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Eftirtaldir aðilar styrkja liðið

Landsbankinn
Sparisjóður Norðfjarðar
TM
Olís
Hamar
Flugfélag Íslands
Bílaleiga akureyrar
Orkusalan
Launafl
Íslandsbanki
Efla, verkfræðistofa

Icelandair
Samhentir, umbúðalausnir
Saltkaup
Eimskip
Egersund
Arion banki
VHE
GP sónar
Samskip
Brammer
Rarik

Fjarðabyggð - Tindastóll
Gleðilegt fótboltasumar kæru lesendur og veriði
velkomnir á leik Fjarðabyggðar og Tindastóls. Enn
eitt sumarið rennum við eilítið blint í sjóinn eftir
talsverðar breytingar en jákvæðnina og metnað á
lofti. Í spá Fótbolta.net var Fjarðabyggð spá 10.
sætinu, sem þýðir bullandi botnbarátta! Það er nú
eitthvað sem við eigum ekki að venjast og ætlum
okkur sannarlega ekki að taka upp á því núna. Í
spánni var sagt að Fjarðabyggð væri gríðarlega
sterkt varnarlega og að Dragan þjálfari væri
öflugur og þekkti deildina vel. Hvað veikleika
varðar var sagt um Fjarðabyggð að Aleksandar

væri farinn og hefði skorað mörk okkar manna í
fyrra og að einhver þyrfti að stíga upp í
markaskorun.
Gengi Fjarðabyggðar í Lengjubikarnum var slakt.
Liðið endaði með markatöluna 2:17 og stóð sig því
frekar dapurlega bæði framarlega og í vörn.
Dragan er ekkert að örvænta. Finnst spáin
eðlileg miðað við gengið í Lengjunni og gaf
mörgum
ungum
leikmönnum
tækifæri.
Við hvetjum ykkur til að vera dugleg að mæta á
völlinn og segjum, áfram Fjarðabyggð!

Fjarðabyggð

Tindastóll

1. Milos Peric
2. Marinó Máni Atlason
3. Hafþór Ingólfsson
4. Milos Vasiljevic
6. Nikola Kristinn Stojanovic
7. Guðjón Máni Magnússon
8. Jóhann Ragnar Benediktsson
9. Gonzalo Bernaldo Gonzalez
10. Ruben Ayuso Pastor
11. Jose Luis Vidal Romero
15. Hákon Huldar Hákonarson
16. Dusan Zilovic
17. Filip Marcin Sakaluk
18. Hafþór Berg Ríkarðsson
19. Oddur Óli Helgason
20. Bjartur Hólm Hafþórsson
21. Mikael Natan Róbertsson
22. Sveinn Marinó Larsen
23. Freysteinn Bjarnason
24. Hákon Þorbergur Jónsson
25. Stefán Bjarki Cekic

12. Jonathan Mark Faerber (M)
3. Sverrir Hrafn Friðriksson
5. Bjarki Baldursson
7. Hafsteinn Ingi Magnússon
11. Jónas Aron Ólafsson
16. Konráð Freyr Sigurðsson
17. Benjamín Jóhannes Gunnlaugarson
18. Ísak Sigurjónsson
19. Jón Óskar Sigurðsson
21. Arnar Ólafsson
23. Jóhann Daði Gíslason

Þjálfari: Dragan Stojanovic
Aðstoðarþjálfari: Þórður Vilberg Guðmundsson

Varamenn:
1. Atli Dagur Stefánsson (M)
2. Jón Grétar Guðmundsson
6. Fannar Örn Kolbeinsson
10. Eysteinn Bessi Sigmarsson
15. Arnór Guðjónsson

Þjálfari: Yngvi Borgþórsson

Ath. Miðað er við leikskýrslu síðasta leiks Tindastóls,
sem var 3-1 tap gegn Völsungi í 64ja liða úrslitum
Mjólkurbikarsins.

Gamli leikurinn: Andri Þór Magnússon
Í sumar munum við áfram heyra sögur
frá gömlum kempum og furðulegum
fuglum. Að þessu sinni er það Andri
Þór Magnússon sem gekk í gegnum
allar þær hæðir og lægðir sem KFF
hefur farið í gegnum. Til fróðleiks má
segja að Andri er að ná sér að
meiðslum og mun ekkert spila í sumar
og er jafnvel óvíst hvort hann muni
leika keppnisleik að nýju. En heyrum
sögur frá Andra Þór!

Góðan daginn kæru stuðningsmenn
Fjarðabyggðar
Vildi óska þess að ég myndi muna eftir
eitthverjum svona merkilegum
eftirmennilegum leikjum þar sem við
tryggðum okkur upp og ég ætti nú í
raun að muna eftir einhverjum
svoleiðis þar sem við fórum jú þrisvar
upp saman en minnið er eitthvað að
svíkja mig.
En það eru tveir leikir sem eru ofarlega
í minninu. Þann fyrri ætti ég varla að
minnast á en hann er bara svo
ótrúlega eftirminnilegur að annað er
ekki hægt en þetta var leikur númer
100 hjá mér gegn Þór á Akureyri, við
að skíttapa 9-1 og einn besti dómari
landsins, Kristinn Jakobsson, að dæma
og ákveður á 85. mínutu að gefa mér
seinna gula fyrir kjaft. Þá var semsagt
brotið á mér og Þórsarar fengu frítt
skot fyrir utan teig sem fór fram hjá en
ég ber svona í jörðina og segi dæmdu
á þetta þarna... en kláraði ekki þessa
ágætu setningu og fyrir það fékk ég
mitt seinna gula og þar að leiðandi
fyrsta rauða spjaldið á ferlinum.
Hinn leikurinn er töluvert jákvæðari en
það var leikur númer 150 hjá mér fyrir
Fjarðabyggð gegn ÍH á
Norðfjarðarvelli. Í þessum leik klára ég
leikinn með 2 mörkum og kem okkur í
5-0. Fyrra markið fæ ég sendingu á
fjær og tækla hann inn en það seinna
var glæsilegt, reyndar í minningu

minni strax eftir leik þá gæti verið að
ég hafi sagt að ég hafi fengið langan
bolta frá Tommy tekið hann á kassan
og tekið hann á lofti fyrir utan teig og
upp í vinkilinn. Ég hefði sloppið með
þessa frásögn ef það væri ekki til video
af markinu sem sýndi að boltinn
skoppaði svona tvisvar og var kannski
aðeins lengra frá vinklinum en ég hélt.

Það má kannski fylgja sögunni að
leikurinn endaði 11-1 og ég kláraði
hann alls ekki. Einnig voru þetta mín
fyrstu tvö mörk fyrir Fjarðabyggð. Þið
getið rétt ýmindað ykkur hversu mikill
léttir eftir 150 leiki að ná loksins að
brjóta ísinn.
Baráttukveðjur og áfram Fjarðabyggð,
Andri Þór Magnússon

