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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 - Völsungur
Gleðilega Eurovision og fótboltahátíð sem
dagurinn hefur að geyma hér í dag. Munu
Fjarðabyggð, Völsungur eða jafnvel Hatrið sigra í
dag?
Fjarðabyggð átti frábæran fyrsta leik í deildinni
og tók liðið Tindastól í kennslustund. Til gamans
má geta að 8 uppaldir leikmenn spiluðu í þeim leik.
Romero skoraði eitt markanna en Gonzalo tvö.
Í síðasta leik lentu okkar menn í meiri
mótspyrnu er liðið lék gegn milljóna liði Selfoss.
Allir sem spáðu fyrir tímabilið spáðu Selfossi upp
um deild og voru því líkur á að það yrði á

brattann að sækja hjá okkar mönnum.
Gestir dagsins eru í svipaðri stöðu og okkar
menn, unnu annan leikinn en töpuðu hinum. Í
síðasta leik vann Völsungur lið Vestra 3-1. Hörku
úrslit
hjá
Húsvíkingum
það.
Til gamans má geta að Dragan þjálfari hefur
þjálfað bæði þessi lið. Húsvíkingar hafa alið af sér
fjöldann allan af hágæða leikmönnum og er
spurning hvort einhver vonarstjarna sé í liði þeirra
í dag.
En upp með sokkana, út með kassann og
þenjum raddböndin! Áfram Fjarðabyggð!

Fjarðabyggð

Völsungur

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
Axel Bergmann Arnarsson

1. Inle Valdes Mayari (M)
2. Bjarki Baldvinsson (F)
7. Elvar Baldvinsson
9. Ásgeir Kristjánsson
10. Aðalsteinn Jóhann Friðriksson
11. Ólafur Jóhann Steingrímsson
13. Sigvaldi Þór Einarsson
16. Akil Rondel Dexter De Freitas
20. Guðmundur Óli Steingrímsson
27. Bergur Jónmundsson
28. Kaelon P. Fox

Varamenn:
12. Stefán Óli Hallgrímsson (M)
5. Arnar Pálmi Kristjánsson
17. Rafnar Máni Gunnarsson
18. Rafnar Smárason
19. Rúnar Þór Brynjarsson
23. Halldór Mar Einarsson
26. Freyþór Hrafn Harðarson

Þjálfari: Yngvi Borgþórsson

Þjálfari: Dragan Stojanovic
Aðstoðarþjálfari: Þórður Vilberg Guðmundsson

Ath. Miðað er við leikskýrslu síðasta leiks Völsungs
sem var 3-1 sigur á lærisveinum Bjarna Jó í Vestra.

Gamli leikurinn: Þorsteinn Halldórsson
Þorsteinn Halldórsson er að margra
mati talinn besti leikmaður í sögu
Þróttar en fótboltaáhugafólk þekkir
hann betur í dag sem þjálfara
Íslandsmeistara Breiðabliks. Óhætt er
að segja að lýsingar Steina og húmor
fyrir sjálfum sér sé þess virði að lesa.
Að skrifa um eftirminnilegan leik með
Þrótti var erfitt enda úr nokkrum
leikjum að velja. Margir leikir sem ég
spilaði voru eftirminnilegir, hvort sem
það voru úrslit, ég skoraði eða
áhorfandi að taka í hnakkadrambið á
mér í miðjum leik.
Sumarið 1985 spilaði Þróttur í þriðju
efstu deild og við áttum bikarleik í
byrjun
júní
á
Norðfjarðarvelli
(malarvöllur þá) við Einherja sem
spilaði næst efstu deild. Gengið í
deildinni hafði ekki verið neitt sérstakt,
vorum í miðjumoði.
Ástæðan fyrir því að ég man vel eftir
öllu í þessum leik er að ég á hann á
VHS spólu og ekki er langt síðan ég
setti spóluna í tæki sem til var til að
sýna umrætt atvik. En Magni Kristjáns
tók upp marga leiki með okkur á
þessum tíma og ég er með nokkra leiki
í mínum fórum.
Eftir ca. 20 mínútna leik, sem ég
hafði verið frekar slakur í, ákvað ég að
nú þyrfti ég að rífa mig í gang. Kemur
hár bolti inn á miðjan völlinn sem
Eysteinn Kristinsson og einn leikmaður
Einherja eru að fara að skalla. Ég sé að
ég á möguleika á að ná boltanum, rýk
af stað og hoppa upp og skalla
boltann af miklum krafti. Um leið
skalla ég í hnakkann á Eysteini og
steinligg, steinrotaðist og nefið langt
út á kinn. Leikmenn og dómari koma
að athuga með mig, sumir gripu fyrir
andlitið, aðrir öskruðu á hjálp og
nokkrir höfðu engan áhuga á að sjá
þetta. Enginn sjúkraþjálfari eða neinn
með svipaða menntun var á bekknum
á þessum tíma svo að leikmenn,
þjálfarar og áhorfendur sáu um að
koma mér af velli. Ég var lagður í
brekkuna við völlinn og svo nokkrum
mínútum síðar heyrist bíll flauta við
enda vallarins en þar var Hjörvar
Jensson mættur á bílnum sínum til að
koma mér upp á spítala. Hann keyrði
mig upp á spítala en ég var ennþá

hálfrotaður og man ekkert eftir þessari
bílferð, man í raun ekkert eftir mér fyrr
en ég var kominn í aðgerð til að rétta
nefið. Það gekk ansi brösulega enda
frekar stórt nef og eins og einn vinur
minn sagði; þetta er svipað og
handleggsbrot hjá venjulegum manni!
Man eftir hjúkkunum liggjandi á mér
til að halda mér niðri á meðan
læknirinn reyndi að rétta nefið með
tönginni. Brotið var það slæmt að ég

var settur í gips og var með það í viku.
Nefið var of laust á andlitinu til að
sleppa gipsi fyrstu dagana.
Staðan í leiknum eftir venjulegan
leiktíma og framlengingu var 0-0 og
fór hann því í vítakeppni sem tapaðist
5-6. Ég spilaði svo tveimur vikum
seinna
og
það
voru
engar
andlitsgrímur til að spila með á
þessum tíma. Ekki alveg gróið en það
var tekin smá áhætta en
það gekk og við unnum
Val á Reyðarfirði í þeim
leik.

Með kveðju,
Steini Halldórs

