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Undirritaðu U15 landsliðsvenjarar Eli Hentze og Hegga Samuelsen, ið báðir eru limir í tí 

norska venjarafelagnum – www.trenerforeningen.no -  hava verið á fótbóltsferð til enska 

fótbóltsmetropolin Manchester umframt ein lítlan svipptúr til Liverpool eisini. 

Norska venjarafelagið við Teddy Moen sum oddamanni er eitt sera virkið felag. Árliga fáa 

limirnir 6 útgávur av blaðnum Fotballtreneren sendandi við postinum. Harumframt eru 3-6 

teldublaðútgávur árliga. Um várið er árliga ferðin til Englands, meðan heystið bjóðar eina 

fótbóltsferð til okkurt annað áhugavert evropeiskt fótbóltsland. Í heyst verður møguliga farið 

til Barcelona. Árliga tiltakið Cupfinaleseminariet er eisini partur av virkseminum hjá 

felagnum. http://www.cupfinaleseminaret.no/ 

Í november mánaði í 2008 vóru teir, sum tóku A-venjaraútbúgvingina tá og nakrir av 

instruktørunum í Oslo í eina viku. Har fingu teir m.a. høvið at fylgja Cupfinaleseminariet, ið 

hevði sera nógv áhugavert á skránni. Í fjør vóru U21 landsliðsvenjararnir Heðin Askham og 

Bill McCleod Jacobsen í Oslo í somu ørindum. 

Tá ið føroyska venjarafelagið VFF - http://v2.vff.fo/ - bleiv endurstovnað fyri nøkrum fáum 

árum síðani, var ætlanin at hava eitt samstarv við tað norska. Í tí lá, at føroysku limirnir fingu 

sendandi norska venjarablaðið, men hetta helt uppat aftur, nærum áðrenn skjøtil var settur á.  

Norskur fótbóltur er, sæð við føroyskum brillum, kanska ikki tað, ið fær okkum upp úr 

stólunum, men tá ið tað kemur til at tosa fak. At tosa um fótbóltsspælið sum fak, tá eru 

norðmenn við í fremstu røð. Ein sterk siðvenja at viðgera fótbóltsspælið og alt, ið hoyrir 

hartil. Nógv orka verður harafturat løgd í at granska innan øll øki, ið hoyra spælinum til.  

Árliga gjaldið sum limur í norska venjarafelagnum er 500 NKR. Í løtuni eru 4 føroyingar 

limir. Teddy Moen er meira enn áhugaður – sjálvsagt – at fáa økt limatalið her í Føroyum. 

Men ikki bara økt limatal, hann er eisini áhugaður í at vita, hvørjar møguleikar vit síggja í 

limaskapinum. Hvat kunnu føroyskir venjarar fáa burturúr? Ein ítøkilig ætlan fyri framman er 

árlig venjararáðstevna fyri norðurlendskar venjarar hildin í Englandi, sett at verða fyrstu ferð 

í mars mánaði 2014.  

So er tú áhugaður/a í at ogna tær dygdargott fakligt tilfar og møguleikar fyri fótbóltsferðum 

bæði til Englands og onnur stór fótbóltslond við, so er limaskapur í norska venjarafelagnum 

ein góð íløga.  Áhugaði kunnu venda sær til mín – eli.hentze@skulin.fo – ella beinleiðis til 

Teddy Moen – tedmoen@online.no  

http://www.trenerforeningen.no/
http://www.cupfinaleseminaret.no/
http://v2.vff.fo/
mailto:eli.hentze@skulin.fo
mailto:tedmoen@online.no
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Dagur 1 

Hósdagur 7.feb. 2013, Manchester 

Reebok Stadium??  

Byrjanin í Manchester var rættiliga øðrvísi enn ætlað. Vit báðir komu samstundis sum 

norðmenninir gjøgnum passavgreiðsluna – teir frá Oslo, og vit frá Keypmannahavn. Uttanfyri 

Terminal 1 bíðaði bussur, ið beinanvegin skuldi koyra ferðalagið til St. Georges Park í Burton 

on Trent, har nýggja høvuðssætið hjá Enska Fótbóltssambandinum er. Spelknu ungu 

føroyingarnir settu seg fremst í bussin. Undraðust eitt sindur á, hví so nógvir smádreingir 

vóru við í ferðalagnum. Sóu, at fyrrverandi ÍF-venjarin Ronny Gunnarsson, sum var ein av 

ferðaleiðarunum á túrinum, fór í ein annan buss, sama slag sum tann, vit vóru í. Men vit 

óraðu ikki ilt, tí í okkara bussi tosaðu øll ferðafólkini norskt. Vit fóru so avstað, men tá ið 

bussurin ein lítlan hálvan tíma seinni snaraði inn á parkeringsplássið uttanfyri Bolton 

leikvøllin og steðgaði og ferðalagið fór út, vistu vit, hvat klokkan hevði sligið. Vit høvdu sett 

okkum inn í tann skeiva bussin. Har var onki at gera enn at koyra suður aftur til Manchester 

við vinarliga bussføraranum, ið prátingarsamur undirhelt okkum við práti um hansara hetjur 

úr Manchester City. 

“..Tænk bare positivt..”! 

Skuldu vit koma vegin fram til Burton on Trent – u.l. 1½ tíma suðureftir -  var skjótasti 

flutningurin at taka ein taxabil. Bilførarin, sum í sínum yrki sum taxaførari, segði seg koyra 

bil í Manchester og ikki túrar langt út um bøgarðarnar, hevði ikki sørt trupult vit at finna 

vegin suðuryvir, men eftir nógvar og drúgvar samrøður við 

Ronny Gunnarsson umvegis fartelefonina, so komu vit vegin 

fram ein góðan tíma seinni enn ætlað.  

 

 

 

 

 

 

Tað sá svart út einu løtuna, at vit fóru at koma 

vegin fram! Miðviðingurin stúrdi ikki, fekk sær 

bara ein lúr á baksetrinum 
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Sviin ljóðaði ikki sørt stúrin á málinum, tá ið hann við jøvnum millumbili ringdi at vita, hvar 

vit vóru. Vit báðir á baksetrinum vistu ikki við vissu, hvønn veg kumpassin vendi, men settu 

okkara álit á indaran aftanvert ratti. Vit flentu tó í kíki, tá ið gamli ÍF-maðurin ta einu ferðina 

bað okkum um at: ..”tænk bare positivt..”! Ja, hvat annað kundu vit gera? Nú manglaði bara 

at taxabilurin punkteraði!  

Vit komu tó vegin fram í øllum góðum – guldu nakað væl meira enn vit áttu sambært teimum 

lokalu, ið tóku í móti okkum á St. Georges Park. Vit kundu bert yppa øksl og í neyðini 

gleðast um, at vit langt um langi vóru komnir vegin fram og høvdu fingið samband aftur við 

norsku vinmenninar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá ið GBS´arin hjá indaranum boðaði 

frá, at vit nú vóru komnir leiðina fram, 

trektu vit báðir á baksetrinum upp á 

smílibondini. 

Teksturin omanfyri inngongdina segði: 

Beware Dogs! 

Hetta var væl ikki nýggja høvuðssætið 

hjá Enska Fótbóltssambandinum? 

Hetta var ikki St.Georges Park!:)) 
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Stórsligna St. Georges Park 

Enska Fótbóltssambandið hevur tikið hondina djúpt niðuir í lumman og úrslitið er stórsligna 

St. Georges Park. Sí leinkjuna: http://www.thefa.com/St-Georges-Park 

Við hesum fótbóltsmiðdeplinum, ið skal hýsa øllum 24 ensku landsliðunum, hevur enskur 

fótbóltur skapt umstøður, ið skulu føra fótbóltsspælið uppaftur á ovastu rók, har teir sambært 

sær sjálvum hoyra heima og einaferð í tíðina høvdu sett seg væl til rættis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skráin fyri dagin umframt eina skjóta rundvísing innihelt frágreiðingar frá: 

 

John Allpress, National Development Coach  

http://www.youtube.com/watch?v=OTYXhhNqDvI   
(leinkjan hevur tó onki við vitjan okkara at gera) 
 

Dave Richardson, Chairman The Professional Football Coaches Association 

http://www.leaguemanagers.com/search-7.html 
(leinkjan hevur tó onki við vitjan okkara at gera) 
 

Drúgva ferðin hjá okkum báðum fyrst norðuryvir og so suðureftir aftur móti Burton on Trent 

hevði við sær, at vit ikki hoyrdu so nógv av tí, ið John Allpress hevði at bera fram. 

 

Tá ið vit komu, tosaði hann um munin á leikaramenning á grassrootsstigi og akademistigi í 

Englandi, og hvørt menningin av ungu leikarunum byggir á royndir ella vísund og gransking. 

John Allpress greiddi frá, at leikarar ikki søkja inn á akademiini. Leikarar, ið eru góðir nokk 

verða bjóðaðir hetta tilboðið. Menningin av ungu leikarunum byggir sjálvsagt bæði á royndir 

og vísind/gransking - økir, sum allatíðina eru í menning, í rívandi menning. Vísindin og 

granskingin er so at siga forlangdi armurin í fótbóltsmenningini.  

 

 

http://www.thefa.com/St-Georges-Park
http://www.youtube.com/watch?v=OTYXhhNqDvI
http://www.leaguemanagers.com/search-7.html
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“I want you to have the kids eat your shit”! 

 

Dave Richardson, formaðurin í enska venjarafelagnum fyri 

yrkisvenjarar, oysti av síni vitan gjøgnum eitt langt og 

hendingaríkt fótbóltslív sum venjari á hægsta stigi bæði hjá 

vaksnum og ungum. 

 

Hann greiddi í stuttum frá síni núverandi formansuppgávu og 

eitt sindur frá felagnum. Kravið fyri at gerast limur í 

venjarafelagnum er, at tú er fulltíðarvenjari og ella ”member of 

staff”, tað kann t.d. vera sum fysoterapetur í ovastu deildunum 

í enskum fótbólti. Limatalið liggur um 500. Hartil koma u.l. 

300 limir frá LMA, ið er felagið fyri enskar ”managers”.  

 

Leikluturin hjá venjarafelagnum er m.a. í tøttum samarbeiðið 

við aðrar partar av enskum fótbólti at sita runt borðið og 

viðgera fótbóltsviðurskiftini í landinum har ímillum struktur, 

evt. broytingar og annað. 

 

Tá ið hann hevði brúkt eitt sindur av tíð at kaga aftur í tíðina, greitt frá síni yrkisleið og greitt 

eitt sindur frá um venjarafelagið og uppgávur tess, kom hann inn á - fyri okkum - meiri 

áhugaverd viðurskifti. 

