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Útdráttur  
Dalvík/Reynir var stofnað árið 2006. Samstarfið á milli félaganna hefur á þessum 

tíma gengið mjög vel. Í þessu verkefni mun ég rekja sögu félagsins í máli og myndum 

þar sem aðal áherslan verður að mestu leyti á árangur liðsins á Íslandsmótinu. Til þess 

að auðvelda fyrir lesandanum hef ég sett upp allnokkrar töflur þar sem hægt er að 

skoða árangur liðsins gaumgæfilega frá ári til árs í lok hvers kafla. Ásamt því mun ég 

skoða tölfræði hvað varðar bæði leikmenn og árangur liðsins á mismunandi 

keppnisvöllum og landshlutum. Að lokum fær stuðningsmannafélagið Brúinn 

sérkafla í sögumöppuna sem er ekki að ástæðulausu en félagið hefur verið ómissandi í 

að byggja upp stemningu fyrir leiki liðsins síðastliðin þrjú ár. 
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Dalvík/Reynir, stofnað 2006 
Árið 2005 var ákveðið af nokkrum fótboltaáhugamönnum í 

Dalvíkurbyggð að samstarfi við Leiftur sem varaði í 4 ár yrði hætt. Eftir 

að samstarfi á milli Leifturs/Dalvík var slitið og áhugi á knattspyrnu varð orðin mjög 

lítill, var sá möguleiki skoðaður að lið Reynis og lið Dalvíkur myndu sameinast og 

spila undir merkjum Dalvíkur. UMFR Reynir hafði farið af stað með 3. deildar lið 

sem skipað var ströndungum og Dalvíkingum sem ekki líkaði samstarfið við Leiftur. 

Þar sem aðstæður til æfinga og keppni voru lélegar á Dalvík var farið í viðræður við 

formann Reynis sem lagði svo til að liðið fengi nafnið Dalvík/Reynir og gæti því  

notað vellina bæði á Árskógströnd og Dalvík og haft þannig þokkalegar aðstæður. 

Þannig kom til að Dalvík/Reynir (D/R) var stofnað sem nú er komið upp í aðra deild 

og hefur samstarf félaganna gengið mjög vel allar götur síðan. 

 Sumarið 2006 var blað brotið í sögu knattspyrnunnar í Dalvíkurbyggð en það 

ár var í fyrsta skipti sem Dalvík og Reynir spiluðu saman undir sama merki. Við 

sameiningu þessara liða átti að búa til nýtt lið, aðallega skipað leikmönnum úr 

Dalvíkurbyggð og var ætlunin að búa til lið og leikmenn sem mundi á nokkrum árum 

koma liðinu á þann stall sem það var um aldamótin 2000 en þá var liðið með gott 1. 

deildar lið. Stefán Garðar Níelsson (munnleg heimild, 22 janúar 2011).                                       

Í dag er sumarið 2011 rétt að fara hefjast og lokaundirbúningur fyrir sumarið í 

senn að klárast. Spennandi tímar eru framundan og verður fróðlegt að sjá hvernig 

árangur liðsins verður í sumar. 

                           

Mynd 1. Liðsmynd sem var tekin fyrir sumarið 2009. 
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Sumarið 2006 
Liðið var gríðarlega ungt og reynslulítið en setti sér þrátt fyrir það háleit 

markmið sem voru þau að koma liðinu í úrslitakeppnina. Aðeins 5 

leikmenn höfðu náð 25 ára aldri og meðalaldur liðsins var rétt yfir 20 ár. Ráðinn var 

þjálfari að nafni Saso Durasovic frá Bosníu og honum fylgdi markmaðurinn Bozidar 

Tumpas sem átti frábært sumar í marki D/R. Aðrir leikmenn komu frá Dalvíkurbyggð 

fyrir utan þá Atla Ólasson og Sigþór H. Baldursson en þeir höfðu verið leikmenn 

Reynis Árskógsstrandar frá árinu 2003 og Reynis hjartað því vel til staðar.  

Fyrsti leikur Íslandsmótsins undir merkjum D/R var háður á 

Árskógsvelli gegn Vinum Nunna eins og þeir voru þá kallaðir. 

Leiknum lauk með heimasigri þar sem gamla brýnið Sigþór H. 

