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Høgni Hansen

Hevur tú fast pláss til dyst á Svangaskarði og hvar?
Einki fast pláss, klári illa at verða á sama stað ov leingi,
tí eg eri so spentur.
Hvat heldur tú um kappingarárið hjá B68 inntil víðari?
Haldi at teir hava verði óførir, men teir hava
ikki havt marginalarnar á teirra síðu.
Størsta styrkin hjá B68?
Størsta styrkin er absolut teirra vilji at ofra seg fyri liði og hvørjum øðrum.
Lýs mótstøðuliðið (ÍF) stutt.
ÍF hevur nógvar góðar og royndar spælarar og so hava teir ein tann besta áleyparan í
Føroyum. Teir eru eitt lið, sum á einum góðum degi, kunna vinna á einum hvørjum liði.
Hvørjir heldur tú vera mest eyðsýndu leikararnir hjá liðunum báðum?
Hjá ÍF verður tað Uros og hjá B68 verður tað Áki sum verða mest eyðsýndu spælarir.
Hvat væntar tú, at úrslitið verður millum B68 og ÍF?
Vanti at vit okkara fyrsta sigur í ár. Úrsliti verður 2-1.
Størsta løtan sum B68-fjeppari?
Havi havt nógvar góðar løtur sum B68 fjeppari, men skal eg taka nakrar fram, so eru løturnar
tá meistaraheitini í 1984 -85 og 1992 komu í hús fremst í huganum.

FULLKOMILEIKIN HEVUR EITT NAVN. Hon eitur Rinka.
Hon er sterk. Sjáldsama vøkur. Rinka veksur seg til
í Føroyum og verður myndað av brimi og kyrru.
Tað er hetta, sum ger hana til heimsins besta laks.
Handfarin við nærlagni. Handfarin av náttúruni.
Hetta er Rinka.
Laksur úr Føroyum frá Mowi.

RINKA.FO

HÓPURIN
19. Hjarnar J. Johansen
21. Joakim Jürs
23. Jann Ingi Petersen
24. Áki Johannesen
25. Aron Reinert Hansen
27. Jákup Reinert Højgaard
28. Hilmar á Regni Højgaard
42. Tonni Jóhannus Thomsen

Høvuðsvenjari: Øssur Hansen
Hjálparvenjari: Aleksandar Jovevic
Málmansvenjari: Fróði Jensen
Liðleiðarar: Búi í Hjøllum,
Rani Hansen og Høgni Petersen
Fitnessvenjari: Kenneth Bergkvist

RADIOBÚÐIN

01. Erlend Jacobsen
02. Høgni Madsen
03. Ari Johannesen
04. Hjalti Strømsten
05. Aleksandur Ólavsson
06. Leivur Højgaard
07. Andri Benjaminsen
08. Chris Jastrzembski
09. Steffan Abrahamsson Løkin
10. Lukasz Cieslewicz
11. Bárður Ólavsson
14. Karstin Clementsen
15. Esmar Clementsen
16. Petur í Túni Petersen
17. Fríði í Túni Petersen
18. Helgi Johannesen

Radio og TV

Bátaútgerð

Bilradio

HÓPURIN
01. Líggjas Heðinsson
02. Gunnar Christiansen
03. Jan Ó. Ellingsgaard
04. Jens Joensen
05. Ólavur Niclassen
06. Karl A. Løkin
07. Bogi R. Petersen
08. Uros Stojanov
09. Filip Djordjevic
10. Ari Ó. Ellingsgaard
11. Steinbjørn Olsen
12. Hans Jákup Lervig
13. Jákup Nolsøe Olsen
14. Gundur E. Petersen
15. Jákup í Lambanum
17. Sámal Joensen

18. Pól Jákup Lundsbjerg
19. Jóhann Jøkladal Højbro
20. Jóhan Petersen
21. Tóri Nolsøe Olsen
22. Aron Kensson
23. Emil Weihe Joensen
24. Bjarti Jøkladal Højbro
25. Rúnar Johnsson
26. Dávid Petersen
27. Petur Meinhard Lundsbjerg

