Knattspyrnufélag Fjarðabyggðar

Fjarðabyggð - Leiknir Fásk
2. deild karla
Eskjuvöllur
21. september 2019

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 - Leiknir Fásk
Komiði sæl. Þá er komið að lokaleik tímabilsins!
Tímabilið hjá okkar mönnum hefur verið svokallað
la la tímabil með góðum og verri köflum. Liðið
hefur aldrei verið í vandræðum hvað fall varðar en
náði ekki að blanda sér í toppbaráttuna að
einhverju viti. Kannski árangur út af fyrir sig að
sigla lygnan sjó þegar mannabreytingar eru miklar.
Gonzalo er markahæstur okkar manna með 13
mörk en Jose Romero með 10. Það er mat
leikskrár að Gonzalo sé leikmaður ársins og Nikola
Kristinn efnilegastur. Dragan er valinn þjálfari
ársins :)
Gestirnir frá Fáskrúðsfirði eiga mikið undir leik

dagsins. Leiknir er hvorki meira né minna í efsta
sæti deildarinnar og geta með sigri tryggt sér
titilinn og sæti í Inkasso deildinni að ári. Tap gæti
líka dugað en keppinautar Leiknis um að fara upp
eru annars vegar Selfoss sem á útileik gegn Kára og
hins vegar Vestri sem á heimaleik gegn botnliði
Tindastóls. Leiknir er með 43 stig, Vestri 42 og
Selfoss 41.

Ef það er eitthvað sem myndi svíða marga
Fjarðabyggðarstuðningsmenn er það að sjá
Fáskrúðsfirðinga tryggja sér upp á Eskjuvelli.
Áfram Fjarðabyggð!

Fjarðabyggð

Leiknir Fásk

1. Milos Peric
2. Marinó Máni Atlason
3. Hafþór Ingólfsson
4. Milos Vasiljevic
5. Júlíus Óli Sefánsson
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

1. Bergsteinn Magnússon (M)
2. Guðmundur Arnar Hjálmarsson
3. Blazo Lalevic
7. Arkadiusz Jan Grzelak (F)
8. Devin Bye Morgan
10. Daniel Garcia Blanco
15. Izaro Abella Sanchez
16. Unnar Ari Hansson
20. Mykolas Krasnovskis
22. Ásgeir Páll Magnússon
29. Povilas Krasnovskis

Þjálfari: Dragan Stojanovic

Þjálfari: Brynjar Skúlason

Varamenn:
12. Bergsveinn Ás Hafliðason (M)
5. Almar Daði Jónsson
9. Hlynur Bjarnason
11. Sæþór Ívan Viðarsson
13. Marteinn Már Sverrisson
19. Tadas Jocys
23. Sólmundur Aron Björgólfsson

Ath. Miðað er við leikskýrslu síðasta leiks Leiknis F.