Baldursson skoraði sigurmarkið í uppbótartíma en til gamans 

má geta var þetta fyrsta mark hans á ferlinum á Íslandsmóti en 

alls hefur hann skorað 2 mörk í þeim 93 leikjum sem hann 

hefur spilað í deild og bikar frá árinu 2003 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.).  Annar leikur liðsins var 

gegn Hetti frá Egilsstöðum sem endaði með sigri D/R. Leikurinn var sérstakur að því 

leyti að það var eini tapleikur Hattar það sumarið en þeir spiluðu 17 leiki í heildina og 

unnu deildina (Víðir Sigurðsson, 2006). Eftir fjórar umferðir í Íslandsmótinu var liðið 

á toppi riðilsins með 10 stig og ósigrað.Í 5. umferð á Grenivíkurvelli kom fyrsta tapið 

og var það nokkuð sannfærandi. Seinasti leikur umferðarinnar var svo gegn Neista frá 

Djúpavogi sem skilaði þremur stigum í hús og liðið því með 13 af 18 mögulegum 

stigum. Seinni umferðin einkenndist svo að lélegum sóknarleik en  frábærum 

varnarleik. Í þeim 6 leikjum sem spilaðir voru í seinni umferðinni skoraði liðið 6 

mörk en fengu aðeins á sig 3 mörk og skilaði það 11 stigum af 18 mögulegum þar 

sem eina tapið í umferðini var óvænt tap gegnum Vinum Nunna á Dalvíkurvelli 

(Víðir Sigurðsson, 2006,). 

Eins og sjá má á töflu 1. var liðið aðeins hársbreidd frá því að komast í 

úrslitakeppnina. Höttur og Magni gerðu vel og unnu allar sínar viðureignir í 

úrslitakeppninni og mættust í úrslitaleik á Vilhjálmsvelli þar sem Höttur hafði betur 

en þá höfðu bæði lið unnið sér inn þátttökurétt til að spila í 2. deild næsta sumar. Til 

gamans má geta var Atli Már Rúnarsson núverandi þjálfari D/R, spilandi þjálfari 

Magna og spilaði hann stórt hlutverk í að koma liðinu upp um deild.   

Mynd 2. Sigþór Baldursson. 
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Á heimasíðu Knattspyrnusambands Íslands má sjá alla þá 

leikmenn sem spiluðu undir merkjum D/R árið 2006 og af 

þeim 21 leikmönnum sem spiluðu með liðinu það sumarið 

eru 13 sem æfa með félaginu í dag, 5 leikmenn eru hættir að 

spila   knattspyrnu, einn leikmaður spilar með Draupni og 

að lokum eru það útlendingarnir tveir sem eru farnir frá  

Íslandi. (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.).   

 

Lokahófið 2006 

Leikmaður ársins: Viktor Már Jónasson 

Efnilegastur: Kristinn Þór Björnsson  

Markakóngur: Gunnar Már Magnússon, 5 mörk 

 

Að lokum 
Gunni, þú varst markakóngur D/R árið 2006, hvað fannst þér standa upp úr það 

sumarið? Telur þú að liðið hafi verið nógu gott til að komast í gegnum 

úrslitakeppnina það árið hefði liðið komist þangað? 

„Þetta sumarið þá var ég í fyrsta skipti sem lykilmaður í 

meistaraflokki enda enn ungur að árum og kannski ekki með 

mikla reynslu. En það var svo sem ekkert mikið sem stóð upp úr, 

ekki nema bara þrotlausar æfingar á   undirbúningstímabilinu þar 

sem Saso var ekki með skemmtilegustu æfingarnar, einungis 

hlaup og aftur hlaup. En að komast í gegnum úrslitakeppnina er 

ég ekki viss. Við vorum allir í frábæru hlaupaformi en þar sem æfingaraðstaðan var 

ekki nægilega góð á undirbúningstímabilinu þá vantaði allar boltaæfingar og þess 

háttar. Svo held ég líka bara að við höfum ekki verið með nógu sterkan hóp, ekki eins 

og hann er í dag a.m.k. Það eru t.d. margir sem voru þarna í hóp sem spila ekki einu 

Mynd 3. Atli Már Rúnarsson. 

Mynd 5. Gunnar Már.   