M.a. nevndi hann, at sera nógvir av teimum bestu ungdómsmennarunum í Englandi høvdu 

spælt í lægri deildum – non highprofile players! Sama galdandi fyri fleiri av bestu managers í 

Premier League!  

 

Í sama andarhaldi nevndi hann týdningin av at hava  ”a good balance of expertise”  á 

akademiiunum. Við hetta meinti hann at hava venjarar, ið hava kent á egnum kroppi, hvat 

skal til fyri at røkka ovastu tindum, men samstundis at hava venjarar, ið fáa sagt tey røttu 

tingini á rættan hátt – “…a good balance is vital for the development of the youngsters..” 

 

Spurdur, hvat hann helt vera týdningarmiklasti eginleikin hjá ungdómsvenjaranum, svaraði 

hann fyrst við einum áhugaverdum sitati frá fyrrverandi Aston Villa manageranum Ron 

Saunders, sum í sínum leiðsstíli borðreiddi við aggresivari entusiasmu: “I want you to have 

the kids eat your shit”!  

 

Víðari legði hann dent á týdningin av integritet. ”The players must trust you, respect you. 

You´re really in to them if they have the inner feeling that they don´t want to let you down. 

Be honest and open with your players – be yourself and don´t copy someone else”! 
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Dagur 2 

Fríggjadagur 8.feb. 2013, Manchester 

Evakuering, søga og sølustevna 

Bústaður okkara í Manchester var Mercure Piccadilly Hotel,   

http://www.mercure.com/gb/hotel-8325-mercure-manchester-piccadilly-hotel/index.shtml 

sum liggur mitt í býnum. Eftir eyðkenda enska morgunmatin gekk leiðin til nýbygda National 

Football Museum. Vit høvdu fingið boð um at møta í móttøkuni, men tá ið vit skuldu úr 

elevatorinum, stóð løgreglumaður fyri okkum og bað okkum fara úr bygninginum 

beinanvegin. Hotellið bleiv evakuerað! Hvat, hví og hvussu fingu vit ongantíð nakað at vita 

um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“Leave the building at once”! 

Hetta vóru boðini frá løgreglumanninum, 

tá ið vit sum avtalað skuldu møta í 

móttøkuhøllini. 

“The hotel is being evacuated”!  

Huff, huff hugsaðu vit. Hvat verður tað 

næsta??:)) 

 

http://www.mercure.com/gb/hotel-8325-mercure-manchester-piccadilly-hotel/index.shtml


15 
 
 

Venjaratúrur í 

Manchester várið 2013 
 

 

Hevur tú áhugað í fótbóltssøguni er National Football Museum, so avgjørt vert at vitja. 

http://www.nationalfootballmuseum.com/ 

Stóri, snotiligi bygningurin í 4 hæddum angar av fótbóltsnostalgi, ið fær rundu hjørtini at 

banka! 

 Hvíta ullintbundnu enska landsliðstroyggjan frá fyrsta altjóða landsdystinum spældur 

í Skotlandi millum Skotland og England. Leikskipanin hjá liðunum var tann dagin 

1:1:1:8. Rímiliga álopssinnað kundi man sagt, men dysturin endaði málleysur. 

 Uruguaynski bólturin frá fyrstu HM-finaluni spæld í Montevideo í 1930. Uruguay 

vann 4-2 móti Argentina. Bæði liðini høvdu sín egna bólt við til finaludystin. Spælt 

varð við bóltinum hjá Argentina í fyrra hálvleiki, og tá ið farið varð til hálvleiks var 

Argentina á odda, men í seinna bleiv leikt við bóltinum hjá Uruguay, og so vendi fyri 

Le Celeste. 

 Skógvarnir og troyggjan hjá Stanley Matthews frá sokallaðu Matthews FA-Cup 

finaluni í 1953.  

 Jules Rimet HM-steypið, ið England vann í 1966 á heimavølli 

 Troyggjan hjá Diego Maradona, ið bleiv nýtt í HM-dystinum í Meksiko í 1986 hin 

dagin tá ið “Guds hond” tryggjaði Argentina 2-1 sigurin móti Englandi og beindi 

vegin víðari fram móti teirra fyrsta og higartil einasta HM-gulli.  

o.s.fr. Her ber til at spáka í fótasporunum á øllum teimum, ið hava sett sítt “footprint” á 

heimsins besta spæl. 

Bólturin hjá Uruguay frá 

HM-finaluni 1930 

Deiliga heit! 

http://www.nationalfootballmuseum.com/
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Sølustevnan 

Aftaná søguligu rundferðina fingu vit sess á ovastu hædd, og so byrjaði “sølustevnan”. At 

kalla framløgurnar sølustevnu er ironiskt, tí talan var ikki um eina veruliga sølustevnu, men 

tað líktist. 

“Ven tað rætta og ven tað rætta rætt”! 

Norðmaðurn Frode Samuelsen legði fyri. Sera áhugavert og viðkomandi. Hann hevur saman 

við nøkrum øðrum sett á stovn virki kallað KX Products  www.kxp.no  Framløgan bar heitið: 

The Performance Clock -  Fra konsept til utførelse. 

Eitt øki, ið Frode Samuelsen og hansara arbeiðsfelagar 

fáast við, er leikaramenning og harvið eisini miðvísa 

eginvenjing. 

Nógv av tí, ið hann borðreiddi við var bæði áhugavert og 

sera viðkomandi fyri øll, ið fáast við leikaramenning. 

Hann legði fyri við at tosa um týdningin av at gera brúk 

av tí tilfeingi, sum eru í økinum.  Vanliga snýr 1.stigið í 

leikaramenning seg um at finna talentini, men Frode vísti 

á, at í hansara hugaheimi verður venjaratilfeingi raðfest 

hægst.  

(viðm. við atliti til føroysk viðurskifti: - Ber til at hugsa 

sær eitt breiðari samstarv her á landi, tá ið um 

venjaratilfeingi ræður? Ber til at hugsa sær, at til ber at 

upprætta fulltíðar venjarastørv við 

barna/ungdómsvenjarum, sum arbeiða við leikaramenning burturav í fleiri feløgum evt. 

saman við Fótbóltssambandi Føroya? Relativt nógvur peningur er í føroyskum fótbólti! Kann 

peningurin brúkast øðrvísi?) 

Frode Samuelsen er pápi at 16 ára gamla Martin Samuelsen, sum er sáttmálabundin 

Manchester City Academy leikari.  

Ein av høvuðsorsøkunum til at ungi norðmaðurin er dugnaligur við bóltinum, skyldast 

miðvísa eginvenjing, ið pápin hevur lagt til rættis fyri hann. Miðvís venjing/læring  í 

ymiskum torleikastigum innan øll øki, skipað á tann hátt, at tá ið leikarin megnar 1.stig, so 

flytir hann til tað næsta o.s.fr. Hugurin hjá Martini at gjøgnumføra eginvenjingina hevur 

allatíðina verið har, greiðir Frode frá. Tað hevur ongantíð verið ein spurningur um at noyða 

hann út við bóltinum – hugurin til venjing hevur altíð verið har, góður hugur! 

 

http://www.kxp.no/
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Frode nevndi lyklaorðini fyri  at gerast dugnaligur fótbóltsleikari: 

 Venjingarmongd 

 Venja tað rætta 

 Venja tað rætta rætt 

Umframt uppgávurnar í eginvenjingini var talan um onnur hjálpiamboð, ið Martin hevði havt 

stóra gleði av. M.a. videoklipp at kanna nærri sum inspiratión fyri síðani at fara út  á vøllin at 

herma.  

(viðm. við atliti til føroysk viðurskifti: - Hetta er kanska ikki so nógv øðrvísi enn mátin 

nógvir ungir føroyskir fótbóltsleikarar gera brúk av í dag – munurin, sum vit síggja tað, liggur 

í tí miðvísa brúkinum, tí ítøkiliga. Eini ítøkiligari læruætlan, har m.a. videomyndir eru ein 

góð hjálp. Eini miðvísari ætlan fyri eginvenjingina. Er hetta nakað, ið vit her hjá okkum 

kunna taka til okkum og læra nakað av. Givið er at fyri at blíva dugnaligur krevst meira enn 

2-4 vikuvenjingar í einum felagi, og í onkrum føri kanska bara nakrar fáar mánaðir um árið. 

Ber til at hugsa sær framleitt tilfar ítøkiliga ætlað eginvenjingini?) 

Avriksmenning, menningarumhvørvi og hospitering. 

Hann segði seg arbeiða nógv við avriksmenning, har tann einstaki leikarin er í miðdeplinum, 

heldur enn liðið og úrslitini. 

Hann var sera upptikin av at optimera eitt menningarumhvørvi fyri tann einstaka leikaran. 

Eisini var hann sera upptikin av at finna útav, hvussu ein mátar, um ein leikari hevur flutt 

seg? 

Til endans tosaði Frode nógv um týdningin av “hospitering”. Í stuttum merkir hetta, at 

leikarar, ið eru klárir eiga av og á at fáa avbjóðingar móti eldri og ella betri/kropsliga sterkari 

leikarum.  

(viðm. við atliti til føroysk viðurskifti: - Hetta er nakað, ið vit partvíst kenna til í Føroyum 

Eisini tí okkara kapping inniheldur tveir og í onkrum føri tríggjar árgangir á sama liði. Men 

tað er okkara greiða fatan, at okkara skipan í nógv størri mun eigur at geva rúm fyri flytan 

millum lið. Bæði niðureftir og uppeftir og millum kyn. Bæði tí talan kann vera um eina 

praktiska loysn við at mann lið, men eisini við atliti til fótbóltsmenning hjá bæði gentum og 

dreingjum – meiri fleksibilitetur og minni atlit til úrslit við tí fyri eyga at menna tann einstaka 

leikaran mest møguligt!) 
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Sýnisgluggi ! – Kevin Campbell vil geva nakað aftur til fótbóltin. 

Hann visti, hvar málið stóð! Hesum hevði m.a. Arsenal og Everton í bestu ensku deildini 

stóra gleði av. Navnið er Kevin Campbell.  - http://www.youtube.com/watch?v=Uldf_lHJ8bo 

Í framløgu síni vísti hann á, at hann vildi geva nakað aftur til spælið, ið hevði givið honum so 

nógv. Saman við øðrum hevur hann tikið stig til Pro Academy Soccer Scout, sum fyrst og 

fremst er ein heimasíða, ið kann lýsast sum ein sýnisgluggi fyri ungar fótbóltsleikarar runt 

heimin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pro Academy Soccer Scout (PASS) is the unique innovative online 

platform for aspiring footballers (boys & girls) to showcase their 

abilities and talents directly to professional Clubs, Scouts and 

Coaches worldwide”. 

