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WILLKOMMEN TB folk, 

Kære TB fans og 
sponsorene,velkommen til 
dagens kamp mod B36. 

Det bliver et svært kamp 
for os idag, men jeg håber 
at vores spiller kan rejse sig 
og vise den samme 
indstilling og fight som de 
har vist i den sidste 
hjemmekamp. Desværre 
har vi haft en kollektiv off 
day mod EB/ Streymur 
hvor intet lykkedes for os. 
Vi holdt os ikke til de 
aftaler vi lavede inden 

kampen, vi gav ingen fight tilbage og forsømte at spille 
fodbold. 

Vi har arbejdet meget på det sidste med vores offensive spil, 
derfor skuffer mig det ekstremt at vi ikke spiller fodbold og 
bare losser bolden. Vi skal lære at spille bolden op, tage de 
rigtigte løb og tør at spille afleveringer frem ad banen. 

Jeg håber drengene forstår at hvis vi bliver ved med at bare 
spille kick and rush kommer vi ingen vejene.Vi har desværre 
spild rigtigt meget goodwill som vi fik inden sæsonstart og jeg 
håber at vi kan med en restart idag hente noget tilbage og 
vise at vi er ikke så dårligt som vi bliver gjort til. Der er masse  
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kvalitet i truppen, det skal bare forløses og drengene skal 
holde sig til det vi træner og aftaler. 

Jeg håber at i støtter drengene igen idag som i har gjort mod 
KI og vi giver lidt tilbage igen. 

Vel mødt og hjertlig velkommen til vores gæster fra B36 og 
dagens dommere. 

Med venlig hilsen Michael Winter 

12 

TB veteranurin hesafer: 

Per Strøm er 58 ára gamal, føddur 07.08.1961. 

Hann byrjaði at spæla fótbólt í 1972, og helst vita øll, at 
hansara pláss á liðnum var málverji.

Per hevur spælt 135 dystir á besta liðnum hjá TB og var
við at vinna meistaraheitið fyri TB í 1987. 

Per Strøm hevur 7 ferðir verið partur av A-landsliðnum.



Nr. 

  1.  

16.  

11.  

  7.  

33.  

17.  

  5.  

15.  

  8.  

10.  

23.  

  6.  

  3.  

  4.  

20.  

18.  

13.  

12.  

14.  

  9.  

30.  

19.  

  2.  

22.  

HL.  

TH.  

MW.  

KØ.  

PE.  

GN.  

AN.  

Navn:  

Meinhard Joensen 

John Jacobsen 

Eirikur Ellendersen 

Sebastian Kroner 

Bartal Gram 

Poul Ingason 

Rasmus Møller 

Ndende Gueye 

Danjal Gotfred 

Villy John Woldike 

Nikolaj Johannesen 

Rogvi Joensen 

Musah Armah 

Aron Sørensen 

Jens Erik Bruhn 

Einar Thorsteinsson 

Havar Albinius 

Samudeen Musah 

Johan Thomsen 

Mads Raben 

Ken Fagerberg 

Regin Lagabø 

Oddmar Nybo 

Andreas Midjord 

Liðleiðari:  

Liðleiðari:  

Høvðusvenjari:  

Hjálparvenjari:  

Málmannsvenjari:  

Fysioterapeut:  

Fysioterapeut:  

Pláss: 

Málverji 

Málverji 

Verji 

Verji 

Verji 

Miðverji 

Miðverji 

Miðverji 

Miðvøllur 

Miðvøllur 

Miðvøllur 

Miðvøllur 

Miðvøllur 

Miðvøllur 

Vongur 

Vongur 

Vongur 

Vongur 

Vongur 

Álop 

Álop 

Álop 

Álop U17 

Álop U17 

Hansina Ludvig 

Thorbjørn Hermansen 

Michael Winter 

Karl Øster 

Poul Eli Bærendsen 

Gudrid Nolsøe 

Andras Nolsøe 

TB hópurin 27.05 2020 
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29. juli 1914 

Dysturin gjørdist sera spennandi og støðan í hálvleikinum var 

2-2. Í seinna hálvleiki hevði TB lítla yvirvág, og gjørdi 2 mál. 

Eitt var tó ikki góðtikið vegna rangstøðu, so endaliga støðan 

gjørdist 3-2 til TB. Hetta var triðja árið á rað at TB vann stey-

padystin, og vann sostatt Frú von Mehren steypið til ognar. 

