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Ronnie Midjord skrivar:

Fyrsta uttanlandsferðin hjá TB, eftir kríggið
Í 1956 fór TB fyri fyrstu ferð uttanlands eftir kríggið, ferðin gekk til
Hetlands við Tjaldrinum, ferðaleiðari á ferðini var Georg Thomsen.
Á ferðini ið vardi eina viku, spældi TB tríggjar dystir, fyrsti dysturin var
sama dag sum TB kom til Lerwick, úrsliti av hesum dysti var at TB vann
6-3, hóast teir høvdu verið aftanfyri við 2 málum tá bert 13 minuttir
vóru farnir. Hetta tí tað tók eina løtu hjá TB at venja seg við at spæla á
grasvølli.´
´Onsdagin spældi TB so aftur ein dyst, hesin var ímóti Scalloway,
henda dystin vann TB við úrslitinum 5-1.

Seinasti dysturin á ferðini bleiv spældur millum TB og eitt úrvalslið frá
feløgunum í Hetlandi, dysturin var sera spennandi og vann TB henda
dystin 2-1, sagt verður frá, at TB seinasta korterið spældi bert við 10
monnum, tí bæði Mervyn Dimon og Jarmund Steinkross máttu av
vøllinum við skaða, og tá TB bert hevði ein eykamann við mátti
spælast við bert 10 monnum.
framhald á næstu síðu

Spælararnir á hesum fyrsta uttanlands túri vóru: Mervyn Dimon,
George Niclasen, Hans Strøm ,Hjarnar Bech, Arne Nolsøe , Petur
Holm, Kaj Meyer, Thorbjørn Djurhuus, Petur Emil í Puntabyrgi.
Jarmund Steinkross, Poul Einarsson og Poul Juul Kjær. Mær vitandi er
bert ein av hesum spælarum eftir á lívi og er tað George Niclasen.
Henda ferð gjørdist til eina afturvendandi vitjan fleiri ferðir millum
vinarfeløgini Spurs í Hetlandi og TB, og komu eisini umboð fyri Spurs
til 100 ára veitsluna hjá TB, tað mugu verða fáir av eldri spælarunum
hjá TB ið ikki minnast málmannin hjá Spurs (Vebbie)

Á hesum túrinum varð slagsangurin hjá TB “Eitt fótbóltslig sum TB ei
vit hava sæð” yrktur, hesin sangur er nokk eisini tann fyrsti av sínum
slag, og hevur hesin uttan iva lagt støði til at hvørt fótbóltsfelag og
róðrarfelag ídag hava sín egna felagssang. Í bókini hjá TB stendur at
hesin varð yrktur av spælarunum, eg skal nú ikki fara at gerða nøkrum
órætt, men mær vitandi varð hesin yrktur av Jens Thorolf Dam, um so
er ella ikki eru tað nokk onkur í veit betri enn eg.

Jens Thololf Dam

Eitt Fótbóltslið Sum TB
Eitt fótbóltslið sum TB
ei vit hava sæð.
Teir vunnu bæði HB
og onnur lið so fræg.
So fóru teir til Hetlands
við tjaldrinum ein dag
humørið var tað besta
ið nakar hevði sæð.

Farið fram garpar vinni hvønn dyst
so at vit síggja at TB er fyrst.
Frá málmanni og út á uttasta vong
ja, leiðarin er við
ja, øll kenna liðið frá Tvøroyrar bý.
Við Georg Thomsen fræga
og hansara frú
vit ferðaðust so víða frá okkara búð.
Í Fort Charlottu búðu vit allir 18 mans.
We enjoy us well in Shetland
and we need every chance.

U15 gentur
Í ár bleiv avgjørt at gera eitt felagslið saman við FC Suðuroy fyri U15
gentur. Frá U15 og eldri verður leikt á heilum vølli 11 v 11, og tí vísti
tað seg, at bæði liðini høvdu ringt við at fáa mannað lið. U15 árgangirnir í ár eru leikarar, ið eru føddir í 2005 og 2006, men einasti leikari
frá 2005 árganginum hevur skaða, so allar okkara eru yngsti árgangur, umframt at okur brúka nakrar, ið áttu at spælt við U13.
At fara frá hálvum vølli og ti heilan vøll er sjálvandi ein stór broyting
hjá teimum, og nú er t.d. offside við eisini. Nógv nýggj ting at fyrihalda seg til, umframt at tær skulu spæla saman sum eitt lið fyri fyrstu
ferð. Men tær hava verið sera raskar. Fyrsta dystin vunnið tær 3-2
heima á 07 Vestur og síðani fingu tær bart seg til ein 2-2 javnleik í
Gundadal ímóti B36. Á jóansøku taka okur ímóti EB/Streym.
At hesar gentur eru raskar og dugnaligar er onki nýtt. Í fjør vunnu tær
silvurmedaljur í FM fyri U13, bert 3 stig frá gullinum, sum HB tá fór
avstað við. Okur spældu tá ímóti HB og førdu 1-0 til síðstu løtu, men
taptu tíverri 2-1. Men tað eru hesi smáu tingini, ið gera, at fótbóltur
er so spennandi og at okur tíma at brúka tíma aftaná tíma, ár um ár,
uppá hann.

