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Hjartaliga væl komin til

Kjartan Thomassen, formaður

FM finalur í kvinnu- og mannshondbólti 2010
Nú styttist tíðin til, at FM finalurnar í kvinnu- og
mannshondbólti kappingarárið 2010/2011 verða
leiktar.
Kvinnurnar í Sunset deildini, Neistin – Stjørnan,
spæla sunnudagin 17. apríl klokkan 16.00 í Høllini
á Hálsi. Næsti dysturin, Stjørnan – Neistin, verður
leiktur í KÍ høllini skírhósdag, 21. apríl kl. 14.30.
Stendur á jøvnum eftir hetta, verður ein triðji
dystur leiktur í KÍ høllini páskaaftan.
Menninir í Atlantic Airways deildini, KÍF – Neistin,
spæla í Kollafirði leygardagin, 16. apríl kl. 18.00.
Næsti dysturin, Neistin-KÍF, verður leiktur í Høllini
á Hálsi skírhósdag, 21. Apríl kl. 18.30.
Stendur á jøvnum eftir hetta, verður ein triðji dystur
leiktur í Høllini á Hálsi páskaaftan.

Blaðið/sjálvboði arbeiði
Ætlanin við hesum blaði er at vísa á, hvussu stórt
sjálvboði arbeiði verður lagt í ungdómsarbeiði. Tó er
ikki ætlanin at viðgera hetta nágreiniliga. Myndirnar
av øllum liðunum hjá Neistanum, ið tú sært í hesum
blaði tala fyri seg.
Her er talan um ein 400 – 500 aktivar leikarar,
og aftan fyri hesi standa yvir 1000 sjálvboðin fólk.
Her er talan um venjarar, dómarar, foreldur og aðrar
eldsálir, ið á ein ella annan hátt, nýta ein part av
sínari frítíð til vælgerandi ungdómsarbeiði, summi
meira summi minni, alt eftir umstøðum, tíð og
orku hjá tí einstaka. Øllum hesum vilja vit, í nevnd
Neistans vegna leikararnar, veita eina hjartans tøkk.
Vit eru takksom fyri alt, ið verður gjørt, og alt ger
mun.

niður fyri. Vit fóru tí við góðum treysti undir at fáa
vinnu og tænastufyritøkur at stuðla blað- útgávuni.
Vit veita tykkum, ið hava stuðla, eina hjartans tøkk.
Stuðlið lýsarunum í hesum blaði, Teir stuðla
undómsarbeiði.

Finaludystirnir
Kvinnuliðið hjá Neistanum er tað mest vinnandi
liðið í føroysku hondbóltskappingini, við sínum
36 av 68 møguligum meistaraheitum og 11 av 25
steypa kappingar sigrum. Hesi seinnu árin hevur tó
verið turkur. Tí seinast tær vunnu FM var í 1997,
og steypakappingina í 2006. Hesi seinastu tvey árini
hava tær ment seg nógv, tað er eydnast venjarunum
at fáa vinnaramentalitetin, sum býr í teimum øllum,
fram. Tær eru vorðnar fyrimyndir hjá einum og
hvørjum ítróttarfólki, og í ár hava tær so spælt seg í
finaluna í javnari kapping við Stjørnuna, Tjaldur og
VB. Hóast tað ikki hilnaðist so væl við stigum hjá VB,
so koppaðu tær steypavinaranum úr FM finaluni.
Stjørnan er mótstøðuliðið í kvinnu finaluni.
Í 2010 vunnu neistamenn greipuna í ár hava teir
møguleika at endurvinna hana. Steypið vinstrumegin á
myndini er FM steypið, sum neistamenn vunnu í 2008
og í 2010. Steypið høgrumegin er Coca-Cola steypið,
sum Neistin vann í 2009 aftur í 2010 og til ognar í ár.

Lýsarar/sponsorar
Tað stóð okkum skjótt greitt, at skuldi átakið at geva
hetta blað út eydnast, høvdu vit stóran tørv á fígging,
skuldi hallið ikki gerast ov stórt, og útgávan detta

Prent: Føroyaprent
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Salmon

Framhald frá síðu 2
Nevnd Neistans á føðingardegnum.
F.v: Kjartan Thomassen, formaður,
Kristianna Mohr, Joan Isaksen Jacobsen,
Súna Mørk og Edel Maria Jacobsen.

from the

Mynd:: Vagnur

Hesi seinastu 10 árini er Stjørnan mest vinnandi
felagið. Í hesum tíðarskeiði hevur Stjørnan vunnið
5 FM heitir og 6 steypakappingar. Vit møta sostatt
einum sigursvandum felag, ið tað kann verða ringt
at skúgva av trúnuni. Men vit vita, at okkara kvinnur
saktans kunnu megna tað, tí tær eru blivnar betur og
betur sum tíðin er liðin.

Mannsliðið úr botninum upp á tindin.
Hesi seinastu árini er vent í holuni, nú er tað
mannsliðið, ið hevur markerað seg meira enn
kvinnuliðið, hóast at mannsliðið ikki hevur somu
vinnara traditiónir, við sínum 7 meistara heitum
og 5 steypasigrum. Tí tað eru Kyndil og VÍF, ið hava
myndað oddin í mannsdeildini.
Í 2007 stóð Neistin eftir kappingarlok við einum
stigi í skjáttuni. Ein sigur var úrtøkan av tjúgu dystum,
og tey tvey stigini, ið vórðu vunnin í fyrru helvt av
kappingini, vórðu tá hálverað, tá ið kappingin var
hálvrunnin. Manningin var so at siga eitt unglingalið,
og tú kanst undrast á, hvussu ágrýtnir og hugagóðir
teir vóru.
Árið eftir, í 2008, vóru fleiri av hesum unglingum
við, tá Neistin varð føroyameistari. Í 2009
steypavinnari og í 2010 greipuvinnari. Í ár hevur
Neistin steypakappingina triðja árið á rað, og hevur
harvið vunni steyðið til ognar, umframt at vera í
FM finaluni. Sostatt er møguleiki fyri at endurvinna
greipuna til staðar. Lætt verður tað ikki, men vit fara
eftir henni.

Mótstøðuliðið í FM finaluni hjá monnunum
KÍF er mótstøðuliðið í mannsfinaluni. Kollfirðingar
hava við einum miðvísum ungdómsarbeiði, ment
seg sera nógv hesi seinnu árini. Hetta hevur eisini
gjørt stóran mun. Úrslitið er sjónligt, tí í ár hava teir
vunnið sær pláss í bæði steypa og FM finaluni. Í
steypafinaluni mátti KÍF lúta fyri Neistanum, Men
hóast neistamenn hava eitt greitt fyrsta pláss á
stigatalvuni, og hevur havt annað plássið í finaluni
síðani í januar, so vænta vit ein javnan dyst móti KÍF,
sum við ein eyðkendum spælistíli, við
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Faroe Islands
Vit ynskja bæði KÍF og Stjørnuni góða eydnu í
finaludystunum, við vón um, at vit fara at síggja
góðar og væl leiktar dystir, við nógvum og góðum
undirhaldi.

Fjórði møguleikin
Tríggjar ferðir, í 1953 – 1955 - 1978 hava kvinnurnar
og mennirnir vunnið meistarheitið samstundis. Í
ár er sostatt fjórði møguleikin at røkka hesum. Ein
partur er sjálvandi, at vit hava tveir góðar spælara
hópar við góðum hugburði, samanhaldi og stríðsanda,
og tað tað eru teir, ið skulu spæla dystirnar.
Men aftanfyri hesar spælarar eru í kvinnubólkinum
fýra fólk, ið taka sær ómetaliga væl av liðnum, og
eiga tey sín stóra lut í at tað gongur so væl. Tey eru
Durita og Høgni Hansen og Kára á Dunga og Jógvan
Højgaard. Har umframt hava vit eitt sera gott venjara
toymi í Sigrun Mikkelsen og Birgiri Hansen
Í mannsbólkinum eru tað Hjalmar Petersen og
Niels Mortensen, ið standa við róðrið, við Inga
Olsen, Jakob Jónson, Boga Henriksen og Eiriki
Magnusen, eitt sterkt toymi, ið tekur sær av dagligu
venjingunum.
Felags fyri øll hesi fólkini er, at tað tey hava ein
vinnara hugburð, ið hevur fingið spælararnar at vísa,
at eisini teir hava sama vinnara hugburð. Alt hetta
hevur verið við til at fáa bæði liðini í FM finalurnar
Sjálvandi ynskja vit, at Neistin fer avstað við
gullinum í báðum deildunum. Hetta hevði verið ein
góð føðingardagsgáva, nú Neistin fyllir 80 ár. Men
vit eru greið yvir, at bæði FM heitini kunnu gleppa
okkum av hondum. Gera tey tað, fara vit at ynskja
mótstøðu liðunum til lukku.