 Sí nærri á síðu teirra www.pass2pro.com 

(viðm.: -  ein møguleiki hjá ungum leikarum at vísa sínar dygdir. 

Vit ivast tó eitt sidur í, at eitt rættiliga stutt videobrot er/kann verða 

lykilin til at fáa møguleikan at royna seg – tóktist í so tunt 

grundarlag!, men....) 

 

 

Tveir fyrrverandi toppspælarar! 

Kevin Campbell er hann til 

høgru!  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Uldf_lHJ8bo
http://www.pass2pro.com/
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Quick feet – enn eitt tól, ið kann gera undurverkir!?? 

Fótbóltur er ein ídnaður, ið umsetur fyri milliardir av krónum árliga. Talan er ikki bara um 

fótbóltsfeløg og alt, ið har til hoyrir, men eisini í rúgvuvís av fólki, ið uppfinna “smartar” 

loysnir, ið hava til endamáls at gera fótbóltsleikaran betri.   

2 eingilskmenn høvdu fingið møguleikan at vísa nógvu norðmonnunum og okkum báðum 

føroyingunum tól, ið teir høvdu uppfunnið, kallað Quick Feet. 

 

(viðm.: - Haldi, vit róliga kunnu siga, at vit ikki 

vóru stórvegis upp í loft! Minnir um eina 

miniútgávu av tí, ið týska stórfelagið Borussia 

Dortmund hevur víst fram hesar síðstu 

mánaðirnar –  

http://thetalentcode.com/2012/12/14/can-this-

machine-build-a-better-athlete/  

Nakrar dagar seinni vóru vit báðir og ein 

norðmaður og vitjaðu Everton Football 

Academy. Hittu fyrrverandi akademi stjóran Ray 

Hall. Tá ið hann vísti okkum runt, fekk hann eyga á eina M-Station úti á vøllinum. Hann 

steðgaði á og segði, at við jøvnum millumbilum komu slík venjingaramboð, ið 

framleiðararnir góvu teimum fyri síðani at bera fram alment, at Everton brúkti tólið í venjing 

síni til stóra gleði og læring fyri leikararnar. Týðiligt, at Ray Hall als ikki helt, at hesi tól vóru 

til stóra nyttu. 

M-Station er donsk framleiðsa og tykist tó sum eitt brúkbart amboð til t.d. eginvenjingina)  

http://muninsports.com/mstation/  

Sí her meira um Quick Feet og met sjálvur/sjálv um dygdina! 

www.matrixsportsgroup.com  

www.youtube.com/quickfeetsoccer 

 

 

 

 

http://thetalentcode.com/2012/12/14/can-this-machine-build-a-better-athlete/
http://thetalentcode.com/2012/12/14/can-this-machine-build-a-better-athlete/
http://muninsports.com/mstation/
http://www.matrixsportsgroup.com/
http://www.youtube.com/quickfeetsoccer
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Hevur tú hug at royna tíni venjaraevni tíni Over There?? 

Síðsta søluátakið var ungur eingilskmaður, ið starvaðist hjá U.K International Soccer Camps. 

Høvuðsuppgáva hansara er at fáa venjarar til fótbóltsskúlar runt USA í summarfrítíðini. Tá er 

talan um ein sáttmála galdandi fyri 3 mánaðir. Men til ber eisini at gera sáttmálar, ið eru 

annaðhvørt 6 ella 9 mánaðir til longdar. 

Satt at siga ljóðaði hetta sum ein sera spennandi og avbjóðandi møguleiki. Sjálvsagt eisini 

fyri føroyskar venjarar, ið kunnu ognað sær royndir, vitan og førleikar umframt eitt sera stórt 

upplivilsi í USA. 

 

Tú fær meira at vita um henda møguleikan við 

at vitja heimasíðuna 

www.UKSOCCA.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uksocca.com/
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Aðrir tónar frá teimum nýríku í Manchester City!  

 

 

 

 

 

 

 

Aftaná mongu framløgurnar 

gleddu vit okkum almikið at 

sleppa út til Platt Lane, har 

Manchester City Academy 

liggur. Har fingu vit høvi at 

hoyra nærri um akademiið frá Mark Allen Academy Director og einum av hansara 

hjálparmonnum. Og eftir prátið bar til at eygleiða venjing hjá ymsum aldursbólkum. 

Tað var sera áhugavert at hoyra eitt sindur nýggjari tónar spæla somu sangir hjá ensku 

meistarunum.  

Á vitjan í Manchester City í 2010 

Tá ið vit (Eli Hentze, Petur Simonsen, Pól F. Joensen og Meinhardt Dalbúð) í 2010 vitjaðu 

har í eina viku, bar prátið brá av einum meira eyðkendum enskum hugsunarhátti. Tó er eingin 

kollvelting farin fram, tí tá søgdu teir eisini, at teir vildu nýta possessión fótbólt. Her brot úr 

samrøðu, ið vit gjørdu við Paul Powell, tá, og sum vit aftur hesuferð fingu høvi at hitta á 

venjingarvøllinum: 

- Vit spyrja um venjingarinnihaldið til teir ymsu aldursbólkarnar. Um akademiið hevur eina 

niðurskrivaða venjingarætlan, hvat hvør aldursbólkur skal venja. 

-Nei, men vit hava sjálvandi vitan um, hvat ymsu aldursbólkarnir kunnu og skulu klára, men 

vit hava ikki ”static work policy” Vit lata tað upp til einstøku venjararnar, men vit vilja hava 

øll tey teknisku elementini við í venjing okkara. Venjingarinnihaldið blívur stigvíst truplari. 

Vit vilja hava “posessión footbal” Enskur fótbóltur ikki kendur fyri slíkt fótbóltsspæl, men vit 

mugu sum fótbóltstjóða menna henda partin. 

Sera áhugavert at hoyra Mark 

Allen, Academy Director 

greiða frá skipan, innihaldi og 

tankum um akademiið hjá 

Manchester City á Platt Lane. 
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Víðari spyrja vit, um Manchester City hevur eina serliga spæliskipan, sum eisini ávirkar 

arbeiðið á akademinum, og um 1.liðsvenjarin Roberto Mancini hevur nakra ávirkan á teirra 

virksemi. 

-Nei, tað hava vit ikki. Leikskipanin hongur jú eisini saman við, hvørjar eginleikar leikararnir 

hava. Men okkara grundsjónarmið er, at vit vilja gjarna byggja spælið upp frá verjuni til 

miðjuna og harfrá seta í verk gjøgnumbrotsspælið. Vit vilja brúka miðvøllin í staðin fyri at 

sparka upp um hann og fram til álopið. Men til ber at siga, at vit vilja helst spæla 1:4:4:2 

Tilgongd av Barcelon ideologum 

Men nú hevur nýríka felagið fingið tilgongd av nøkrum fyrrverandi Barcelona monnum, ið 

uttan iva eru við til at stinga út í kortið, hvussu og hvat.  

Mark Allen greiddi frá, at allir aldursbólkarnir spæla spælið eftir sama leisti og skipan. 

Klassiska enska leikskipanin 1:4:4:2 er skift út við eina, ið meira líkist 1:4:3:3 í ymiskum 

útgávum. Sera stórur dentur lagdur á flatt avleveringsspæl frá verju. Tol á bóltinum inntil 

møguleikin vísir seg. Hann vísti okkum nøkur brot frá dystum hjá teimum ymisku 

aldursbólkunum, ið prógvaðu tað, ið hann bar fram.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:4:3:3 leikskipan við 

diamanti á miðvøllinum 

1:4:3:3 leikskipan við 1 

verjukendum/holding miðvallara 



24 
 
 

Venjaratúrur í 

Manchester várið 2013 
 

 

 

Nýtt akademiøkið líkist dreymalandi 

Men venjingarumstøðurnar eru tó tær somu á Platt Lane, men innan alt ov langa tíð stendur 

eitt spildurnýtt øki beint undir liðini á Etihad Leikvøllinum klárt at taka í nýtslu. Lítil ivi um, 

at hetta nýggja akademi økið er 1.floks.  

http://www.mcfc.co.uk/citytv/features/2011/september/new-academy-overview 

Núverandi økið á Platt Lane hevur eina lítla innandurahøll við graslíksvølli, ið er lítið størri 

enn ein gólvíddin í eini fimleikahøll. Harumframt er onnur innandurahøll, har vøllurin er sum 

støddin á einum hondbóltsvølli. Myndirnar niðanfyri eru tiknar inni í tí størru høllini. 

Endaveggirnir verða brúktir til ymiskar venjingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mcfcreservesandacademy.co.uk/u18-academy/spectator-information/ 

http://www.mcfc.co.uk/citytv/features/2011/september/new-academy-overview
http://mcfcreservesandacademy.co.uk/u18-academy/spectator-information/
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Nær kunnu/skulu ungir leikarar leita sær beiti 

uttanlands? 

Hesin spurningur bleiv umrøddur á ferðini. Jan Roar Saltvik 

frá NFF svaraði spurningum frá norsku venjarunum.  

(viðm. við atliti til føroysk viðurskifti: - Hesin spurningur er 

ella í minsta lagi kann vera áhugaverdur fyri okkum eisini. 

Vit hava dømi um leikarar, ið eru farnir út at royna eydnuna 

á ungum aldri. Fyrimunir og vansar líkjast væl teimum, ið 

t.d. norðmenn kenna til. Høvuðsmunurin er nokk tann, at 

ein “góður” norskur 15 ára gamal drongur helst hevur betri 

umstøður at mennast í heimaliga umhvørvinum enn ein 15 

ára gamal føroyskur drongur – í hvussu so er soleiðis sum 

støðan er anno 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henda talvan hongur í matstovuni á 

akademinum hjá Everton. Navnið á 

runavíkinginum Jóhan T Davidsen 

millum aðrar góðar menn 
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Eygleiðing av venjing í Manchester City 

Eftir nógva prátið seinnapartin hósdagin og allan fríggjadagin fram at kvøld, sluppu vit nú 

endiliga at síggja venjing á Platt Lane.  

“Klárir dreingir”! – her kunnu vit læra nakað. 

(viðm. við atliti til yvirskriftina: - Uppi á bakkanum beint norðanfyri fótbóltsvøllin á Sandi 

stóð Jóhan Petur Hentze altíð. Abbi dugnaligu Clementsen brøðurnar, sum í mong ár vóru 

stuðlar á B71-liðnum. Áhugin fyri fótbólti var sera stórur. Altíð til reiðar at stuðla við jaligum 

rópum. Millum mongu rópini hoyrdist altíð nakrar ferðir gjøgnum dystin: “Klárir dreingir”! 