Mynd 4. Efnilegastur 2006. 
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sinni fótbolta í dag þannig að það ætti kannski að segja margt um hvernig hópurinn 

var skipaður en kjarninn frá árinu 2006 er enn að spila í dag sem hefur kannski gert 

okkur að því liði sem við erum og stefnum að því að vera”. Gunnar Már Magnússon 

(munnleg heimild, 3. febrúar 2011) 

Tafla 1. Leikir Íslandsmótsins 2006 
1. júní Dalvík/Reynir – Vinir 2-1 Árskógsvöllur 

5. júní Dalvík/Reynir – Höttur 2-1 Árskógsvöllur 

10. júní Dalvík/Reynir - Leiknir. F 1-1 Árskógsvöllur 

16. júní Dalvík/Reynir – Hamranir 4-1 Árskógsvöllur 

23. júní Magni - Dalvík/Reynir 4-1 Grenivíkurvöllur 

8. júlí Neisti D. – Dalvík/Reynir 1-4 Djúpavogsvöllur 

13. júlí Dalvík/Reynir – Vinir 0-1 Dalvíkurvöllur 

21. júlí Höttur - Dalvík/Reynir 0-0 Vilhjálmsvöllur 

29. júlí Leiknir. F - Dalvík/Reynir 1-1 Búðagrund 

1. ágúst Hamranir - Dalvík/Reynir 0-1 KA-völlur 

11. ágúst Dalvík/Reynir – Magni 1-0 Dalvíkurvöllur 

19. ágúst Dalvík/Reynir - Neisti D. 3-1 Dalvíkurvöllur 

(Víðir Sigurðsson, 2006). 

Tafla 2. Bikarleikir  2006 
12. maí Dalvík/Reynir – Tindastóll 1-6 Boginn 

(Víðir Sigurðsson, 2006). 

Tafla 3. Lokastaðan 2006 
Félag Leikir Unnið Jafnt Tapað Markatala Net Stig 

Höttur 12 8 3 1 30-9 21 27 

Magni 12 8 2 2 26-11 15 26 

Dalvík/Reynir 12 7 3 2 20-12 8 24 

Leiknir F. 12 6 3 3 28-15 13 21 

Vinir 12 4 1 7 19-36 -17 13 

Neisti D. 12 1 1 10 8-27 -19 4 

Hamranir 12 1 1 10 12-33 -21 4 

(Víðir Sigurðsson, 2006). 
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Tafla 4. Leikmenn sumarið 2006 

Leikmaður Leikir alls Mörk 

Atli Þór Ólason 11 3 

Baldvin Freyr Sigurjónsson 2 0 

Bessi Víðisson 6 0 

Bozidar Tumpaz 12 0 

Décio Jóhannsson 9 3 

Gunnar Már Magnússon 11 5 

Halldór Rafn Halldórsson 10 2 

Ísak Einarsson 11 0 

Ísak Már Friðriksson 12 0 

Jón Geir Árnason 12 0 

Jón Örvar Eiríksson 6 0 

Kristinn Þór Björnsson 10 0 

Markús Darri Jónasson 1 0 

Ómar Freyr Sævarsson 1 0 

Ólafur Ingi Steinarsson 10 1 

Reynir Warner Lord 1 0 

Saso Durasovic 12 0 

Sigþór H. Baldursson 9 1 

Snorri Páll Guðbjörnsson 10 1 

Viktor Már Jónasson 11 3 

Þórir Ingvarsson 1 0 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). 
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Sumarið 2007                                
Leikmenn, stjórnarmenn og þjálfarar voru staðráðnir í að bæta árangur 

síðasta árs og var stefnan sett hátt og markmiðið að ná að lágmarki sæti í 

úrslitakeppninni. Nokkrir leikmenn frá Ólafsfirði og Eyjafjarðarsveit voru fengnir til 

liðsins ásamt því að Jón Örvar Eiríksson gaf kost á sér á ný en hann spilaði einungis 

tvo leiki sumarið áður. Mesta blóðtakan fyrir liðið var hins vegar að markmaðurinn 

Bozidar Tumpas fór frá félaginu, Ólafur Ingi Steinarsson lagði skóna tímabundið á 

hilluna ásamt því að Kristinn Þór Björnsson skrifaði undir samning við KA.  

Saso Durasovic hélt áfram með liðið og fór nú fram langt og strangt 

undirbúningstímabil undir handleiðslu Saso þar sem liðið lék mjög vel á. Liðið náði 

meðal annars öðru sæti á Powerademótinu og var fyrir ofan 1. deildar liðs Þórs, ásamt 

því að ná 4-4 jafntefli við KA þar sem KA náði að jafna á lokasekúndunum eftir að 

D/R hafði leitt 3-0 í hálfleik og 4-1 þegar einungis 25 mínútur voru til leiksloka 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.).   

Alvaran hófst loks í bikarleik gegn erkifjendunum í KS/Leiftri á Dalvíkurvelli 

þann 17. maí. Heimamenn sigruðu eftir æsispennandi leik sem fór alla leið í 

vítaspyrnukeppni þar sem D/R nýtti allar sínar spyrnur á meðan ein fór forgörðum hjá 

KS/Leiftri en þar var að verki Sandor Fortiz, fyrrverandi leikmaður Leiftur/Dalvík. 