Jean Dimon 
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J.P. von Mehren steypið

Hetta er helst fyrsta ferðasteypið latið fótbóltsfeløgum í Føroyum 

at spæla um. Hesin von Mehren var umboðsmaður hjá Morten-

sen monnunum í Leith í Skotlandi. Steypið, ”en Sølvpokal med 

Guldindskrift”, er latin sum ferðasteyp til TB og HB at spæla um,

frá Fru J.P. von Mehren

Steypadystur 6. august 1911

Geräbókin sigur frá, at nógv fólk  var komi¨til Tvøroyrar at hyggja 

eftir fyrsta steypadystinum millum TB og HB. Dómarin kom úr 

Klaksvík. 

Fyrri hálvleikur endaï 0-0, men í seinna hálvleiki fekk TB 1 mál og 

vann sostatt 1-0

28. juli 1912 

Henda dag var næsti dysturin millum TB og HB um von Mehren

steypið spældur í Tórshavn. Eisini hesaferð var nógv fólk komið at 

hyggja eftir dystinum. Hesaferð var størri munur á liðunum, og TB

førdi 3-0 í hálvleikinum. Í seinna hálvleiki var munurin á liðunum 

ikki so stórur  og úrslitið var ein 4-2 sigur til TB.

Nú tók ein lítil tvídráttur seg upp millum bæði feløgini um, hvar

næsti dysturin skuldi spælast. HB vildi spæla á Sandi, men TB

segði antin Tvøroyri ella Tórshavn. Feløgini semjast tó um 

Ólavsøkudag 1914 í Havn. 
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Rói Mørk Hentze (M) 

Andrias Høgnason Eriksen 

Magnus Holm Jacobsen 

Sonni Ragnar Nattistad 

Eli Falkvard Nielsen 

Árni Frederiksberg 

Stefan Radosvljevic 

Meinhard Egilsson Olsen 

Erlendur Magnusson 

B36 Hópurin 

Jóhann Hansson Joensen 

Hugin Samuelsen  

Símun Rógvi Hansen (M) 

Mattias Weihe Joensen 

Andreas Thomsen 

Andras Johansen 

Brian Jacobsen 

Sebastian Pingel 

Ragnar Samuelsen  

Mattias Lamhauge (M) 

 

Venjari: 

Jákup á Borg 

Hjálparvenjarar: 

Fróði Clementsen 
André Olsen  

Málmannsvenjarari: 

Tróndur Vatnhamar 

Liðleiðarar: 

Kári Johansen ,Jens Kristian Hansen 
og Johnny Samuelsen  



Dagsins ungdómsleikari 

Navn

Sissal Ragnarsdóttir Nolsøe

Aldur 

13 ár 

Hvørjum liðið spælir tú við? 

TB U15 Gentur 

Hvar á vøllinum spælir tú? 

Vinstru vongur 

Hvørjum liðið heldur tú við? 

TB og Liverpool 

Fótbóltsfyrimynd? 

Alex Morgan 

Hví spælir tú fótbólt? 

Tað er ein spennandi ítrótta 

grein, sum avbjóðar ein fysiskt og mentalt, og okur hava

eitt gott samanhald á liðnum.

Hvat er størsta upplivingin innan fótbólt hjá tær? 

At vinna silvur í FM í 2019 og at vera við til Vildbjerg Cup. 
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Hví spælir tú fótbólt?  

Tað er ein spennandi ítrótta 

grein, sum avbjóðar ein fysiskt og mentalt, og okur hava 

eitt gott samanhald á liðnum. 

Hvat er størsta upplivingin innan fótbólt hjá tær?  

At vinna silvur í FM í 2019 og at vera við til Vildbjerg Cup. 

7 



Rói Mørk Hentze (M) 

Andrias Høgnason Eriksen 

Magnus Holm Jacobsen

Sonni Ragnar Nattistad 

Eli Falkvard Nielsen 

Árni Frederiksberg 

Stefan Radosvljevic 

Meinhard Egilsson Olsen 

Erlendur Magnusson 

B36 Hópurin

Jóhann Hansson Joensen 

Hugin Samuelsen 

Símun Rógvi Hansen (M) 

Mattias Weihe Joensen 

Andreas Thomsen 

Andras Johansen 

Brian Jacobsen

Sebastian Pingel

Ragnar Samuelsen 

Mattias Lamhauge (M) 

Venjari:

Jákup á Borg 

Hjálparvenjarar: 

Fróði Clementsen
André Olsen

Málmannsvenjarari:

Tróndur Vatnhamar 

Liðleiðarar: 

Kári Johansen ,Jens Kristian Hansen 
og Johnny Samuelsen



5 

J.P. von Mehren steypið 

Hetta er helst fyrsta ferðasteypið latið fótbóltsfeløgum í Føroyum 

at spæla um. Hesin von Mehren var umboðsmaður hjá Morten-
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Klaksvík. 
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førdi 3-0 í hálvleikinum.  Í seinna hálvleiki var munurin á liðunum 

ikki so stórur  og úrslitið var ein 4-2 sigur til TB. 