Excellent as Sushi

Við ynski um góðar finaludagar
Vegna nevndina í Neistanum.
Kjartan Thomassen, formaður

neistin.fo
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Heðin Mortensen

Góðu

Neista-fólk!
Vegna Tórshavnar býráð er tað mær ein gleði at
kunna ynskja Neistanum hjartaliga tillukku við 80
ára stovningardegnum!
Samstundis kunnu vit í Havnini frøast um, at eitt
av okkara feløgum, ið ger okkum stolt av at vera
havnarfólk, hevur tað gott og enn er eitt sera livandi
felag.
Vit kunnu ongantíð virðismeta ov nógv tað stóra
arbeiði, tit í Neistanum gera og hava gjørt fyri børn
ini, tey ungu og yvirhøvur okkum øll, ið elska ítrótt.
Neistin hevur verið undangongufelagið fram
um onnur í føroyskum hondbólti, og tykkara stóri
arbeiðsinnsatsur á so nógvum økjum sæst ikki bara
her í Havn.
Tit eru altíð fús at heita á, tá tær stóru linjurnar
skulu trekkjast upp, og tað er eingin loyna, at ofta hava
Neista-fólk verið bulurin í Hondbóltssambandinum.
Hetta boðar frá einum felag, ið alir fólk við stórum
alski til hondbóltin og sum ikki eru bangin fyri at
taka fatt, tá tey stóru tøkini skulu takast.

byrjast, tí tá ber altíð til at byggja omaná og halda
fram við arbeiðinum nógv ár frameftir.
Neistin hevur millum ár og dag verið eitt sera
nógv vinnandi felag, og júst nú er kanska ikki sørt
av FM-fepri farin at gera um seg hjá teimum vaksnu.
Menninir eru langt síðani klárir til FM-finalurnar,
sum verða reinar kommunalar uppgerðir, tí annað
hvørt skulu tit spæla ímóti KÍF ella H71.
Og kvinnurnar eru av álvara farnar at gera um seg,
nú kappingin er farin at halla, og spennandi verður
at síggja, um tær klára at vinna sær FM-finalupláss
eisini.
Hartil koma so øll tey yngru liðini hjá Neistanum,
ið standa seg so væl, tí tit taka børnini og tey ungu
í fullum álvara og leggja alla orku í at venja tey væl
og geva teimum gott í beinið.
Ígjøgnum hesi 80 árini hevur Neistin veruliga
skarað framúr, og sum tað sær út nú, er eingin
orsøk til at halda annað, enn at næstu 80 árini fara
at hilnast líka væl.
Stórar broytingartíðir hava verið hesi
mongu
árini, men tit hava dugað at tillagað
Vit kunnu ongantíð virðismeta ov nógv tað stóra arbeiði,
tykkum og livað við tíðini, so tit altíð hava
tit í Neistanum gera og hava gjørt fyri børnini, tey ungu
verið millum tey fremstu á øllum økjum.
og yvirhøvur okkum øll, ið elska ítrótt.
Í dag mugu vit siga, at hetta sanniliga er ein
bláur mánadagur í tí serliga týdningi, at hetta
Ikki minst speglast hetta aftur, nú tit av álvara eru
er dagurin hjá Neistanum.
farin í holt við at byggja tykkara egnu Neista-høll,
Vit samgleðast við tykkum og bera ynskja tykkum
ið ikki bara gagnar Neistanum, men øllum hond
allar
bestu ynski fyri framtíðina, so Neistanum
bóltinum.
verður eitt langt og gott lív lagað.
Hetta er eitt so stórt tak, at eg ivist í, um nakað
Enn eina ferð: Hjartaliga tillukku við teimum 80
annað ítróttarfelag í landinum hevði megnað tað
árunum!
sama, men tað gera tit!
Stóra vørumerki hjá Neistanum hevur altíð verið
So haldi eg, at vit øll skulu rópa eitt trífalt leingi livi
barna- og ungdómsarbeiðið, sum er so neyðugt, skal
fyri Neistanum!
einum felag vera so langt lív lagað sum tykkara.
Tað er við teimum smáu spírunum, at tað skal
Takk fyri!
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Kristian Johansen,
formaður í HSF

Góðu
Neistar

yngri sum eldri, stórir sum smáir
Frá Hondbóltssambandinum vil eg her heilsa
tykkum og ynskja tykkum hjartaliga tillukku við 80
ára degnum.
80 ár er long tíð í hondbóltssøguni,men tað hava
verið góð ár. Um vit í HSF hyggja aftureftir í ÍSF
minnisritum, so hava mangir Neistar verið við at
manna hondbótsdeild og samband gjøgnum árini ,
og eru tað fleiri her enn.
Skal bert nevna Henning Eysturoy sála sum sat í
nevnd í 10 ár og harav 3 ár sum formaður, og okkara
Hans Holm, sum var ímyndin av hondbóltinum í eitt
mannaminni.
Las í 50 ára minnisriti Neistans nú um dagarnar,
har stóð um hallarviðurskiftini, at nú mátti farast
undir at byggja nýggja høll.
Tað er bert at fegnast um at nú verður enn
einaferð ein høll bygd .

Øll vita vit, at Neistin hevur verið eitt felag sum
hevur nógvar sigrar í sínari søgu, hetta tó mest á
kvinnusíðuni.
Á altjóða støði hevur Føroyar altíð liðið í niðara
enda saman við smáum veikum tjóðum. Men so er
ikki í dag. Vit eru klatraðir longur uppeftir á talvuni,
og hetta hevur Neistin við síni Europa-Cup luttøku
viðvirka til. Fleiri altjóða dystir og fleiri lið luttaka,
soleiðis verður styrkilsitin hjá EHF mettur.
Vit í HSF vilja ynskja Neistnum alt tað besta í komandi
tíðum . Vóni at tit framhaldandi fara at luttaka í
altjóða kappingum um tit verða meistarar. Eisini
ynskja vit tykkum góða eydnu við hallarprojektinum
og vóna at tað stendur liðugt til kappingina næsta ár.

Havi framhaldandi ein góðan dag.

Ársveitslan

80 ára ársveitslu hjá Neistanum verður í B36-húsinum,

Hoyvíksvegur 5
P.O.Box 30
FO-110 Tórshavn
Faroe Islands
Phone (+298) 351700
E-mail nota@nota.fo
www.nota.fo

Aldursmark

93’arir og eldri

leygardagin 14. mai kl. 19.00
Kostnaður kr. 400,Atgongumerkið kann keypast við at flyta kr. 400,- inn á konto
9181-451.188.5, í seinasta lagi 2.mai 2011
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Jógvan Martin Mørk

Fyrstu ferð eg segði nøkur orð alment í Neista høpi,
var eftir dystin í 1978, tá vit høvdu tryggjað okkum
fyrsta meistaraheitið í manshandbólti í 23 ár.
Tað eg segði, var stutt og greitt, eg siteraði Óla
í Áarstovu í bókini Bør Børson, tað var, tá dóttir
hansara giftist. Eg segði “Eg eri so glaður, so glaður”
og so setti eg meg niður.

Tað sama kundi eg sagt í dag,
nú Neistin fyllir 80 ár.
Tað var í 1963, eg var á veg niðan í Gundadal
at venja fótbólt. B36 hevði fingið fínan venjara úr
Danmark. Eg var eitt sindur seinur, so eg tordi illa at
fara til venjingar. Tá komu nakrir dreingir framvið,
ið eg kendi, teir skuldu niðan á hondbóltsplenuna,
sum tað kallaðist tá, at venja við Neistanum. Tann
plenan var stuttsíðani blivin asfalterað. So tað var so
lagamanni at fara við har niðan. Hetta var vorið sum
framstig, at kunna spæla handbólt á asfalteraðari
plenu, ikki hugsa um at gerast illa skitin á grúsbana,
serliga í regni.
Her var eg so verandi, í handbóltinum, í Neistanum,

Handbólturin var í menning júst hesi árini.
Tað høvdu bara verið 1. deild og 2. deild í kvinnum
og monnum, men í 1963 løgdust dreingir og gentur
16 afturat. Í 1966 kom unglingadeildin, og frá 1969
til 1973 komu so hinar deildirnar.
Umstøðurnar vóru hampiligar rundanum hand
bóltin í Havnini. Neistin og Kyndil høvdu hvørt sítt
lítla hús at skifta í.
Men so vóru tað nakrar eldsálir, ið vildu longur.
Neistin fór at byggja sær stásilig hús og stóðu tey
liðug 15. februar 1964.

Samanhald millum dreingirnar og genturnar
var gott.
Vit vóru nógv saman,
Tað stórsta mundi vera uttanlandsferðirnar báðar,
vit tá vóru.
1964 í Norra og 1966 í Danmark.
Seinni eru so aðrar uttanlandsferðir og tann
stórsta av teimum øllum er Partillucup.
Sjálvur havi eg saman við konuni verið ferðaleiðari
á fleiri av hesum ferðum, sum vit minnast afturá
við gleði.

