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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
Góðan daginn kæru hálsar og verið velkomnir á leik Fjarðabyggðar og Tindastóls. Þó að leikið sé á HM,
Maradona sendir fingur og Sálin sé hætt er leikið í 2. deildinni eins og ekkert sé.
Síðasti leikur Fjarðabyggðar tapaðist 1-0 á Ísafirði gegn Vestra. Leikurinn var nokkuð jafn og datt
sigurinn til heimamanna. Fjarðabyggð er þó í ágætri stöðu í deildinni, enda unnust tveir leikir á undan
leiknum við Vestra. Liðið situr í 5. sæti fimm stigum frá Inkasso sæti.
Gestir okkar hafa verið óttalegt fallbyssufóður í sumar. Stólarnir eru með lélegustu markatölu
deildarinnar og sitja í fallsæti, en þó aðeins tveimur stigum fyrir ofan öruggt sæti. Stólarnir eru í
Austurlandsrimmu, því í þarsíðasta leik tapaði liðið gegn Hetti, í síðasta leik gerði liðið jafntefli við Leikni F
og nú mæta þeir okkur. Flestir spáðu Stólunum niður í sumar en ekki skal vanmeta andstæðinginn.
Látum nú heyra í okkur í stúkunni! Áfram Fjarðabyggð!

Fjarðabyggð

Tindastóll

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. Santiago Fernandez (M)
2. Arnór Daði Gunnarsson
3. Sverrir Hrafn Friðriksson
5. Bjarki Már Árnason
6. Fannar Örn Kolbeinsson
9. Arnar Skúli Atlason
10. Stefan Antonio Lamanna
14. Jónas Aron Ólafsson
16. Konráð Freyr Sigurðsson (F)
17. Benjamín Jóhannes Guðlaugsson
23. Jón Gísli Eyland Gíslason
Varamenn:
12. Atli Dagur Stefánsson (M)
8. Arnór Guðjónsson
13. Óðinn Smári Albertsson
18. Jóhann Daði Gíslason
20. Gabríel E Midjord Jóhannsson
22. Hólmar Daði Skúlason
23. Ágúst Friðjónsson

Þjálfari: Guðjón Örn Jóhannsson

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

Gamli leikurinn: Martin Sindri Rosenthal
Það er enginn annar en Martin
Sindri Rosenthal sem rifjar upp
gamlan leik að þessu sinni. Martin
hataði ekki að tækla á miðjunni og
vinna leiki. En hvaða leikur stendur
upp úr frá ferlinum Martin?
„Það eru nokkrir leikir sem koma
upp í hugann hjá mér. Sá sem kom
fyrst upp í huga minn er þó
leikurinn við Gróttu sumarið 2014,
sama dag og Menningarnótt. Þetta
var algjör toppslagur og með sigri
gátum við farið uppfyrir þá og í
fyrsta sætið. Við spiluðum á
Seltjarnarnesi í blíðskaparveðri og
var þessi leikur mikil skemmtun.
Við lentum undir snemma leiks en
hinn síungi Jóhann Ragnar
Benediktsson skoraði tvö með sinni
eitruðu vinstri löpp og kom okkur í
fína stöðu þegar það var alveg að
koma hálfeikur. Rétt áður en
dómarinn flautar þó menn inní
klefa fáum við á okkur skrautlegt
sjálfsmark þar sem þeir eiga langt
innkast og Niko, króatískur
miðvörður sem við vorum með
þetta sumar, ætlar að skalla
boltann til baka á Kile en það vill

bara svo óheppilega til að Kile
hafði ákveðið að koma út og ná í
boltann sjálfur. Niko skallar þá
boltann yfir Kile og hann skoppar
hægt og rólega í autt markið. 2-2 í
hálfleik. Snemma í seinni hálfleik
þá skoppar boltinn fallega fyrir
Svein Fannar og hann ákveður að
láta vaða og smellhittir boltann
þannig að hann svífur yfir
markmanninn og í netið. Líklega
hans fallegasta og mikilvægasta
mark á annars stórfenglegum ferli.
3-2 fyrir okkur og við að fara á
toppinn. Þessi leikur er kannski líka
þekktur fyrir stórfenglegt viðtal
sem tekið var við Svein eftir leik þar
sem hann talar meðal annars um

það hvað hann sé heimakær og
ætli sér ekki að kíkja á fögnuðinn á
Arnarhól seinna um kvöldið. Hvet
fólk til þess að leita þetta viðtal
uppi á Youtube, þið verðið ekki
svikin. Eftir leikinn þá biðum við
spenntir eftir úrslitum úr leik Sinda
og ÍR á Höfn. Ef ÍR tapaði þá
værum við komnir upp í 1.deild.
Sindramenn stóðu sig vel, unnu og
sáu til þess að við gátum fagnað
vel og innilega þessa fallegu
ágústnótt í Reykjavík.“

Spámaðurinn
Spámaðurinn að þessu sinni er Ingi Steinn Freysteinsson. Ingi á
fjölmarga leiki að baki með Fjarðabyggð, ekki jafn marga og gráu
hárin þó. Ingi Steinn starfar í dag sem verkstjóri fyrir sunnan en er
dyggur stuðningsmaður liðsins.
En hvernig fer leikurinn Ingi?
„Ég segi 3-1 fyrir okkur. Adam setur tvö og
Mikal Natan eitt. Eins og leikurinn spilast
gæti hann endað með meiri mun en við
tökum þessu klárlega.“

Næstu leikir:
Grótta - KFF 7.7.18
KFF - Þróttur V 14.7.18
KFF - Kári 22.7.18

