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Viðmerkingar

Land-gruns-markið
Samráðingamar um land- 
grunsmarkió t*ru endaðar. 
Miðlinjan skuldi verða 
mark sambært altjóða hav- 
rættinum.

Av tí økinum, sum ivi var 
um, tí gráu leiðini, fóru 
bretar avstað við 85'/í, og 
føroyingar fmgu bert 15'í, 
enntá av tí økinum, sum 
verður mett mest áhuga- 
vert í oljuhøpi. Dávid vann 
á Goliat, segði formaðurin í 
uttanlandsnevndini á løg- 
tingi. Menn kappast um at 
rósa hvør øðrum og avtal- 
uni.

Hetta minnir ikki sørt 
um, tá ió Føroyar onkuntíð 
hava tapt 5-0 í fótbólti 
ímóti útlendskum stórliði. 
og flestu føroyingar tví- 
hildu um, at tað vóru vit, 
sum høvdu vunnið stórt 
allíkavæl.

Upprunakravió hjá bret- 
um er almannakent, tað 
rakk langt norður í før- 
oyskt øki.

Tað er bláoygt at sam- 
meta samráðingarúrslitið 
við upprunaligu bretsku 
krøvini, tí hesi krøvini vóru 
órómilig og kundu ikki tak- 
ast í álvara. Hetta hava 
bretar sjálvir viðgingið 
seinni. Hetta krav søgdu 
vit sjálvandi kortanei til.

H vør fekk  
bretar at slaka
í sjónvarpssendingini 
Krosskasti royndi Anfinn 
Kallsberg løgmaður at 
sannføra hyggjararnar um, 
at tað var hann, sum hevrði 
fingið bretar at slaka. 
Sjálvur vísti eg á, at bretar 
høvdu slakað 95'? , áðrenn 
Anfinn gjørdist løgmaður.

Ein neyvari útrokning 
vísir, at talan er um meir 
enn 95G.

Fiskiøkið er ikki broytt i 
stødd, tað er tað sama, sum 
tað hevur verið, síðan sjó- 
markið fór út í 1977. Men 
nú eru fastar reglur fyri,

Viróió tjóófuglin
eisini eftir grækarismessu

hvør kann fiska og hava 
eftirlit við økinum.

Tó hoyrir ein geiri uppá 
góðar 1100 km av føroysk- 
um landgrunni upp í hetta 
felags fiskiøki.

Sjálvandi er eingin av- 
tala, f>Tr enn undirskrivað 
er endaliga, ella, sum mað- 
urin segði, eingin fiskitúr- 
ur er veruliga endaður, fyrr 
enn lastin er seld.

Tí kann av røttum sigast, 
at hesin túrurin var langur, 
meira enn 20 ár tilsamans, 
átta av teimum undir før- 
oyskari leióslu við løg- 
manni sum skipara. Av tí, 
sum bretar høvdu lætt 
skipió við, komu 96' í aftur 
í lastina, áðrenn Anfinn 
gjørdist løgmaður, og bert 
4'/», meðan hann var løg- 
maður. Og tað er alt ov lítið.

A llir flokkar 
sín lciklut
Tað hevði verið skeivt ikki 
at sagt, at hesum máii hava 
allir flokkar a løgtingi sín 
leiklut í. Okkara embæt- 
isfólk og ráðgevarar eiga 
eisini sín stóra leiklut.

Eg eri sannførdur um, at 
lands.stifrið handlaði skeivt 
og í panikki, og at meira 
kundi fingist butlurúr, ella 
rættari sagt, at missurin 
kundi verið minni.

At teir, sum slakaðu ov 
tiðliga, nú aftaná endur- 
taka upp í saman, at tað 
einasta alternativið til 
slakingina var dómstólurin 
í Haag, tað er tað reina 
tvætl.

Fyri tað fyrsta hava teir 
sagt tað so mangar ferðir 
fyrr Fyri tað annað var 
slettis eingin vandi fyri 
hesum iongur. Seinastu tfð- 
ina eru tað bretar, sum 
hava havt nógv størri 
skund at fáa málið avgreitt 
enn vit føroyingar.