Løggildur el-innleggjari

Eg segði í áðni, at tað tók okkum 23 ár at vinna
meistaraheitið.
Men, at tað skuldi ganga næstan líka leingi til
menninir aftur vunnu, hevði eg ikki vænta.
Í 2000 vunnu vit so aftur meistararheitið.

Og nú sær tað út til bara at
koyra, 2008, 2010 og...
Kvinnurnar hava verið raskari enn menninir. Tær
hava vunnið 36 ferðir, og vónandi verða tær so
raskar, at tær vinna í ár.
Men alt hetta kemur ikki bara av sær sjálvum.
Kringumstøðurnar skulu eisini verða har.
Eldsálir mugu vera, og tær hava vit. Tað síggja vit
serliga við nevndunum, sum hava sitið.
Felagið er væl stuðlað av foreldrum, framúr góð
um áskoðarum til allar dystir, størri sum minni.
Og teimum, sum hava átikið sær tað megnar upp
gávu tað er at byggja eina høll.
Ikki bara til Neistan, men sanniliga til allan býin,
takki eg hjartaliga.

Vit bjóða samdøgursvakt

Tel. 60 00 60
Fax 60 00 61

Eg fari at ynskja Neistanum og okkum øllum somlum
hjartliga tillukku við degnum.
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Jógvan Arge, formaður í
mentamálanevnd Tórshavnar Býráðs

Grannskoðan • Ársfrásøgn • Bókhald • MVG • Skatt • Ráðgeving
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ferð vístu spælið í Føroyum. Í 1925 hevðí Havn
in á fyrsta sinni fremmanda ítróttavitjan. KFUM í
Keypmannahavn vitjaði Havnar Bóltfelag og spældi
fleiri dystir í Gundadali.
Eitt kvøldið spældu teir hondbólt niðri í Gamla
Kommunuskúlagarði. Føroyskir unglingar sóu hendan
forkunnuga leikin, og í ferðafrásøgnini hjá KFUM varð
sagt, at beint eftir dystin sóust havnarbørn royna seg í
hondbóltsspæli kring um í býnum.
Hetta var neistin til hondbóltin í Føroyum. Tað
gingu kortini nøkur ár, áðrenn Føroyar fingu sítt
fyrsta hondbóltsfelag, men tá varð eisini brotið upp úr
nýggjum, tí í upprunalandinum var ikki vanligt at hava
serstøk hondbóltsfeløg.
Síðani 1931 er ikki slitnað sundur. Neistin og hond
bólturin hava ment seg javnt og samt. Menn fóru eisini
at spæla, og sum fráleið sluppu tey ungu heilt niður í
pinkulingaldur upp í part.
Hondbóltsdeildir ella -feløg tóku seg upp kring alt
landið, so kappingar fingust í lag. Eisini í Havn komu
fleiri feløg, og hóast tað er sárt, tá tað brotnar burtur
av, so er lítil ivi um, at fleiri feløg elva til meiri kapp
ing og størri menning. Vit hava ikki færri enn fýra
hondbóltsfeløg í Tórshavnar kommunu. Tey byggja øll
so ella so á fyrstu stetlandi royndirnar hjá Neistanum,
sum hava vignast væl.
Spurningurin er altíð, hvussu framtíðin verður. Havi
skilt, at ein bági í hondbóltinum er, at bæði gentur og
dreingir í góðum árum leita sær uttanlands í so stórum
tali í senn, at hondbólturin heima hjá okkum hevur ilt
við at koma víðari.
Tann sannroyndin er enn eitt argument til lands
stýris
kvinnuna í mentamálum fyri at styrkja um
møguleikarnar at útbúgva seg heima í Føroyum. Fleiri
og longri tey ungu verða heima, betri verður Neistin.
Hetta vóru røðan og hugleiðingin og nú kemur
heilsanin:
Neistin er væl fyri á 80 ára degnum. Mentamála
nevndin hjá Tórshavnar býráð ynskir tykkum hjarta
liga til lukku við vón um, at alt gongst tykkum væl í
framtíðini.
Tórshavnar býur hevur brúk fyri góðum feløgum
og hugaðum eldsálum til at skipa fyri sjálvbodnum
felagsarbeiði fyri børn og vaksin. Lívið í feløgunum er
neyðugur liður í uppalingini og fremur týdningarmiklan
trivnað – bæði fyri fólk og bý.

ás
skr

Fyrst av øllum fari eg at ynskja hondbóltsfelagnum
Neistanum hjartaliga til lukku við føðingardegnum.
Ynski eisini tykkum til lukku, sum standa saman
um felagið og íðka hondbólt her. Í innbjóðingini til
hátíðarløtuna hevur Neistin givið okkum fríar hendur.
Vit kunna halda eina røðu, vit kunna hugleiða ella vit
kunna bera fram eina heilsan.
Eg eri fegin um, at eg sum formaður í mentamála
nevndini í Tórshavnar Býráð havi fingið hetta høvi, og
eg vænti, at tað, sum eg fari at siga, verður bæði røða,
hugleiðing og heilsan. Men eg royni at gera skjótt av.
Tað hevur alstóran týdning fyri Tórshavnar komm
unu og fólkið, sum her býr, at vit hava feløg sum
Neistan. Feløgini eru veruligir krumtappar í trivnaði
num í kommununi, og vit kunna ikki meta arbeiðið,
sum gjørt verður, nóg høgt.
Gamaní er Neistin komin heilt upp í áttati ára aldur,
men hóast hesi mongu árini, so livir Neistin enn við
sítt fríska lív, og elli sæst ikki á føðingardagsbarninum.
Tvørturímóti mugu vit ásanna við gleði og stoltleika,
at havnarfelagið Neistin á so mongum mótum er á
odda bæði, hvat átøkum, limatali, virksemi og úrslitum
viðvíkir.
Onki hondbóltsfelag hevur so nógvar limir og so nógv
lið, sum Neistin. Tað hevur kanska onkuntíð kostað at
satsa so nógv upp á breiddina, sum Neistin hevur gjørt,
men hetta er og verður annar berandi tátturin í einum
hondbóltsfelag.
Hin tátturin er úrslitini hjá liðunum, sum luttaka í
kappingum, ið helst skula vinnast. Tí táttinum hevur
Neistin eisini dugað at lagt seg eftir, og væl hevur
eydnast. Fleiri ung lið eru meistarar. Menninir hava
spælt seg í finaluna í Atlantic Airways-kappingini og
kvinnurnar eru um at spæla seg í finaluna í Sunset. So
seint sum í gjár fekk Tjaldrið av at vita.
Neistin er triðelsta ítróttafelagið í Havn og fyrsta
hondbóltsfelag í landinum yvirhøvur. Hugsi ikki, at tey
ungu fólkini, sum tóku seg saman at stovna Neistan í
1931, heilt høvdu hóming av, hvat fór at spyrjast burtur
úr í longdini. Men tøkk skulu tey hava fyri átakið. Tað
var eitt heppið bragd ímóti brekkuni.
Hondbóltur var ein nýggj ítróttagrein. Hevði nóg
illa fingið høvdið fyri seg, og longu áðrenn hondbólt
urin var viðurkendur sum sjálvstøðugt sersamband í
altjóða høpi, var fyrsta felagið stovnað í Føroyum.
Føroyingar roknaðu tá hondbólt fyri eitt konufólka
spæl. Tað byrjaði í Danmark fyri góðum 100 ár
um
síðani, og tað vóru danskir ítróttamenn, sum fyrstu

J.C. Svabosgøta 48 Postboks 2210 110 Tórshavn
Telefon: 309400 Fax: 309409 roknskap@roknskap.fo

a Dvok at sk r I v stova n
h alg ir win t he r Pou lse n , adv.
Fr íð a Pat u rsson , adv.
ó la ják u p k rist offe rse n , adv.
Ch r is t ian an dre ase n , adv.
n iels win t he r Pou lse n , adv.
j ó g van e. win t he r Pou lse n , adv.
eyð b jø r n larse n , adv.
b ir it a s. s amu e lse n , adv. ft .
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Samanhald

Terji Nielsen, Dimmalætting

Tað er ikki av tilvild, at Neistin er umboðað í bæði kvinnu- og
mansfinaluni í hondbólti í ár. Felagið hevur serliga seinnu árini
blivið alsamt sterkari og sæð uttanífrá er tað serliga sterka
samanhaldið, ið eyðkennir felagið
Í nógv ár hevur Neistin verið fastur partur av
oddastríðnum í føroyskum kvinnuhondbólti, og einki
annað felag hevur vunnið so nógv á kvinnusíðuni
sum júst bláa havnarfelagið. Men á manssíðuni
hevur felagið ikki verið eins sterkt, men nú tykist
hesin partur eisini av álvara at vera komin fyri seg,
og serliga tvey tey seinastu árini hevur eingin verið
nær námind av at hótta neistamenninar av álvara.
Tí má staðfestast, at Neistin í løtuni er størsta og
sterkasta hondbóltsfelagið í landinum, og tað er ikki
av tilvild.

