Knattspyrnufélag Fjarðabyggðar

Fjarðabyggð - Höttur
2. deild karla
Eskjuvöllur
1. ágúst 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 - Höttur
Góðan dag kæru hálsar og verið velkomnir á grannaslag Fjarðabyggðar og Hattar. Má segja að leikurinn sé
fyrsti dagskrárliðurinn í Neistaflugi í ár og eru allir hvattir til að taka þátt.
Í síðasta leik gerði Fjarðabyggð 1-1 jafntefli við Leikni F. Mark okkar manna gerði Nikola Kristinn
Stojanovic. Síðasti heimaleikur var öllu fjörugri en þá vann Fjarðabyggð mjög sannfærandi 3-1 sigur á
Kára. Fjarðabyggð er í 7. sæti en það verður að segjast að 2. deildin er sú skrýtnasta sem menn hafa séð
lengi. Þrátt fyrir að vera í 7. sæti er Fjarðabyggð í bullandi toppbaráttu!
En það eru ekki öll liðin í 2. deildinni í toppbaráttu og sannarlega ekki erkifjendur okkar í Hetti. Þeir hafa
lítið getað og eru í bullandi fallbaráttu. Í síðasta leik tapaði Höttur 0-5 á heimavelli gegn Vestra.
Það má samt ekki vanmeta andstæðinginn og sannarlega ekki þegar um nágrannaslag er að ræða.
Menn verða að vera búnir að girða sig í brók og mæta með hausinn rétt skrúfaðan á. Annars er það bara
Appelsín á Neistaflugi :)
Hvetjum nú okkar menn til sigurs og syngjum; áfram Fjarðabyggð.

Fjarðabyggð

Höttur

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

12. Aleksandar Marinkovic (M)
4. Kristófer Einarsson
5. Francisco Javier Munoz Bernal
6. Steinar Aron Magnússon
8. Miroslav Babic
9. Gísli Björn Helgason
10. Brynjar Árnason (F)
11. Marteinn Gauti Kárason
15. Guðjón Ernir Hrafnkelsson
19. Hrafn Aron Hrafnsson
24. Sæbjörn Guðlaugsson

Varamenn:
3. Jakob Jóel Þórarinsson
7. Halldór Bjarki Guðmundsson
13. Heiðar Logi Jónsson
14. Daníel Steinar Kjartansson
17. Sigurður Orri Magnússon
17. Brynjar Þorri Magnússon
23. Arnar Eide Garðarsson

Þjálfari: Nenad Zivanovic

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

Gamli leikurinn: Andri Þór Magnússon
Góðan
daginn
kæru
stuðningsmenn Fjarðabyggðar. Ég
ætla að fá að gera þetta aðeins
öðruvísi og segja frá mínum bestu
stundum með Fjarðabyggð.
Einn af mínum fyrstu leikjum var
gegn Leikni Reykjavík, 10.sept
2005. Ég kom inn á fyrir hinn
magnaða Goran Nikolic og átti að
leysa hann af á miðjunni, stöðu
sem ég hafði aldrei spilað áður og
var ég eins og belja á svelli. Mig
minnir að ég hafi gefið boltann
einu sinni á Marjan Kekic sem
sólaði allan völlinn og skoraði. Ég
montaði mig af því að hafa átt
stoðsendingu í leiknum.
Allt tímabilið 2006 er ein góð
minning. Ég byrjaði á bekknum í
fyrsta leik gegn Huginn en kom inn
á undir lokin og startaði síðan
restina af leikjunum, 17 ára gamall,
og unnum við 2. deildina.
Fjarðabyggð var með virkilega
öflugt og gott lið sem samanstóð af
mjög
þéttum
og
góðum
heimamönnum,
frábærum
útlendingum og mjög fínum
aðkomumönnum.

lofti. Eða þannig var það í
minningunni
en
það
sem
raunverulega gerðist var að boltinn
skoppaði einu sinni og hann fór
kannski ekki allveg í vinkilinn!
Glæsilegt mark engu að síður.
Ég er mjög spenntur fyrur því að
klára tímabilið með Fjarðabyggð.
Liðið er í góðri stöðu og ef við
höldum rétt á spilunum og fáum
góðan stuðning það sem eftir lifir
af sumri ættum við allveg að geta
gert atlögu að þessum efstu
tveimur sætum.
Í leik númer 150 fyrir Fjarðabyggð
fengum við ÍH í heimsókn, þegar
við erum að spila í 3. deildinni. Það
má orða það svo að ég sem hægri
bakvörður spilaði meira sem
sóknarmaður í þessum leik enda
var ég að bíða eftir fyrsta markinu
fyrir Fjarðabyggð. Stebbi Eysteins
átti kross á fjær í fyrri hálfleik og
þar tókst mér að mæta og tækla
boltann inn. Ég lét ekki eitt mark
duga, því nú voru flóðgáttir
opnaðar. Eftir langa sendingu frá
einum besta útlending sem hefur
spilað á Íslandi, Tommy Nielsen,
tók ég boltann á kassann og negldi
honum í fjær vinkilinn og það allt á

Ykkar, Andri Þór Magnússon

Spámaðurinn
Leitað var til framkvæmdastjóra Neistaflugs með að spá að þessu sinni og
er það hún Eyrún Björg Guðmundsdóttir. Eyrún Björg er dóttir Gumma Gísla
úr SúEllen, sem allir þekkja, og Gunnu Smára, sem hefur kennt mestu
stirðbusum listina að dansa.
En hvernig fer Fjarðabyggð - Höttur?
„Þetta verður æsi spennandi leikur framan af en ég hef fulla trú á að okkar
menn vinni og blandi sér af alvöru í toppbaráttuna í þessari annars jöfnu
deild. Ég spái 3-1 fyrir Fjarðabyggð. Þó að Höttur muni ekki eiga góða
Næstu leikir:
ferð niður eftir að þessu sinni verður annað uppi á teningnum ef þeir
KFF - Höttur 1.8.18
kíkja á Neistaflug og eru þeir hjartanlega velkomnir.“

Völsungur - KFF 11.8.18
KFF - Afturelding 18.8.18

