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Heimir var stjarna KR 
bjargaði oft meistaralega 
Liverpool 

Staðan 
vann 
var 

KR í gær 6 - 1 . 
2 - 1 í háifleik 

LIVEBPOOL-liðið sigraði KB í síðari leik liðanna í 1. nmferð Ev-

rópubikarskeppni meistaraliða með 6—1 í Liverpool í gærkvöldi. 
32.597 manns horfðu á leikinn. Kom frammistaða ísl. liðsiins og 
þá einkum Heimis Guðjónssonar' jnarkvarðar KR nokkuð á óvænt 
í byrjun og hleypti það móði í KB-liðið. í hálfleik var staðan 2—1 
en í síðari hálfleik var úthald KR-inga þrotið og Liverpoolmenn 
bættu 4 mörkum við. Liverpool-liðið heldur því í 2. umferð keppn-

innar sem samanlagðan markafjölda heima og heiman 11 mörk 
gegn 1. 

Lið KR í leiknum í gær var 
samkv. upplýsingum Sigurðar 
Halldórssonar þannig, talið frá 
rnarkv. til v. útherja. Heimir 
Guðjónsson. Hreiðar Ársælsson, 
Bjarni Felixson, Þórður Jóns-
son, Hörður Felixson, Ársæll 
Kjartansson, Theódór Ólafsson, 
Sveinn Jónsson, Gunnar Felix-
son, Ellert Sdhram, Gunnar Guð-
mansson. 

• KK-INGAB ÁNÆGBIB. 
í samtali sem Sigurður 

átti við Helga Jónsson fyrrum 
landsliðsfyrirliða sagði Helgi 
að fyrri hálfleikur hefði verið 
mjög vel leikinn og skemmti-
legur og barátta mikil og KB-
liðið komið á óvart. Hrósaði 
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(Landsleik- | 
(ur við Danij 
| 5. júlí | 
= Á FUNDI danska knattspyrnufí 
jE sambandsins í gærkvöldi var = 
fjákveðið að taka tilboði KSÍ|§ 
= um landsleik við íslendinga í | | 
= knattspyrnu og að le ikur inn | | 
= fari fram 5. júlí næsta sumar= 
= í Laugardal. 
I Lauslegir samningar höfðu|j 
jfáður tekizt milli sambandsinsg 
= um tvo landsleiki og verður= 
= sá seinni í Danmörku 1966 eða = 
1 1 9 6 7 . 

utuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiniiiiiiiii 

Keflovík — 
Hainorfjörðiir 

6-2 
KEFLAVÍKrog Hafnarfjörður 

léku í litlu bikarkeppninni á 
grasvellinum í Njarðvík s.L 
sunnudag. 

ÍBK sigraði, með yfirburðum 
og hefði sigur þeirra getað orð-
ið talsyert stærri heldur en 
markatalan sýnir. 

Leikur ÍBK, einkum í fyrri-
hálfleik var áigætur og Rúnar 
Guðjónsson, sem lék miðherja í 
*tað Jóns Jóhannssonar, sýndi 
að hann er ekki síður marksæk-
inn en Jón. Var leikur Rúnars 
oft glæsilegur og eru Keflvík-
ingiar ekki á flæðiskeri staddir 
með miðherja þótt Jón sé ennþá 
óvígur etftir leikinn við Val. 

Leikur Hafnfirðinga var 
nokkuð stórskorinn, mikið um 
langar spyrnur og hlaup, en 
dugnaður þeirra var mikilL B.Þ. 

\ 

Helgi mjög frammistöðu 
Heimis og Ársæls Kjartans-
sonar. 

• KR í FÆRI Á 1. MÍN. 
í frétt frá AP-fréttastofunni 

til Mbl. í gærkvöldi segir svo frá 
leiknum 

Bobby Graham, 19 ára innherji 
kom nú inn í Liverpoolliðið í 
fyrsta sinn í veikindaforföllum 
Gordon Wallaee. Graham hélt 
upp á þennan viðburð með því 
að skoxa eitt af 6 mörkuim Liver-
pool. 