Eldsálir
Undirritaði hevur sjálvur sum yngri spælt hondbólt
í báðum havnarfeløgunum, og tað sum ein serliga
leggur til merkis, um man hugsar aftur á ta tíðina og
so dagin í dag, er at tað eru nógv fólk, sum framvegis
ganga aftur í Neistanum.
Fleiri av teimum, sum tá myndaðu bestu liðini
hjá felagnum, eru í dag ungdómsvenjarar, meðan
onnur standa fyri øðrum uppgávum í felagnum. Tað
eru slíkar eldsálir, ið gera tað møguligt at reka eitt
ítróttarfelag í Føroyum í dag, og tíbetur fyri Neistan
hevur felagið nógvar slíkar.
Felagið tykist vera ógvuliga væl skipað, og tað sær
út til, at man leggur stóran dent á, at tað eru vaksin
fólk, ið taka sær av yngru liðunum hjá felagnum. Júst
tað hevur ómetaliga stóran týdning, tí tá føla bæði
leikarar og foreldur teirra, at felagið virðismetir
henda ungdóm. Tað eru alt ov nógv dømir innan
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fleiri ítróttargreinar her á landi, at feløg hava slept
ungdóminum upp á fjall og í alt ov stóran mun
hugsa um flaggskipið hjá sær í fremstu røð. Tíbetur
hevur Neistin ikki gjørt hetta mistak.
Slíkt ger, at fólk trívast í einum felag, og tað kemur
eitt felag at heysta fruktirnar av, um bert man gevur
tol.
Jùst á kvinnusíðuni er Neistin við at heysta
fruktirnar av góðum ungdómsarbeiði. Man er í løtuni
við at spæla eina røð av ungum leikarum, sum eru
uppaldir í felagnum, inn á liðið. Her kunnu nevnast
leikarar so sum Jenny Kragesteen, Elin Holm, Bára
Hansen, Rakul Magnussen og Eisini Ruth Heen..
Á manssíðuni eru kanska ikki eins nógvir leikarar á
liðnum, sum eru uppaldir í felagnum. Men har eru
menn sum Ári Dam, Áki Mørk, Sjúrður Rasmussen
og eitt nú Rósing Rasmussen, og yngru dreingjaliðini
hjá felagnum standa seg somuleiðis ógvuliga væl.
Í yngru deildunum tykist Neistin vera ógvuliga
væl fyri, og saman við grannunum úr Kyndli
eru tey at kalla einaráðandi, tá ið tað kemur til
føroyameistaraheitir og steypakappingar í ár. Okkurt
undantak er tó, men tað er heilt greiðar ábendingar
um, at bæði havnarfeløgini gera okkurt rætt í
ungdómsarbeiðinum.
Men sum ítróttarskrivari má man staðfesta,
at Neistin, eins og øll onnur hondbóltsfeløg í
landinum, hevur eitt eftir at læra, og tað er at geva
fjølmiðlafólkunum, ið trúfasta koma til dystir teirra,
líkinda arbeiðsumstøður, men tað skal nokk koma!

neistin.fo

Vit bjóða virkjum, stovnum og privatum kundum
fasta avtalu um ein tímasettan húsavørð. Um
ásetta tímatalið ikki verður brúkt ein mánaða,
kunnu tímarnir flytast til komandi mánaða, so
tað ber til at savna tímar saman.
Vit taka okkum av øllum hugsandi húsavarðar
uppgávum. Er nakað átrokandi, eru vit á
staðnum beinanvegin.

sansir.fo

eyðkennir felagið

Somuleiðis eru vit til taks alt samdøgrið, tá ið
bráðneyðugt arbeiði skal gerast.
Vit átaka okkum eisini alt arbeiði í samband við
bygging og umbygging av: skúlum, sethúsum,
raðhúsum, barnagørðum, íbúðarhúsum.
Harafturat alla gólválegging: trægólv, teppi,
linoleum og vinyl - eisini til vát- og baðirúm.

Reinsa
við turr-ísi

Betongsaging

Reinsar blámusopp, maskinur, ellutir og
kann eisini nýtast til sandblásing.
Brúkar ikki vætu. Ring og hoyr nærri.

Við okkara nýggju Diamantketusag kunnu
vit skera tjúkdir upp í 57 cm.
Ring og hoyr nærri.

Húsavarðartænastan Spf
Brattalíð 8 I Tórshavn
hvt@olivant.fo I Tel. 29 00 29
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VOLVO V70 OPEN AIR

VOLVO V70 OPEN AIR

Hoyrið várið kalla

Sosialurin 34 18 00

Hoyrið várið kalla

Tak ímóti várinum í einum nýggjum Volvo V70 Open Air við
automatiskum gearum uttan meirkostnað, og tú fært eisini D3
tí elektriska glas-sóltakinum, sum gevur tær fría atgongd til
modellið við automatiskum gearum. Komfortur, trygd, funktiovárhimmalin. Og hóast tað gongur ímóti ljósari tíðum, fært tú
Tak ímóti várinum í einum nýggjum Volvo V70 Open Air við
automatiskum gearum uttan meirkostnað, og tú fært eisini D3
uttan iva brúk
fyriglas-sóltakinum,
teimumsum
sera
Dual
Xenon
Volvo
V70, men í hesum føri fært tú eisini várkensluna við fyri
tí elektriska
gevursterku
tær fría atgongd
til
modelliðforlyktunum,
við automatiskum gearum. Komfortur,
trygd, funktiovárhimmalin. Og hóast tað gongur ímóti ljósari tíðum, fært tú
nalitetur og fleksibilitetur eru sum altíð ein nátúrligur partur av
sum bilurinuttan
hevur.
Túteimum
gersera
sjálvur
um
tú vilt hava
serprís.
Tú ert vælkomin at royna bilin, tí vit bíða bara eftir at
iva brúk fyri
sterku Dualav,
Xenon
forlyktunum,
Volvo V70,tín
men ínýggja
hesum føri fært tú eisini várkensluna
við fyri
sum bilurin hevur. Tú ger sjálvur av, um tú vilt hava tín nýggja
serprís. Tú ert vælkomin at royna bilin, tí vit bíða bara eftir at
Volvo V70 Open
Air Airvið
bensinella dieselmotori,
ogeinum
vilt
bjóða tær ein vártúr í Volvo V70.
Volvo V70 Open
við bensinella dieselmotori,
og um tú vilt
bjóða tær
vártúr tú
í Volvo
V70.
hava automatisk gear ella ikki. Beint nú fæst T4 modellið við
hava automatisk
gear ella ikki. Beint nú fæst T4 modellið við

Petur Elias Petersen, forseti ÍSF
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P/F WENZEL
P/F Wenzel

FO-100 Tórshavn

tlf: 35 45 00

Opið mánadag - fríggjadag
Bilasøla ............ 9.00 - 17.00
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Eykalutir........... 8.00 - 16.10
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Her grør um gangandi fót í

Neistanum

Fyrst av øllum hjartaliga tillukku við teimum 80
árunum, ið sigast má, at Neistin ber sera væl! Her
tosa vit um eitt stórt og sterkt felag, ið hevur verið
mongum øðrum til fyrimyndar gjøgnum árini.
Ikki minst, tí tit altíð hava sett barna- og
ungdómsarbeiðið so høgt, hava onnur feløg næstan
øvundað tykkum, tí øll vita, at tað er vegurin fram
– altíð! Tað eru kanska ikki øll, ið síggja tað stóra
arbeiði, ið verður gjørt við ungdóminum, men
síggjast fruktirnar ikki beinanvegin, skulu tær nokk
koma seinni.
Hinvegin síggja øll tykkara bestu kvinnu- og
manslið, sum í løtuni eru við millum tey allarfremstu
– menninir longu í FM-finaluni og kvinnurnar verða
tað kanska eisini.
Tað eru tey vaksnu, ið eru lokomotivið, men uttan
ein góðan botn, er tað einki vert, ið tey kunnu vinna,
og sigast má um Neistan, at grundvøllurin er góður.
Tá Neistin sá dagsins ljós fyri 80 árum síðani,
vóru tað ikki minst konufólkini, ið tóku eitt tak, so
hetta felag kundi gerast veruleiki. Neistin er enntá
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eldri enn Ítróttasamband Føroya, og okkara millum
hevur altíð verið gott samstarv.
Ikki minst hevur góða samstarvið verið ígjøgnum
Hondbóltssambandið, har Neista-fólk ongantíð hava
verið bangin fyri at tikið eina hond í. Felag tykkara
gjøgnum hesi mongu árini upplivað eina øgiliga
menning í føroyskum hondbólti, sum hevur flutt seg
frá grúsvallum inn í ítróttahøllir.
Nú húsast tykkara virksemi fyri tað mesta her í
høllini á Hálsi og so eisini niðri í Gundadalshøllini,
men skjótt kemur ein triðja høll inn í myndina.
Neistahøllin í vesturbýnum, sum hevur verið á veg í
mong ár, sær nú út til at gerast veruleiki, og sannast
má, at hetta er enn eitt megnartak hjá felagnum!
Her grør um gangandi fót, og Neistin er kanska
meira livandi nú enn nakrantíð, hóast árini eru
blivin so mong, og tað kunnu vit øll frøast um.
Vegna Ítróttasamband Føroya skal eg enn eina
ferð ynskja tykkum hjartaliga tillukku við 80 ára
stovningardegnum, og ynskja Neistanum blíðan byr
í komandi tíðum.