At vera klárur er avgerandi liður í tí at læra. At vera klárur merkir í stuttum fult og heilt at 

samla seg um tað, ið man er í ferð við at læra, at vera fult og heilt til staðar og ikki lata annað 

troðka seg framat hvørki tankar ella gerðir) 

Fleiri ymiskir aldursbólkur vandu hetta kvøldið. Vit gjørdu av at eygleiða eitt U11 lið. 18 

leikarar, harav 14 vóru U11, 3 vóru U10 og 1 var U9. 3 venjarar vóru til staðar. Ein 

høvuðsvenjari og 2 hjálparar.  

Sjálvt innihaldið í venjingini var onki øðrvísi enn tað, ið vit kunnu síggja t.d. her hjá okkum, 

men har vóru onnur viðurskifti, ið vit heftu okkum við. Vit settu okkum spurningin: Hvat 

duga leikararnir væl? 

Her niðanfyri í punktformi tey orð, ið vit halda kunnu lýsa bæði venjingina, leikararnar og 

venjararnar: 

 100% klárir – alla tíðina til staðar fult og heilt 

 Móttøkur/vendingar í ferð 

 Avlevering og skifta pláss í eini og nærum somu rørslu 

 Sera kvikt fótskifti 

 Sera dugnaligir í 1 v 1 støðum offensivt – móttøka/vendingar og ella dribla undan 

pressi 

 Væl skipaðir – positionelt 

 Sera góða javnvág 

 Hyggja upp/orientera seg væl áðrenn móttøku 

 

 Venjarin er eftir teimum verbalt, um teir blaka bóltin bíliga vekk 

 Snakkar nógv/instruerar og vegleiðir – spyr eisini! 
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 Leikararnir tosaðu alla tíðina – góvu hvør øðrum boð 

 Absolut onki grenj – ikki eitt øvut orð 

 Feiltoleransan høg – tó ikki um leikari blakar bóltin bíliga vekk 

(viðm. í kjalarvørrinum av venjingini: - Spurningurin,  ið vit eftirfylgjandi settu okkum, var: 

Hvussu og hvat gera vit ítøkiliga fyri at hækka kvalitetin á venjing okkara? 

Tað ber sjálvsagt ikki til at fara til t.d. Manchester City og eygleiða venjing har og so koma 

heimaftur og royna at kopiera tað, ið man hevur sæð/eygleitt, og tó.  

Vit eru greiðir yvir, at leikararnir, ið vit sóu venja, eru útvaldir millum túsundvís av øðrum 

dreingjum. Tískil megna teir tey sálarligu viðurskiftini, ið eru nevnd. Grundarlagið fyri 

kvalitativari læring er tá størri, enn um tú hevur ein blandaðan bólk av leikarum, ið hava 

ymisk motiv fyri at møta til venjing.  

Men tað ber til at hava ynski og krav um, at 

hvør einstakur ger sítt ítarsta, tá ið venjing er 

á skránni. Eins væl og tað krevur venjing at 

blíva dugnaligur við bóltinum krevst eisini 

venjing í at vera 100 % til staðar og samla seg 

fult og heilt um spælið/venjingina/læringina.  

Ein neyðug fortreyt fyri at fáa kvalitet í 

venjingina er sjálvsagt, at sjálv venjingin, 

bæði venjarin sjálvur og innihaldið, skapa 

gróðarlíkindi fyri huginum og viljanum til 

læring. Vit skulu seta krøv bæði til okkum 

sjálvi sum venjarar, men eisini til leikararnar. 

Krøvini mugu sjálvsagt samsvara við 

førleikarnar hjá leikarunum. Ov høg krøv 

kunnu bæði streingja og viðvirka til, at 

leikarin missir hugin. Um hinvegin krøvini 

eru ov lág, so er vandi fyri, at leikarin eisini 

missir hugin. 

Krøvini eru partvíst nær tengd at 

venjingarinnihaldinum. Tað er neyðugt at 

venja tað rætta og at venja tað rætta rætt, sum norðmaðurn Frode Samuelsen málbar seg, men 

eisini at venja tað rætta til rætta tíð. Tað er ikki líkamikið, um leikarin er 9 ár ella 15 ár!) 

 

http://youthtoprosoccer.com/tag/simon-cooper/ 

http://youthtoprosoccer.com/tag/simon-cooper/
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Dagur 3 

Leygardagur 9.feb. 2013, Manchester 

Skráin fyri leygardagin var eftir okkara tykki alt ov tunn. Seinnapartin var dystur í næstbestu 

ensku kappingini – The Championship - á skránni, men tað var einasti fótbóltsaktivitetur á 

degnum, og tað var ov lítið fyri okkum. 

U15 venjing – Coerver was here! 

So fyrrapartin tóku vit ein taxabil út til Platt Lane at síggja venjing hjá U15 liðnum. Tíverri 

var aktiviteturin á Platt Lane ikki so nógvur. Á miðdegi skuldu U16 og U18 liðið spæla 

dystir. Fleiri av U15 leikarunum skuldu spæla við U16 liðnum. Tískil vóru teir bert 8 í tali. 

Vit fingu eitt stutt prát við venjaran Paul Powell. Hann greiddi okkum eitt sindur frá 

innihaldinum í dagsins venjing. Venjingin var í eini innandurahøll við graslíkisvølli. 

Hann segði, at venjingin altíð byrjaði við – Pre Activities. Hesum stóðu leikararnir sjálvir 

fyri. Teir fingu eitt laminera ark við 8 ymiskum øvilsum á, ið teir skulu gera.  

Innihaldið í venjingini var heldur ikki her stórt øðrvísi enn tað, ið vit kenna frammanundan. 

Men tað var týðiligt at síggja, at Coerver Coaching hevði havt sína ávirkan á innihaldið.  

http://www.coerver.co.uk/blog/2012/05/22/coerver-co-founder-works-with-premier-league-

champions/ 

http://www.coerver.co.uk/blog/2012/06/05/youth-diploma-with-premier-league-champions-

hailed-a-great-success/ 

Samanbera vit hesa U15 venjingina við tað fyrrnevndu hjá U11, so vóru ávísir munir, hildu 

vit. Leikararnir vóru ikki so fokuseraðir, okkurt smágrenj inn í millum og nakrir avgerandi 

lærutættir/instruktionsmoment komu ikki nóg týðiliga fram frá venjarans síðu, mettu vit. 

Í City duga teir eisini at standa í bíðiraði! 

Áðrenn vit fóru heimaftur á hotellið, kagaðu vit innar í lítlu innandurahøllina.  

Har vandu nakrir heilt lítlir dreingir, sum vóru 5-7 ára gamlir. Teir høvdu støðvenjing – 

tekniska venjing. Her upplivdu vit tíverri nakað av tí, ið vit týðum ávara ímóti, tá ið vit skulu 

eyðmerkja eina kvalitativa góða venjing. Tvær støðir høvdu evni: temja bóltin og so skot á 

mál. Dreingir stóðu í longum bíðirað og bíðitíðin var long. Í knappar  12 minuttir sluppu 

leikararnir at  royna seg 3 ferðir við temjing og eftirfylgjandi skoti á mál. Tað er ikki góður 

fótbóltsaktivitetur! 

 

 

http://www.coerver.co.uk/blog/2012/05/22/coerver-co-founder-works-with-premier-league-champions/
http://www.coerver.co.uk/blog/2012/05/22/coerver-co-founder-works-with-premier-league-champions/
http://www.coerver.co.uk/blog/2012/06/05/youth-diploma-with-premier-league-champions-hailed-a-great-success/
http://www.coerver.co.uk/blog/2012/06/05/youth-diploma-with-premier-league-champions-hailed-a-great-success/
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The Championsship, leygardagur 9.februar kl. 15.00 

Ewood Park, Blackburn Rovers v Ipswich Town 1-0 (0-0), Jason Rhodes 

Tíbetur sótu vit ovarliga 

Seinnapartin gekk leiðin ein góðan tíma í bussi 

norður til Blackburn at síggja teir á heimavølli 

móti Ipswich Town. 

Vit komu til Ewood Park í góðari tíð. Spákaðu 

runt eina løtu og funnu eina góða hugnaliga 

barr við nógvum heimaviðhaldsfólkum, sum í 

spenningi bíðaðu eftir kick-off.  Undan 

dystinum lá Blackburn á 13.plássi við 40 

stigum, meðan Ipswich var á 19.plássi við 5 

stigum færri.  

Men dysturin var eitt stórt skuffilsi! Fyrri hálvleikur var at kalla eitt langt spark úr enda í 

annan. Ipswich royndi nakrar heilt fáar ferðir at spæla stutt sínámillum. Vit høvdu glett 

okkum til at síggja m.a. fyrrverandi Liverpool og Fulham leikaran Danny Murphy á 

Blackburn miðvøllinum. Serliga gleddu vit okkum at síggja hansara førleikar at orientera seg. 

Men satt at siga hevði hann als ikki tørv á hesum førleika, tí bólturin fleyg omanfyri høvdið á 

honum allan fyrra hálvleik. Nakað inn í fyrra hálvleik gjørdu vit av at telja, hvussu ofta 

Murphy hevði bóltin, og hvussu ofta hann gjørdi háintensar renningar. Í samfullar 20 minuttir 

nart hann bóltin 5 ferðir og hevði 1 háintensa renning!! Frálíkur miðvallari, men hann bleiv 

als ikki brúktur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hendan myndin lýsir rættiliga væl fyrra 

hálvleik. 

20 leikarar standa við miðlinjuna og 

bíða eftir langari sending frá 

málverjanum. 
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Bæði liðini leiktu 1:4:4:2. Ipswich hevði báðar sínar álopsmenn heilt frammi, meðan 

Blackburn í fyrra hálvleiki hevði annan aftanfyri hin.  

