lá als ikki til at vinna í byrjanini av róðrinum.
Teir fýra bátarnir Eysturoyingur, Havnarbáturin, Drekin Reyði og Ormurin Langi vóru sera

javnir, og bátarnir skiftust alla tíðina um at liggja á odda.
Men tá samanum kom var tað Eysturoyingur, sum helt bestu ferðina og vann tá samanumkom
ein tryggan sigur. Eysturoyingur hevur sostatt vunnið allar
Úrslitið:
1. Eysturoyingur 04.44,20
2. Ormurin Langi 04:45,24
3. Havnarbáturin 04:46,02
4. Drekin Reyði
5. Suðuroyingur
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Valutanavn

WMR

Australske dollar
Bulgarske leva
Brasilianske real
Canadiske dollar
Schweizerfranc
Kinesiske renminbi.yuan
Tjekkiske koruna
Euro
Britiske pund
Hong Kong dollar
Kuna
Ungarske forint
Israelske new shekel
Indiske rupees
Japanske yen
Mexicanske peso
Norske kroner
Newzealandske dollar
Polske zloty
Russiske rubel
Svenske kroner
Singapore dollar
Thailandske baht
Tyrkiske lira
US dollar
Sydafrikanske rand

500,45
380,25
206,66
517,41
687,14
100,42
27,450
743,80
889,02
86,18
98,84
2,3480
174,07
9,9280
6,5150
36,800
79,92
480,16
169,17
10,440
79,17
497,77
19,020
231,66
668,70
45,850
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Andlát
Bergtóra Susanne Jøkaldal, úr Fuglafirði, andaðist 30. juni, 72 ára gomul.
Alvilda Andreasen, Skála andaðist á Sjovarlon á Strondum mikudagin 29. juni, 88 ára gomul.
Dagny Udbø Nielsen, Fuglafirði, ættað úr Havn andaðist á Eysturoyar Røktar- og Ellisheimi
hósdagin, 84 ára gomul.
Jákup Mohr, Fuglafirði andaðist hósdagin 30. juni á Ríkissjúkrahúsinum, 77 ára gamal.

