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Frágreiðing frá U17 EM í Kroatia – mai 2017 

 

Innleiðsla 

Í døgunum 2. – 7. mai vóru fótbóltsmennararnir hjá FSF í Kroatia og eygleiddu nakrar EM 

dystir fyri U17 landslið. Hetta er fyrsta ferðin, vit hava eitt ungdómslandslið til eitt EM 

endaspæl, og tí er umráðandi, at vit royna at fáa so nógvar royndir og læra so nógv sum 

møguligt av hesari luttøkuni. Tí gjørdi FSF av at senda fótbóltsmennararnar at eygleiða nakrar 

dystir við tí fyri eyga at savna so nógva fótbóltsvitan sum møguligt, sum síðan kann deilast út 

til fótbóltsáhugaði. 

Dystirnir, vit sóu vóru hesir: 

3. mai Skotland v Føroyar  2-0 

3. mai Ungarn v Frakland 3-2 

4. mai Holland v Ukraina 1-0 

4. mai Norra v England  1-3 

6. mai Frakland v Føroyar 7-0 

6. mai Skotland v Ungarn 1-1 

 

Út frá hesum eygleiðingum, umframt at vit sóu aðrar dystir í sjónvarpinum, kemur her ein stutt 

frágreiðing um einstøku liðini, umframt ein hugleiðing um, hvat vit kunnu brúka hesa vitan til, 

og hvat hetta merkir fyri fótbóltsvenjingina í Føroyum. 
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Lýsing av einstøkum liðum: 

Skotland 

Skotland er eitt av minnu bretsku londunum, sum hevur verið í eini menningartilgongd seinastu 

árini.  

Skotland er eitt sindur sum vit høvdu væntað – eitt hart arbeiðandi lið, sum er væl skipað og 

leikararnir spæla disciplinerað. Liðið heldur seg til eina spælætlan, og sjálvt um teir t.d. móti 

okkara liðið vóru við yvirlutan, so lupu teir ikki á við fleiri leikarum enn vanligt. 

Skotland hevði onkrar einstakar góðar leikarar, serliga vinstri kantur var ein profilur, sum var 

sera sterkur og skjótur, góður driblari og tann, sum skapti tað mesta hjá teimum. Hetta sást 

eisini aftur í leikháttinum, har teir ofta royndu at fáa spælt vinstra kant leysan, so hesin kundi 

bjóða av 1 móti 1 mótvegis bakkinum hjá mótstøðuliðnum.  

 

Úrslitini: 

Skotland v Føroyar 2-0 

Skotland v Ungarn 1-1 

Skotland v Frankaríki 1-2 

 

Franska sigursmálið í allarsíðsta minuttinum móti skotum hevði við sær, at Frankaríki ognaði 

sær víðari luttøku í kappingini, meðan tey fýra stigini, ið Skotland fekk, ikki rukku til meira á 

hesum sinni. 
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Holland: 1:4:3:3  

 

Holland hevði ein offensivan hugburð til spælið og tordu væl at spæla við risiko. Teir spældu 

við álopsbakkum og við 3 og 2 í verju í uppspælinum, har 6”arin fór aftur sum triðji 

verjuspælari, antin afturímillum miðverjuleikarar ella út í aðra síðuna. Í yvirgongdini til 

álopspælið var 6”arin balancuspælari, og bakkur kom inn sum falskur 6ari í restverju. 

Í gjøgnumbrotsspælinum løgdu teir dent á at koma í yvirtal í síðuni runt um bakkin hjá 

mótstøðuliðnum, við kantspælara og bakki. Tveir áloyparar og 8arin høvdu renningar inn í 16-

meturin og vongur í hinum borðinum kom inn í aftara økið. 

Flytingar og rennimynstur komu tíðiliga til sjóndar í offensiva spælinum hjá Hollandi. Tteir 

vóru munandi betri enn okkara í so máta. Teir spæla við høgari bakketu og komu í trupuleikar 

í byrjanini av dystinum móti Ukraina, men sum dysturin leið fingu teir betri tak á hesum. 

Bólttemjimgar við rætningsskifti og eksplosiviteti:  

Driblingar við høgari ferð, har teir bjóða av við fintum, kom tíðiliga til sjóndar hjá hollenska 

liðnum. Serliga viðvíkjandi einstaklinga teknikki undir trýsti vóru hollensku spælararnir væl 

fyri. Yvirhøvur renningar í høgari ferð í umstillingum, at bjóða seg til og serliga renningar í 

bakrúm, har kom fysikkurin sjónliga fram. 