neistin.fo
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Vit ynskja Neistanum hjartaliga til lukku við
80 ára degnum, og blíðan byr framyvir

Partille cup

St.f.v: Dánjal Pauli Mohr, venjari, Brynhild
Maria Haraldsen, Brynja Sveinsdóttir , Kristina
Heðinsdóttir Clementsen , Fríðhild Maria
Terjadóttir, Marianna Holm Jacobsen Jacobsen og
Jóhild Sørensen, Mildrið Jacobsen Nólsoy, venjari
Húkandi f.v: Súsanna Pálsdóttir Nólsoy , Lilja
Mohr, Lea Reginsdóttir , Mona Dam Poulsen ,
Matilda Borum Hansson og Brynja Høj

– gentur 14 ár hjá Neistanum
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Gentur 14 ár hjá Neistanum skrivaðu hondbóltssøgu
11.juli 2010. Fyrstu ferð at eitt føroyskt lið vinnur eina
finalu í einari so stórari altjóðari hondbóltskapping.
Heimasíðan hjá Partille cup skrivar, at nú gentur 14
ár hjá Neistanum vunnu finaluna seinnapartin sum
fyrsta føroyska liðið, hava 23 lond vunnið finaludyst
í 40 ára søguni hjá Partille cup. Ein ógvuligar tættur
og spennandi dystur, sum neistagentur spældu ímóti
danska liðnum Hjortshøj Egå IF. Neistagentur komu
á odda 1-0, tær komu afturút 2-3 og hálvleikstøðan
var 5-5. Tá hálvur minuttir var eftir at spæla,
javnaði danska liðið til 10-10, men tólv sekund fyri
leiklok fingu neistagentur brotskast, sum var skotið
í danska málið. Neistagentur vunnu finaluna 1110 og sonn frøi á spælarum, venjarum og nógvu
neistaáskoðarunum. Eitt bragd av neistagentum
at vinna eina so stóra altjóða kapping við luttøku
av 98 gentuliðum. Hjartaliga til lukku við søguliga
úrslitinum.
18
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Soleiðis stóða á heimasíðuni hjá

www.europamester.dk
„I G14 tabte Hjortshøj Egå i A
finalen md 10-11 mod Neistin fra
Færøerne – utrolig flot at et hold
fra så lille et land som Færøerne
kan vinde en A finale i Verdens
største håndboldturnering, det er
simpelthen en præstation, der tåler
sammenligning med det danske
landsholds sejr i European Open“

neistin.fo
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34

Jákup Mørk

Pf. Leif Mohr og Pf. LM Electric vilja hervið ynskja Neistanum hjartaliga
tillukku við teim 80 árunum, og góða eydnu framyvir.

1.000 hjálparfólk
1. DeiLD kViNNur

at koyra felagið
Klædnavask, koyring og innkrevjing eru bert
hesum føri, sigur Kjartan, sum annars fegnast um
nakrir av lutunum, sum altíð skulu rigga í einum
úrslitini, sum yngru deildirnar hava rokkið.
hondbóltsfelag. Uttan velduga grasrótararbeiðið,
- Í ár hava vit vunnið greipuna hjá gentum 14
sum støðugt verður gjørt, hevði tað neyvan borið
og gentum 17. Og 1. og 2. deild hjá kvinnum hava
til at havt lið í bæði mans- og kvinnufinaluni
longu vunnið sínar kappingar. Hjá dreingjum 10 og
Tá farið verður undir FM-finalurnar í mans- og
dreingjum 17 hava vit vunnið silvur. So nú er bara
kvinnuhondbólti er Neistin partur av bæði mans- og
eftir at vóna, at tvey gullmerki koma afturat.
kvinnuuppgerðini.
Umframt hondbóltsfelagið, hevur Neistin í fleiri
Hetta er sjálvandi sterkasta ímyndin av
ár havt stuðulsfelag, sum nú av álvara er í holt við
felagnum úteftir. Fjølmiðlarnir seta stórt fokus á,
krúnuna á sínum verki. Nevnliga Neista-høllina. Eitt
og áskoðararnir ganga kykir upp undan avgerandi
avrik, sum í sjálvum sær er einastandandi.
Standandi frá vinstru: Inga Dahl, Kára á Dunga Højgaard, Oda Andreassen, Kerstin Rasmussen og Annika Eliasen.
dystunum.
Virksemið í felagnum er alsamt vaksandi, og
Sitandi frá vinstru: Rúna Wardum, Súna Mørk, Gunnvá Guttesen, Mildrid Jacobsen Nólsoy og Hildur Sørensen. Vantar á myndini:
Men hóast tey í nevndini sjálvsagt eisini eru spent
Kjartan Claus
er Rasmussen,
vísur í,venjari
at ein slík høll kemur at økja
til dystin, so rúmar arbeiðið hjá nevndini so øgiliga
munandi um møguleikarnar.
nógv meira enn tað, sum besta mans- og kvinnuliðið
- Við egnari høll hava vit so nógv størri møguleikar
avrikar. Tí hóast hesi eru flaggskipini hjá felagnum,
at hava tiltøk fyri øll í felagnum. Eisini tiltøk, sum
1. DeiLD MeNN
so byggja tey samstundis á tað drúgva arbeiðið, sum
ikki snúgva seg um hondbólt. Hartil gevur hetta
hvørt tað einasta ár verður gjørt í øllum felagnum.
veldugar ítróttarligar møguleikar, tí venjingartímar
- Eg plagi at siga, at tað eru á leið 1.000 fólk,
í hallunum er avgjørt ein mangulvøra. Og í
sum halda Neistan gangandi. Vit hava 22 lið í yngru
veruleikanum fáa vit nærum tvær hallir, tí nýggja
deildum, og vit royna at hava tveir venjarar til
høllin hevur eisini ein venjingarvøll, sum tó ikki er í
hvørt liðið, so bara har er ein rúgva av fólki knýtt at
heilt fullari stødd.
felagnum, sigur Kjartan Thomassen, formaður.
- So fyri felagið ivist eg ikki í, at hetta verður eitt
- Og so eru tað sjálvandi øll tey sjálvbodnu, sum
fantastiskt aktiv, sigur Kjartan.
so ella so hjálpa til. Klæðir skulu vaskast, lið skulu
koyrast til og frá dystum, atgongumerkir skulu
krevjast inn og so framvegis. Telur tú øll tey, sum
sjálvboðin taka sín lut í hesum, táttar tað væl í, at
vit eru 1.000 fólk, sum eru ígongd gjøgnum ein
hondbóltsvetur.
Men setir tað ikki stór krøv, tá eitt somikið stórt
virksemi skal samskipast?
- Tað ger tað sjálvandi. Og sessurin sum formaður
fer við øgiligari nógvari tíð. Men tað er væl so, at eg
havi ikki nakað annað stórvegis ítriv, so tí ber tað til.
- Samstundis hava vit so roynt at fáa nógv fólk at
geva eitt lítið íkast, heldur enn at krevja stórar byrður
av nøkrum fáum. Og tað haldi eg riggar væl.
Tað er
Standandi frá vinstru: Buha, Guðfinnur Thorsteinsson, Beinir í Ólavstovu, Kári Horn og Herbjørn á Lava.
Húkandi frá vinstru:
Terjitey
Mørk, Rósing Rasmussen, Teitur Magnusson og Mikkjal Hansen. Vantar á myndini: Jacob Jónsson, venjari
lættari at fólk at standa fyri t.d. innkrevjing,
um
Vónandi verður lagið eins gott og steypini enn fleiri í tali,
vita, at tað gera tey einar 2-3 ferðir um árið, heldur
tá FM-finalurnar eru av á hesum sinni. Men undir øllum
enn at biðja tey somu hvørjaferð. Í súkkling verður
umstøðum er formaðurin væl nøgdur við tað, sum er
tosað um, hvussu týdn
ingarmiklir vatnberararnir
avrikað higartil hetta kappingarárið
Mynd: www.neistin.fo
eru, og á ein hátt kanst tú siga, at tað er tað sama í
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Neistin
1.

Fríða Petersen

10.

Marjun F. Danberg

22.

Ruth Heen

11.

Birita Wardum

2.

Rakul Augustinussen

13.

4.

Nana í Stórustovu

5.
6.

Stjørnan
1.

Kristina Griksaite

10.

Durita Christophersen

12.