Eg eri eisini sannførdur 
um, at søgumenn 1 hesum 
máli fara at geva Sam- 
bandsflokkinum rætt.

Edmund Joensen
formaður
Sambandsfloksins

O rdaskifti

Fíggjarmálastýrið má virða gjørdar avtalur
at næmingar. læraraiSáttmálasamráðingarnar 

fyri hesa ferð eru um at 
vera avgreiddar. Eitt av fáu 
feløgunum, sum enn íkki 
hava skrivað undir. er Yrk- 
isfelagið hjá Studenta- 
skúla- og HF lærarum 
(YF), og nú kann tað enda 
við, at læraramir fara í 
verkfall komandi friggja- 
dag tann dagin tá munn- 
ligu próvtøkurnar hjá 2. hf 
eru settar at byrja.

Tað er væl skiljandi, at 
næmingar, foreldur og onn- 
ur órógvast og undrast, hvi 
hetta skal vera so. Vit 
undrast eisini um, at tað 
ikki skal lata seg gera at 
finna eina semju, og vit 
halda, at arbeiósgevarin er 
sera stívrendur við íkki at 
vilja virða tað, sum semja 
áður er pjørd um.

Ósemjan snýr seg í høv- 
uðsheitum um tveir lutir.

Annar er lønarkravið. 
Tann spumingin fara vit 
ikki at gera viðmerkingar 
til her, og vit rokna við og 
hava tað álit á pørtunum í 
trætuni og semingsmonn- 
unum, at tað, sum í øllum 
øðrum førum fer at bera til 
at finna eina semju um 
hetta.

Hin spurningurin er há- 
markstalið a næmingum i 
flokkunum (24). Hetta er

eitt prinsippielt mál, sum 
YF og landsstýrið i fjør 
gjørdu semju um. Figgjar- 
málaráðharrin, sum er ar 
beiðsgevari hjá YF, var ikki 
komin í heita sessin tá. og 
vit loyva okkum tí hervið at 
lýsa fyri honum søguliga 
høpið undir semjuni i fjør, 
og harvið hvi vit halda, at 
hetta hámarkstalió als ikki 
er ein samráðingarspum- 
ingur, hvørki hesa ferð ella 
í framtíðini.

í 1991 gjørdi landsskúla- 
fyrisitingin, L8F, av, at 28 
næmingar skuldu vera i 
tveimum 1. flokkum í 
Studentaskúlanum í Eyst- 
uroy. Læraramir mót- 
mæltu og vístu á siðvenj- 
una, at tað ongantíð høvdu 
verið flein enn 24 na*ming- 
ar í einum flokki. LSF 
kveistraði hetta av borði- 
num og segði, at siðvenjur 
kundu broytast. og lærar- 
amir slerdu seg til tols við 
hesum.

í 1992 var landskassm 
tómur. Landsstýrið vildi 
spara -  eisini a okkara øki

ogYF og LSF samráddust 
um, hvussu hetta kundi 
lata seg gera Urslitið var. 
at læraramir hildu fri í 
eina viku uttan løn á heysti 
í 1992. í hesum sambandi 
eydnaðist YF formliga at

fáa sligið fast, at óskilió við 
stóru flokkunum frá 1991 
ikki skuldi endurtaka seg.

Semjan um frívikuna og 
sparingina gekk út uppá. 
at fyri vikuna, sum YF lim- 
írmr mistu. gekk LSF vió 
til:
1. »at næmingatalið í ein- 

um studentaskúla- og 
HF flokki eigur vanliga 
ikki at fara upp um 24. í 
undantaksføri kann tó 
verða farið upp um 24 
næmingar. Avgerð um 
hetta skal veróa tikin í 
samráði við YF ..,

2. >at seta meiri pening av 
enn higartil til dagfør- 
íngar av útbúgving íær- 
aranna..

3. at ein langtiðarætlan 
verður gjørd um flokka- 
tal a skúlum við støði í ti 
plássi, ið skúlamir hava, 
og við støði í hesum verð- 
ur funnið fram til eina 
samsvarandi játtan-.