 

Einstaklinga fysiskir førleikar: Teir hoppa fyrr enn okkara í luftnærdystum. Teir duga betri 

at fara inn á kropp í nærdystum og luftnærdystum, bæði fyri at vinna og verja bólt og eisini við 

at móttaka bólt.  

Helt tó, at tað var ikki so nógv nýtt at síggja í mun til tað, vit kenna teir fyri. 

 

Úrslitini: 

Holland v Ukraina 1-0 

Holland v Norra 2-2 

Holland v England 3-0 

 

1/4 –finala 

Holland v Týskland 1-2 
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Frankaríki 
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Í álopsstøðu fer annar bakkurin framvið, ímeðan liðið 

altíð hevur tríggjar verjuleikarar og ein 6’ara eftir í 

restverju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:4:2:3:1 

Flytingar, tá teir hava bóltin 

1:4:4:2 

10 min inn í seinna hálvleik 
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Í fyrsta trýstinum leggur miðáleyparin trýst á annan 

mðverjan, so hesin ikki kann venda spælinum til hin 

miðverjan. Kantarnir fylgja bakkinum hjá 

mótstøðuliðnum.  

Áhugavert er at síggja, at í verjustøðu eru bæði 

miðáleypari og høgri kantur allatíðina klárir at fara í 

mótálop og “tjóstarta”, áðrenn málverjin t.d. loftar 

einum innleggi.  

 

Samanumtikið er talan um eitt sera gott lið. Allir 

leikarar eru sera væl fyri fysiskt – serliga er tað orkan 

at fremja nógvar renningar í dýbd - og merkisvert er 

at síggja, hvussu stórir leikararnir eru. Allir eru væl 

fyri tekniskt, har teir kunnu fremja ymsu driblingarnar 

í høgari ferð og undir trýsti. Serliga teir offensivu 

leikararnir eru skjótir og dáma væl at bjóða av 1 móti 

1.  

 

 

 

Úrslitini: 

Frankaríki v Ungarn 2-3 

Frankaríki v Føroyar 7-0 

Frankaríki v Skotland 2-1 

 

¼-finala 

Frankaríki v Spania 1-3  
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Ungarn 

 

Skipan av liðnum í verjustøðu: 4-4-1-1 

 

 

Skipan av liðnum í álopsstøðu - uppspæl frá málmanni. 

Síðubakkar leita langt fram, kantar koma inneftir. Miðverjanir fara breitt, ímeðan annar 6’arin 

fellur oman ímillum miðverjarnar. Sostatt byrjar uppspælið við trimum leikarum í verjuni. 

Brúka ikki nógv bakkar í álopsspælinum. Brúka kantar og sentralar offensivar leikarar til 

gjøgnumbrotsspæl. Gera brúk av einstaklinga førleikum til at skapa støður.  
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Spæla sum oftast í longdarrætning, áðrenn teir spæl breitt 

Sum heild eru leikararnir sera væl fyri tekniskt, serliga teir fýra fremstu hava framúr 

bóltførleika og dáma væl at bjóða av í 1 móti 1 støðum. Miðáleyparin dugir væl at halda upp á 

bóltin og koma leysur av mótstøðumonnum. Leikararnir arbeiða hart sum eitt lið, og allir 

luttaka í verjuspælinum. Í dystinum móti Frankaríki fór annar 6’arin í miðverjuna, tá liðið 

skuldi verja oddastøðuna. Sostatt spældi Ungarn við fimm leikarum í verjuketuni seinastu 

løtuna.  

 

Úrslitini 

Ungarn v Frankaríki 3-2 

Ungarn v Skotland 1-1 

Ungarn v Føroyar 4-0 

 

¼-finala 

Ungarn v Turkaland 0-1 
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Gamla sovjetiska lýðveldið Ukraina luttók á triðja sinni í einum EM-endaspæli fyri U17 

landslið.  

