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9. júní 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 - Víðir
Góðan daginn kæru hálsar og veriði velkomnir á leik Fjarðabyggðar og Víðis. Sólin hefur leikið við okkur í
Fjarðabyggð síðustu vikur og verður þetta vonandi sturlað sumar, bæði í boltanum og kortunum.
Eftir frábæra byrjun hefur aðeins hægst á okkar mönnum og tveir tapleikir í röð staðreynd. Í síðasta leik
rétt tapaði Fjarðabyggð fyrir Aftureldingu. Það er í raun rannsóknarefni hvað okkur hefur gengið illa í
Mosfellsbæ í gegnum árin. Leikurinn tapaðist á einu marki sem kom á ´78 mínútu. Þar á undan tapaði liðið
naumlega gegn Völsungi en Afturelding og Völsungur eru hvað líklegust til að fara upp.
Gestirnir frá Garðinum eru með 5 stig eftir jafn marga leiki. Liðið gerði markalaust jafntefli gegn Vestra í
síðustu umferð. Þjálfari Víðis er Guðjón Árni Antoníuson, fyrrum leikmaður Keflavíkur og FH, og má þá
búast við að liðið spili fast og sé jafnvel í grófari kantinum!
Sigur í dag færir okkur aftur upp í toppbaráttu og er því um að gera að hvetja liðið áfram.
Áfram Fjarðabyggð!

Fjarðabyggð

Víðir

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. Anton Bragi Jónsson
28. Alexander Freyr Sigurðsson (m)
Haraldur Þór Guðmundsson
Sveinn Marinó Larsen

1. Brynjar Atli Bragason (M)
2. Ási Þórhallsson
5. Róbert Örn Ólafsson (F)
7. Tómas Óskarsson
9. Andri Gíslason
11. Nathan Ward
14. Fannar Orri Sævarsson
15. Jón Tómas Rúnarsson
16. Pawel Grudzinski
17. Dejan Stamenkovic
20. Einar Þór Kjartansson
Varamenn
12. Eyþór Guðjónsson (M)
3. Arnór Smári Friðriksson
6. Eiður Snær Unnarsson
13. Patrekur Örn Friðriksson
19. Ari Steinn Guðmundsson
22. Patrik Snær Atlason
23. Brynjar Bergmann Björnsson

Þjálfari: Guðjón Árni Antoníuson

Miðað er við skýrslu síðasta leiks Víðis
Þjálfari: Dragan Stojanovic
Aðstoðarþjálfari: Þórður Vilberg Guðmundsson

Gamli leikurinn: Úrslitakeppni 3. deildar 2004
Í gamla leiknum hafa fyrrum
leikmenn Fjarðabyggðar rifjað upp
sinn eftirminnilegasta leik. Önnur
leið verður farin í þessari leikskrá
og verður úrslitakeppnin 2004
rifjuð upp. Úrslitakeppnin þar sem
Fjarðabyggð komst loksins upp um
deild eftir vonbrigðaár í 3. deild.
Heimir Þorsteinsson og Elvar
Jónsson voru á sínu fyrsta tímabili
með liðið og var það uppfullt af
heimastrákum. Þar fyrir utan voru
þrír Serbar og töldust þveir þeirra
nú oft til heimamanna þrátt fyrir
þjóðerni en það voru Rajko og
markahrókurinn Marjan Cekic.
Fjarðabyggð var í nokkuð
sterkum Austurlandsriðli í gömlu
þriðjudeildinni og vann hann.
Huginn lenti í öðru sæti og fór
einnig í úrslitakeppnina. Andri
Bergmann, sem þá lék með Hugin,
var markahæstur riðilsins með 7
mörk. Vilberg Marinó, Leikni F, og
Marjan komu næstir með 6.
Slá þurfti út tvö lið til að komast í
2. deildina og var fyrra liðið sem
Fjarðabyggð fékk Númi frá

Reykjavík. Liðið var skipað föllnum
stjörnum og til gamans má geta að
fyrrum fyrirliði Þróttar N, Grétar
Stephensen, lék með Núma. Leikið
var heima og að heiman. Fyrri
leikurinn var leikinn í Reykjavík.
Það stefndi í enn ein vonbrigðin
þegar Númamenn komust í 2-0. En
í síðari hálfleik kviknaði á
Fjarðabyggð og skoruðu Björgvin
Karl og Goran, þriðji Serbinn, mörk
sem jöfnuðu leikinn. Númamenn
náðu svo að skora sigurmark undir
lok leiks og því 3-2 fyrir seinni
leikinn. Seinni leikurinn var allt
annars eðlis og burstuðu okkar
menn hann 3-0 og fóru áfram 5-3
samanlegt. Björgvin Karl, Grétar
Örn og Marjan skoruðu mörkin.
Næstu mótherjar var svo Reynir
frá Sandgerði. Aftur var fyrri
leikurinn útleikur og endaði hann
með markalausu jafntefli. Síðari
leikurinn fór fram á Eskifirði og var
sögulegur. Egill Steingrímsson kom
Fjarðabyggð yfir en sú forysta
entist í 11 mínútur og Reynismenn
áfram eins og staðan var. Þó kom

ótrúlegt mark. Fjarðabyggð fékk
fast leikatriði og Grétar Örn stökk
hæð sína og skoraði geggjað
skallamark! Er þetta eitt flottasta
mark í sögu félagsins. Goran kom
svo Fjarðabyggð í 3-1 og virtist allt
ætla að ganga upp. Reynismenn
minnkuðu muninn í 3-2 og þurftu
því aðeins eitt mark til viðbótar til
að komast upp. En allt kom fyrir
ekki og Fjarðabyggð tryggði sig upp
um deild, í fyrsta sinn í sögu liðsins.
Úrslitaleikur um 3. deildartitilinn
var síðan leikinn á Fellavelli gegn
Hugin. Huginn vann 2-4 í
framlengingu en bæði lið fóru upp.
Þetta var magnað tímabil hjá
Fjarðabyggð og skemmtilegt að
rifja upp.

Spámaðurinn
Spámaður dagsins er fyrrum dómarinn og nú spekingur í
Pepsi mörkunum, Gunnar Jarl Jónsson. Gunnar var um
árabil besti dómari landsins en lagði flautuna á hilluna
síðasta haust. Hann starfar sem grunnskólakennari og
hafði þetta að segja um leikinn:
„Fjarðabyggð verður að vinna þennan leik ef þeir vilja
halda í við efstu liðin. Dragan veit að þetta er 6 stiga
leikur og að nú er að duga eða drepast. Alltaf erfitt að
koma austur og ákveðin sjarmi að spila og dæma á Eskifirði. Ég tippa á
2-1 sigur Fjarðabyggðar og að Dragan vinur minn fái ekki spjald í
þessum leik!“

Næstu leikir:
KFF - Huginn 15.6.18
Vestri - KFF 23.6.19
KFF - Tindastóll 30.6.18