Landsstýrið fekk sína spar 
ing beinanvegin, men ágoð- 
in, sum YF hevur fingið av 
semjuni, hevur verið meira 
ivasamur. Punkt 3 gjørdi 
LSF ongantíð nakað við. 
punkti 2 mundi tað vera so 
sum so við, og 1 januar 1998 
matti YF vera í verkfalli 
nullum tríggjar og fýra vik-

ur, tí myndugleikamir ætl- 
aðu at taka aftur tíið em- 
asta, sum teir góvu 1 1992

Verkfallið í januar 1998 
endaði við einari semju 
millum Fíggjarmálastyrið 
og YF, har tað enn eina ferð 
varð staðfest, at vanliga 
eigur næmingatalið i ein- 
um studentaskúla- og HF 
fiokki ikki at fara upp um 
24, og at aáttmahn skuldi 
veráa dagførdur sambært 
hesum.

Nú vil YF hava hetta i 
sáttmálan. Tað vil lands- 
stýrið ikki. Samráðingar- 
leiðarin hjá teimum sigur, 
at tá ein sáttmáli er upp- 
sagdur, so er einki gald- 
andi, og tað skal so at siga 
byrjast frá botninum.

Tað er rætt, at vit hava 
onga høvuðsavtalu, og tað 
er rætt, at i prinsippinum 
er eingin sáttmali gald- 
andi, men siðvenjan er, og i 
taó hava vit sæð hesar 
síðstu vikumar, nú nýggir | 
sattmálar eru undirskriv- j 
aðir, at i samraðingum í  
verður støðið tikið i ti. sum 
hevur verið galdandi, og tá i 
YF hevur goldið so nógv ! 
bæði í 1992 og í 1998 fyri at 
fáa 24 talið upp a pláss, so 
eiga øll at skilja - og tað j 
álit hava vit á landsstyris- j

ger at hetta kann ikki 
vera ein samraðingar- 
spumingur hesa f’erð.

Tt eru okkara ráð, at 
sáttmálin verður dagførdur 
sambært avtalum fra 28 
januar 1998. soleiðis at 
naumngarnir kunnu fara 
til provtøku eftir kunn- 
gjørdu ætlamni, og soleiðis

onnur avvarðandi faa trygd 
fyri. at hetta sirkusið ikki 
fer at endurtaka seg ár 
eflir ár

Kambsdalur 
hin 14. mai 1999 
Joannes Hansen 
Kári Nolsø«* Olsen 
limir i YF

j a v r it ]

Scmja millum 
FÍRgiarmálasiry'rið 

ug
Yrkisfelag Studentaskula- og HF-lærara 

um næmiuuatal í flnkkuni

Rætturin til at velja skúla til børn síni
Eri varamaóur Fólkafloks-
ins í Suðurstreymoy og 
havi í hesum sambandi 
verið ínni fyri Óla Breck- 
mann triggjar ferðir hesa 
tingsetuna. 18. mars setti 
eg landsstýrismanninum i 
skúla- og mentamálum, 
Signari á Brúnni, ein fyri- 
spurning viðvíkjandi før- 
oyskari frískúlalóg. Spum- 
ingamir vóru hesir:

1. Hevur landsstýrismað- 
urin ætlanir um at gera 
uppskot til eina føroyska 
lóg um frískular at leggja 
fyri Løgtingið?
2 Nær verður hon løgd fyri 
Tingið?

Fari at viðgera svarið, sum 
eg fekk, og fari samstundis 
at gera viðmerkingar til 
málið

í hesum døgum verður 
nógv tosað um frælsi. Bu- 
skaparligt frælsi at duga 
at standa á egnum beinum 
At taka ábyrgd av egnum 
avgerðum.

I Føroyum hava vit onga 
fnskulalóg øll londini 
kring okkum, sum vit van- 
liga meta okkum við, hava 
friskúlalógir. Men í Føroy- 
um kunnu foreldur ikki 
velja millum ymisk skúla- 
tilboð og hetta er ikki, tí 
at spurningurin ikki hevur 
verið frammi fyrr. Tf má eg 
spyrja: Hava vit ikki and-

ligt frælsi í Førovum? - og 
hvussu kunnu vit tosa um 
búskaparligt frælsi, ta ið 
hægri myndugleikar ikki 
tora at lata nakra ábyrgd 
til foreldrini, íð hóast alt 
eiga børnini?