Nú í mai høvdu okur fimm gentur til úttøkuvenjing til U15
landsliðið,og eru tríggjar av teimum komnar víðari til næstu venjingarnar, umframt at boð eru eisini komin frá Christian Høgna Jacobsen,
landsliðsvenjara, um at okkara málverji, Rebekka Olsen,skal norður at
venja við. Tær fýra skulu so til tríggjar landsliðsvenjingar í komandi
viku á Tórsvølli. Hinar tríggjar, ið skulu venja eru Agatha K. Djurhuus,
Sára Vang og Silja Smedemark. Eftir ætlan skuldi U15 landsliðið hjá
gentunum luttaka í kapping í Horsens í Danmark 11-16. august. Men í
hesum døgum er alt eitt sindur óvist, men fyrireikingarnar vera sum
um kappingin verður. Spennandi verður at fylgja teimum víðari, og
vónandi fáa fleiri av teimum møguleika at umboða Føroyar í dysti.
Saman við teimum, sum í dag manna okkara kvinnulið í næstbestu
deildini, kunnu okur vónandi her suðuri stilla við einum dugnaligum
liði í bestu kvinnudeildini í nærmastu framtíð.
Allan Smedemark U15 venjari .

TB veteranurin hesafer:
Bogi Djurhuus er føddur 7. september 1955.
Bogi hevur spælt fótbólt, tað hann kann minnast, og
hansara pláss á liðnum hevur verið í verjuni.
Bogi spældi við besta liðnum hjá TB frá 1975 til í 1984, og var við at
vinna meistaraheitið fyri felagið í 1976, 1977 og 1980. Eisini var hann
við á liðnum, sum vann Súluna í 1977.
Hóast Bogi var í lestrarørindum í Danmark tey árini, hann spældi við
besta liðnum, so var hann fastur á liðnum øll árini uttan í 1978, og onkuntíð kom tað fyri, at hann kom úr Danmark við flogfari fyri at spæla
dyst í vikuskiftinum.

TB hópurin 13.06 2020
Nr.

Navn:

Pláss:

Frederik Mehder

Málverji

Eirikur Ellendersen

Verji

Sebastian Kroner

Verji

33.

Bartal Gram

Verji

17.

Poul Ingason

Miðverji

5.

Rasmus Møller

Miðverji

15.

Ndende Gueye

Miðverji

8.

Dánjal Godtfred

Miðvøllur

10.

John Willi Vøldike

Miðvøllur

23.

Nikolaj Johannesen

Miðvøllur

6.

Rógvi Joensen

Miðvøllur

3.

Musah Armah

Miðvøllur

20.

Jens Erik Bruhn

Vongur

18.

Einar Thorsteinsson

Vongur

13.

Hávar Albinius

Vongur

12.

Samudeen Musah

Vongur

14.

Johan Thomsen

Vongur

Mads Raben

Álop

19.

Regin Í Lagabø

Álop

2.

Oddmar Nybo

Álop U17

22.

Andreas Midjord

Álop U17

HL.

Liðleiðari:

Hansina Ludvig

TH.

Liðleiðari:

Thorbjørn Hermansen

MW.

Høvðusvenjari:

Michael Winter

KØ.

Hjálparvenjari:

Karl Øster

PE.

Málmannsvenjari:

Poul Eli Bærendsen

GN.

Fysioterapeut:

Gudrid Nolsøe

AN.

Fysioterapeut:

Andras Nolsøe

1.
11.
7.

9.