Isl. liðið fór vel af stað og 
komst í tækifæri á 1. mín, er 
Gunnar Guðmannsson framkv. 
hornspyrnu — sem þó varð ekk-
ert úr. KR-liðið lék varnartaktik 
og leikurinn róaðist. Tvívegis 
stöðvuðu Hörður Felixson og 
Eliert Sahram, sem lék 
mjög aftariega af framherja, 
hættuleg upphlaup LLver-
pool. Bobby Graham komst 
í skotfæri af löngu færi, en Heim 
ir bjargaði glæsilega og áhorfend 
ur klöppuðu honum lof í lófa. Á 
næstu mín. fékk Heimir margoft 
klapp. Hann flaug og handsam-
aði skot frá Stevenson framverði 
og litlu síðar bjargaði hann fagur 
lega ágætu skoti frá v. útherja 
A'Court. Þessi frammistaða 
Heimis hleypti lífi í KR-liðið. 

# TVÖ FYRSTU MÖBKIN 
Á 14. mín. skoraði Byrne h. 

bakvörður. Hann ætlaði sér að 
láta bogabolta falla fyrir framan 
mark KR, en sendingin var of 
föst, fór yfir Heimi markvörð og 
hafnaði í fjarlægara horni marks 
ins. 

Litlu síðar skoraði miðherjinn 
Ian St. John af 11 m færi með 
viðstöðulausu skoti eftir góða 
sendingu. 

• MAKK KK 
Þegar Liverpool-liðið var 

komið í sókn fór allt KK-lið-
ið í vöm. Þessi leikaðferð 
kom undarlega fyrir hjá liði 
sem nú stóð 7 mörkum. undir 
í keppni sem markatala r æ ð -
ur úrslitum í. 

'Á 36. mín. skorar Gunnar 
Felixson eina mark KB. 
Gunnar Guðmannsson sótti 
upp kant sinn og sendi svo 
yfír til v. innherja, Sveins 
Jónssonar. Sveinn lék á Stev 
enson framvörð og lék síðan 
falle^a á Xeats miðvörð og 
tókst Ioks að senda meistara 
lega vel til Gunnars Fel. sem 
vippaði í netið. 2-1 var staðan 
í hálfleik. 

Framhald á bls. 27 Þórður Ásgeirsson var binn öruggi markvörður Þróttar 

Þróttur vann Fram 2—1 
- og þau berjast um fallið 
ÞBÓTTUB vann sætan sigur yfir 
Fram í 1. deildarkeppninni á 
lau^rardaginn og forðaði sér með 
þeim sigri frá falli í 2. deild — 
að minnsta kosti í bráð. Fyrir 
leikinn stóðu leikar syo að Fram 
nægði jafntefli til að tryggja sig 
í 1. deildinni næsta ár, en þar 
sem Þróttur náði í bæði stigin 
standa Fram og Þróttur jöfn að 
stigum neðst félaga í deildinni, 
með 7 stig hvort. Aukaleikur 
verður því að fara fram milli 
Fram 01? Þróttar um hvort liðið 
verður í 1. deild og hvort fellur. 

» ÞBÓTTABAB ÁKVEÐNABI 
Þróttarar áttu eftir gangi leiks 

ins þennan sigur skilinn. Þeir 

voru ákveðnari í sókn sinni og 
ákveðnari í vörn. Hjá Þróttur-
um sást það jákvæða í þessum 
leik, en annars var leikurinn all 
ur hqldur fjörlítill. Einkum voru 
Framarar kraftlitlir ög má sann-
arlega furðulegt heita, að nýbak-
aðir Reykjavíkurmeistarar 
skyldu ekki berjast betri bar-
át tu fyrir að minnsta kosti jafn-
tefli í leiknum, því það 
nægt, sem fyrr segir. 

♦ MORKIN 
Þróttur náði frumkvæðinu í 

mörkum eftir 20 mín. leik. Gef-
inn var hár knöttur að Fram-
markinu og Geir ætlaði að kló-
festa sendinguna með úthlaupi 

en missti af og hann var úr leikn 
um í bili. Skallað var að marki 
Fram en Sig. Einarssyni tókst 
að bjarga á línu. Knötturinn 
barst út undir vítateig, en síðan 
aftur að markinu og skoraði 
Haukur Þorvaldsson með skalla. 
Þetta var eina mark hálfleiksins 
en bæði liðin áttu dágóð færi og 
kom til kasta markvarða að 

hefði bjarga á síðustu stundu. 
Um miðbik síðari hálfleiks er 

dæmd vítaspyrna á Fram. Hauk 
ur Þorvaldsson skoraði örugg-
lega. 