Í seinna hálvleiki skifti myndin nakað. Blackburn venjarin gjørdi tvær góðar broytingar, ið 

góvu Blackburn munin. Turkiski áleyparin Colin Kazim-Richards, sum í fyrra hálvleiki 

spældi beint aftanfyri fremsta mannin Jordan Rhodes, bleiv fluttur út í høgru síðu og DJ 

Campbell, sum er leigaður úr Queens Park Rangers, kom inn í álopið til sín fyrsta dyst fyri 

Blackburn. Við hesum broytingum bleiv álopsspælið hjá heimaliðnum munandi meira 

ágangandi. Skjóti Campbell gav Ipswich verjuni nakað annað at hugsa um enn bara tær longu 

sendingarnar fram til Kazim-Richards í fyrra hálvleiki. Nú sóu vit djúpar renningar afturum 

heldur tungu Ipswich verjuna Og nú kom vongspælið, serliga í vinstru síðu við svenskarunum 

Olsson og Olsson, nógv meira til sín rætt. Samstundis um Kazim-Richards gjørdist uppaftur 

betri, tá ið hann kom inn móti miðjuni úti frá høgru síðu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordan Rhodes avgjørdi dystin í 61.minutti, og so kundu heimaáskoðararnir fara glaðir 

heimaftur. Vit báðir fegnaðust um, at vit sótu so ovarliga, tí annars høvdu vit uttan iva havt 

fingið ilt í nakkan at hyggja upp í loft. 

http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/21311635 

 

 

 

 

 

 

Blackburn venjarin - Michael Appleton – gjørdi 

broytingar í seinna hálvleiki, sum vunnu honum 

og Blackburn dystin.   

http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/21311635
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Dagur 4 

Sunnudagur 10.feb. 2013, Manchester 

Ein partur av norsku venjarunum setti kós móti Oslo aftur beint aftaná morgunmatin, meðan 

hin parturin saman við okkum báðum bleiv verandi eftir í Manchester at síggja Premier 

League dystin millum Manchester United og Everton kl. 16.00 á Old Trafford.  

Akademi dystir á St.Bedes College Sports Ground 

Fyrraparturin var eins og dagin fyri fríur, men vit báðir ynsktu at síggja fótbólt, so vit fóru við 

taxa bili til Bramtingham Road, har St.Bedes College Sports Ground liggur. Sunnumorgun er 

dystardagur hjá yngru deildunum.  

Manchester City hevði vitjan av Blackburn Rovers U11 

og U13. Vit vóru í góðari tíð, so vit eisini kundu fáa 

upphitingina við. Sera áhugavert at fylgja, hvussu 

gjøgnumførd upphitingin var, og hvussu disciplineraðir 

leikararnir vóru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

U11, Manchester City v Blackburn Rovers 

U11 liðið spældi á einum vølli, ið var 80 x 40 m til støddar. Málini vóru 3 x 1.50 m til 

støddar. Spældir blivu 4 hálvleikir, har teir báðir fyrstu vardu 2 x 20 min. Fingu ikki við, 

hvussu leingir hinir báðir vóru, tí tá fóru vita at síggja U13 spæla.  

Manchester City nýtti eina 1:2:3:2:1, sum eisini kundi kallast 1:2:3:3, leikskipan, meðan 

Blackburn liðið stillaði upp eitt vet øðrvísi við: 1:3:1:3:1 leikskipan.  

 

So er klárt til kick-off 
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Her niðanfyri í punktformi tey orð, ið vit halda kunnu lýsa U11 liðið hjá Manchester City. 

Hetta vóru somu dreingir, ið vit høvdu eygleitt til venjing fríggjakvøldið. 

 

 Sera væl skipaðir positionelt 

 Stóra vitan um sín leiklut og uppgávu á liðnum 

 Gott samskifti – seta m.a. stór krøv verbalt til hvør annan/ snakka nógv 

 Leikháttur og skipan í tráð við yvirornaðu filosofiina í felagnum 

 Miðverji byrjar nærum hvørja ferð uppspælið – spælið er merkt av skjótum 

bóltflytingum og toli – geva ikki bóltin lætt frá sær 

 Stórt forstáilsi fyri flytingum uttan bólt 

 Eftir bólttap skjótt press á bólthavaran 

 Sera dugnaligir í 1 v 1 støðum bæði off. og def. – eisini í mun til pláss og uppgávur á 

liðnum 

 

 Venjarin er stuðlandi/rósandi – fokus á viðurskifti, ið eydnast –  snakkar nógv 

 

U13, Manchester City v Blackburn Rovers 

U13 dysturin millum Manchester City og Blackburn Rovers bleiv leiktur á heilum vølli.  

Leikskipanin hjá báðum liðum var: 1:4:3:3. Bæði liðini høvdu ein verjukendan miðvallara og 

ein miðáloypara. 

Spældir blivu 4 hálvleikir, har teir báðir fyrstu vardu 2 x 25 min og teir báðir síðstu 2 x 12½ 

min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So er klárt hjá U13 leikarunum hjá 

Manchester City at fara undir 4. 

hálvleik 
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Tað, ið vit serliga løgdu til merkis var sera stóri fysiski munurin á leikarunum. Onkrir út í 

móti fullvaksnir, meðan aðrir langt frá. Ikki tí, at hetta er ein so nógv øðrvísi mynd enn vit 

kenna. Áhugavert at síggja, hvussu teir fysiskt minni mentu kláraðu seg við góðum 

fótbóltsførleika.  

Sjálvt spælið var meiri merkt av ótolni enn City fólkini í framløgum teirra høvdu borðreitt 

við: uppspæl frá verju og tol, ikki blaka bóltin bíliga vekk.  

Men annars upplivdu vit nógv tey somu tingini aftur frá U11 dystinum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=0oT4MiuzcMY  

 

 

Av sonnum munur á 

monnum. 

Vinstri kantspælarin nakað 

væl minni enn hesir báðir 

vælvaksnu fremst í 

myndini 

http://www.youtube.com/watch?v=0oT4MiuzcMY
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The Premier League, sunnudagur 10.februar kl. 16.00 

Old Trafford, Manchester United v Everton 2-0 (2-0), Ryan Giggs, Robin van Persie 

 

Limaskapur herskin biti! 

Tað gekk meira enn trupult at fáa fatur á nøkrum taxabili, ið kundi bjargað okkum undan 

kuldanum á Bramthingham Road, tá ið dystirnir vóru liðugtspældir har, men langt um leingi 

eydnaðist tað við góðari hjálp frá einum av Manchester City venjarunum, ið forrestin var íðin 

Manchester United viðhaldsmaður, lat hann okkum vita, at fáa fatur á einum bili. 

Klokkan nærkaðist 14.00, so vit fóru beina leið til Old Trafford. Nógv fólk sást longu á Sir 

Matt Busby Way oman móti Old Trafford. Svongd var á føroyingunum báðum, so matur 

mátti fyrst fáast niðurum. 

 

Illfýsið veður við vindi og ælingur í luftini, so vit høvdu 

ætlanir um at fara inn á Old Trafford nærum 

beinanvegin, men vit høvdu kanska ikki heilt óvæntað 

ávísar trupulleikar við atgongumerkjunum, ið vit høvdu 

fingið. So vit máttu ein túr oman á 

atgongumerkjakontórið. Har fingu vit at vita, at fyri at 

koma inn máttu vit keypa nýggj atgongumerki og tekna 

okkum sum lim í Manchester United. Henda eina treytin 

var sum at slúka kamelar, herskin biti! Sum at velja 

millum pest og kolera, men nú eru so Liverpool 

viðhaldsmenninir av Sandi og úr Miðvági limir í ManU!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 410, Sir Alex Ferguson 

Stand, men har sluppu vit 

ikki inn uttan svørðsslag! 
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Dysturin bleiv ongantíð tað stóra súsið. Hóast Everton beint frá sær av og á, so hevði 

heimaliðið tak á støðuni.  

Tá ið tú situr og eygleiðir eitt av heimsins bestu liðum, so er sjálvsagt nógv áhugavert at 

síggja. Tað er eisini munur á, um tú hyggur við venjaraeygum ella áskoðaraeygum. Her 

nevna vit 3 viðurskifti burturúr rúgvuni sæð við venjaraeygum. 

 Tað var týðiligt at síggja í upphitingini, hvussu klárir leikararnir vóru til dystin. Lættir 

á fótum, konsentreraðir. Øvilsini vardu stutt, men intensiteturin og kvaliteturin sera 

høgur.  

 United venjarin Alex Fergusson hevði valt at lata Phil Jones mansverja Everton 

leikaran Marouane Fellaini. Hetta ørkymlaði týðliga belgiumannin, ið royndi at finna 

sær pláss úti í síðunum og longri afturi á vøllinum, men har var miðvallarin hjá United 

í hølunum á honum. Og tá ið Jones fór av vøllinum á tímanum tók Michael Carrick 

meira og minni yvir.  

 Fremsti álopsmaðurin hjá United, hollendarin Robin van Persie, var áhugaverdur at 

síggja. Plaseraði seg at kalla allatíðina á linju millum miðverjuleikararnar, soleiðis at 

hann kundi flyta seg djúpti í blindvinklinum hjá øðrum teirra. Var ikki so øgiliga nógv 

á bóltinum, men bæði timing og skil fyri flytingunum uttan bólt var framúr gott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/21311607 

 

Beint fyri hálvleik vísti van Persie, 

hví hann í løtuni er millum teir 

allarbestu  áloypararnar í 

heiminum 

http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/21311607
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Dagur 5 

Mánadagur 11.feb. 2013, Liverpool 

Tíðliga sunnumorgunin gekk leiðin við toki vesturyvir móti havnabýnum Liverpool, har tey 

bæði Premier League feløgini Liverpool og Everton eru heimahoyrandi. Men Liverpool er 

annað og meira enn fótbóltur. Tónleikanostalgikarar leita til býin at enduruppliva The Beatles 

tónarnar frá gyltu 60´unum, og til ber at finna teir har, hóast bæði Lennon og Harrison ikki 

eru á lívi meira, og McCartney og Starr ikki jamma í The Cavern.  

  

 

 

Tíverri høvdu vit ikki av minuttum til yvirs til The 

Beatles. Vit báðir føroyingarnir og ein norðmaður, 

svorðin Everton viðhaldsmaður, høvdu eina avtalu við 

fyrrverandi akademi-stjóran hjá Everton FC, Ray Hall, ið 

skuldi møta okkum á Finch Farm, har akademiið húsast. 

 

 

 

Finch Farm – á vitjan hjá Everton FC Academy 

 

Ray Hall vísti seg at vera ein 

framúr entusiastiskur og vinarligur 

maður við einum brennandi hjarta 

fyri fótbólti. Hann vísti okkum runt 

á akademinum og greiddi frá síni 

longu tilveru – nøkur og 20 ár – 

sum stjóri, har hann spældi týðandi 

leiklut í “framleiðsluni” av nógvum 

góðum leikarum, teirra millum 

Wayne Rooney.  

 

Ein kaldur miðvingur og Oslo-búgvi bíða eftir toki í 

Manchester ávegis til Liverpool 
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What is the aim? –  

 

Ray Hall legði fyri við at greiða frá tí størsta 

málinum, sum hann málbar seg, í síni tíð í 

Everton. Fyri 7 árum síðani setti stjórin í 

felagnum honum spurningarnar:  

 What is the aim?  

 Why do you do it?  

 What is our Academy for? 

“He caused me a problem”!, segði Ray Hall. 