Bikarævintýrið hélt því áfram og vann D/R næstu tvo leiki í bikarnum, fyrst gegn 

Hömrunum 0-4 í Boganum og Völsung á Dalvíkurvelli 1-0. Liðið var því komið í 

pott með 12 liðum úr 1., 2. og 3. deild og 

sigurliðin úr þessum 6 viðureignum kæmust í 16 

liða úrslit þar sem öll 10 liðin úr úrvalsdeild 

bættust við. Sérstakt fyrirkomulag að mati 

höfundar sem hefur til mikillar ánægju verið 

breytt í dag. D/R fékk heimaleik gegn Þór frá 

Akureyri og beið liðið lægri hlut, 1-4 og 

draumurinn um að mæta stórliði úr úrvalsdeild 

því búinn. Athyglisvert er þó að D/R spilaði 4 

bikarleiki sem eru jafnmargir leikir og 

úrvalsdeildarliðin þurftu að vinna til að verða 

bikarmeistarar. (Víðir Sigurðsson, 2007). 
Mynd 6-7. Svipmyndir úr leiknum gegn Þór.  
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Þrátt fyrir  mjög  gott gengi í bikarnum þetta sumarið náði liðið ekki að fylgja eftir 

þeim árangri í deildinni. Tvö töp í fyrstu tveimur umferðunum gerði liðinu erfitt fyrir 

að vera í toppbáráttunni þar sem aðeins voru spilaðir 12 leikir í riðlinum. Til að gera 

langa sögu stutta endaði liðið í fjórða sæti riðilsins sem er lélegasti árangur D/R frá 

upphafi  og greinilegt að mikið væri ábótavant til þess að liðið gæti unnið sig upp um 

upp um deild. 

Liðið hafði einungis einn markmann sumarið 2007 og þar sem sá 

einstaklingur gaf ekki kost á sér í tvo leiki greip Sigþór H. Baldursson í hanskana og 

spilaði tvo leiki á milli stanganna (Víðir Sigurðsson, 2007). 

 

Lokahófið 2007 
Leikmaður ársins: Viktor Már Jónasson 

Efnilegastur: Bessi Víðisson 

Markakóngur: Jón Örvar Eiríksson, 5 mörk   

 

 

 

 

 

 

Mynd 8-9. Því miður voru það ekki fagnaðarlæti sem einkenndu sumarið 2007. 

 Mynd 10-14. Nokkrar vel valdnar af lokahófinu 2007. 
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Helstu félagaskipti árið 2007 
 

Komu: 

Egill Ármann Kristinsson, kom frá KA. 

Halldór Áskell Stefánsson, kom frá Þór. 

Hörður Helgason, kom frá Leiftri. 

Kristófer Beck Elíasson, kom frá Leiftri. 

Sinisa Pavlica, kom frá Magna. 

Tryggvi Már Ingvarsson, kom frá Hetti. 

Jón Geir Árnason, kom 1. júlí frá Magna 

Fóru: 

Bozidar Tumpas, fór til Serbíu. 

Kristinn Þór Björnsson, fór til KA. 

Ólafur Ingi Steinarsson, lagði skóna tímabundið á hilluna. 

Að lokum 
Halldór Rafn Halldórsson, Þú spilaðir alla 12 leiki á Íslandsmótinu 2007, miðað 

við góðan árangur árið 2006, hverjar telur þú að hafi verið aðal orsakirnar fyrir 

slæmu gengi árið 2007?  

„D/R átti í erfiðleikum með að skora mörk á þessum tíma. Bæði tímabilin 2006 og 

2007 skoruðum við töluvert færri mörk en liðin fyrir ofan okkur. Þessi markaþurrð 

skilaði sér í 4 jafnteflum tímabilið 2007. Sumarið 2007 mætti liðið alls ekki 

undirbúið andlega fyrir komandi átök og eftir fyrri umferðina var liðið aðeins með 

7 stig af 18 mögulegum. Liðið tapaði svo ekki leik í seinni umferðinni en gerði 3 

jafntefli. En munurinn liggur í þessu eina marki sem getur gefið öll stigin. Árið 

2006 vann liðið til að mynda 4 af sínum 7 

sigurleikjum með einu marki. Ekki veit ég af 

hverju liðið náði að klára þessa leiki sumarið 

2006 en ekki 2007 en slök byrjun sumarið 

2007 kann að hafa haft neikvæð áhrif á liðið”. 