Bólkur D, úrslit og endastøða: 

Holland v Ukraina 1-0 

England v Norra 3-1 

England v Ukraina 4-0 

Holland v Norra 2-2 

England v Holland 3-0 

Ukraina v Norra 2-0 
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1.umfar, Holland v Ukraina 1-0 (0-0) 

 

Í stuttum var dystargongdin hon, at Ukraina legði 

frá landi sum eitt ódnarveður og komu í nógvar 

góðar støður og fingu nakrar møguleikar, men skot 

í stongina eftir umstilling, og tá hollendari bjargar 

á sjálvari mállinjuni, var tað nærmasta teir komu 

einum máli. 

 

Holland kom meira og meira við í dystin sum fyrri hálvleikur leið og tók yvir og hevði takið 

restina av dystinum. Ukraina hevði onki mótsvar! 

Hagtølini frá dystinum eru hesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina nýtti eina 1:4:4:2 

leikskipan. 

4 leikarar í bakketu. Bakkar 

komu ikki framvið at luttaka 

í gjøgnumbrotsspælinum.  

Tveir verjandi 

miðvallarleikarar, sum ikki 

tóku lut í uppspælinum.  

Tveir kantar og tveir 9´arar, 

ið stóðu fyri álopspartinum – 

gjøgnumbrotsspælinum. 

Beinleiðis spæl við 

dugnaligum einstaklingum í fremstu ketu eyðkendi liðið og spælið! 
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Álopsparturin 

Málverjin sparkar málspark langt nærum hvørja 

ferð! 

 

 

 

 

 

 

Annar 9´arin – nr. 7 - stillar seg fleiri metrar 

aftanfyri bakketuna. Kemur so við renningarferð 

og skallar víðari til høgra kant, og so er 

gjøgnumbrotsspælið byrjað! 

 

 

 

 

 

Hin varianturin var diagonalavleveringar 

annaðhvørt frá miðverjum ella kantum. 

Á hesum trimum myndum sæst langt skift frá 

høgra miðverja afturum hollendsku bakketuna 

til vinstra kant. 

 

Tá ið Ukraina hevði bóltin spældu teir beinleiðis við høgum avleveringum annaðhvørt í bakrúm 

mitt eftir ella við diagonalavleveringum út til kant. Teirra máti at spæla álopsspæl tryggjaði 

teimum at kalla ongar umstillingar ímóti. 

 



 

13 
 

Verjuparturin 

Vardu við tveimum 9´arum. Bakketan og teir báðir 6´ararnir á miðvøllinum vóru 

VERJUSPÆLARAR saman við kantinum í bóltsíðuni. Kanturin í mótsattu síðu lá eitt vet 

forskotin og bíðaði eftir skjótum umstillingum.  

Lágt trýst – brúkt meginpartin av 

dystinum!  

Dúva upp á umstillingar! 
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Deyðbóltar 

Holland tók alt sítt fólk aftur til horna ímóti. Ukraina hevði alt sítt fólk frammi! 

Ukraina mundu skora upp á eina umstilling eftir innkast niðri í teirra vinstru síðu tætt við 

baklinjuna. 

Vinstri bakkur tekur innkast á egnari 

hálvu 

 

 

 

 

 

Høgri kantur stendur heilt úti við 

síðulinjuna í høgru síðu, tá ið innkastið 

kemur. 

 

 

 

 

Tað eydnast Ukraina nærum í blindum 

at fáa sparkað yvir til ein púra leysan nr. 

8, ið fær lagt innfyri, men Holland fær 

sparkað vekk á sjálvari mállinjuni! 

Snildur deyðbóltsvariantur hjá teimum! 

 

 

 

Niðurstøða: 

Ukraina byrjaði dystin við ágangandi beinleiðis spæli. Teir fýra fremstu megnaði at koma til 

góðar støður og møguleikar, men Holland tók yvir sum fyrri hálvleikur gekk, og høvdu takið 

restina av dystinum. 

Ukraina hevði onki annað boð upp á dystarætlan sína enn beinleiðis spælið. Tá ið Holland fekk 

verjuleik sín upp á pláss var ballið buði hjá eysturevropearunum. Teir SÓU øgiliga góðir út 

fyrstu 25 min, men so heldur meira í hesum dystinum. 
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England: 

Onglang spælir 1:4:3:3: tá teir hava bóltin, ímeðan teir í verjustøðu spæla 1:4:4:2. Leikararnir 

eru sera væl fyri fysiskt, teir eru sterkir og skjótir, umframt sera væl fyri tekniskt.  