Maria Ziskason

11.

Anna Kristina Samsin

Unnur Danielsen

2.

Durita Mikkelsen

14.

Una Olsen

18.

Nicoletta R. Hansen

4.

Ella Petersen

15.

Elsba Rasmussen

Elin Holm

19.

Lovisa Andreassen

5.

Durita Ljósstein

19.

Sylvia Hansen

Rakul Magnussen

77.

Jacklin Durhuus

6.

Maria Við Neyst

44.

Annika Ljóstein

7.

Edith Hansen

55.

Alina Anghel

8.

Judit Hansen

66.

Valentina Suciu

Birgir Hansen
Venjari

Sigrun Mikkelsen
Hjálparvenjari

STJØRNAN

Sólveig Birgisdóttir
7.

Barbara Brauer

8.

Jenny Kragesteen

Liðleiðari

Katrin á Neystabø
Liðleiðari

Jóhanna Andreasen
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Jógvan Leivur Nolsøe
Sylvan Jakobsen

Mental coach

9.

Svein Rógvi Nielsen Ljósstein

Eirikur Magnussen

9.

Massør v.m.

neistin.fo

Bára S. Klakstein

Dómarar: Heri Petersen og Dánjal Samuelsen

Malan Klakstein

FM-finalur 2011

|

23

Neistin

KÍF

1.

Ári Dam

13.

Áki Mørk

1.

Emil Dam

17.

Teitur Joensen

3.

Teitur Magnusson

14.

Jugoslav Djumic

2.

Andrias Nielsen

18.

Christian Johannesen

4.

Jón Ludvík

15.

Guðfinnur Thorsteinsson

3.

Sverri Reinert

21.

Poul Finnur Egholm

66.

Suni Johannesen

5.

Sjúrður Thomasen

20.

Finnur Hansson

7.

Regin Petersen

22.

Arnbjørn Hansen

69.

Gert Hansen

9.

Pætur D. Johannesen

23.

Tony Weyhe

77.

Agnar Joensen

10.

Leivur Petersen

27.

Hans Eli Sigurbjørnsson

89.

Rógvi Weyhe

11.

Niklas Reginsson

34.

Rúni Joensen

96.

Jaspur Joensen

12.

Óla Kristjan Djurhuus

37.

Jákup Trygvason

6.

Jákup Apol

8.

Ingi Olsen

22.
24.

Kristian Dulavík
Heini Ragnarsson

Ingi Olsen
Venjari

10.

Heini Hanusarsson

Jakob Jónson
Venjari

11.
12.

David Edvardsen
Bartal Hansen

Jan Ottosen
Venjari

Eirikur Magnussen
Liðleiðari

15.

Ingi V. Johannesen

39.

Ási Dam

16.

Daniel Dahl-Olsen

41.

Arnar Dam

Rógvi Weyhe
Liðleiðari

Bogi Henriksen
Málmansvenjari

Jákup Fjallsbak
Hjálpari
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Helena Dam á Neystabø,
landsstýriskvinna

Neistin 80 ár
Hesin 80 ára føðingardagur hjá Neistanum, er ein
stórur merkisdagur. Tá man hevur verið ein sjónligur
og týdningarmikil leikari á vøllinum í 80 ár, tá hevur
man sett síni spor, og tað hevur hondbóltsfelagið
Neistin gjørt. Ítróttarliga, mentanarliga og ikki minst
menniskjasliga hevur Neistin havt ein ómetaligan
týdning fyri mong – sera mong.
“Neistin var slóðarin í hesum frálíka leiki –
hann kveikti brandin, so talið á hondbóltsliðum
í landskappingini í ár er 32, meðan fótbóltsliðini
eru 18” soleiðis skrivar Martin Holm í oddagrein í
Ítróttartíðindum nr. 9 frá sept 1961, tá ið Neistin
fylti 30 ár.
Hann skrivar eisini at: “Tveir mans vóru við til
at stovna felagið, og tað vóru Helge Mikkelsen og
Andreas Mouritsen, ið varð felagsins fyrsti formaður.
– So stýrdu kvinnur felagið líka til 25. árið (1956).”
Eg havi ikki sett meg at granska virksemi og leiðslu
felagsins síðani - Tað hevði verið áhugavert, og eg
veit, at Neistin hevur verið ein aktivur og virkin
felagsskapur í Havn øll árini.
Eitt er, at Neistin hevur verið væl fyri í lands
kappingum í flest øllum deildum – líka frá byrjan
eins og Neistin hevur alt upp nógvar góðar hond
bólts
leik
arar. Eitt annað, og nógv størri er tann
leik
lutur felagið hevur haft fyri so ótrúliga nógv
børn og ung. Tann uppgávan sum Neistin hevur
røkt børnum og ungum til gangs, kann ikki metast hvørki í menniskjasligum virðum ella í pengum. Og
vit kunnu ikki takka teimum mongu nóg mikið, sum
øll hesi árini hava arbeitt sjálvboðið fyri felagið.
Longu í 1963 bygdi Neistin síni fyrstu hús, teir
sum tá gingu á odda vóru helst Hans Mortensen
og Christian Jørgensen, men tað vóru nógv onnur,
sum tóku undir við hesum av fullum huga. Nú er
so spakin settur í ta stásisligu Neistahøllina úti
við Landavegin, sum eitt nú Vagnur Mikkelsen
hevur brent fyri í mong ár. Men aftur her er tað
felagsskapurin og tey mongu viðhaldsfólkini, sum
hava gjørt tað møguligt, at koma hertil.
Dagliga hava venjarar, foreldur, ommur, abbar,
onnur avvarðandi, stuðlafelagið og eisini Tórshavnar
26
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Býráð tikið eina hjálpandi hond í. At Neistin
hevur og hevur haft eina vælvirkandi ungdómsog vaksnamannafelagsskap, veit eg av egnum
royndum. Longu 8 ár eftir at Martin Holm heiðraði
Neistan á 30 ára degnum, fekk eg sjálv mína dagliga
gongd her í felagnum – tað var í 1969. Eg var stutt
frammanundan flutt til Føroyar, og var kanska ikki
so heilt álvulig við hesa nýggju støðu, og so nógv
nýggj og fremmand vinfólk.
Guðrun Horn, ið er ein av genetisku stuðlum
Neistans, segði ein dagin við meg, at nú kemur tú við
mær til hondbólt. Eg hevði ongantíð hildið á einum
hondbólti, og tað var tí sjálvandi forferdiliga kiksað
at koma har, 13-14 ára gomul, og ikki vita, at man t.d
bara mátti taka trý fet við bóltinum í hondini osfr.
Men tað var eitt, tvey, trý, so kendi eg meg heima,
einki problem, sjálvt um eg einki forstand hevði
upp á hondbólt yvirhøvur. So eg havi Neistanum
ómetaliga nógv at takka fyri. Eg haldi bestemt, at
tað vóru tey góðu upplivilsi í hesum felagnum, sum
gjørdu, at eg so skjótt føldi meg heima í Føroyum.
At eg nøkur fá ár seinni so eisini hitti hann her
í Neistanum, sum framvegis er maður mín, ger
tað sjálvandi ikki verri. Og øll míni trý børn hava
eisini haft sína dagligu gongd í Neistanum, tey hava
ferðast land og ríki runt, hava verið við felagnum tær
ógloymadi ferðirnar til Partille, hava verið so heppin
at sleppa á aðrar uttanlandsferðir eisini. Eisini tey
hava fingið so ótrúliga nógar góðar upplivingar her
í felagnum, góðar vinir, og góða uppaling. Og altíð í
tryggum hondum.
Tað eru summi sambond og summar relatiónir,
sum hava størri týdning enn aðrar. Mítt samband
við Neistan hevur verið eitt av hesum slagnum,
eitt samband sum altíð er har. Og tað er har, hóast
eg ikki altíð sjálv røki sambandið nóg væl. So er
felagsskapurin har kortini, vinaløgini, samanhaldið,
gleðin og stríðsandin.
So til tykkum sum í dag standa á odda fyri
hondbóltsfelagið Neistan – takk fyri, túsund takk
fyri tey tøk tit taka, og drívið á. Tað var fantastisk
at sita á áskoðarabonkinum í gjár og síggja okkara
kvinnur vinna á Tjaldrinum 40 – 19 í gjár.
neistin.fo

Tveir álítandi og mennandi
viðspælarar á sjógvi og landi
PAM
www.pam.fo

www.mest.fo
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Vagnur Michelsen

Nógv góð minni eru frá tíðini í
neistahúsinum, sum var bygt í 1964.
Við nýggja húsinum streymaði
ungdómur í Neistan.