Halldór Rafn Halldórsson (munnleg heimild, 

27. janúar 2011). 

 

 

Mynd 15. Halldór Rafn Halldórsson á 
lokahófinu 2007. 



14 
 

Tafla 5. Leikir Íslandsmótsins 2007 
25. maí Vinir - Dalvík/Reynir 3-1 Boginn 

8. júní Leiknir F. – Dalvík/Reynir 3-2 Búðagrund 

16. júní Dalvík/Reynir – Neisti D. 6-1 Dalvíkurvöllur 

22. júní Snörtur – Dalvík/Reynir 0-4 Dúddavöllur 

29. júní Dalvík/Reynir – Hamranir 2-2 Dalvíkurvöllur 

5. júlí Huginn – Dalvík/Reynir 4-0 Seyðisfjarðarvöllur 

19. júlí Dalvík/Reynir – Vinir 3-0 Dalvíkurvöllur 

28. júlí Neisti D. – Dalvík/Reynir 3-4 Djúpavogsvöllur 

1. ágúst Dalvík/Reynir – Leiknir F. 1-1 Dalvíkurvöllur 

9. ágúst Dalvík/Reynir - Snörtur 4-0 Dalvíkurvöllur 

14. ágúst Hamranir – Dalvík/Reynir 0-0 Boginn 

18. ágúst Dalvík/Reynir - Huginn 0-0 Dalvíkurvöllur 

(Víðir Sigurðsson, 2007). 

Tafla 6. Bikarleikir 2007 
17. maí Dalvík/Reynir – KS/Leiftur 2-2, 5-3 e. vító Dalvíkurvöllur 

1. júní Hamranir – Dalvík/Reynir 0-4 Boginn 

13. júní Dalvík/Reynir - Völsungur 1-0 Dalvíkurvöllur 

26. júní Dalvík/Reynir - Þór 0-4 Dalvíkurvöllur 

(Víðir Sigurðsson, 2007). 

Tafla 7. Lokastaðan 2007 
Félag Leikir Unnið Jafnt Tapað Markatala Net Stig 

Leiknir F. 12 8 3 1 47-12 35 27 

Huginn 12 8 2 2 52-10 42 26 

Hamranir 12 6 2 4 37-25 12 20 

Dalvík/Reynir 12 5 4 3 27-17 10 19 

Vinir 12 5 2 5 25-27 -2 17 

Neisti D. 12 3 1 8 22-38 -16 10 

Snörtur 12 0 0 12 5-86 -81 0 

(Víðir Sigurðsson, 2007). 
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Tafla 8. Leikmenn Íslandsmótsins 2007 
Leikmaður Leikir alls Mörk 

Atli Þór Ólason 8 2 

Bessi Víðisson 12 4 

Dariusz Jan Lachowski 6 1 

Décio Jóhannsson 5 0 

Egill Ármann Kristinsson 11 0 

Gunnar Már Magnússon 11 4 

Halldór Áskell Stefánsson 5 0 

Halldór Rafn Halldórsson 12 1 

Hörður Helgason 4 0 

Ísak Einarsson 3 0 

Ísak Már Friðriksson 11 2 

Jón Geir Árnason 6 0 

Jón Mikael Jónasson 1 0 

Jón Örvar Eiríksson 12 5 

Kristinn Ingi Valsson 6 0 

Kristófer Beck Elísson 2 0 

Reynir Warner Lord 3 0 

Saso Durasovic 12 0 

Sigþór Hafsteinn Baldursson 9 1 

Sinisa Pavlica 6 1 

Snorri Páll Guðbjörnsson 11 2 

Stefán Garðar Níelsson 1 1 

Tryggvi Már Ingvarsson 10 0 

Viktor Már Jónasson 11 1 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.).  
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Sumarið 2008                                       
Nú var öllu tjaldað til. Ráðinn var nýr spilandi þjálfari að nafni Örlygur 

Þór Helgason sem átti að baki 67 leiki í efstu deild með Þór, KA og 

Leiftri þegar þeir voru upp á sitt besta (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). Einnig var 

fenginn Dalvíkinginn Hermann Albertsson aftur heim en Hermann fór ungur að aldri 

til FH og varð þar tvívegis Íslandsmeistari. 