Í álopsspælinum hevur liðið ymiskar loysnir, har tað bæði verður roynt at bróta ígjøgnum úti í 

síðunum – við ymiskum innleggum - og sentralt á vøllinum. Bakkarnir í báðum síðunum koma 

væl framvið og halda breiddina, og gevur hetta kantunum møguleika at velja ímillum at koma 

inneftir og luttaka í kombinatiónsspælinum, ella at verða verðandi í síðunum fyri at koma í 1 

móti 1 støðum og bjóða av. Serliga ein leikari skaraði framúr, Jadon Sancho, í næstan tóktiskt 

ov góður at luttaka í U17 EM. 

Í restverjuni, tað vil siga tá Onglandi var í álopi, stóðu altíð báðir miðverjarnir og ein 6’ari 

afturi í verjustøðu. Tá liðið misti bóltin, royndu teir seg við skjótum her og nú trýsti (skjót 

endurvinning/genpress) fyri at vinna bóltin aftur so langt frammi á vøllinum sum møguligt. Tá 

liðið vann bóltin á egnari hálvu, vóru teir dugnaligir til at hugsa skjótt frameftir og lupu á við 

nógvum fólki í mótálopunum.  

 

Úrslitini: 

England v Norra 3-1 

England v Ukraina 4-0 

England v Holland 3-0 

 

¼-finala 

England v Írland 1-0 

 

½-finala 

England v Turkaland 2-1 

 

Finala 

England v Spania 2-2 (Spania vann við brotsspørkum) 
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Norra 1:4:5:1   

 

 

Ein dystur, har Ongland var spældominerandi, sum eisini var tilvitað um styrkina hjá Norra, 

við tað, at teir spældu meir upp á umstillingar. Fyri tað mesta vardi Norra djúpt afturi á teirru 

egnu hálvu við 9 monnum 

 

Dømi 

 

Uppgávan hjá hvørjum einstøkum leikara var púra greið hjá teimum. Tá bólturin var í økinum 

hjá leikara, sum hevði ábyrgdina av tí økinum/manninum, so bleiv tað beinanvegin lagt trýst á 
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við at stempla upp. 6-arin hjá Norra hevði alla tíðina til uppgávu at bakka upp fyri 8-aran og 

10-aran, tá teir løgdu trýst á bólthavaran. So man kann siga, at sjálvt um teir vardu djúpt og 

tætt afturi á egnari hálvu, so lá 6-arin sum ein sweepari ímillum verju og miðju. Tá bólturin 

bleiv spældur breitt til vong hjá Onglandi, so skuldi tað helst vera 7-arin/11-arin, sum løgdu 

trýst á, meðan bakkur var klárur at bakka upp. Vit sóu tó, at longri vit komu inn í dystin, so 

bleiv tað truplari og truplari hjá Norra at halda hesar avtalur. Orkan gekk undan, og Norra 

skuldi royna at fáa tað útjavnandi málið, og tískil sóu vit støður, har tað var síðubakkur, sum 

kom í verjustøðu við teirra vong. 

At Norra valdi at hava ein miðáloypara langt frammanfyri hinar, var grundað á, at tá teir vunnu 

bóltin, so var ein møguleiki at kunna spæla bólt fram til áloypara, sum kundi halda upp á bóltin 

- sum hann eisini dugdi væl - til hann fekk stuðul frá leikarum, sum skuldi vera við til eina 

skjóta umstilling. Tær ferðirnar Norra kom fram til støður, har teir komu til innlegg, so høvdu 

teir altíð minst tveir ella tríggjar leikarir inni í 16-metrinum. Umframt, at teir eisini royndu at 

fáa leikarar til at taka ímóti bóltum, sum blivu sparkaðir burtur. Hetta krevur, at man hevur 

verjuleikarar, sum duga væl at fremja eina restverju soleiðis, at man ikki bleiv revsaður í einari 

umstilling. Tá tað bleiv støður 1v1, 2v2, ella 3v3, so vóru teir tilvitaðir um ikki at selja seg í 

einum nærdysti, men heldur fella aftur, soleiðis at teir fremru leikararnir kundu koma teimum 

til hjálpar. 

Dømi: 
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Henda spæliætlan sá út til at virka væl hjá Norra, við tað, at teir dugdu væl at halda Englandi 

burtur frá teimum heilt stóru málmøguleikunum, og so komu teir eisini til nakrar heilt góðar 

umstillingar. 

