Knattspyrnufélag Fjarðabyggðar

Fjarðabyggð - Vestri
2. deild karla
Eskjuvöllur
1. september 2018

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 - Vestri
Gleðilegan Alcoa dag hér í dag og veriði velkomin á leik Fjarðabyggðar og Vestra. Það er skemmst frá því
að segja að september er kominn og línur farnar að skírast og ljóst að okkar menn geta farið sultuslakir í
síðustu leikina enda að litlu að keppa.
Fjarðabyggð á tölfræðilegan möguleika á að komast upp en bilið er það mikið og fáir leikir eftir að það
er mjög ólíklegt. Einnig er sénslaust að liðið falli, þannig að 2. deild verður það að ári.
Í síðasta leik tapaði Fjarðabyggð 2-1 gegn Víði. Aleksandar skoraði mark okkar manna en Marinó fékk
rautt spjald í leiknum.
Gestir dagsins koma langt að og glíma vonandi við ferðaþreytu. Liðið hét áður BÍ/Bolungarvík en heitir
nú Vestri. Liðið er fjórum stigum frá Inkasso sæti og er því mikið undir. Þjálfari liðsins er Norðfirðingurinn
Bjarni Jóhannsson, eða Bjarni Jó—eða bara Bjarni Sibbu eins og hann er gjarnan kallaður.
Ath. að þetta er næst síðasti heimaleikur tímabilsins, svo látum í okkur heyra. Áfram Fjarðabyggð!

Fjarðabyggð

Vestri

1. Milos Peric (m)
2. Marinó Máni Atlason
3. Hafþór Ingólfsson
4. Milos Vasiljevic
5. Mate Coric
6. Nikola Kristinn Stojanovic
7. Javier Angel Del Cueto Chocano
8. Jóhann Ragnar Benediktsson
9. Pálmi Þór Jónasson
10. Aleksandar Stojkovic
11. Adam Örn Guðmundsson
15. Hákon Huldar Hákonarson
16. Milan Stavric
17. Filip Marcin Sakaluk
18. Stefán Bjarki Cekic
19. Aron Sigurvinsson
20. Marinó Snær Birgisson
21. Mikael Natan Róbertsson
22. Páll Hróar Beck Helgason
24. Hákon Ívar Ólafsson
25. Jose Gabriel Pinera Hortelano
28. Alexander Freyr Sigurðsson (m)
Andri Þór Magnússon
Haraldur Þór Guðmundsson
Sveinn Marinó Larsen

24. Daði Freyr Arnarsson (M)
6. Daniel Osafo-Badu
7. Zoran Plazonic
10. Viktor Júlíusson
16. Hammed Obafemi Lawal
18. Matthías Kroknes Jóhannsson
20. Pétur Bjarnason
22. Elmar Atli Garðarsson (F)
23. James Mack
27. Sergine Modou Fall
44. Andrew James Pew
Varamenn:
25. Brenton Muhammad (M)
3. Friðrik Þórir Hjaltason
4. Hafþór Atli Agnarsson
5. Danny Kabeya
8. Daníel Agnar Ásgeirsson
9. Hjalti Hermann Gíslason
14. Þórður Gunnar Hafþórsson
25. Brenton Muhammad (M)

Þjálfari: Bjarni Jóhannsson

Ath. Miðað er við leikskýrslu síðasta leiks Vestra
Þjálfari: Dragan Stojanovic
Aðstoðarþjálfari: Þórður Vilberg Guðmundsson

Gamli leikurinn: William Geir Þorsteinsson
Það er enginn annar en William
Geir sem segir frá sínum gamla leik
hér í dag. William er ekki beint sá
leikjahæsti í sögu félagsins en er
leikurinn sem hann segir frá
mörgum í fersku minni. Til gamans
má geta að Willi er mikill Leedsari
og Skítamóralsmaður.
„Þetta var í lok júlí. Ég var úti að
hlaupa og hættur í fótbolta. Það
sem ég vissi ekki var að Heimir
Þorsteins sá mig og ákvað að
heyra í mér og spyrjast fyrir hvort
ég væri ekki til í að mæta á
æfingar með KFF. Það gladdi mig
nú að fá svona símtal svo ég bara
sló til. Svo mæti ég á nokkrar

æfingar og síðan var komið að
fyrsta leik. Leikur á móti Reyni
Sandgerði. Ég var í hóp var bara
nokkuð ánægður með það, enda
bara búinn að mæta á nokkrar
æfingar. Leikurinn byrjaði vel hjá
okkur og við komumst yfir með
marki frá Mirnes Smajlovic. Þegar
vel er liðið á leikinn kallar Heimir á
mig og segir mér að gera mig
klárann. Ég átti ekki von á að fara
inn á en kom inn á fyrir Inga Stein
félaga minn. Ég hugsaði, í
alvörunni? Er ég að fara að koma
inn á í stöðunni 1-0 fyrir okkur? Svo
þegar ég er nýkominn inn á
fengum við aukaspyrnu fyrir utan
teig og það gerði sig enginn

líklegan til að
taka hana.
Ég leit í
kringum mig
og hugsaði,
ég skal þá
bara taka
þetta. Og
hvað gerðist? Ég setti hann yfir
vegginn í nærhornið, alveg
óverjandi fyrir markmanninn.
Leikurinn endaði svo 2-1 og
reyndist þetta sigurmarkið. Eftir
leik var fagnað vel og lengi, og vá
hvað þetta var ógeðslega gaman!
Sérstaklega því ég átti ekki von á
að spila mínútu í þessum leik.“

Spámaðurinn
Spámaðurinn að þessu sinni er Daníel Geir Moritz. Daníel Geir er
ritstjóri leikskrár og hefur fylgst með Fjarðabyggð frá stofnun og starfað
í kringum félagið í mörg ár.
En hvernig fer leikurinn?
„Það er gaman að segja frá því að þessi spá er skrifuð frá
Vestmannaeyjum, þar sem Bjarni Sibbu gerði ÍBV tvisvar að
Íslandsmeisturum. Þetta tímabil hefur verið talsvert jójó hjá okkar
mönnum enda margir nýir leikmenn. Það næst stemning í okkar menn
gegn sterku liði Vestra, sem naga sig enn í handabökin eftir jafntefli í
síðustu umferð, og við vinnum 2-1.“

Næstu leikir:
8.9.18: Tindastóll - KFF
15.9.18: KFF - Grótta
22.9.18: Þróttur V - KFF

