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Eftirtaldir aðilar styrkja liðið

Landsbankinn
Hótel Capitano
Sparisjóður Norðfjarðar
TM
Olís
Þvottabjörn
Flugfélag Íslands
Bílaleiga akureyrar
Orkusalan
Launafl
austfjarðaleið
Íslandsbanki
Efla, verkfræðistofa
Kaffihús Eskifjarðar
Icelandair
VÍS
Samhentir, umbúðalausnir
Saltkaup
Sjóvá
Fiskmið
Eimskip
Egersund
Arion banki
VHE
GP sónar
Samskip
Brammer
Rarik

Fjarðabyggð - Tindastóll
Þá er komið að því! Fyrsti heimaleikur sumarsins og gleðilegt fótboltasumar. Af okkar mönnum er það að
frétta að talsverðar breytingar hafa verið frá því í fyrra. Þar ber hæst að Dragan er kominn aftur og
bindum við miklar vonir við hans störf. Í leikmannahópnum í sumar eru fimm erlendir leikmenn og mynda
þeir svokallaðan hrygg í liðinu. Einn þeirra þarf ekki að kynna enda var hann leikmaður ársins í fyrra. Hina
verður spennandi að sjá og munu þeir vafalítið styrkja liðið mjög. En talandi um spennandi að sjá, að þá
eru allir aðrir leikmenn liðsins Fjarðabyggðarmenn. Liðið er því spennandi blanda af erlendum
leikmönnum, reyndum heimastrákum og ungum og efnilegum Fjarðabyggðarmönnum. Liðið mun vera
virkt á Snapchat í sumar og eru menn samstíga í því að finna gleðina eftir vonbrigði síðasta sumars.
Endilega fylgist með strákunum á kffnation. Leiðinlegasta ferðalag sumrsins er á enda en Fjarðabyggð
tapaði fyrir Vestra 1-0 í 1. umferðinni. Það þýðir ekkert nema líta á að mótið hefjist hér í dag og það með
þreumur stigum!
Af Stólunum er það helst að liðið er einnig nýliði í deildinni: Við fórum niður og þeir upp.

Fjarðabyggð

Tindastóll

1. Milos Peric
2. Sveinn Fannar Sæmundsson
3. Hafþór Ingólfsson
4. Milos Vasiljevic
5. Loic Cédric Mbang Ondo
6. Stefán Þór Eysteinsson
7. Marteinn Þór Pálmason
8. Jóhann Ragnar Benediktsson
9. Hlynur Bjarnason
10. Haraldur Bergvinsson
11. Adam Örn Guðmundsson
12. Þorvaldur Marteinn Jónsson
13. Víkingur Pálmason
16. Anton Bragi Jónsson
18. Pálmi Þór Jónasson
19. Zoran Vujovic
20. Aron Gauti Magnússon
21. Mikael Natan Róbertsson
22. Pétur Aron Atlason
23. Hafþór Berg Ríkarðsson
25. Sævar Örn Harðarson

1. Brenton Muhammad (M)
4. Stephen Walmsley
7.Óskar Smári Haraldsson
8. Hólmar Daði Skúlason
9. Kenneth Hogg
10. Ingvi Hrannar Ómarsson
11. Ragnar Þór Gunnarsson
16. Konráð Freyr Sigurðsson (F)
17. Benjamín Jóhannes Gunnlaugarson
18. Ísak Sigurjónsson
25.Bjarni Smári Gíslason

Þjálfari: Dragan Stojanovic

Varamenn:
14. Jónas Aron Ólafsson
19. Nduka Kejika

Þjálfari: Christopher Thomas Harrington

Miðað er við skýrslu síðasta leiks Tindastóls

ATH: Ingvi Hrannar Ómarsson gengur undir
nafninu Vindurinn og er einn sá leikjahæsti í
sögu Stólanna.

Pistill formanns: Ívar Sæmundsson
Nú er knattspyrnusumarið hafið og er mikil tillhlökkun hjá okkur Fjarðabyggðarfólki fyrir sumrinu. Það
verður gaman að fylgjast með bæði karla- og kvennaliði okkar. Bæði lið eru
með nýja þjálfara í brúnni, karlaliðið með Dragan Stojanovic og kvennaliðið
með Söru Atla. Sara er á sínu fyrsta ári sem aðalþjálfari með sameiginlegt
lið Fjarðabyggðar, Hattar og Leiknis en hún er öllum hnútum kunnug hjá
kvennaliðinu enda búin að vera hjá okkur síðan 2011. Þetta er annað árið
sem þetta samstarf er í kvennaboltanum og tel ég þetta gott fyrir
kvennaknattspyrnuna hér á Austurlandinu. Við erum með stærri hóp og
getum vonandi á komandi árum náð að eiga lið í 1. deild ef ekki ofar en
þangað hljótum við á endanum að vera stefna. Kvennaliðið er með ungt og
efnilegt lið og ef þessar stúlkur sem eru að spila núna fá að þroskast sem knattspyrnukonur og bæta sig
sem heild þá er framtíðin björt og verður gaman að fylgjast þeim í sumar.
Dragan Stojanovic þarf ekki að kynna neitt sérstaklega, við þekkjum hann öll. Það var frábært fyrir okkur
að fá hann til liðs við okkur, bæði vegna þess að hann er frábær þjálfari og þekkir vel þetta
landsbyggðaumhverfi. En eins og allir vita er það töluvert frábrugðið
því sem gerist á höfuðborgarsvæðinu þar sem eru stærri klúbbar
sem hafa fleiri leikmenn að velja úr. Í karlaliðinu er mikið af ungum
og efnilegum strákum sem Dragan hefur náð að fá aftur í boltann og
verður gaman að fylgjast með þeim fá tækifæri í sumar í deild sem
hentar fínt fyrir þá sem eru að mótast sem ungir knattspyrnumenn.
Þeir koma þá sterkari inn fyrir átök í efri deildum, kannski ekki á
næsta ári en klárlega árið eftir það.
Fyrstu heimaleikir liðanna eru um helgina, kvennaliðið mætir
Einherja á Norðfjarðarvelli á sunnudaginn kl 14.00 og er ég viss um
að þær ætla að taka öll stigin sem eru í boði þar og hefna fyrir tapið
í bikarnum. Karlaliðið mætir Tindastól í Fjarðabyggðarhöllinni á
laugardaginn kl 14.00 og það er eins þar, við ætlum okkur öll þrjú
stigin eftir að hafa beðið lægri hlut fyrir Vestra um síðustu helgi.
Mætum öll á völlinn og styðjum við bakið á liðunum okkar því stuðningurinn er okkar 12. maður. Eigið
gleðilegt knattspyrnusumar. ÁFRAM FJARÐABYGGÐ!

Spámaðurinn
Spámaðurinn að þessu sinni er Jens Garðar Helgason, Eskfirðingur,
bæjarfulltrúi og hvað mætti segja; fiskikóngur? Jens er lúnkinn píanóleikari og
gallharður Liverpool maður.
En hvernig fer leikurinn Jens?
„Leikurinn fer 2 - 1 fyrir Fjarðabyggð. Hinir sönnu austfirsku tindar bera
norðanmenn ofurliði ásamt því að vindátt verður okkur hagstæð allan leikinn.
Það er eitthvað sem verður ekki keypt í kaupfélaginu.“