Örfáum min. síðar er dæmd 
vítaspyrna á Þrótt og Guðjón 
Jónsson skoraði af miklu öryggi. 

Tíu vítaspyrnur á Akureyri 
og Akureyri vann Fram 7:5 
Akureyri og KR-B í lokakepipni 

ásamt 1. deildarliðunum 
SÖGULEGUR leikur varð í bik-
arkeppni KSÍ á Akureyri á 
sunnudag. Áttust við Akureyring 
ar og b-lið Fram. Varð þarna um 
jafna tvísýna og spennandi 
„bikar-baráttu" að ræða og eftir 
framlengdan leik voru liðin jöfn, 
höfðu skorað 2 mörk hvort. Var 
þá reglum samkvæmt látin fara 
fram vítaspyrnukeppni, 5 víta-
spyrnur hjá hvoru liði. Akureyr-
ingar skoruðu úr öllum sínum 
vítaspyrnum en Framarar úr 3 
af sínum. Lauk því leiknum meö 
sigri Akureyrar 7 mörk geng 5. 

Knattepyrnulega séð boðaði 

leikurinn eniga byltingu í í s l 
knattspyrnu. En það var hat-
rammlega barizt og áhorfendur 
hvöttu vel. 

Fyrri hálfleikur var markalaus 
en snemma í þeim síðari unnu 
Valsteinn (hornspyrna) og Stein-
grímur að laglegu marki. Höfðu 
Akureyringar fram að þeim 
tíma átt mörg allgóð tækifæri en 
Framarar 'gerðu allar tilraunir 
þeirra að engu. 

Rétt fyrir leikslok jöfnuðu 
Framarar. 

Framlengt var 2x15 min og í 
fyrri hluta þeirrar íramlenging-

ar náðu b-liðsmenn Fram for-
ystu. í síðari hluta hennar tókst 
AÍtureyri að jafna og var það 
Guðni framvörður, sem hljóp 
undir bagga . með framlínunni, 
sem ekki var á skotskónum þenn 
an da<g. 

Vítaspyrnukeppnin fór svo 
þannig fram að Akureyringar 
byrjuðu að skora. Síðan var skot 
ið vítaspyrnunum til skiptis unz 
hvort lið hafði fengið 5 tilraunir. 
Tveim úr liði Fram — þaulreynd 
um görpum, þeim Halldóri Lúð-
víkssyni og Guðmundi Óskars-
syni, mistókst sín spyrnan hvor-
um og þar með er Akureyri áf ram 
í bikarkeppninni ásamt 1. deild-
arliðunum 6 og B-liði KR. 

* HÖBÐ LOKABAKÁTTA 
Þrettán mín. voru nú til leiks-

loka og örlaigarík barátta háð. 
Bæði Hð komust í færi, t.d. bjarg 
aði Geir markvörður á síðustu 
stund er Axel Axelsson einlék a3 
markinu. Framarar komust líka 
í góð færi og mátti oft ekki miklu 
muna að þeim tækist að krækja 
í jafnteflið og forðast aukaleik 
um fallsætið. Síðasti kaflinn var 
bezti leikkafli Fram en langt 
fram í síðari hálfleik átti Þrótt-
ur frumkvæðið í leiknum. 

Það er ánægjulegt að sjá 
ákveðni Þróttar í sókn og einkura 
marksækni þeirra. Þó liðið sé 
ekki sterkt sem heild, þá er þar 
alltaf baráttuvilji og liðsmenn 
gera sér það ljóst að leikur 
vinnst ekki án marka og mörk 
verða ekki skoruð án t i lrauna. 
Standa Haukur Þorvaldsson og 
Axel Axelsson þarna fremstir I 
flokki og þeim á liðið öðrum 
fremur velgengni sína að þakka 
þó aðrir leggi sitt áigæta lið til. 

Framliðið var kraftlítið og t i l 
raunir þess allar svo óákveðnar 
að vart er árangurs að vænta. 
Liðið má sannarlega gera betur 
eí sætið 1 deildinni á að haldast. 