Hermann stoppaði einnig eitt sumar hjá Víking 

Reykjavík áður en hann ákvað að koma og spila 

aftur með uppeldisfélagi sínu.  Svipaða sögu má 

segja um annan leikmann að nafni Jóhann 

Hreiðarsson sem ólst upp á sínum yngri árum á 

Dalvík  áður en hann fluttist til stórborgarinnar og spilaði með Val. Eftir 2. flokkinn 

kom Jóhann aftur til Dalvíkur og spilaði með þeim tvö tímabil í 1.  deild og skoraði 

kappinn mörg mörk á þeim tíma. Eftir það ákvað Jóhann aftur að spila með Val við 

góðan orðstír. Einnig spilaði Jóhann með Þrótti R. og Víking R áður en hann ákvað 

að snúa aftur á heimaslóðir og spila með D/R þar sem hann var einnig ráðinn 

aðstoðarþjálfari (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). 

Ásamt þessum þremur reynslumiklu knattspyrnumönnum voru fengnir örfáir 

leikmenn í viðbót og ber helst að nefna Ingva Hrafn Ingvason sem hafði tekið sér árs 

frí frá fótbolta eftir að hafa spilað með KA og Leiftri/Dalvík. Væntingarnar voru því 

gríðarlega miklar fyrir sumarið. Eftir gott undirbúningstímabil var liðinu spáð 1. sæti 

í sínum riðli af þjálfurum og fyrirliðum allra liða í deildinni ásamt því að liðinu var 

spáð komast í gegnum úrslitakeppnina og lenda í öðru sæti.  

Þetta sumar fer hinsvegar ekki í sögubækurnar fyrir frábært gengi og góðar 

minningar, liðið endaði í 3. sæti af 5 liðum í riðlinum og fékk aðeins 14 stig af 36 

mögulegum ásamt því að detta úr bikarnum í 1. umferð. Því má tölfræðilega segja að 

sumarið 2008 sé það lélegasta í sögu D/R þar sem sumarið áður lenti D/R í fjórða sæti 

en þrátt fyrir það með fimm stigum meira í jafn mörgum leikjum. Jákvæðasti 

punkturinn við sumarið er hinsvegar sá að stuðningsmannafélagið Brúinn var stofnað 

25. júlí það sumar en D/R vann einmitt sinn stærsta sigur frá stofnun félagsins á þeim 

degi, 8-0 gegn Spyrni frá Fellabæ. 

          Mynd 16. 

Hermann Albertsson.  
           Mynd 17. 

Jóhann Hreiðarsson. 
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Athyglisvert er að í liðinu voru 6 leikmenn sem áttu úrvalsdeildarleiki að baki þetta 

sumarið (Víðir Sigurðsson, 2008). 

Lokahófið 2008 
Leikmaður ársins: Jóhann Hreiðarsson 

Markakóngur: Jóhann Hreiðarsson, 10 mörk      

 

 

 

 

 

 

Helstu félagaskipti árið 2008 
 

Komu: 

Hermann Albertsson, kom frá Víking R. 

Jóhann Hreiðarsson, kom frá Þrótti R. 

Örlygur Þór Helgason, kom frá KA 

Ingvi Hrafn Ingvason, kom frá KA 

Brynjar Davíðsson, kom frá Þór 

Heiðmar V. Felixson, kom frá Þór 

Jón Stefán Jónsson, kom frá Vinum 

Mynd 18. D/R gegn Sindra sumarið 2008. Gamla stigataflan segir allt sem segja þarf um sumarið. 

Mynd 19. Jóhann Hreiðarsson með 
verðlaunin. 
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Markús Darri Jónasson, kom frá Þór 

Fóru: 

Viktor Már Jónasson, fór til Fjarðabyggð 31. Júlí 

Saso Durasovic, fór til Tindastóls 

 

Að lokum 
Örlygur Þór, þú þjálfaðir liðið tímabilið 2008 og fannst mér tilvalið að spyrja þig 

eftirfarandi spurninga: 

1. Hvað telur þú að hafi ollið lélegum árangri liðsins? 

„Ég hreinlega veit það ekki”.  

2. Ef þú gætir farið aftur í tímann, hverju mundiru helst vilja breyta varðandi 

sumarið 2008? 

„Ætli að ég hefði ekki styrkt liðið um 2-3 leikmenn. Samkeppnin hefði þá verið meiri 

og leikmenn hugsanlega lagt enn harðar af sér. Er samt ekki að segja að leikmenn 

hafi ekki gert það.” 

3. Hver telur þú að séu raunhæf markmið Dalvíkur/Reynis í annari deildinni 

næsta sumar? 

„Það er ekki gott að segja. Deildin er gríðarlega jöfn og mörg lið sem geta barist um 

efstu sætin. Liðið gæti farið alla leið en að sama skapi einnig lent neðarlega.” 

