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ØSSUR HANSEN
Tann 28. august gjørdi Tofta Ítróttarfelag avtalu við
Øssur Hansen um at standa á odda fyri B68.
Felagið hevur við hesum gjørt eina 2 ára avtalu
við Øssur‚ sum skal standa fyri arbeiðinum sum
høvuðsungdómsvenjara‚ høvuðsvenjara fyri
vaksnamannadeildunum og somuleiðis hava
ábyrgd av øllum tí ítróttarliga hjá felagnum.
Øssur hevur síðstu árini verið settur sum mennari
hjá FSF og hevur í hesum arbeiði vant fleiri av
U-landslið‚ men nú hann er settur høvuðsvenjari
fyri fótbóltinum hjá Tofta Ítróttrfelag, at
arbeiðspláss hansara verður á Svangaskarði,
og hesum eru vit sera glað fyri, tí vit ivast ikki í,
at hetta ferð at styrkja alt arbeiði í felagnum og
umhvørvið á Svangaskarði sum heild.
Hvør er so hesin Øssur Hansen, sum nú er
høvuðsvenjari?
Øssur er føddur 7. januar 1971.
Hann er miðvallar/ verjuleikari í vinstru síðu
og hevur slitið sínar barna skógvar á Toftum og
fótbóltsskógvar serstakliga fyri B68, men hann
hevur eisini verið nógv á landsliðnum‚ sum eru
blivnir 51 landsliðsdystir tilsamans, har hann
hevur skotið tvey mál.
Tann fyrsti dysturin á landsliðnum var ímóti
Norra í 1992‚ sum var tað sama árið‚ sum
hann bleiv Føroya meistari við B68.
Tann seinasti Dysturin var í 2002 ímóti Týsklandi‚
har Føroyar tapti 2-1Tey tvey málini sum Øssur
hevur skora á landsliðinum vóru bæði beinleiði skot
móti málinum, sum er ein av styrkinum hjá Øssur.
Tann fyrsta var eitt straffispart í 1992 í móti Malta.
Og hvør minnist ikki tað seinna í 2000 á Svangaskarði, sum var ein sonn frísparksperla av einum
máli‚ tá hann javnaði til 2-2 í mótið Slovenia.

Øssur hevur umframt at spælt við B68, eisini spælt
við øðrum felagum bæði í Føroyum og uttanlanda.
Her heima hevur hann spælt við táverandi GÍ har
hann vann steypakappingina.
Øssur hevur eisini spælt við B36.
Tað hava verið boð eftir Øssur frá útlondunum
og hann hevur roynt seg sum fótbóltsspælari í
Danmark, har hann spældi við Vejle Bk og somuleiðis spældi hann við B93, og hann hevur eisini
spælt við Herning Framad.
Í dag er Øssur 48 ára gamal‚ er giftur við Susan
og hava tey 3 børn og búgva her á Toftum.
Hann hevur venjaraprógv UEFA A og er klárur at
flyta B68 og alt felaði upp har sum tað hoyrdur
heima‚ nemmuliga í Betri Deildina.
Við bjóða Øssuri vælkomin sum venjara hjá
Tofta Ítróttarfelag.