Hann fekk ikki svarað upp á standandi fót, men 

nakrar dagar seinni kom hann til ta niðurstøðu, 

at spurningarnir vóru ikki rættvísir. Tí í veruleikanum var tað ikki hann sum akademistjóri, ið 

skuldi svara spurningunum, men felagið, ið skuldi kenna svarini. So svarið hjá Ray bleiv, at 

tað var stjórin í felagnum, ið skuldi koma við svarunum.  

Menn settu seg niður og funnu svarini, og út frá tí bleiv arbeiðið lagt til rættis. Ítøkilig mál 

gjørdu arbeiðið uppaftur meira miðvíst. Hann nevndi nøkur av teimum ítøkiligu málunum, ið 

teir settu sær: 

 Árliga skal minst ein leikari frá akademinum debutera á Premier League liðnum - 

hetta hevur eydnast síðstu 23 árini, sigur Ray Hall 

 4 leikarar frá akademinum á leikaralistan hjá Premier League liðnum 

Víðari sigur hann, at um hann var hildin fram í starvinum sum akademistjóri, so vildi eitt av 

teimum næstu ítøkiligu málunum verið: 

 Ein leikari frá akademinum við í meira enn 10 Premier League dystum í einum 

kappingarári 
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Bar tann nú kendi vegurin á mál ávøkst?? 

Men hevur so Everton megnað at sett fleiri leikarar við á besta liðnum hesi síðstu 7 árini eftir 

at stóru spurningarnir vóru viðgjørdir? 

Nei! Og orsøkin er rímiliga einføld.  

 Í 1990 vóru 8% av leikarunum í bestu deildini “non British” 

 Í 1992 vóru 17%... 

 Í 2012 vóru 80%.. 

At koma gjøgnum nálareyga í dag er meira enn trupult, staðfestir Ray Hall. 

Fíggjarligi dugnaskapurin skal betrast!  

At reka akademiið hjá Everton kostar árliga um 4 milliónir pund. Hann staðfestir, at teir 

mugu blíva fíggjarliga dugnaligari. Í hesum liggur at fáa selt og leiga leikarar út, ið ikki her 

og nú koma á Premier League liðið. Manchester United dugir sera væl á hesum økinum, sigur 

Ray Hall. 

Hann nevndi eisini, at tá ið akademi leikari er 9 ár, er hann inni í teirra skipan fyrst í 1 ár, og 

so verður hugt nærri eftir, um hann skal halda áfram ella ei. Skuldi tað hent seg, at t.d. 

nábúgvarnir Liverpool ætla sær ein av teirra akademileikarum, so ringir kassaapparatið. 

Akademileikari kostar 10.000 pund fyri árið. Tvs. at um ein Everton leikari hevur verið inni á 

teirra akademi í 3 ár og Liverpool keypir hann, so kostar 12 ára gamli leikarin 30.000 pund.  

Akademiini í Englandi eru flokkaði í 1.floks, 2.floks o.s.v. Prísurin fyri leikarar hongur 

saman við flokkingini hjá akademinum.  

The 4 P´s 

Ein av kendastu 

leikarunum í 

heiminum Wayne 

Rooney er kleiktur á 

Finch Farm í Everton 

undir kønari leiðslu av 

Ray Hall. “There is no 

secret building Wayne 

Rooney”!  

 

 

Nil Satis Nisi Optimum! 

Bara tað besta er gott 

nokk!! 
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Fyri at náa ásettu málini eru “The 4 P´s” avgerandi: 

1. People 

2. Place 

3. Program 

4. Pathway 

Øll fýra økini spæla ein avgerandi leiklut í strembanini at fáa akademileikarar upp á besta 

liðið, men Ray Hall vísti á tey bæði ovastu at hava allarstørstan týdning. 

At fólk hava avgerandi týdning fyri menning í einum hvørjum samanhangi er væl ongin 

loyna! Fólk og umhvørvi – “environment” eru høvuðslyklarnir í loynidóminum!  

Spurdur um hvørjar treytirnar eru fyri upptøku av nýggjum venjarum á akademinum, svarar 

hann: 

 Philosophy  - skal vera í tráð við hana hjá felagnum 

 Technically gifted/ the how – førleikar at venja 

 Personality – hvussu venjarin er 

Fjórða p´ið – Pathway – snýr seg um at skapa fortreytir fyri at menna tað heila menniskja, 

sigur hann. Hann tosar nógv um týdningin av at vera vitandi um, at leikarar/menniskju læra á 

ymsikan hátt. Tí er neyðugt við – “different learningstyles”. 

Akademireglurnar blivu broyttar fyri nøkrum fáum árum síðani, soleiðis at nú ber aftur til at 

heinta leikarar inn allastaðni frá í verðini, tá ið leikarin er fyltur 14 ár. Um leikari verður 

heintaður inn tryggjar Everton honum 3 ár í teirra skipan, ið umfatar bæði skúla og 

fótbóltsvenjing. 

“Tað hevur ongan týdning, um eg fortelji tykkum alt, ið vit hava og gera her í Everton! Tit 

kunnu ikki fara heimaftur í tykkara umhvørvi og kopiera! Tit mugu skapa tykkara egna 

umhvørvi við teimum 4 p´unum”, var høvuðsniðurstøðan hjá Ray Hall. 

Eftir góðar tveir tímar saman við “pápa” Wayne Rooney høvdu vit kenslu av, at hann hevði 

staðfest nakrar sannleikar, ið vit vistu um. Sannleikar, ið vit áður hava hoyrt. At kenna málið 

og vita vegin til málið! Til tess at røkka ásettum málum er brúk fyri teimum 4 p´unum! 

Tað hevur hinvegin alstóran týdning at standa yvirfyri hesum sannleikum inntil tín veruleiki 

hevur sett skjøtil á at fremja teir í verki. Tá alt kemur til alt rættiliga einfalt, men til tess at fáa 

gróðursett hetta krevst eitt miðvíst og ítøkiligt arbeiðið! 

http://www.evertonfc.com/academy/the-aim-of-the-academy.html 

 

 

http://www.evertonfc.com/academy/the-aim-of-the-academy.html
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Fótbóltssteðgur – og tó - í einar 2 tímar inni í miðbýnum í Liverpool. 

Komnir innaftur í miðbýin eftir vitjanina hjá Everton, untu vit okkum ein lítlan túr í onkran 

handil.  

Bústaður okkara í Liverpool var eitt sera bíligt hotell u.l. 5 minuttir í spákiavstandi frá 

miðbýnum.  

http://www.campanile-liverpool-queens-dock.co.uk/en/index.aspx 

Ætlanin var m.a. at finna ein handil, ið seldi Liverpool FC lutir, og tað eydnaðist. Á 

Williamsson torginum mitt í býnum ber til at missa nøkur pund!  

http://www.liverpoolfc.com/shop/official-club-stores/williamson-square 

Vinarligi taxaførarin úr Liverpool, Steve, hevði koyrt okkum oman í miðbýin. Hann var 

áhugaður at práta um bæði fótbólt og annað, ið hevði við býin at gera. Vit greiddu honum frá, 

at vit tíðliga morgunin eftir skuldu aftur til Manchester. Hann var ikki seinur at bjóða sær til 

at koyra okkum á flogvøllin tíðliga morgunin eftir.  

Men áðrenn skuldu vit ein svipp á Anfield Road at síggja teir reyðu heimamenninar royna at 

fáa øll stigini móti West Bromwich Albion.  

Hospitality atongumerki – The Sandon 

Í atgongumerkjunum til dystin var eisini ein betri biti og okkurt leskiligt afturvið á The 

Sandon, ið liggur nakrar fáar metrar frá Anfield Road.  

http://www.thesandon.com/liverpool_fc_hospitality.asp 

 

Har var nakað av fólki komið saman tveir tímar 

undan kick-off. Nógvir norðurlendingar. 

Taxaførarin Steve vildi vera við, at talið av 

norðurlendingum, serliga norðmonnum, ið komu 

á Anfield Road var ógvuliga høgt. Vit hoyrdu í 

hvussu so er nógvar norskar og danskar røddir 

bæði í býnum fyrr um dagin og uttanfyri Anfield 

Road. 

 

 

 

http://www.campanile-liverpool-queens-dock.co.uk/en/index.aspx
http://www.liverpoolfc.com/shop/official-club-stores/williamson-square
http://www.thesandon.com/liverpool_fc_hospitality.asp
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The Premier League, mánadagur 11.februar kl. 20.00 

Anfield Road, Liverpool FC v West Bromwich Albion 0-2 (0-0), Gareth McAuley, Romelo 

Lukako 

Forventningens glæde er altid størst! 

Stemningurin var góður undan dystarbyrjan. Og tá ið liðini komu út á vøllin rungaði You´ll 

never walk alone úr hátalarunum og úr flest øllum hálsvølum á stadion – stórsligin pallur og 

ein ørandi kensla av felagsskapi og samleika. 

 

 

 

 

 

Vit komu inn á stadion í góðari 

tíð fyri at merkja søgurnar 

veingjasuð! Men tað er trupult 

at fáa fatur á tí, sum farið er. 

Man situr við einum ynski um 

at goyma hvørt sekund av 

núinum, men tey lurta ikki eftir 

tær, men skunda sær víðari. 

Dysturin bleiv ongantíð tað, ið vit høvdu væntað og vónað. Gamaní hevði Liverpool somikið 

av málmøguleikum og royndum, enntá eitt misnýtt brotsspark í seinna hálvleiki, at 

heimamenninir skuldu havt tryggjað sær øll trý stigini, men tá ið man ikki tekur av 

møguleikanum, tá ið hann vísir seg, ja so verður man ikki so sjáldan straffaður í hinum 

endanum, og so var. West Bromwich Albion tók av sínum møguleikum og vann dystin 2-0. 

Eins og í dystinum dagin fyri á Old Trafford ber til at siga, at nógv er, ið kann fanga eyga, um 

tú hyggur við venjaraeygum og ikki bara við áskoðaraeygum. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NN5AmHDTZ0M 

 

 

So eru teir komnir til Mekka. 

Spentir eftir at syngja You´ll never 

walk alone og síggja Liverpool 

vinna, men.... 

http://www.youtube.com/watch?v=NN5AmHDTZ0M
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Og í hesum dystinum taka vit eisini 3 viðurskifti burturúr rúgvuni: 

1. Um vit samanbera upphitingarnar hjá Liverpool og United dagin fyr, so var lítil og 

ongin munur á innihaldinum, men vit sótu við eini greiðari kenslu av, at Liverpool 

leikararnir als ikki í sama mun tóktust klárir til uppgávuna – intensiteturin og 

neyvleikin/kvaliteturin var langt frá tann sami.  

