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Fyri summarsteðgin leikti Jann Ingi Petersen sín 
seinasta dyst fyri besta liðið hjá B68. Jann Ingi er 
nú vorðin 35 ára gamal, og við einum fulltíðarstarvi, 
sum fangavørður og við smáum børnum, røkkur 
tað ikki til toppfótbólt longur, umframt at Jann Ingi 
eisini hevur verið nógv darvaður av skaðum seinnu 
árini. 

Fótbólturin hevur eisini uttan iva fylgt nógv í  
uppvøkstrinum hjá Jann Inga. Pápabeiggjarnir 
Jógvan og Ingolf Petersen, og abbabeiggin Jógvan 
Martin Olsen, leiktu allir við B68 liðnum, sum 
kláraði seg so væl í 80’unum og byrjanini av 
90’unum. Tíðliga sást eisini, at Jann Ingi var eitt 
stórt talent, og hann hevði ikki meiri enn fingið 
aldur at spæla við í vasknamanna fótbólti, tá hann 
fyrstu ferð var at síggja á besta B68 liðnum í 2000. 
Hesi árini hevði B68 eisini eitt sera gott lið, og í 
2000, 01, og 03 vann B68 bronsuna, har Jann Ingi 
var ein av stuðuls leikarunum. 

Jann Ingi er eisini ein pressari, har hann fyri tað 
nógva hevur leikt á miðvøllinum. Hann er væl fyri 
tekniskt, umframt at hann eisini hevur eitt framúr 
gott skot. Fleiri ferðir hevur hann skorað, bæði við 
langskoti og frísparki. 

Jann Ingi hevur tvær ferðir roynt seg í donskum 
fótbólti; Fyrst sum heilt ungur í Fremad Amager 
og seinni í Skive. 

Eisini hevur Jann Ingi roynt seg nakrar ferðir á 
føroyska A landsliðnum, umframt at hann eisini 
hevur leikt fleiri dystir við U17 og U19 landsliðnum. 

Tíverri fyri bæði B68 og Jann Inga sjálvan, hevur 
hann sum sagt hesi seinastu nógvu árini verður 
darvaður av skaðum, og tað er spell fyri ein slíkan 
evnaríkan leikara sum Jann Inga. 

Nú Jann Ingi hevur takka fyri seg kunnu vit nevna, 
at hann sambært Faroesoccer, 
hevur leikt 311 dystir á besta 
B68 liðnum. Umframt B68 
hevur Jann Ingi eisini 
umboða NSÍ og Víking. 

Vit vilja við hesum takka 
Jann Inga fyri tíðina sum 
leikari á besta B68 
liðnum, og samstundis 
ynskja honum alt tað 
besta framyvir.

JANN INGI PETERSEN
Takkar fyri seg