Dagsins ungdómsleikari
Navn? Poul Knút Poulsen
Aldur? 10 ár – 30.12.2009

Hvørjum liðið spælir tú við?
U11 hjá TB
Hvørjum liðið heldur tú við?
Manchester United
Fótbóltsfyrimynd/yndisleikari?
Marcus Rashford
Hvat er tað stuttligasta við at spæla fótbólt?
Mann lærir nógv
Besti TB leikarin?
Poul Ingason

Søgan byrjaði við okum – Club of Pioneers
Fyri tíð síðani blivu okur í felagnum kontaktaðir av einum
felagsskapi, ið eitur Club of Pioneers. Hetta er ein altjóða
felagsskapur fyri elstu fótbóltsfeløg í hvørjum landi kring heimin.
Endamálið við Club of Pioneers er at finna fram til elstu
fótbóltsfeløg í hvørjum landi, at byggja eitt altjóða samstarv millum
hesi feløg og at arbeiða fyri at lýsa týdningin av fótbóltssøguni.

Søgan byrjaði við okum – Club of Pioneers
Undangongufelagið í hesum altjóða felagsskapi, er eisini elsta
fótbóltsfelag í heiminum, Sheffield F.C., ið bleiv stovnað í 1857.

Søgan byrjaði við okum – Club of Pioneers
Síðani Club of Pioneers setti seg í samband við okum, hevur hetta
verið ein miðvís tilgongd, ið nú er komin undir land. Tvøroyarar
Bóltfelag er nú, sum elsta fótbóltsfelag í Føroyum, blivið limur í
altjóða felagsskapinum Club of Pioneers.

Søgan byrjaði við okum – Club of Pioneers
Ongin ivi skal vera um, at okur í felagnum, og øll onnur, ið eru góð við
Tvøroyrar Bóltfelag, eru errin av okra søgu og okra leikluti sum elsta
fótbóltsfelag í landinum, og í føroyskum ítrótti yvirhøvur. Við hesum
eru okur nú eisini alment partur av einum felagsskapi fyri
undangongufeløg kring heimin.

NSÍ var sett á stovn sunnudagin tann 24. mars í 1957, tá kvinnur og
menn í Heiðunum og her á leiðini seg saman um nýtt ítróttarfelag, ið
var tað fyrsta á eystara armi á Skálafjørðinum.

Navnið var frá fyrstu løtu Nes Sóknar Ítróttarfelag, stytt NSÍ. Hóast
sóknin fyri mongum árum síðani er farin í tvey, hevur navnið øll árini
verið tað sama.
Í fyrstu nevndini sótu Niklas Foldbo, formaður, Ib Haurits, næstformaður, Johanna Jacobsen (seinni gift Olsen), kassameistari og Jastrid
á Roykheyggi, skrivari.

Fremsti undangongumaðurin var Ib Haurits, bakari av Tvøroyri, sum
hevði tann fyrimun, at hann var einasti av stovnarunum, sum frammanundan kendi nakað serligt til skipaðan ítrótt.
Byrjaði við hondbólti
Fyrst og fremst hevði hann royndir frá hondbólti, og tí bleiv tað
náttúrliga hondbólturin, sum setti dám á byrjanina hjá NSÍ. Ta fyrstu
tíðina bar hondbóltsdeildin í felagnum navnið Tjaldur.
Longu frá byrjan lá í luftini, at málið var at íðka fleiri ítróttargreinir í
felagnum. Frá 1960 bleiv NSÍ-navnið brúkt burturav, og eisini komu
fleiri ítróttargreinar aftrat, so sum badminton.
Kappróður gjørdist fyrst í 60-unum ein ítróttargrein, har NSÍ stóð seg
væl, og serliga verður tosað um árið 1962, tá tað á Vestanstevnu
eydnaðist øllum bátsmanningunum hjá NSÍ at vinna sínar róðrar.

Fótbóltur burturav
Í 1972 kom fótbóltsvøllurin í Runavík, og longu árið eftir vann NSÍ sítt
fyrsta heiðursmerki, tá dreingjaliðið kom í finaluna, har tað bleiv til
silvur.
Seinni kom eisini ítróttarhøllin, umframt at ábøtur av ymsum slagi gjøgnum árini eru gjørdar á vøllin við Løkin, so hann í dag hevur framkomið graslíki og skjótt eisini fær áskoðarapláss, skipað eftir altjóða leisti
og reglum.
Frá at hava verið felag við ymsum ítróttargreinum, er NSÍ í dag
fótbóltsfelag burturav. Á vári í 1998 skipaði kappróðurin sítt egna felag, Kappróðrarfelagið NSÍ, og á heysti sama árið skipaði hondbólturin
sítt egna felag, Hondbóltsfelagið Tjaldur.