2. Kenslan vit høvdu, meðan upphitingin var, vísti seg at vera røtt! Onkrir Liverpool 

leikarar vóru als ikki klárir til dyst. Bæði Glen Johnson á høgra bakki og José 

Enrique á vinstra bakki spældu langt undir vanligt støðið. Serliga Glen Johnson sá út, 

sum tímdi hann ikki at spæla. Tað eru dagar, har onki riggar hjá einum leikari, men 

so ber til at stríðast í staðin, men Johnson gjørdi meira og minni hvørki – merkisvert 

at síggja á hesum støðinum! 

3. Tað er ikki altíð liðið, ið hevur bóltin meira og hevur flestar málmøguleikar og 

royndir, ið vinnur fótbóltsdystir. Liverpool hevði 24 royndir, harav 14 á málið, 

meðan vinnararnir høvdu 4 royndir, harav 3 á málið. Tvær teirra endaðu í Liverpool-

netmeskunum! Soleiðis er fótbóltur eisini, tíbetur! 

http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/21318809 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tað skuldi verða so 

gott! 

Men tað gjørdist kalt 

á og uttanfyri Anfield 

og í hjørtum okkara, 

tá ið leið móti 

myrkari Liverpool 

nátt. 

 

Sannleiksorð – hasin 

sá ikki út til at tíma 

spæla móti West 

Bromwich! 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/21318809
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Samanumtøka 

Til tess er at siga, at vit báðir høvdu 5 ríkar fótbóltsdagar í Englandi! 

 Sóu 3 dystir í The Championship og The Premier League.  

 Sóu U11 og U13 liðini hjá Manchester City dystast móti Blackburn Rovers.  

 Sóu venjingar á Manchester City Academy 

 Vitjaðu Manchester City Academy og Everton FC Academy 

 Vitjaðu St.Georges Park – nýggja høvuðssætið hjá Enska Fótbóltssambandinum 

 Vitjaðu The National Football Museum 

 Vóru á “sølustevnu” 

Okkara meting er, at limaskapurin í norska venjarafelagnum gevur nakrar fínar møguleikar, 

ið geva íblástur til virksemi sum fótbóltsvenjari. Bæði túrarnir, ið felagið árliga skipar fyri, 

men eisini atgongdin til dygdargott fakligt tilfar á alnótini og í blaðútgávu. Ætlanin fyri 

framman at skipa fyri eini árligari venjararáðstevnu í Englandi við luttøku av norðurlendskum 

venjarum ljóðar eisini sera áhugaverd, og kann uttan iva geva føroyskum venjarum gott í 

beini. 

Eitt lítið minus við hesum túrinum var heilt vist, at ov lítil tíð var sett av til eygleiðing av 

fótbóltsvenjing. Men vit báðir tóku bara sakina í egnar hendur og fóru til venjing og dystir 

uttanfyri skrá. 

Hóast tú sum venjari vitjar eitt umhvøri, ið er so ómetaliga nógv øðrvísi, enn tú kennir frá 

tínum heimliga umhvørvi, so er okkara greiða fatan tann, at tað hevur sera stóran týdning 

bæði fyri teg sjálvan sum venjara, men eisini fyri menningina sum heild, at ogna sær vitan 

aðrastaðni frá alla tíðina, og at bera hesa vitan víðari.  

Tað sigur væl seg sjálvt, at leikararnir á Manchester City Academy hava eitt høgt støðið. 

Veruleikan er jú tann, at teir, sum sleppa innum gáttina, eru útvaldir millum túsundvís av 

øðrum dreingjum. Við hesum í huga er lítið at undrast yvir, at venjingarnar tú eygleiðir, og 

førleikin hjá leikarunum fellur í eyguni.  

Lat vera við at kopiera, hoyrir man ferð eftir ferð. Rætt er tað, men til ber at taka við sær 

nakað av tí, ið man bæði sær og hoyrir á slíkari ferð. Í hesi frágreiðing okkara hava vit m.a. 

nevnt hetta við at hava høgan kvalitet í venjingunum, at seta krøv til leikararnar, krøv, ið teir 

megna at liva upp til. Vit eru ikki komnir við nøkrum lidnum svari! Vit hava eisini nevnt 

hetta við mentala førleikanum at vera til staðar, at samla seg fult og heilt um 

spælið/læringina, at vera fokuseraður. Aftur og aftur møtir man eisini týdninginum av at  
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arbeiða miðvíst. “What is the aim”?, spurdi Ray Hall okkum. Sama spurning, ið hann var 

blivin spurdur. Ja, hvat er málið, og hvussu er vegurin fram á mál? Lyklaspurningur, ið liggja 

aftanfyri alt fótbóltsarbeiðið úti á vøllinum. Vita vit ikki nágreiniliga, hvat málið er, so er 

vegurin valla miðvísur. Nakað annað er so tað, at alt fótbóltsvirksemi/ítróttarvirksemi ikki 

skal verða eyðmerkt av einum álvara, har tað er altavgerandi at náa nøkrum ásettum seriøsum 

málum. Hinvegin er stuttleiki og spæl seriøs tilgongd til varandi ítróttaráhuga og til lívið 

annars. 

Henda leinkjan av síðuni hjá norska venjarafelagnum snýr seg júst um hetta sama: 

http://www.trenerforeningen.no/Default.asp?layout=article&id=1602 

2 ymiskir leikháttir 

Á ferðini sóu vit tveir fullkomiliga ymiskar mátar at spæla spælið. Enska spøkilsi, ið 

eingilskmenn smátt um smátt vilja til lívs, tí hetta forðar menningini og minkar munandi um 

møguleikararnar hjá Englandi at gera seg galdandi á altjóða pallinum, sokallaði Kick and 

Rush leikhátturin útintur í sínum fullkomileika av Blackburn Rovers og Ipswich Town á 

Ewood Park í Blackburn.  

Og so høvuðstankarnir aftanvert leikháttin frá tí yngsta heilt upp til Premier League liðið hjá 

Manchester City, har uppspælið er avleveringsspæl frá verju umvegis miðvøll til 

avslutningsspæl. Á venjingarvøllinum og tá ið dystir vóru, hoyrdu vit venjararnar í heilum 

rópa: “Keep the ball”.  

Báðir Premier League dystirnir, ið vit sóu. Tann á Old Trafford og tann á Anfield Road 

bygdu á somu grundreglu.  

Fótbóltsspæl her hjá okkum er týðum merkt av ov lítlum tolni, tá ið man hevur bóltin. 

Orsøkirnar kunnu sjálvsagt verða meira enn tann eina: at vit ynskja at koma so skjótt sum til 

ber fram at málinum.  

Skulu vit standa okkum uppaftur betri á altjóða pallinum, krevst betran av førleikunum hjá tí 

einstaka. Leikarar skulu kunna móttaka bóltin, hóast trýstir. Henda menning av førleikunum 

hjá tí einstaka fer fram frá fótbóltsdegi 1 og er mergurin í allari barna og ungdómsvenjing.  

Millum viðurskiftini, ið vit hildu U11 leikararnir hjá Manchester City dugdu væl, nevndu vit: 

væl skipaðir – positionelt. Her um okkara leiðir verður nógv tosað um, at tað er gott fyri 

menningina hjá leikarunum at sleppa at royna ymisk pláss á vøllinum. Hetta bleiv eisini  

http://www.trenerforeningen.no/Default.asp?layout=article&id=1602
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partvíst gjørt í U11 dystinum, sum vit sóu. Men hetta, ið eingilskmenn kallað “shape”, er 

nakað, ið teir venja tíðliga í tilgongdini. Leikararnir kendu síni pláss og dugdu ómetaliga væl 

sínar leiklutir á vøllinum. Kanska er hetta nakað, ið vit partvíst eiga at gera eitt sindur meira 

við. Tíðum brúka vit possessión-øvilsi uttan rætning og uttan at leikararnir hava ásett pláss.  

Í Manchester City løgdu tey sera stóran dent á, at venjarin ikki kom við øllum loysnunum í 

spælstøðunum. At venjarin ikki instrueraði allan vegin ígjøgnum. Men at hann nýtir  

Sokratisku tilgongdina við at spyrja, at draga leikararnar inn í medvitaðu læringina. 

Ein av ídnastu forsprákarunum fyri hesum venjarastíli er týskarin Horst Wein, sum er ein 

nógv eftirspurdur maður bæði sum skeiðshaldari, men hevur eisini hjálpt til sum 

vegleiðari/mennari í nøkrum av teimum stóru feløgunum, m.o. Barcelona.  

Harumframt hevur hann latið nógv gott og sera áhugavert tilfar úr hondum. Sí nærri her: 

http://blog.thebeautifulgame.ie/about-the-beautiful-game/horst-wein-coach/ 

http://www.soccer-coaches.com/horst-wein-youth-development/ 

http://www.soccerperformance.org/playertypes/horstwein.htm 

Trener for å utvikle – spiller for å vinne 

Hetta er høvuðsyvirskriftin á greinini í blaðnum Fotballtreneren, sum umtalar vitjan okkara í 

Manchester City. 

Her heima og um okkara leiðir verður javnan tosað/diskutera um kapping og at vinna. U11 

venjarin hjá City segði eftir dystin móti Blackburn Rovers: “When we secured the victory we 

swopped players and as well postions”. 

Tvey onnur U11 lið hjá Manchester City spældu á einum øðrum vølli beint við síðuna av. 

Annað av teimum báðum var mannað við leikarum, sum vóru til “royndarvenjing” í 3 

mánaðir at vita um onkur teirra eigur at fáa møguleikan á akademinum, og hitt liðið var 

mannað við teimum “næstbestu” U11 leikarunum á akademinum. 

Vit fingu tíverri ikki nakað veruligt prát við venjaran, men tað kundi verið áhugavert at spurt 

hann, um teir næstbestu ikki eisini høvdu tørv á at koma í leik, áðrenn dysturin var 

avgjørdur!? Vit vita ikki við vissu, um ikki hetta verður gjørt – uttan iva – men útsøgnin 

skurraði eitt sindur í oyrum okkara. 

 

http://blog.thebeautifulgame.ie/about-the-beautiful-game/horst-wein-coach/
http://www.soccer-coaches.com/horst-wein-youth-development/
http://www.soccerperformance.org/playertypes/horstwein.htm
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Ogna sær venjararoyndir uttanlands 

Her á landi er ikki siðvenja fyri, at fótbóltsvenjarar leita sær út í heim at venja. Hinvegin hava 

venjarar, serliga seinastu árini, verið uttanfyri landoddarnar at leita sær vitan og íblástur í 

øðrum fótbóltsmentanum. Sokallaðu Study Group ferðirnar, sum UEFA samskipar, hava nú 

virkað í nøkur ár. Seinni í summar er ein tílík her í Føroyum fyri fyrstu ferð. 