Høvuðsvenjari: Ólavur Larsen

Trygg og álítandi tænasta í 57 ár
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Navn og aldur?
Birgar Larsen - 41 ár
Hvat heldur tú kappingarárið hjá ÍF inntil víðari?
Tað sær nøkunlunda út, sum mann hevði væntað.
Klára seg væl ímóti teimum “smærru” og eru betri enn í fjør.
Hópurin er størri og meiri kappingarførur. Skítfult av ungum
fuglfirðingum eru á veg upp í vaksnamannafótbólt og her
eru nakrir øgiliga garvaðir kongar, ið vísa teimum vegin.
Her er okkurt gott at hóma og framtíðin sær bjørt út..
Lýs mótstøðuliðið (B68) stutt.
B68 eru, sum ÍF, eisini undir uppbygging. Nógvir ungir leikarar, ið læra frá onkrum
sera royndum leikarum. Royna at spæla góðan fótbólt og gera tað heilt gott.
Spæla sera skjótt og tekniskt. Kundu havt ein størri hóp, mangla bóltvinnarar og styrki.
Málið má verða, at halda seg í bestu deildini, so mann kann blíva við at byggja liðið upp.
Er ein ÍF leikari tær dámar væl og hví?
Nú vóru nógvir at velja í, men eg fari at taka Sámal Joensen,
tí hann dugur so væl at gera tunnel.
Hvørjir heldur tú vera mest eyðsýndu leikararnir hjá liðunum báðum Mikudagin?
Lukasz Cieslewicz, tí at hann - ífylgi Faroesoccer - hevur spælt 1 minutt meiri enn tað ber til:
541 minuttir í 6 dystum...
Hjá ÍF verður tað Uros Stojanov við einum reinum hattricki.
Hvat væntar tú, at úrslitið verður millum B68 og ÍF?
B68 2-4 ÍF.
Størsta løtan sum ÍF-fjeppari?
Nú var eg nakrar mánaðir gamal, tá Meinhardt Dalbúð plagdi at skalla nøkur mál og
ÍF gjørdust meistarar, so eg minnist ikki heilt hvussu tað føldist... Men tá Bartal knallaði bóltin
í kassan úti í Gøtu á seinasta leikdegi í yvirtíðini, so ÍF endaðu 1 mál frammanfyri teir babybláu
og hetta førdi við sær, at vit komu út í Europa at leika á fyrsta sinni.
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JOAKIM
JÜRS

Grein frá

Der er 15 danskere i den bedste række i Færøerne, men ingen har en
historie som Joakim Jürs. Den 24-årige målmand rejste derop for fire
år siden for at jagte en drøm som professionel – i håndbold. Nu er han
fast mand på sit klubhold i fodbold.
Straks efter kickoff tog en spiller chancen og
skød på mål oppe fra midten for at teste målmanden. Det mindede om noget, der foregår
i Serie 5, men det her var den bedste række
i Færøerne. Den optimistiske spiller kom fra
B36 Torshavn, de 11-foldige mestre.
Nede i B68 Toftir-målet stod danske Joakim
Jürs. Det var ham, som modstanderen ville
prøve af.
- Jeg syntes, det var useriøst. Men det gjorde
mig bare motiveret, fortæller Jürs.
B36-spilleren scorede ikke. I stedet endte
kampen 0-0, og Joakim Jürs kom på rundens
hold i den færøske liga. Men der var trods
alt en forklaring på, hvorfor B36 tyede til
den velkendte taktik fra seriefodbolden og
forsøgte at lægge pres på en formodet svag
keeper.

Indtil i vinter var Joakim Jürs nemlig slet ikke
rigtig fodboldspiller. Han var håndboldmålmand.

Drømte om at leve
af håndbold

Tilbage i sommeren 2017 var Jürs lige blevet
student, og han fristede en tilværelse som
andenmålmand i Køge Håndbold. Han havde
ikke skænket muligheden for et udlandseventyr en tanke, men en dag modtog han et opkald. Det var en håndboldtræner fra Færøerne,
der ville høre, om Jürs havde lyst til at spille for
hans klub.
Den danske målmand tænkte, at han lige
så godt kunne tage chancen og se, hvad det
kunne føre til. StÍF spillede i den bedste
række, og det kunne jo være, at skiftet kunne
føre noget større med sig.

- Det giver mig en
rigtig god mulighed
for at udvikle mig, at
jeg kun skal tænke på
håndbold, og jeg får en
masse erfaring med mig. Jeg
har lavet en aftale for et år for ”at
tjekke det ud”, og så må vi se til den tid,
om det er noget, jeg og de vil fortsætte med,
sagde Joakim Jürs til
Dagbladet Køge dengang.
- Drømmen er selvfølgelig at kunne komme til at leve
af at spille håndbold.
Joakim Jürs fik lejlighed og bil betalt af håndboldklubben, men måtte også arbejde ved siden af for at tjene
penge, så han fik job hos en bilforhandler.
Danskeren havde ikke spillet andet end hyggefodbold,
siden han stoppede som 16-årig. Indtil da havde han
spillet i Herfølge og Greve og blandt andet været på
hold med de senere Superliga-spillere Jonas Gemmer og Mikkel Frankoch samt ikke mindst landsholdsstopperen Joachim Andersen. Men teenageren Jürs var blevet træt af at løbe så meget til
fodbold, så han skiftede til håndbold.
- Jeg blev sat af holdet i fodbold, fordi jeg var rigtig
dårlig til at løbe. Jeg skulle ikke løbe så meget i
håndbold, så jeg tænkte, at det lige var mig. Da
jeg startede til håndbold, havde jeg aldrig rørt en
håndbold før, husker Joakim Jürs.