Ritstjórapistill: Daníel Geir Moritz kveður leikskrá

Þá er komið að því að rita síðustu orð mín í leikskrá
Fjarðabyggðar. Verkefni sem hefur verið svo gaman að
sjá um í öll þessi ár og langar mig að deila með ykkur
einu og öðru sem kemur upp í hugann þegar litið er til
baka.
Árið 2004 fór ég að skrifa leikskrár. Gerði ég tilraun
með að láta þetta heita annað en leikskrá og varð
Fjabbinn fyrir valinu. Fékk ég bágt fyrir þetta nafn, eins
óskiljanlegt og það nú er. Þetta sumar þjálfuðu tveir
menn liðið, menn sem voru bestu yngri flokka þjálfarar
sem ég hafði á mínum stutta ferli; Elvar Jónsson og
goðsögnin Heimir Þorsteinsson. Þetta sumar var
eitthvert skemmtilegasta fótboltasumar sem ég man
eftir í Fjarðabyggð. Liðið fór upp með þrjá Serba og
fullt af kjúklingum.
Einhvern tímann var ég í vandræðum með
leikskrána. Hafði verið full rólegur í að búa hana til en á
þessum árum prentaði Deddi heitinn út og dreift var í
hús reglulega yfir sumarið. Var skilafresturinn
útrunninn og hringdi ég í Dedda og spurði hvort þetta
myndi sleppa. „Æj æj vinur minn. Ég veistu, nei. Ég held
bara að við náum þessu ekki núna, ha. Því miður vinr
minn.“ Þá voru góð ráð dýr en mig grunaði að eitt trix
gæti virkað á þessum tíma svo ég lét vaða. „Já, þú
meinar. Jæja, ætli ég verði ekki að heyra þá hvort þeir í
Héraðsprenti geti reddað mér.“ Ekki stóð á viðbrögðum
hjá okkar manni. „Bíddu aðeins, bíddu aðeins. Heyrðu.
Þú getur prófað að koma með þetta til mín. En ég lofa
engu.“ Að sjálfsögðu klikkaði Deddi ekki á prentun og
bjargaði hann um leið andlitinu á mér.
Oft reyndi maður að finna einhverja djóka til að setja
í leikskrána og slá á létta strengi. Í því samhengi má
segja að þegar ég hef skrifað um áhugamál leikmanna
eða spámanna hefur sá texti sjaldnast átt við rök að
styðjast. En þessi myndabrandari sló rækilega í gegn á
sínum tíma og kjörið að deila honum aftur.

Einn dúett vakti mikla kátínu hjá mér á sínum tíma,
bæði hvað leikskrána varðaði og þegar þeir voru
efnilegir leikmenn. Þetta eru þeir Hákon og Sveinn
Fannar. Vitleysan sem vall upp úr þeim var skemmtileg
og skutu þeir hvor á annan í svörum sínum.
Mér finnst knattspyrna í Fjarðabyggð standa á
ákveðnum tímamótum. Í ráðið hefur komið öflugt fólk
sem starfar með reyndum aðilum og veit ég að hugur
fólks er mikill. Aftur á móti líður liðið fyrir að efnilegir
leikmenn skiluðu sér ekki upp í nokkur ár og þeir sem
fyrir voru fóru annað eða hættu í fótbolta. Reykjavíkin
heillar, jafnvel útlönd, og þá getur gerst að knattspyrna
í KFF eigi erfitt með að heilla.
Mikið hefur verið rætt að lausnin sé að sameina KFF
og Leikni Fásk, enda séu þau í sama sveitarfélagi. Ég
held að hvað sem slíkum pælingum líður þurfum við að
halda áfram að byggja upp fótboltann í Fjarðabyggð
allri. Þegar KFF varð til voru gríðarlega margir á og rétt
undir meistaraflokksaldri og var þá hægt að byggja á
því árin á eftir og koma liðinu nánast upp í efstu deild.
Sá dagur sem liðin verða sameinuð mun væntanlega
koma einn daginn. Þá skiptir líka máli hvernig það sé
gert og að fólk sé tilbúið í það. Krakkarnir í Fjarðabyggð
þekkja mörg ekki annað en að spila fyrir sameinað lið
og spyr maður sig þá oft hvað standi í vegi fyrir
sameiningu. Það má vera að það séu misjafnar
skoðanir en er þá ekki rétt að hittast og ræða þær?
Allavega. Það er kaldhæðnislegt að mín síðasta leikskrá
sé fyrir leik Fjarðabyggðar gegn Leiknis Fásk því ég er
Fjarðabyggðarmaður ættaður frá Fáskrúðsfirði.
Ég vil óska þeim sem starfa við fótboltann fyrir
Fjarðabyggð velfarnaðar um komandi ár og er þess
sannfærður að bjart sé framundan. Ég vil þakka öllum
þeim leikmönnum sem ég hef kynnst á þessum árum
og lesendum fyrir að fylgjast með.
Mætum á völlinn, alltaf þegar við getum og sýnum að
okkur sé ekki sama um fótboltann í Fjarðabyggð.
Vonandi verður sungið um þennan helvítis strætó í
leikslok! Áfram Fjarðabyggð,
Daníel Geir Moritz