Sambært heimsyvirlvs- 
ing 8T §26 stk 3 stendur: 
■Foreldur hava I. nvtt til at 
velja, hvat slag uv undir- 
vising skal verða givin 
børnum teirru, -

Vit mugu sostatt hava 
møguleikar fyri at velja 
millum ymisk skúlatilboð.

Vit mugu lita á, at for- 
eldur eru før fyri at taka 
avgerðir um, hvønn skula 
tey ynskja at koyra síni 
bøm.

Vit mugu líta a, at lær- 
arar eru fiørir fyri at taka 
ábyrgd av síni undirvísing.

-  Vit niugu hava eina frí- 
skúlalóg, ið tryggjar, at fri- 
skúlar hava greiðar reglur 
at halda seg til.

í samgonguskjalinuin 
stendur greitt, at møgu- 
leiki skal vera tvri frí- og 
eft irskuI um . Tað er got t, at 
arbeitt verður við at faa eft- 
irskúlar i Føroyum. Nógv 
ung fara helst at nyta 
henda nýggja møguleika. 
Eisini er tað gleðiligt, at 
hugsað verður um at geva 
teimum menningartarn- 
aðu tilboð í Førovuni.

Men at friskúlalógin 
verður av ongum, kann

íkki goðtakast. Samgongan 
hevur bundið seg til at ar- 
beiða við ti, sum hon hevur 
sett sær fyri í samgongu- 
skjalinum.

Møguleikin f>TÍ at seta 
friskúlar á stovn er tengd- 
ur at fíggjarligari orku, og 
aftur her kemur friskula- 
lógin inn í Danmark rind- 
ar landið upp í 85'? av 
rakstrinum. Foreldur 
gjalda sin part dgtaðgera  
tey, hoast tey gjøgnum 
skattin eisini rinda fyri 
fólkaskúlan.

í svarinum uppá fyri- 
spurmngin stendur: -Um  
ætlanin við eini løgtmgslóg 
eratgeva betri møguíeikar 
at seta friskúlar á stovn, 
kann taðfara at kotna okk- 
um aftur um brekku i 
ólukkumáta.

Gjørdist kløkk, ta ið eg 
las hetta, ti at landsstýris- 
maðurin orðar seg soleiðis,

tó uttan at koma við hald- 
góðum grundgevingum.

V'íst verður á, at undir- 
vísingarmøguleikarnir á 
einum lítlum skúla verða 
skerdir Her veldst sjálv- 
sagt um, hvussu smáar 
skúlar, hugsað verður um, 
men nógvir fyrimunir eru, 
tá ið skúlar ikki eru ov stór- 
ir. Hetta munnu flestallir 
lærarar vera samdir um. 
Vit kunnu so eisini spyrja: 
Hví hava vit 47 heilt smáar 
skúlar kring landið, tá ið

undirvisingarmøguleikar- 
nir verða so nógv skerdir?

Vit mugu sláa fast, at 
møguleiki er ikki fyri at 
seta frískúlar a stovn i dag, 
tí vit hava onga lóg á øki- 
num. Tí ber ikki til at tosa 
um at gera møguleikamar 
betri.

Kortini hava vit ein fn- 
skúla í Føroyum. Advent- 
istaskúlin í Havn er fn- 
skúli, og har ganga 103 
næmingar Plásstrot er, ti 
landið ruidar einans 85'í 
av læraralønunum, so tor- 
ført er at byggja ut. Sam- 
koman rindar arliga undir- 
skotið, og tiskil hava vit ein 
friskúla í Føroyum. Var 
plass fyri øllum. sum 
ynsktu at ganga har, vóru 
umleið 180 næmingar So 
tørvurin er heilt greitt til 
staðar og talan er íkki um 
ein heilt lítlan skúla við 
skerdum møguleikum.