”DU KAN IKKE NOGET”

Fodboldspillet var altså langt fra fremmed for
håndboldmålmanden, men det stod eftertrykkeligt i skyggen. I Danmark havde han kun
spillet seriefodbold i sine ældste teenageår,
og både da han spillede håndbold i StÍF, og da
han skiftede til klubben KIF efter det første
år i Færøerne, spillede han hyggefodbold ved
siden af. Men kun når håndbolden alligevel lå
stille mellem sæsoner.
I foråret 2020 stoppede håndboldsæsonen i
utide, da indendørs idræt ikke var foreneligt
med coronanedlukning, men til gengæld fik
Joakim Jürs tid til at træne noget mere fodbold.
Endda med B68 Toftir, der spillede i den næstbedste række. Det kom i stand via B68-spilleren og kollegaen Andri Benjaminsen.
- De manglede en målmand, for de var kun én
til træning. Jeg kunne da godt stå på mål, sagde jeg. Så sagde han, at ”Du kan sgu da ikke
spille fodbold”, men jo, det kunne jeg sagtens,
fortæller Joakim Jürs.
Benjaminsen var dog ikke den eneste fodboldspiller, der tvivlede på, at ham håndboldmålmanden nu også kunne begå sig på et hold,
der jagtede oprykning til den bedste række.
- Jeg kom jo til træning med langt hår og pandebånd, og så var fordommene der allerede.
”Du er håndboldspiller, du kan ikke noget.” Jo,
jeg kan stå i vejen. Det har jeg prøvet før, siger
Jürs med et grin.
- Da jeg først trænede med dem, var der ikke
mere. Jeg fik at vide, at jeg var hurtigt nede i
forhold til, hvor høj jeg er. Jeg tror, de blev positivt overrasket over mine fodboldevner.

KUNNE IKKE SELV
SPARKE MÅLSPARK

Indtil håndboldsæsonen begyndte igen i
efteråret, var han reservemålmand i B68 og
nåede syv ligakampe på bænken. Jürs nåede
også at genindtage sin plads mellem stolperne
på håndboldholdet hen over vinteren, men
for tre måneder siden tog han den endelige
beslutning: Han ville stoppe helt til håndbold
og i stedet lægge al sin sportslige tid og energi
i fodbolden.
- Jeg var gået meget i stå i håndbold og syntes ikke, det var sjovt at spille mere. Jeg fik en
voldsom knæskade, som holdt mig ude i tre
måneder, og i min første kamp tilbage fik jeg
bolden i hovedet og pådrog mig hjernerystelse.
Så tænkte jeg: ”Jeg gider ikke mere.”
Træneren var også med på den, selv om klubben netop havde hentet den norske målmand
Erland Jacobsen, der havde en enkelt kamp for
Tromsø IL i 2020. Jürs var indforstået med, at
han skulle være reserve, men Jacobsen løb ind
i en skade efter sæsonens første kamp.
- Så jeg fik chancen og har stået siden, som
Joakim Jürs siger.
B68 Toftir tabte 3-2 i hans debut mod 07
Vestur, men allerede i hans anden kamp viste
han for alvor sit værd. Det var i førnævnte
kamp mod B36, da modstanderen skød på mål
fra midten. Fordommene stod faktisk i kø i det
opgør. Joakim Jürs var nemlig stadig præget af
sin knæskade, så han kunne ikke selv sparke
målspark, men måtte have en forsvarsspiller
til at gøre det.
- Jeg tænkte: ”De tror sikkert, det er, fordi jeg

er håndboldmålmand, jeg ikke kan sparke.”
Da vi spillede mod B36, kunne jeg også høre
træneren råbe: ”For helvede, drenge, pres
målmanden. Han kan ikke engang sparke
udspark.” Men jeg synes, det er sjovt med fordommene, for jeg har spillet fodbold i mange
år og ved godt, hvordan man spiller. Det er
ligesom at cykle. Man glemmer det ikke.
Men Joakim Jürs blev ikke udstillet som en
håndboldspiller. Han holdt tværtimod nullet
og blev udvalgt til rundens hold i den færøske
liga.
- Jeg fik meget at høre fra folk i bygden.
Mange kom over og sagde tillykke, selv om jeg
ikke anede, hvem folk var. Men det er meget
sjovt; nu er jeg blevet et kendt ansigt i bygden.
Alle kender alle heroppe, siger han.