Nú tók ein lítil tvídráttur seg upp millum bæði feløgini um, hvar 

næsti dysturin skuldi spælast. HB vildi spæla á Sandi, men TB 

segði antin Tvøroyri ella Tórshavn. Feløgini semjast tó um 

Ólavsøkudag 1914 í Havn. 
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29. juli 1914

Dysturin gjørdist sera spennandi og støðan í hálvleikinum var 

2-2. Í seinna hálvleiki hevði TB lítla yvirvág, og gjørdi 2 mál.

Eitt var tó ikki góðtikið vegna rangstøðu, so endaliga støðan

gjørdist 3-2 til TB. Hetta var triðja árið á rað at TB vann stey-

padystin, og vann sostatt Frú von Mehren steypið til ognar.

 Jean Dimon 



kvalitet i truppen, det skal bare forløses og drengene skal 
holde sig til det vi træner og aftaler.

Jeg håber at i støtter drengene igen idag som i har gjort mod 
KI og vi giver lidt tilbage igen. 

Vel mødt og hjertlig velkommen til vores gæster fra B36 og 
dagens dommere. 

Med venlig hilsen Michael Winter 
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TB veteranurin hesafer: 

Per Strøm er 58 ára gamal, føddur 07.08.1961. 

Hann byrjaði at spæla fótbólt í 1972, og helst vita øll, at 
hansara pláss á liðnum var málverji. 

Per hevur spælt 135 dystir á besta liðnum hjá TB og var 
við at vinna meistaraheitið fyri TB í 1987. 

Per Strøm hevur 7 ferðir verið partur av A-landsliðnum. 



WILLKOMMEN TB folk, 

Kære TB fans og 
sponsorene,velkommen til 
dagens kamp mod B36. 

Det bliver et svært kamp
for os idag, men jeg håber 
at vores spiller kan rejse sig 
og vise den samme 
indstilling og fight som de 
har vist i den sidste 
hjemmekamp. Desværre 
har vi haft en kollektiv off 
day mod EB/ Streymur 
hvor intet lykkedes for os. 
Vi holdt os ikke til de 
aftaler vi lavede inden

kampen, vi gav ingen fight tilbage og forsømte at spille
fodbold. 

Vi har arbejdet meget på det sidste med vores offensive spil, 
derfor skuffer mig det ekstremt at vi ikke spiller fodbold og 
bare losser bolden. Vi skal lære at spille bolden op, tage de 
rigtigte løb og tør at spille afleveringer frem ad banen. 

Jeg håber drengene forstår at hvis vi bliver ved med at bare 
spille kick and rush kommer vi ingen vejene.Vi har desværre 
spild rigtigt meget goodwill som vi fik inden sæsonstart og jeg 
håber at vi kan med en restart idag hente noget tilbage og 
vise at vi er ikke så dårligt som vi bliver gjort til. Der er masse 
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Nyt fra TBs ungdomsafdeling 

Opstarten i 2020 har været en del anderledes end man kunne 

forestille sig. Ingen kunne forudse de udfordringer, som Covid-19 

epedemien har skabt. Alligevel har opstarten været 

grundllæggende fornuftig.  

Vi startede op i januar hvor de ældste årgange, som noget nyt 

startede med styrketræninng. Ret hurtigt så vi gode resultater, 

som følge heraf og vi følte vi havde fået en god opstart. De yngre 

årgange nåede også lige at starte op, men så ramte Covid-19 

Færøerne og stoppede alt fodbold. På det tidspukt havde vi 

allerede haft fire spillere med på U17 landsholdssamlingerne for 

piger, samt tre for drengene.  

Der er ligeledes udarbejdet en strategi og målsætninger for 

ungdommen, så klubben nu arbejder hen mod noget. Det er med 

til at sikre at vi arbejder i samme retning.  

Pausen satte nye krav hvordan man arbejder i klubben. De  

ældste årgange fik udarbejdet et fysisk program, og som et andet 

tiltag fik de spillere der ønskede det, et individuelt program med 

teknisk træning. Flere spillere tog det til sig og selvtrænede både 

fysisk og teknisk. Stor ros til de spillere der tog ansvar for egen 

indlæring – den der træner mest når mest.  

Pausen blev også benyttet til at udvikle en øvelsesbank for de 

mindste årgange. Det er med at lette opgaverne for trænerne, 

samt at bidrage med ny inspiration. 

Melda til nú! Freistin er 15. juni

Les meira inni á tb.fo

Mariann Mikkjalsdóttir hevur tikið mynd til Fótbóltsskúlan 



5 

Helt overordnet er vi kommet fornuftigt igennem udfordringerne. 