Neistin 80 ár

Hugleiðingar um søguliga
hondbóltsmynd úr Gundadali
21. mars í ár fylti hondbóltsfelagið Neistin 80 ár, og
í tí sambandi skipaði felagið fyri stórari móttøku í
høllini á Hálsi, har nógv fólk nýttu høvið at støkka inn
á gólvið at heilsa uppá. Vit, sum eru eldri í felagnum,
fingu í 60-árunum um endan av parti av søgu
felagsins, tí nú broyttust hondbóltsumstøðurnar til
tað betra. Grúsvøllurin í Gundadali var asfaltteraður
í 1964 í sambandi við, at ÍSF fylti 25 ár, og at føroy
ing
ar skuldu spæla fyrsta landsdystin ímóti ís
lendingum.
Tankarnir leita fyrst til pápa mín Helga
Michelsen, sum var við at stovna Neistan í Magnus
Heinasonargøtu 14, og mammu mína Ásu Michelsen,
sum ung spældi í felagnum. Hon fyllir 93 ár í juni
mánað og er elsta neistakvinna. Frá teimum fekk
eg nógv at vita um Neistan, og tá ið eg sjálvur í
60-árunum kom at spæla hondbólt, fylgdu tey væl
við, eins og núverandi foreldur fylgja sínum børnum
í felagnum.
Mamma var trettan ára gomul, tá ið tey stovnaðu
Neistan, og sum smágenta minnist hon gentur
spæla hondbólt í gamla kommunuskúlugarði á
Vaglinum. Mamma gekk í skúla hjá Betty Arge, og
vinkonurnar plagdu at skunda sær heim á Vaglið
at hyggja at gentum, sum spældu hondbólt hvønn
dag eftir skúlatíð. Sum frátleið bleiv mamma eisini
bitin av hondbóltsspælinum og ferðaðist eisini við
neistakvinnum út á bygd.
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Pápi mín spældi ikki hondbólt, men var ógvuliga
áhugaður í felagsarbeiðinum og ferðaðist kring
landið sum eitt slag av ferðaleiðara. Kanska var hann
longu tá skotin í mammu míni. Hon sigur mær, at
pápi altíð vildi sleppa við, tá ið tær fóru út á bygd
at spæla.
Eftir stovnanina í 1931 var farið av Vaglinum
niðan í Gundadal, har hondbóltsvøllur varð kálkaður
á fótbóltsvøllinum. Tey strembaðu beinanvegin eftir
at fáa egnan hondbóltsvøll, og í 1936 gjørdist hetta
veruleiki, sum vit síggja á myndini. Tað vóru serliga
gentur, sum frá byrjan spældu hondbólt, meðan
dreingjunum dámdi betur at sparka.

Hondbólturin verður meira skipaður
Landskappingin fyri kvinnur og menn fór av
bakkastokki í 1943, og nógvir áskoðarar komu í
Gundadal at hyggja at hondbólti. Ikki fyrr enn fyrst
í 60-árunum byrjaði veruliga ungdómsarbeiðið
kring landið, og í 1963 varð fyrstu ferð spælt
um meistaraheitið í dreingja- og gentudeildini.
Í 1963 fóru tey undir at byggja nýtt neistahús
við skiftingarrúmum og brúsum, og næstu árini
streymaði ungdómurin í Neistan, og talið av liðum
bara vaks og vaks.
Vit ungu fingu, sum áður sagt, um endan av uttan
duraspælinum, men vit fingu eisini møguleikan at
spæla fyrstu dystirnar innandura. Fyrst í nýggju

neistin.fo

Nógvir áskoðarar sóu dystirnar um hetta mundið. Kvinnurnar á øðrum liðnum spæla í kjóla

høllini í Klaksvík í 1968 og nýggju høllini á Hálsi í
1970. Hesar upplivingar og hondbóltsminni eru tey
allar størstu á longu hondbóltsleiðini. Minnist ser
liga, tá ið mansliðini hjá Kyndli og Neistanum í 1968
spældu fyrsta dystin í nýggju høllini í Klaksvík. Høllin
var stúgvandi full av fólki, og tú kundi ikki renna fram
við síðulinjuni uttan at traðka á føturnar á børn
unum, sum sótu dygst út ímóti síðulinjuni. Vit vóru
borin á lógvum minniligu løtuna í Klaksvík í 1968.

Myndin omanfyri sigur frá søgu
Myndina omanfyri sá eg í myndabók hjá Malvinu á
Dunga. Eg havi ongantíð áður sæð mynd tikna av
hondbóltsvøllinum og oman í Gundadal. Myndin
er tikin seinast í 50-árunum. Tú sært báðar
tennisvallirnar og fótbóltsvøllin.
Vit skulu jú fram til miðskeiðis í 70-árini, tá
myndin broytist, og nýggi Ovaravøllur varð gjørdur,
og tey fóru at gera R.C. Effersøes gøtu. Har er eisini
gamla B36-húsið, meðan tú ikki sært HB-húsið, sum
stóð fram við ánni yviri ímóti Gundadalsvegnum..
Áin var opin tá.
Vit skriva nú 2011, og tú kanst hugleiða um, hvussu
stendur til í Neistanum á 80 ára føðingardegnum.
Tú hevur sjálvur havt tilknýti til felagið í skjótt
hálvthundrað ár. Eg kann bara boða fólki frá, at
Hondbóltsfelagið Neistin í 2011 er í góðum hondum.
Vit hava góða nevnd, fíggjarliga sterkt stuðlafelag, og

nógv eru fólkini í ymsum bólkum, sum taka hond í,
tað veri seg eisini foreldur og fyrrverandi spælarar.
Neistin hevur sett sær málið at byggja nýggja høll
við Landavegin, sum lýkur altjóða krøv. Byggiloyvi
er fingið til vega og tekningar gjørdar. Vit vita á leið,
hvat høllin kostar at byggja, men enn er ikki gjørt
av, hvør skal byggja høllina. Landið letur ikki longur
stuðul til hallarbygging, men Neistin fær mvg-ið
afturgoldið. Tíverri er málið í skrivandi løtu ikki
endaliga avgreitt í løgtinginum.
Høllin við Landavegin bøtur ikki bara um
venjingarumstøðurnar hjá Neistanum. Høllin á
Hálsi og Hoyvíkshøllin verða umvældar og útbygdar,
og kyndilsfólk, sum vilja vera í Gundadali, fáa eins
góðar venjingarumstøður, tá ið neistafólk fara úr
høllini Hálsi. Fleyr, Kyndil og Neistin koma framvegis
at vera felags um Gundadalshøllina.
Tað er mín vón, at Neistin, elsta hondbóltsfelag í
Føroyum, eisini næstu árini fær góðan byr. Nýggj
ættarlið og foreldur at neistaspælarum hava nú
tikið yvir leiðsluna í Neistanum, og hetta fegnast tú
um. Vit eldru kunnu vegleiða og taka hond í, tá ið
boð eru eftir okkum. Eg má endurtaka, at Neistin
er í góðum hondum, og hetta vil eg takka øllum
neistafólkum fyri.
Nú gleða vit okkum til FM-finalurnar í bestu
deildunum, har Neistin er annað liðið í bæði
mansfinalunum og kvinnufinalunum.
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Minihondbóltur

1 og 2 flokkur
Aftasta rað: Guðrun Horn, venjari og Teis Horn Rasmussen, venjara
St. f. v: Julia Seloy, Judith Rasmussen, Heðin W. Samuelsen, Bára Isaksen, Ragnar Rasmussen,
Maria Esbernsdóttur og Steen L. Person
Húkandi f. v: Karl Thomsen, Rutt Olivia Havmann, Tóki Hákunarson, Maiken Skovbo, Frida Jacobsen,
Sofus Jacobsen og Martin Bogasson Jacobsen.
30 |
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Gentur 10 a

Gentur 10b

St.f.v: Anna Heðinsdóttir Clementsen, Ingun Kristina Persson, Guðrið Múller
og Siri Ann Persson, venjari
Húkandi f.v: Bjørk Sørensen, Judith Eyðundóttir, Rannvá Jacobsen og Sólbjørg Høj
Fremst: Katrin Dahl Hanusson, venjari

Aftasta rað: Fríðhild Maria Terjadóttir Jacobsen, venjari, Katrin Dahl Hanusson, venjari,
Guðrun Horn, venjari og og Nanna í Stórustovu venjari
St.f.v: Kristina Debes Jacobsen, Marjun Óladóttir Danielsen, Heiðrun Isaksen, Tea Staksberg,
Margreta Rasmussen og Barbara við Brúgv
Húkandi f.v: Hildur Magnussen, Andrea Terjadóttur Jacobsen, Eyð Patursson, Bjørt Thomsen,
Vár Miðberg og Hildur Háfoss
Fremst: Armgarð undir Leitinum

Dreingir 10a

Dreingir 10b

St.f.v: Harald Bjørgvin, venjari, Dánjal Ragnarsson, Bartal Gregoriussen, Tróndur Mikkelsen,
William Klein, Julian Kragesteen og Jón Kragesteen, venjari
Húkandi f.v: Símun Fríði Nielsen, Vernar R.Olsen, Bjartur Hansen, Fríði Magnussen og
Jóhannes Bjørgvin
Fremst: Jón á Argjaboða og Rúni Rasmussen