Drømmen er selvfølgelig
at kunne komme til at leve
af at spille håndbold.

FREMMED KVINDE
KENDTE HANS NAVN

Fodbold fylder meget i Færøerne. Selv
om det selvfølgelig er i mindre skala end
snart sagt alle andre steder, er sporten allestedsnærværende. Så selv om Joakim Jürs
og kollegaerne er fyraftensproffer, føles det
næsten som at være på fuldtid.

frivillig styrketræning bagefter. Det, synes jeg
også, er superfedt, siger han.
- Fodbold heroppe er kæmpestort. Det er det,
man holder øje med. Når man kommer på
arbejde og har spillet kamp, kommer alle over
og vil snakke med én. Hvis man har spillet en
dårlig kamp, får man det at vide, og hvis man
har spillet en god kamp, får man det at vide,
smågriner Jürs.
Han fortæller en lille, men sigende anekdote
om, hvor hurtigt man kan blive et kendt ansigt
i et lille samfund som Toftir med 800 indbyggere.
- Jeg kom ned i en butik og skulle handle.
Jeg havde ikke set damen før. Jeg havde glemt
mit kort, og så sagde hun: ”Du kan bare blive
skrevet ned her. Så skylder du bare.” Fint nok.
”Ja, Joakim, hvad er dit telefonnummer?” Jeg
svarede også bare: ”Hvor kender du mit navn
fra?” Man bliver lynhurtigt kendt, hvis man
spiller fodbold i bygderne rundt omkring.
- Det var ikke sket, hvis jeg spillede håndbold.
Overhovedet ikke.
Joakim Jürs fik aldrig opfyldt sin drøm om
at leve af kun at spille håndbold. Foreløbig
kan han heller ikke leve af fodbolden alene.
Han er i lære som industritekniker og tjener
lærlingeløn.
Spørgsmålet er så, om han har konverteret
håndbolddrømmen til en fodbolddrøm.
Håber han stadig, at han kan komme til at leve
af sin sport?

- Opmærksomheden er helt vild. Alle ved,
hvordan det er gået i weekenden. Man føler
sig lidt som professionel, selv om man ikke er
det. Man træner også, som om man er profes- Det ved jeg sgu ikke. Lige nu er jeg i gang
sionel: møder op to timer før træning, træner
klokken 18, hygger, spiller dart, og så er der så med at tage en uddannelse. Fodbolden er jo

ikke nummer et. Jeg bruger selvfølgelig meget
tid på det og træner hver dag, men man kommer ikke til at leve af det heroppe på Færøerne,
siger Joakim Jürs.
- Jeg tager det, så langt det kommer. Men
det kunne være sjovt at være én af de bedste
heroppe. Det kæmper jeg for at blive.
Joakim Jürs er 24 år og således ikke længere en
udviklingsspiller, men hvem ved, hvor meget
potentiale der gemmer sig? For tre måneder
siden var han end ikke fodboldspiller.

NÆSTI DYSTUR
v.
Sunnudagin 2. mai

BAKKAFROST - EIN FØROYSK
FYRITØKA Í HEIMSFLOKKI
Bakkafrost samtakið er einasta alisamtak í heiminum, har virðisketan fevnir heilt frá framleiðslu av fiskamjøli og
lýsi (ið verður nýtt til fóður) til lidna vøru. Laksurin verður síðani útfluttur sum hágóðskuvøra til góðskutilvitaðar
kundar kring allan heim. Eftir liggur ein stór virðisøking í Føroyum.

FISKAMJØL OG L SI
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FÓ UR

GÓ SKING

SMOLTALING

SJÓGVALING

· Bakkafrost framleiddi uml. 41.000 tons av laksi í 2013
· Uml. 40% av føroyska vøruútflutninginum er laksur. Laksur er harvið Føroya størsta útflutningsvøra
· Fleiri enn 1000 fólk fingu løn frá Bakkafrost samtakinum í 2013 (umroknað – 640 heiltíðarstørv)
· Føroyskur laksur inniheldur nógv Omega 3 og er tí serliga heilsugóður kostur

WWW.BAKKAFROST.COM

