
Høgni E. Nielsen tryggur vinnari av KJØLUR OPEN 2014. 

Vikuskiftið 31. januar til 2. februar varð árliga vikuskiftiskappingin KJØLUR OPEN  
telvað í Klaksvík. 20 telvarar luttóku í kappingini, sum er liður í fyrireiking til 
norðurlendska meistaraheitið fyri børn og ung í skúlaaldri. 

Kappingin er fastur táttur í talvárinum og aftur hesaferð varð kappingin væl vitjað. Av
trúføstu luttakarunum kunnu vit nevna lokalu kreftirnar Finnbjørn Vang, Vagn 
Heldarskarð og Janus Skaale umframt Herluf Hansen úr Havnar Telvingarfelag og 
Høgni E. Nielsen úr Sandavágs Talvfelag.     

Sandavágs Talvfelag var aftur hesaferð væl umboðað og felagið má í løtuni sigast at 
vera tað mest virkna í landinum. Hugaligt er at síggja, at foreldur at telvarum eisini 
sessast við talvborðið at kappast ájavnt við teimum ungu. Umframt teir rutineraðu 
Elmar Fjallheim og Finn Larsen er Allan Nielsen úr Sandavági eisini farin at bjóða av.
Spennandi verður nær Hans Hjalti Skaale fer at skifta dómaraleiklutin út og fer at 
bjóða av á teimum 64 puntunum 

Myndamaðurin Finn W. Larsen hevur tikið myndirnar frá kappingini. Her sær út til at 
hann hevur annað at hugsa um.....:)
 



Yngsti luttakarin í kappingini: Jón í Horni Nielsen úr Sandavági, her í døpurhuga móti
forsetanum. 

Millum luttakararnar vóru eisini tríggir nýggir luttakarar úr Klaksvíkar Talvfelag, ið 
royndu seg fyri fyrstu ferð í kapping av hesum slagi. Bjørn Jacobsen, Jón Martin 
Midjord og Flóvin Tummasarson Matras hava gingið til barnatelving hjá Klaksvíkar 
Talvfelag og kláraðu teir seg bara heilt væl í teirra fyrstu kapping. 



Bjørn og Jón Martin telvaðu sína fyrstu kapping og hittust í 4. umfari. Endin var at 
Jón Martin tók stigið.   

Flóvin T. Matras stóð seg væl í síni fyrstu kapping. 



Favorittar at vinna kappingina vóru Høgni E. Nielsen, Herluf Hansen og Finnbjørn 
Vang úr Klaksvíkar Talvfelag. Tað vísti seg eisini at talvini millum hesar tríggjar vóru
avgerandi fyri endaligu støðuna.
Herluf vann við svarta fólkinum á Finnbjørn í 3. umfari og tá Høgni eisini gjørdi bart 
allan vegin, helt spenningurin sær fram til seinasta umfar, tá Høgni og Herluf, báðir 
við fullum stigatali, brustu saman. Endin var, at Høgni dró longra stráið, og vann 
sostatt øll talvini. Við at vinna í seinasta umfarinum vunnu Finnbjørn og Rógvi M. 
Olsen seg ájavnt við á Herluf og deildu hesir tríggir 2. plássið. 

Ratingvirðislønir vóru eisini lætnar fyri lægri styrkismettu telvararnar ið stóðu seg 
best í kappingini.

Ratingvirðislønirnar vunnu:
Ratingbólkur 1 (1401-1600):  Elmar Fjallheim og Janus Skaale 
Ratingbólkur 2 (1001-1400):  Bjarki Bertholdsen og Ragnar Weihe 
Ratingbólkur 3 (0-1000): Allan Nielsen, Suni í Horni Nielsen og Benjamin Fjallheim

Samanumtikið ein hugnalig spennandi kapping, har yngru telvararnir fingu roynt seg. 
Næsta avbjóðingin hjá hesum ungu telvarunum verður 14. – 16. februar í Danmark, tá 
teir skulu kappast við bestu javnaldrarnar norðurlondum. 

Takk fyri hesuferð! 