Uppspæl frá Norra var sera einfalt. Tá málmaður spældi til miðverja, so bleiv tað sparkað fram 

til áloypara, har teir skuldu vinna næsta bólt. 

Dømi:

 

 

Henda spæliætlan krevur, at man hevur góða koncentratión og tol í verjuspælinum. Allir 

leikarar skulu vera góðir til at stempla upp og fella í trýstspælinum. Nakað sum okkara kunnu 

læra nógv av. Hetta krevur, at leikarar hvør sær eru væl fyri fysiskt, og at man hevur leikarar, 

sum hugsa offensivt/defensivt í einari skjótari umstilling. 

 

Úrslitini 

Norra v England 1-3 

Norra v Holland 2-2 

Norra v Ukraina 0-2  
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Lýsing og samanbering av liðum, sum “minna um” okkara U17 lið: 

Føroyar, Ukraina, og Norra – munur og líkheit. 

Føroysku og norsku U17 liðini luttóku á fyrsta sinni í einum EM-endaspæli. Ukraina var við 

fyri triðju ferð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hesi trý liðini vóru útsligin í innleiðandi bólkaspælinum. 

Úrslit og støður! 

Bólkur B 

Ungarn v Frankaríki 3-2 

Føroyar v Skotland 0-2 

Føroyar v Frankaríki 0-7 

Ungarn v Skotland 1-1 

Frankaríki v Skotland 2-1 

Føroyar v Ungarn 4-0 

Bólkur D 

Norra v England 1-3 

Holland v Ukraina 1-0 

England v Ukraina 4-0 

Norra v Holland 2-2 

Holland v England 0-3 

Norra v Ukraina 2-0 
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Líkheit 

Øll trý liðini verja meira og minni við øllum 10 leikarum inni á egnari hálvu.  

Føroyar verja við trimum linjum. Tveimum 9´arum, ið leggja trýstið inni á egnari hálvu. Í 

dystinum móti Frankaríki royndi føroyska liðið seg eisini við 5 leikarum í bakketu. 

Her føroyska liðið í dysti 

móti Frankaríki í 1:5:5 

leikskipan í seinna hálvleiki 

Í hinum báðum dystunum 

leikti okkara lið 1:4:4:2 

leikskipan 

 

 

Norra verjir við trimum ella 4 linjum. Einum 9´ara, ið byrjar trýstið inni á egnari hálvu.  

Norska liðið í dysti móti 

Englandi í 1:4:5:1 

leikskipan 

Sera stuttur avstandur 

millum leikarar og ketur 

 

 

Ukraina verjir við trimum 

linjum. Tveimum 9´arum, ið 

skifta millum at byrja trýst 

frammanfyri ella aftanfyri 

miðjuna.  

Ukrainska liðið í dysti móti 

Hollandi í 1:4:4:2 leikskipan 
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Munur 

Um vit hyggja nærri eftir hagtølunum, leggja vit beinanvegin merki til ein stóran mun: 

 Málroyndir tils. Í miðal pr. dyst Royndir á mál 

Føroyar 3 1 3 

Ukraina 22 7,33 7 

Norra 27 9 6 

 

Hóast øll 3 liðini í útgangsstøðu meira og minni verja langt aftur á vøllinum, síggja vit, at bæði 

Norra og Ukraina hava nógvar málroyndir! 

Føroyska liðið hevði sera trupult at koma fram á síðsta 1/3. Fleir orsøkir til tess! 

Tá ið Ukraina hevði bóltin, spældu teir beinleiðis við høgum avleveringum annaðhvørt í 

bakrúm mitt eftir ella við diagonalavleveringum út til kant. Einstaklingaførleiki hjá 4 teimum 

fremstu syrgdi fyri, at teir kundu hótta mótstøðuliðið. Tó, eins og Føroyar, taptu teir allar 3 

dystirnar, og megnaðu ikki at skora í kappingini. 

Í dystinum Norra v England sóu vit norska liðið fyri tað allarmesta verja 30-35 metrar úr egnum 

máli. Stuttur avstandur millum ketur og millum leikarar í ketum. Langur vegur fram til 

mótstøðumálið. Hóast tað, megnaðu teir nógvar ferðir at skapa støður og málmøguleikar. 