(Örlygur Þór Helgason, munnleg heimild 13. apríl) 

Tafla 9. Leikir Íslandsmótsins 2008 
24. maí Dalvík/Reynir – Leiknir F. 2-0 Árskógsvöllur 

30. maí Dalvík/Reynir - Huginn 3-3 Árskógsvöllur 

14. júní Dalvík/Reynir - Sindri 1-3 Dalvíkurvöllur 

21. júní Spyrnir – Dalvík/Reynir 0-2 Fellavöllur 

28. júní Leiknir F. – Dalvík/Reynir 2-0 Búðagrund 

13. júlí Huginn – Dalvík/Reynir 3-1 Seyðisfjarðarvöllur 

19. júlí Sindri – Dalvík/Reynir 2-1 Sindravellir 

25. júlí Dalvík/Reynir - Spyrnir 8-0 Dalvíkurvöllur 

30 júlí Leiknir F. – Dalvík/Reynir 3-0 Búðagrund 

7. ágúst Dalvík/Reynir - Huginn 2-3 Dalvíkurvöllur 

16. ágúst Dalvík/Reynir – Sindri 3-0 Dalvíkurvöllur 
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29. ágúst Spyrnir – Dalvík/Reynir 2-2 Fellavöllur 

(Víðir Sigurðsson, 2008). 

Tafla 10. Bikarleikir 2008 
27. maí Dalvík/Reynir - Hvöt 0-1 Árskógsvöllur 

(Víðir Sigurðsson, 2008). 

Tafla 11. Lokastaðan 2008 
Félag Leikir Unnið Jafnt Tapað Markatala Net Stig 

Sindri 12 7 3 2 35-22 13 24 

Huginn 12 7 2 3 34-19 15 23 

Dalvík/Reynir 12 4 2 6 25-21 4 14 

Leiknir F. 12 3 4 5 18-23 -5 13 

Spyrnir 12 2 3 7 12-39 -27 9 

(Víðir Sigurðsson, 2008). 

Tafla 12. Leikmenn Íslandsmótsins 2008 
Leikmaður Leikir alls Mörk 

Atli Páll Gylfason 1 0 

Atli Þór Ólason 8 0 

Ásgrímur Harðarson 1 0 

Áskell Jónsson 1 0 

Birgir Þór Þrastarson 2 0 

Brynjar Davíðsson 3 0 

Décio Jóhannsson 4 1 

Egill Ármann Kristinsson 2 0 

Gunnar Már Magnússon 12 3 

Halldór Rafn Halldórsson 8 0 

Heiðmar Felixson 2 1 

Hermann Albertsson 10 1 

Hörður Helgason 9 0 

Ingvi Hrafn Ingvason 10 0 

Ísak Einarsson 11 0 

Ísak Már Friðriksson 9 0 

Jóhann Hreiðarsson 12 10 

Jón Stefán Jónsson 2 0 
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Jón Örvar Eiríksson 12 5 

Markús Darri Jónasson 11 0 

Ólafur Ingi Steinarsson 1 0 

Sigþór Hafsteinn Baldursson 5 0 

Sinisa Pavlica 4 0 

Stefán Garðar Níelsson 1 0 

Tryggvi Már Ingvarsson 9 0 

Viktor Már Jónasson 9 3 

Örlygur Þór Helgason 10 1 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Sumarið 2009                                        
Þar sem sumarið 2008 gekk mjög illa og árangur liðsins langt undir 

væntingum ákvaðu stjórnarmenn að ráða Jóhann Hreiðarsson 

markakóng og leikmann síðasta tímabils sem spilandi þjálfara.  Gengið var í þau mál 

að halda sama mannskap og sumarið áður ásamt 

því að fengnir voru nokkrir leikmenn til að styrkja 

hópinn enn frekar. Viktor Már Jónasson snéri aftur 

til D/R eftir stutt stopp hjá Fjarðabyggð og einnig 

fékk D/R gríðarlegan liðstyrk þar sem Sigurður 

Sæberg Þorsteinsson var fenginn til liðsins en hann 

varð bikarmeistari með Val árið 2005 og hafði 

tekið sér frí frá knattspyrnu í nokkur ár. 

(Knattspyrnusamband Íslands e.d.). Gaman að segja frá því að árið 2005 spilaði 

Reynir Árskógströnd gegn Val í bikarnum á Árskógsvelli þar sem Valsmenn fóru 

með sannfærandi 0-7 sigur af hólmi. 