Vit skulu íkki vænta. at 
ein fnskuli kemur í hvørja 
bygd i Føroyum. í 1988 
gingu 10*? av donsku 
skúlabørnunum í fnskúla, 
og í Keypmannahavn var 
talið 22'4. Hetta er ein 
ábending um, at størri 
møguleiki er at stovna fr- 
ískúlar á stórplássum. Ti 
eitt ávíst næmingagrund- 
arlag má vera. Hetta 
tryggjar ein friskulalóg

Um kanska tveir friskúl- 
ar komu afturat í Havn

og einstakir skular i øðrum 
byum knng landið høvdu 
nógvir trupulleikar verið 
lovstir. V'it kenna alt ov væl 
til stóra trýstið á ávísar 
skular í Havn. Summi fólk 
í Havn senda børn sini i 
skúla á Velbastað. hoast 
tey mugu gjalda komm- 
unupartin sjálv.

Frískúlar høvdu eisini 
elvt til, at kapping varð um 
na*mingamar. Kanningar 
benda heilt greitt á, at alt 
skúlaverkið mennist, um 
fleiri skulatilbml eru at 
velja í. Hjaveiðan av kapp- 
ingini er m.a :

at einstaki skulin skal 
•seya • seg. Greiða frá, hvi 
foreldur just skulu velja 
tann skúlan.
-  at lærarar i størri mun 
seta orð á, hvøija undir- 
vising teir kunnu bjoða 

at heimini verða i størri 
mun dngin inn í skula- 
heimin hjá børnunum 

Eitt, sum eisini er vert at 
nevna, er, at nænnngar 
í friskulum eru biligari 
enn fólkaskúlanæmingar- 
nir. Talan er um rættiliga 
stóran mun.

Fari ikki at koma nærri 
at figgjarligum og náms- 
frøðiligum spurmngum, ti 
at hava eina frískúlalóg er 
ein spurningur um rætt- 
indi. At tey, sum ynskja ein 
annan skúla enn fólkaskul- 
an, skulu hava møguleika

at stovna og reka em fn- 
skula.

Eftir drugva orðaskiftið 
23. april spurdi Signar a 
Brunni Folkaflokkin, hvor- 
ja støðu løgtingslimirnir 
høvdu til eina friskúlalóg. 
Fólkaflokkurin mælti hon 
um til at nyta donsku fn- 
skúlalógina sum grundar- 
lag Landsstýrisinaðunn 
segði. at hann vildi gera 
eina føroyska fnskulalog 
Hetta merkir. at gongd er 
komin a málið. Nógv, bæði 
foretdur og lærarar. bíða 
eftir føroysku fnskúlalóg- 
ini. Tað hevði kanska verið 
hoskandi at lagt fnskula- 
lógina fram saman við eft- 
írskulalógini. ið verður lið- 
ug uin arsskiftið. 8o hevði 
samgongan longu avgreitt 
tvey týdningarmikil mál í 
stevnuskránni.

Katrin  l). Johansen

Hvør er gullhønan, og hvør er neyðareggið í tórsvallarmálinum?
Inntøkurnar hjá Tórs- 
vølli, fara tær at koma 
frá fótbóltinum ella 
frælsa ítróttinum? 
Áskoóari, ið hevur 
gingid regluliga til fót- 
bólt í fimm londum, 
spyr bara.

Fyrst vil eg takka navna- 
bróður Ziska fyri viðmerk- 
ingina. Nú hava vit báðir so 
sett í gongd eitt forHerað 
orðaskifti, og ætli mær ikki 
at vera minni forHeraður. 
Tað var skeivt at draga 
læraraskúlavøllin fram, 
ber yvir við mær í hesum. 
Men sært tú! Eg havi, sum 
flestu landsmenn mínir, als 
einki skil fyri frælsum 
ítrótti, helst stavar tað fi á 
manglandi áhuga. Tó, líka 
lítið sum eg havi skil fyri 
frælsum ítrótti, hevur Heri 
Ziska skil fyri fótbólts- 
áskoðaraumstøðum, fót- 
bóltsstemningi og hvat tað 
er, sum fíggjar ein leikvøll

Inntøkurnar 
hjá Tórsvølli
Fyrsti spumingur, vit eiga

at seta okkum sjálvum, er: 
Hvøijar vera inntøkurnar 
hjá Tórsvølli, hvat skal 
fíggja hann? Tórsvøllur fer 
at fáa burtur av atgongu- 
merkjum, ið verða seld til 
Europa-Cup dystir og 
landsdystir, lýsingarinn- 
tøkur og sjónvarpsrættindi 
í sambandi við somu dystir.