Liðtaktiskt og einstaklingaførleiki gjørdi hetta møguligt. Serliga førleikin hjá leikarum í 

fremstu linju at taka bóltin til sín við rygginum til mótstøðumálið, var eyðsýndur. Norska liðið 

vann tann eina dystin og var sekundir frá sigri móti Hollandi. Norsku dreingirnir skoraðu í 

øllum trimum dystunum!  

 

Fyrivarni 

Orðini í hesi stuttu metingini byggja bert á 4 dystir: 

Føroyar v Skotland 

Føroyar v Frankaríki 

Holland v Ukraina 

Norra v England 
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Hvat hava vit lært av at luttaka í U17 EM? - Hvat er næsta stigið í menning av føroyskum 

fótbóltsspælarum? 

Í stuttum kann sigast, at tað er sera stórur munur á okkara leikarum og leikarunum á 

mótstøðuliðnum, á flest øllum økjum. Mótstøðumenninir eru betri fyri fysiskt, soleiðis at skilja, 

at teir eru skjótari og sterkari enn okkara. Harumframt eru teir betri førir fyri at endurtaka 

intensivt arbeiða í einum dysti og spæla við høgari ferð allan dystin. Tekniskt megna 

mótstøðumenninir betri at hava kontrol á bóltinum undir trýsti, umframt at avleveringarnar, 

serliga longu høgu avleveringarnar hava betri góðsku. Tá talan er um individuellan taktiskan 

førleika, tað vil siga, serliga eginleikin at orientera seg og taka skjótar og rættar avgerðir, er 

eisini eyðsýndur munur á okkara leikarum og mótstøðumonnunum. Um vit hyggja at styrki í 

nærdystum, so er eisini stórur munur. Útlandsku leikararnir eru betri 1 móti 1, bæði í verjustøðu 

og í álopsstøðu. Tað var sjálvdan, fyri ikki at siga ongantíð, at ein av okkara leikarum basti 

sínum beinleiðis mótleikara í einari 1 móti 1 støðu. Tað eru ymiskir faktorar sum spæla inn – 

so sum skjótleiki, teknikkur og individuellur taktiskur førleiki – og ger hetta tilsamans, at 

okkara leikarar hava tað sera trupult í nærdystunum.  

Samanumtikið, so kunnu vit staðfesta, at hesir munir á okkara leikarum og leikarunum á 

mótstøðuliðunum ikki er nakað nýtt. Seinastu mongu árini hava bæði landslið og feløg leikt 

eina rúgvu av altjóða dystum, og stórt sæð hvørja ferð hevur niðurstøðan verið, at skulu vit 

koma upp á næsta stig, so er umráðandi at leikararnir verða betri fyri fysiskt, verða betri í 

nærdystum 1 móti 1 og at vit megna betri at spæla undir trýsti. Tað er møguligt, at í og við at 

vit eru til eitt endaspæl, so gerast hesir munir uppaftur meira sjónligir enn teir onkuntíð hava 

verið. Men vit hava so enn einaferð fingið staðfest, at tað eru nøkur ítøkilig øki sum vit kunnu 

betra fyri at flyta okkum longur fram á leið. Hesi øki eru fult í tráð við boðskapin og tey fimm 

útvaldu átaksøkini í nýggju menningarætlanini fyri barna- og ungdómsfólbólt, sum FSF gav út 

í mars í ár. Í so máta er tað gleðiligt at staðfesta, at vit við teimum útvaldu átaksøkjunum eru á 

rættari kós, men tað sum veruliga fer at gera mun er, at barna- og ungdómsvenjararnir, sum 

dagliga arbeiða við leikarum í feløgum kring landið, seta eyka fokus á júst hesi fimm 

átaksøkini. Harafturat arbeiða fótbóltsmennararnir hjá FSF – í tøttum samstarvi við venjarar í 

feløgunum – við at seta í verk venjingar sum menna útvaldu átaksøkini, til frama fyri allar 

leikarar og føroyskan fótbólt sum heild. 

 

Leinkja til Menningarætlanina fyri barna- og ungdómsfótbólt er á heimasíðuni hjá FSF. 
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Hagtøl 

Bólkaspælið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¼-finaludystirnir   ½-finaludystirnir  

Spania v Frankaríki 3-1  Spania v Týskland 0-0 (4-2 e.b)   

Týskland v Holland 2-1  England v Turkaland 2-1 

Ungarn v Turkaland 0-1 

England v Írland 1-0   Finaludysturin 

     Spania v England 2-2 (4-1 e.b) 

 