St. f.v: Rúna Wardum, venjari, Pauli Høj, Anton Stórá, Julius, Robert Jacobsen,
Heðin Mortensen, Jónas Rasmussen, Sverri Petersen og Gilli Holm
Húkandi f.v: Gilli Brend, Niels Johnsson, Ludvík Breckmann, Heðin Huusgaard,
Tóki Bak Sørensen, Tórálvur Mohr, Pole Nólsoy, Pætur Joensen og Brandur Matras
Fremst: Heini Karbeck Hansen og Hendrik Jacobsen
Vantar á myndini: Hørður Lognberg
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Dreingir 10c

Gentur 12a

St. f. v: Brian Heinesen, Tummas Richardt, Sámal Pauli Petersen, Bartal Petersen,
Jóhannes Eyðunsson Dalsgarð og Jákup Hanusson, venjari.
Húkandi f.v: Agnar Petersen, Rógvi Skála, Magni Árting Mørk og Ragnar Skála.
Fremst: Stefan Debes
Vanta á myndini: Martin Mørk og Kristian Martin Skála, venjarar

St.f.v: Súsanna Mørk, Bjørk Højen, Sigrið Ísheim, Joanna Ziskason Viðoy, Bára Arge Brekká
og Jákup Hanusson, venjari.
Húkandi f.v: Guðrið Thomsen, Natalia Thomassen, Eyðbjørg Nattestad Kass, Jóna Skoubo,
Rakul Pólsdóttir Hentze og Bára Joensen.
Fremst: Elisabeth Vang
Vantar á myndini: Laila Neshamar

Høvuðsstuðul hjá ungdóminum

Dreingir 12a
St.f.v: Terji Mørk, venjari, Julian Kass, Rói Mørk Hentze, Jónsvein Dulavík, Rói Zachariassen,
Ragnar Samuelsen og Áki Mørk, venjari
Húkandi f.v: Rani Allansson Dalsgarð, Pál Niclasen, Jóhannes Agnarsson, Tóki á Rógvu Joensen
og Karl Martin Olsen
Fremst f.v: Hákun Skoubo Dalsgaard og Bjartur Nielsen
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Gentur 12b

Gentur 14a

St.f.v: Valborg T. Jacobsen, Elisa K. Lindberg, Katarina Høj, Annika Clementsen, Drós Ragnarsdóttir
og Mildrið Jacobsen Nólsoy, venjari
Húkandi f.v: Gudrun Olsen, Fríða á Dunga, Gunnfríð P. Nólsoy, Lý Mortensen og Rannvá Dahl Hanusson
Fremst f.v: Sólvá B. Árting og Sára Poulsen

St.f.v: Dánjal Pauli Mohr, venjari, Brynhild Maria Haraldsen, Brynja Sveinsdóttir , Kristina Heðinsdóttir
Clementsen , Marianna Holm Jacobsen, Fríðhild Maria Terjadóttir Jacobsen og Jóhild Sørensen
Húkandi f.v: Súsanna Pálsdóttir Nólsoy , Lilja Mohr, Lea Reginsdóttir , Mona Dam Poulsen , Brynja Høj
og Matilda Borum Hansson.

Dreingir 12b

Dreingir 14a

St.f.v: Pól Ása Hovgaard, Gilli Samuelsen, Hugin Samuelsen, Hávard Patursson og
Teitur Magnusson, venjari
Húkandi f.v: Jens Guttesen, Bojan Andonov, Dánjal Berg, Ingi Arge og Petur Haraldsen

St.f.v: Einar Martin Jacobsen, venjari, Edvard Jacobsen, Brandur Mohr Simonsen,
Tróndur Sundstein Petersen, Torkil Mørk Hentze og Flemming Raben, venjari
Húkandi f.v: Rói Berg Hansen, Teis Horn Rasmussen, Neli Heldarsskarð,
Hjalti í Jákupsstovu og Heini Ronnaston
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Gentur 14b

Gentur 14c

St.f.v: Lena Hansen , Súnhild Jacobsen, Guðrun Eyðfinsdóttir, Tórhalla Thorsteinson,
Martha Petersen, Aðalbjørg Kristjansdóttir og David Edvardsen, venjari
Sitandi f.v: Eyðleyg Súnadóttir, Linnea Petersen, Kristina Petersen, Unnur Veihe
og Barbara Nolsø

St.f.v: Birita Jacobsen, venjari, Kristina Djurhuus, venjari, Linda Klein, Magdalene Mørk,
Ása Maria Michealsen og Armgarð Mortensen, venjari
Húkandi f.v: Sunniva Vatnsdal, Birita Dam, Anna Háberg, Rannvá á Dunga, Diana Jacobsen
Fremst f.v: Sanne Petersen og Emma á Dunga

Dreingir 14b

Dreingir 17b

St.f.v: Einar Martin Jacobsen, venjari, Hallur G. Andreasen, Hanus Fuglø,
Brandur M.Simonsen og Beinir Henriksen
Húkandi f.v: Julian Lava, Bjarni Rasmussen, Jógvan Eli Hovgaard, Jóhan Thomsen
og John í Innistovu

St.f.v: Flemmin Raben, venjari, Karstin Højgaard, Kristin Háberg, Páll Kjartan Nattsetad,
Heðin Laksá og Gilli Lorentzen
Húkandi f.v. Jógvan Andreasen, Gunnar L. Hansen, Bjørn Mohr, Alex Buha og Rúni Eliasen
Vantar á myndini: Sophus D.Christiansen, venjari
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Gentur 17a

Gentur 17b

St.f.v: Dánjal Pauli Mohr, venjari, Jenný Jónsdóttir Kragesten, Eir Berg, Marianna Holm Jacobsen,
Katrina Johansen og Kári Horn, venjari
Húkandi f.v:Brynja Høj, Lilja Mohr, Brynhild Maria Haraldsen, Stina à Kák Kolsker,
Nanna í Stórustovu og Kristina D. Christensen

St.f.v: Dánjal Pauli Mohr, venjari, Fríðhild Maria Terjadóttir Jacobsen, Armgarð Mortensen,
Kirstin Vang, Guðrið Poulsen, Birita Jacobsen, Kristina Heðinsdóttir Clementsen og Kári Horn, venjari
Húkandi f.v: Matilda Borum Hansson, Katrin Dahl Hanusson, Eydna Julianna Andreasen,
Lea Reginsdóttir, Jóhild Sørensen, Súsanna Pálsdóttir Nólsoy og Jórun Maria Dalbø
Fremst: Mona Dam Poulsen
Vantar á myndini : Brynja Sveinsdóttir

Dreingir 17a

2. deild kvinnur

St.f.v: Karsten Hansen, hjálparvenjari, Jónas Stórá, Hørður Mohr, Grímur S.Petersen, Terji Mørk,
Páll Kjartan Nattestad og Flemming Raben, venjari
Sitandi f.v: Árni Nielsen, Áki Petersen, Mikkjal Hansen, Beinir Ellefsen og Thorstein Balle
Vantar á myndini: Andras Joensen, Sophus D.Christiansen, venjari

St.f.v: Ata Høgnadóttir, Louisa Niclasen, Susan Brockie, Kerstin Rasmussen,
Edel Maria Christensen
Húkandi f v: Súna Mørk, Mildrið Jacobsen Nólsoy, Oda Andreasen
Fremst: Helena Dam
Vanta á myndini: Durita Rouch, Annika Eliasen og Fríðun Hansen
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1. .deild kvinnur

Neistin
steypavinnari
2011
Coca Cola kappingin

St.f.v: Birgir Hansen, venjari, Rakul Augustinussen, Eydna Jacobsen, Barbara N. Johannesen,
Elin Holm, Bára Hansen, Guðrun Patursson, Marta Poulsen og Sissal Høgnadóttir.
Húkandi f.v: Bára Simonsen, Joan Samuelsen, Rakul Magnussen, Jenny Kragesteen, Anja Eliasen,
Bryndis Hjartardóttir og Rúna Wardum.
Fremst Ruth Heen.

1. deild menn
St.f.v: David Edvardsen, útskiftingsleiðari, Sjúrður Thomassen, Heini Ragnarsson, Kristian Dulavík
og Kári Horn
Húkandi f.v: Teitur Magnusson, Jóhan Kristiansen, Guðfinnur Thorsteinsson, Rósing Rasmussen
og Herbjørn Lava
Fremst f.v: Janus Jacobsen og Bartal Hansen
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Propellos.fo

Rokningadepilin
Send og móttak talgildar rokningar fyri 0 krónur...
Vit hava nú gjørt tað ókeypis at senda og móttaka talgildar rokningar millum virkir og stovnar í Føroyum.
Hetta kanst tú gera við at knýta tína bókhaldskipan til Rokningadepilin ella senda og móttaka rokningar
beinleiðis á netinum.
Les meira á www.elektron.fo
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