Siden januar har vi haft 12 spillere udtaget til diverse landshold 

fra U15 og til og med U19.  Det er markant flere end tidligere, og 

der er endda flere spillere der selv har meddelt, at de ikke ønsker 

at spille på landsholdet, så tallet kunne have været endnu større. 

I den forbindelse skal der lyde en stor ros til både spillere og 

trænere. Uden trænere og engagerede spillere, får man ikke så 

mange spillere på diverse ungdomslandshold. 

Tiden er også blevet brugt på at skabe en større sammenhæng 

mellem ungdommen og senior. U17 drengene har samarbejdet 

med 2 division, men endnu mere væsentligt er det at der 

kommer en struktur for optræning af de spillere, der har i deres 

udvikling har behov for at blive presset mere. Det har betydet at 

to spillere lige nu har en eller flere ugentlige træninger med Betri

-holdet og faktisk var Andreas Midjord med på bænken mod KI,

dog uden at komme ind. Målet er at vi tager hånd om spillernes

udvikling, så de spillere der har lysten og talentet, hele tiden

bliver udfordret så deres udvikling ikke stoppes. Forhåbentligt

kan det på sigt give endnu flere lokale spillere debut på Betri-

holdet.

Vi arbejder videre på at give spillerne de bedste muligheder for at 

udvikle sig – Covid-19 eller ej.  

God kamp!  

Hovedungdomstræner Kian Røn 
Vildbjerg Cup 2019 



12 

Helt overordnet er vi kommet fornuftigt igennem udfordringerne. 

Siden januar har vi haft 12 spillere udtaget til diverse landshold 

fra U15 og til og med U19.  Det er markant flere end tidligere, og 

der er endda flere spillere der selv har meddelt, at de ikke ønsker 

at spille på landsholdet, så tallet kunne have været endnu større. 

I den forbindelse skal der lyde en stor ros til både spillere og 

trænere. Uden trænere og engagerede spillere, får man ikke så 

mange spillere på diverse ungdomslandshold. 

Tiden er også blevet brugt på at skabe en større sammenhæng 

mellem ungdommen og senior. U17 drengene har samarbejdet 

med 2 division, men endnu mere væsentligt er det at der 

kommer en struktur for optræning af de spillere, der har i deres 

udvikling har behov for at blive presset mere. Det har betydet at 

to spillere lige nu har en eller flere ugentlige træninger med Betri

-holdet og faktisk var Andreas Midjord med på bænken mod KI, 

dog uden at komme ind. Målet er at vi tager hånd om spillernes

udvikling, så de spillere der har lysten og talentet, hele tiden 

bliver udfordret så deres udvikling ikke stoppes. Forhåbentligt 

kan det på sigt give endnu flere lokale spillere debut på Betri-

holdet. 

Vi arbejder videre på at give spillerne de bedste muligheder for at 

udvikle sig – Covid-19 eller ej. 

God kamp!  

Hovedungdomstræner Kian Røn 
Vildbjerg Cup 2019 



TB-B36 



12 

Nyt fra TBs ungdomsafdeling 

Opstarten i 2020 har været en del anderledes end man kunne 

forestille sig. Ingen kunne forudse de udfordringer, som Covid-19

epedemien har skabt. Alligevel har opstarten været 

grundllæggende fornuftig. 

Vi startede op i januar hvor de ældste årgange, som noget nyt 

startede med styrketræninng. Ret hurtigt så vi gode resultater, 

som følge heraf og vi følte vi havde fået en god opstart. De yngre 

årgange nåede også lige at starte op, men så ramte Covid-19 

Færøerne og stoppede alt fodbold. På det tidspukt havde vi 

allerede haft fire spillere med på U17 landsholdssamlingerne for 

piger, samt tre for drengene. 

Der er ligeledes udarbejdet en strategi og målsætninger for 

ungdommen, så klubben nu arbejder hen mod noget. Det er med 

til at sikre at vi arbejder i samme retning.  

Pausen satte nye krav hvordan man arbejder i klubben. De  

ældste årgange fik udarbejdet et fysisk program, og som et andet 

tiltag fik de spillere der ønskede det, et individuelt program med 

teknisk træning. Flere spillere tog det til sig og selvtrænede både 

fysisk og teknisk. Stor ros til de spillere der tog ansvar for egen 

indlæring – den der træner mest når mest.

Pausen blev også benyttet til at udvikle en øvelsesbank for de 

mindste årgange. Det er med at lette opgaverne for trænerne,

samt at bidrage med ny inspiration. 

Melda til nú! Freistin er 15. juni 

Les meira inni á tb.fo 

Mariann Mikkjalsdóttir hevur tikið mynd til Fótbóltsskúlan 