Tí spyiji eg teg, Heri 
Ziska: Hvussu nógvar inn- 
tøkur fer frælsi ítrótturin 
at útvega Tórsvølli? 
Hvussu nógvar áskoðarar 
hava tit havt til FM á 
Svangaskarði? Hvussu 
nógv hava tit fingið inn í at- 
gongumerkjum? Hvussu 
nógv eigur deildin fyri 
frælsan ítrótt á bók? - Ella 
tit hava kanska valt eina 
null-loysn?

Bert h á lv »n  sann- 
leikan um Wemhiey
Sum sagt, Heri, øll tey 92 
ligaliðini i Onglandi hava 
onga rennibreyt rundan 
um vallirnar, men hvat so 
við Wembley? Jú, her hevur 
Heri bara sagt hálvan 
sannleikan. Wembley skal 
hava eina mobila/trans-

portabla, skipan har áskoð- 
arapláss skulu koyrast ut 
yvir rennibreytina í sam- 
bandi við allar teir rugby 
union, mgby-league og fot- 
bóltsdystirnar ið verða á 
Wembley. Hetta fyri at 
varðveita fótbóltnrómin / 
rugbyrónun, t.e. •>stemning- 
in«, sum Heri Ziska hevur 
so lítlar royndir við. Men 
møguliga “gloymdi* Heri 
Ziska at nevna hesa mo- 
bilu/transportablu áskoð- 
araskipan?

Annars verða tað Wemb- 
ley og 15 aðrir vøllir (við 
ongari rennibreyt), ið skulu 
hýsa HM ár 2006 Hevði 
Heri havt áhuga fyri fót- 
bólti, so hevði hann vitað, 
at ikki allir 64 dystimir 
skulu leikast á Wembley!

Bretar em nú millum 
fremstu tjóðir í Europu 
innan frælsan ítrótt. Hetta 
hava bretar inegnað við at 
halda fótbóltin og frælsa 
ítróttin leysan hvønn frá 
øðrunv ()g  tá Manchester 
skal hýsa Commonwealth 
Games, t.e. leikirnir fyri 
bretska samveldið, ár 2002, 
gera teir ein separatan 
leikvøll til bara frælsan 
ítrótt. Bretar hava skilt, at

fótbólturin og frælsi ítrótt- 
urin trivast best hvør sær, 
stik den Heri Ziska!

Flyta frá leikvøllum  
vió rennibreytum
Til kunnan fyri Hera Ziska 
og tey, íð als ongan áhuga 
hava fyri fótbólti, kann eg 
nevna, at >*trendurin<< í 
Europa er, at fótbóltsfeløg- 
ini flyta frá leikvøllum við 
rennibreyt til leikvøllir við 
ongari rennibreyt. Molde í 
Noregi (føðibýurin hjá Bon- 
devik) hevur fingið nýggjan 
vøll við ongari rennibreyt 
Ajax Amsterdam er flutt 
frá olympiska leikvøllinum 
í Amsterdam (1928) til Am- 
sterdam Arena, ið onga 
rennibreyt hevur. AB í 
Danmark flytur í næstum 
til leikvøll við ongari renni- 
breyt. Bayern Mtinchen 
flytur frá olympiska leik- 
vøllinum 11972) i Múnchen 
til egnan leikvøll við ongari 
rennibreyt, o.s.fr. o.s.fr. 
Møguliga hevur Heri Ziska 
eitt boð uppa. hví tey flyta 
fra einum vølli við renni- 
breyt?

Áakoðararoyndir
úr fimm lonilum
Undirritaði hevur verið bú- 
settur i 6 londum: Ong- 
landi, Danmørk, Noreg, 
Svøriki, Grønlandi og Før- 
oyum. Eg havá gingið reglu- 
liga til fótbólt, har eg havi 
verið staddur. Várið 1990 
var eg til hvønn heimadyst 
hja AFC Bournemouth í 
ensku 2. deild, vøllurin tók 
11.300 áskoðarar, har var 
ongin rennibreyt og ein 
tættur og intimur stemn- 
ingur, ha*ddarpunktið var 
tó dysturin á Old Trafford i 
Manchester, tu veitst, Heri 
Ziska har frælsi ítróttur- 
in trívist best einsamallur.