Men á túrinum í Englandi fingu vit sum nevnt upplýst um venjingarmøguleikar í USA, ið 

kanska er áhugavert hjá onkrum føroyingum at royna. Nógv fótbóltsvenjing umframt eitt sera 

gott upplivilsi, uttan iva. 

Eitt annað, ið er vert at nevna her er altjóða skeið, ið enska fótbóltssambandið skipar fyri fyri 

venjarum úr øðrum pørtum av heiminum. Duga ikki við vissu at siga, um hetta er eitt 

afturvendandi tilboð, men í 2011 bleiv skipað fyri tveimum skeiðum á 14 dagar. 50 venjarar 

úr 27 ymiskum londum luttóku.  

Í sera áhugaverda blaðnum BOOTROOM – The FA Licensed Coaches´ Club Magazine –  

http://fa.edocs.co.uk/ebooks/boot_room/index.html#/1/zoomedstendur 

verður hesin skeiðsmøguleikin umrøddur. Um innihaldið í skeiðnum verður sagt: 

-The two-week course gives candidates the opportunity to experience the FA coach education 

system from Level 1 to UEFA B. Candidates can observe examples of Professional Elite 

Player Development programmes and attend Championship and Premier League games. 

“Each day the course offered coaches both practical coaching sessions as well as workshops 

on coaching philosophy, principles of play, communication and learning and teaching styles. 

We also look at planning and evaluating practice, Long Term Player Development, 

motivation and match and player analyses” 

Candidates deliver two assessed coaching sessions.. 

Um onkur er áhugaður at vita meira um henda møguleikan ber helst til at seta seg í samband 

við tekniska stjóran í FSF, ið kann kanna møguleikan, ella ber uttan iva til at seta seg 

beinleiðis í samband við Enska Fótbóltssambandið. Í triðja lagi kunnu undirritaðu kanna 

møguleikarnar, ella Føroyska Venjarafelagið v/Frankie Jensen. 

 

 

http://fa.edocs.co.uk/ebooks/boot_room/index.html#/1/zoomedstendur
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Playing out from the back 

Tann klassiski enski leikhátturin ber ikki á mál. Arbeitt verður av lívsins kreftum at broyta 

tilgongdina allan vegin gjøgnum enska fótbóltslandslagið. Teir hava ásannað, at skal 

menningin av leikarum og teirra leiki fylgja við á altjóða pallinum, verða teir noyddir at gera 

tingini øðrvísi enn áður.  

Sum vit hava nevnt, so upplivdu vit báðar leikháttirnar á ferð okkara. Blackburn Rovers og 

Ipswich Town í klassiskum Kick and Rush stíli, meðan Premier League dystirnir og U11 og 

U13 dystirnir hjá Manchester City og barnavenjingin har boðaði frá “tí nýggja 

veruleikanum”, har gandaorðið er possession og at byrja álopsspælið frá verju umvegis 

miðvøllin til avslutningsspæl. Tað sigur seg sjálvt, at hesin leikhátturin setur onnur krøv til 

tilrættisleggingina av venjingarinnihaldinum og allari menningartilgongdini. Eini heilt aðrari 

hugsan um, hvussu spælið skal spælast.  

Á næstu síðuni stutt um hetta sama: uppspæl frá verju. Lýst við 2 grafiskum dømum úr U11 

dystinum millum Manchester City og Blackburn Rovers og einum grafiskum dømi frá 

Premier League dystinum millum Manchester United og Everton umframt nakrar leinkjur til 

tykkum, ið hava áhugað í at fáa eitt sindur meira at vita um hetta sama evni. 

 

http://youthtoprosoccer.com/tag/playing-out-from-the-back/ 

http://performance.fourfourtwo.com/pro-tips/rio-playing-out-from-the-back 

http://blog.thebeautifulgame.ie/category/horst-wein/ (sera gott tilfar, men man noyðist at 

gjalda nakrar krónur fyri at fáa atgongd til e-bókina) 

 

 

 

 

 

 

 

http://youthtoprosoccer.com/tag/playing-out-from-the-back/
http://performance.fourfourtwo.com/pro-tips/rio-playing-out-from-the-back
http://blog.thebeautifulgame.ie/category/horst-wein/
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Dømi 1 – mótstøðuliðið pressar ikki høgt 

Her síggja vit eyðkent uppspæl frá U11 dystinum.  

Í hesum førinum pressar mótstøðuliðið ikki høgt. 

Málverjin spælir bóltin út til annan miðverjan – í hesum dystinum nærum altíð til nr. 4, ið 

síðani setir spælið í gongd við at spæla fram á miðjuna til verjukenda miðvallaran nr. 6 ella 

spæla breitt til framskotnu bakkarnar nr.2 og 3.  

Um hesir møguleikar ikki eru eyðsýndir beinanvegin spæla miðverjar ímillum sín til nýggjur 

møguleika at spæla djúpt ella breitt vísir seg.  

At kalla onki langt spark frameftir í øki 
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Dømi 2 – mótstøðuliðið pressar høgt 

 

 

Her síggja vit dømi 2 um eyðkent uppspæl frá U11 dystinum 

Um mótstøðuliðið ger brúk av høgum trýsti, so skapa miðverjarnir breidd og 6´arin - aftasti 

miðvallarin - kemur aftur at byrja uppspæl.  

Málverjin hevur møguleikan at spæla breitt til miðverjar ella spæla djúpt til 6 ´aran.  

Aðrir uppspæls-møguleikar eru sjálvsagt, men teir verða ikki nevndir her, tí hesi bæði dømini 

lýsa tað, ið liðið gjørdi allarmest nýtslu av 
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Dømi 3 – Manchester United v Everton 

 

Uppspæl frá verju 

 

Vidic spælir upp á tvørs til 

Evans, ið flytir bóltin víðari 

út á høgra bakk til Rafael.  

 

Á sentrala miðvøllinum ger 

Cleverly eina forfintu 

mótsattan veg fyrst og kemur 

síðani ímóti Rafael, ið spælir 

flatt skrátt inn á miðvøllin. 

Rafel fer beinanvegin við í 

álop. 

 

Cleveryly, sum móttekur 

bóltin hálvvendur og við 

manni í rygginum, spælir við 

einari nerting fram til høgra 

kant Valencia, ið eisini hevur 

gjørt eina forfintu og er 

sloppin ein metur frá vinstra 

bakki. 

 

Valencia spælir við einari 

nerting stutt skrátt afturfrá til 

Rafel, ið hevur gott pláss 

frammanfyri seg at fara í 

avslutningsspæl. Valencia skapar breiddina við at renna afturum vinstrabakk. 

 

5 avleveringar, og so var Manchester United komið í vandamikla støðu til avslutningsspæl.  
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English summary 

 

U15 national coaches Eli Hentze & Hegga Samuelsen travelled to Manchester in England 

together with the Norwegian Coaches Association spending 5 eventful days in Manchester 

and Liverpool visiting the Manchester City Academy and Everton FC Academy. 

 

We also had a good look at the brandnew English FA Headquarter in Burton on Trent, 

St.Georges Park with its many outdoor and indoor playing facilities as well as other facilities 

needed to give the future players of England the best poosible opportunities to blossom on 

and off the field. 

 

We saw youth Academy trainings and games. One game in The Champioship and two 

Premier League games as well. Great experience and a good opportunity to look and learn. 

 

We also visited the National Football Museum in Manchester going back memory lane which 

always is a joyful experince for the football soul. 

 

We´re thankful for the kindness and all the help provided by the Norwegian Coaches 

Association and especially the fruitful cooperation with it´s daily leader Teddy Moen. 

 

Both I and Hegga are members of their association and that gives us a lot of advantages as 

well as splendid football litterature. For 500 NKR you get 5 magazines and 3 e-magazines a 

year.  

 

Each year in February you have the opportunity to travel to the footballing manger being 

England, and late autumntrip to some other European hotbed is a regularity. Last year f.ex the 

Norwegians payed Barcelona a visit.  

 

On this trip we were informed by Teddy Moen that most likely from the year 2014 England 

will be the venue for a coaches-conference for Scandinavian coaches. The intention is to have 

the conference on a yearly basis. 

 

In case someone out there wishes to know more about the Norwegian Coaches Association 

and its activity you´re more than welcome to contact Eli Hentze or Hegga Samuelsen and of 

course also Teddy Moen – tedmoen@online.no 

mailto:tedmoen@online.no
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Undirritaðu takka fyri áhugan! 

Um onkur er, sum gjarna vil fáa meira at vita meira um norska venjarafelagið, ella um okkurt 

frá túrinum, so eru tit altíð meira enn vælkomin at seta tykkum í samband við okkum. 

Eli Hentze 

 eli.hentze@olivant.fo - http://www.facebook.com/home.php#!/eli.hentze 

Hegga Samuelsen 

 hegga@olivant.fo - http://www.facebook.com/home.php#!/hegga.samuelsen?fref=ts 

 

mailto:eli.hentze@olivant.fo
http://www.facebook.com/home.php#!/eli.hentze
mailto:hegga@olivant.fo
http://www.facebook.com/home.php#!/hegga.samuelsen?fref=ts
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You´ll never walk alone!! 

 

Walk on, og bestu eydnu við tí allir fótbóltsvinir! 

 

 

 

 

Trýst! 

http://www.youtube.com/watch?v=ma3Nax8yyOE
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Live it, to learn it: 

Things to remember about young players 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Young players 

aren´t broken, so 

don´t need fixing 

Youngsters need courage 

to take on new challenges 

as it can be easier to stick 

to what you know 

Learning new 

things can be 

tough, emotional 

and frustrating 

Slow learning is not bad learning; sometimes the 

slow burn is better. Going over things again and 

again by wrapping it up in different coloured 

paper each time helps the learning process. 

Learning is what 

you do when you 

don´t know what 

to do 

 

Good self-esteem will always aid learning. 

Part of experimenting is being prepared to 

go out on limb, to have a go even when 

you´re not quite sure what to do 

Humans learn new things 

by being openminded to 

change 

Mistakes and successes 

when experimenting and 

practising are necessary 

information to aid learning 

Players don´t 

necessarily need 

help whent they 

get stuck 

Human beings learn 

best through trial 

and error – it tends 

to stick beter 

Humans can visualise future 

events – and can remember 

stories that link past, 

present and future together 

Understanding how to evaluate what went 

well, what could be better and what needs 

to change helps players learn more 

effectively 

Humans learn by 

making links and 

associations 

with the past 

The best youth coaches are those 

who react, respond and behave 

properly and take the proper action 

when things go wrong 

Human beings learn best on the move 

picking up cues via their senses. As 

they go along the brain then translates 

these into its own language 