I Danmørk havi eg verið 
til dyst í Lyngby, Haderslev 
og Esbjerg við rennibreyt 
og í Parkim við ongari 
rennibreyt. í Lyngby, Ha- 
derslev og Esbjerg var 
stemmngurin á lágpunkti- 
num, i Parkini var hann i 
hæddini. I Gøteborg á 
>>gamla och nya Ullevi -, har 
stemningurin var mangan 
betri á ti gamla leikvøll- 
inum. í Kristianssand í 
Noregi var ein rennibreyt 
og eingin stemningur. Vit

vóru 6.000 áskoðarar til 
■slaget om Sør-Norge<> mill- 
um Viking Stavanger og 
Kristianssand, null stemn- 
ingur.

Á  Toftum eisini
Og so havi eg eisini mang 
an verið við rennibreytina 
á Toftum (til fótbóltsdvst), 
har Heri Ziska hevur roynt 
seg framman fyri einum 
ókendum tali av áskoðar 
um. Mínar áskoðararoynd- 
ir úr fimm londum siga 
mær, at fyri tann, sum skal 
fíggja Tórsvøll við at møta 
upp til Europa-Cup og 
landsdystir, er tað betri, at 
eingin rennibre>t er. Hesar 
royndimar hevur Heri 
Ziska ikki, men spuming- 
urin er, um Heri og tey, ið 
kappast við fótbóltin um 
ungu íðkararnar, yvirhøvur 
hava áhuga fyri, at lands- 
liðið skal fáa optimala 
uppbakking. Tað, sum Heri 
ikki sansar, er, at leggur 
B68 tak yvir áskoðara- 
plássmi við Tofta leikvøll 
og i heila tikið forbetrar 
umstøðumar hja fótbólts- 
áskoðaranum ( inntøkan!), 
og vit eisini gera renni-

breyt fram við Tórsvølli, ja 
so fara fleiri fótboltsáskoð- 
arar at velja Toftir frain um 
Tórsvøll. og so ruku ta*r 
inntøkurnar. l'm  frælsur 
ítróttur klárar at utvega 
tær ístaðin, loyvi eg mær at 
ivast í! Og fáur man ivast. 
hvør er gullhønan, og hvør 
er neyðareggið í hesum 
málinum

Fyrim unir 
og vansar
Men hvørjir em so fyri 
munirnir og vansarnir við 
rennibreyt? Hvør fær fyri- 
mun:
1) Frælsa ítróttarfólkið,
2) ítróttarlærarar við 

næmingum,
3) okkara mótstøðulið í fot- 

bólti, ið fáa tað lættari á 
útivølli, ti tað verður 
ikki tann -heksaketil«, 
ið var tilætlaður,

4 1 B68 ið kann kappast við 
ein grasvøll við ongan 
rennibreyt

Hvør fær vansamar:
1) Verkti*tlanin verður 10 

milliónir dyrari,
2) Minni fótbóltsaskoðara- 

inntøkur,

3) Europa-cup liðini og 
landsliðið fáa íkkt ta op 
timalu upphakkmgina.

4) HB-húsið, B36-húsið, 
svimjihøllin og itróttar- 
høllin á Hálsi kunnu 
taka skaða av stóm 
spreingingini,

5) Nakrir, og seinni kanska 
allir. landsdystir enda 
inni a Toftum aftas

6 * 1 Grasið er viðkvæmt i 
Føroyum og fer ney-van 
at tola tann aktivitetin, 
Heri Ziska sipar til.

7) Tá hann køvir av við 
mjørka. sæst so slett 
einki við rennibreyt.

Nei, Heri Ziska, bretska 
modellið (hvør sær!) er 
best.

Við áskoðara- 
(inntøku ikvøðu 
Heri Simonsen
fleirtjóða askoðari

P.S. Annars fáa Hen Ziska 
og onnur, ið varða av mál- 
inum, hvør sitt eintak av 
einum temablaðið send- 
andi, sum umhandlar 
askoðaraviðurskifti fram 
við lcikvøllum í Danmørk, 
eisini i Arhus.