Þar sem D/R hafði fram að þessu verið að stórum hluta skipað leikmönnum úr 

Dalvíkurbyggð var mikil áhersla lögð á að fá fleiri úr Dalvíkurbyggð í liðið. 

Guðmundur Kristinn Kristinsson og Helgi Þór Jónasson komu heim aftur en þeir 

unnu einmitt 3. deildina árið áður með liði sínu, Hamranir/Vinir. Því mætti segja að 

nánast allir góðir knattspyrnumenn sem hafa komið frá Dalvíkurbyggð síðustu 15 ár 

voru komnir í liðið fyrir utan þá Heiðar Helgusson leikmann QPR, Atla Viðar 

Björnsson markamaskínu FH-liðsins, Bessa Víðisson leikmann Keflavíkur og Svein 

Elías Jónsson leikmann Þórs frá Akureyri.  

 Með þann mannskap sem D/R var komin með var markmiðið sett hátt og allir 

sem komu að liðinu staðráðnir í því að koma liðinu upp úr neðstu deild Íslands. Því 

kom ekki á óvart að liðinu var spáð annað árið í röð sigur í sínum riðli af þjálfurum 

og fyrirliðum deildarinnar. Fyrsti leikur tímabilsins var á Árskógsvelli gegn Huginn 

frá Seyðisfirði. Sá leikur varð í rauninni einkennandi fyrir sumarið þar sem ekki neitt 

féll liðinu í vil. Leikurinn tapaðist 0-1 í leik þar sem liðsmenn D/R sóttu án afláts 

allan leikinn án þess að skora mark og skoruðu Huginsmenn mark á lokamínútum 

leiksins í mjög líklega þeirra eina færi sem liðið fékk. Grátlegt tap og fylgdu nokkur 

svipuð töp með í kjölfarið yfir sumartímann. Tapið á Vopnafirði 5. júni þar sem Ísak 

Einarsson skoraði eitt skrautlegasta sjálfsmark í sögu knattspyrnunnar er gott dæmi. 

Einnig ber að nefna tapið á Húsavík þar sem liðsmenn D/R voru 3-2 yfir þegar örfáar 

Mynd 20. Formaðurinn og þjálfarinn. 
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mínútur voru eftir af leiknum en tókst á ótrúlegan hátt að tapa þeim leik. Tapið á 

Dalvíkurvelli 30. júlí þar sem Huginsmenn unnu aftur 0-1 með marki á lokamínútum 

leiksins. Fyrir utan þessi fjögur töp náði D/R að sigra 8 leiki, gera tvö jafntefli og tapa 

einum leik, 1-3 sem var án efa lélegasti leikur liðsins þetta sumarið.  

 

 

 

Mynd. 21-28. Ein mynd getur sagt þúsund orð, í þessu tilfellli segja allar myndirnar það sama, vonbrigði.  

Liðið gerði svo sem ágætis hluti í bikarnum en þeir unnu útileik gegn Völsung 1-2 

sem var eini tapleikur Völsungs það sumarið en þeir unnu 3. deildina mjög 

sannfærandi og töpuðu ekki leik. Í næstu umferð fór D/R á Akureyrarvöll og mætti 

liði KA þar sem liðið tapaði eftir framlengdan leik en sýndi þrátt fyrir það mjög góða 

frammistöðu. (Víðir Sigurðsson, 2009) 

 

  Mynd 29-30. D/R komst yfir gegn KA og var mikið fagnað í kjölfarið. 



23 
 

Stuðningsmannafélagið Brúinn fór vaxandi og fylgdi liðinu í nánast alla leiki og sama 

hvar þeir mættu áttu þeir alltaf brekkuna með skemmtilegum söngvum og frábærum 

stuðningi. Eftir 5-1 sigur í Boganum í lokaumferðinni var ljóst að D/R endaði í 3. sæti 

riðilsins, stigi á eftir Huginn og því fjórða árið í röð sem liðinu mistókst að tryggja sér 

sæti í úrslitakeppnina og vonbrigðin því gríðarleg.  

 

 

Mynd 31-34. Svipmyndir frá sumrinu 2009.    Myndin af vellinum er tekin 12. júni 2009.  

 

Þrátt fyrir að vera með fullt af frambærilegum knattspyrnumönnum virtist óhugsandi 

að koma liðinu í úrslitakeppnina og því átti sú spurning rétt á sér hvort leikmenn 

liðsins væru ekki betri en árangur gaf vitni um.  

Lokahófið 2009 
Leikmaður ársins: Viktor Már Jónasson 

Efnilegastur: Snorri Eldjárn Hauksson 

Markakóngur: Viktor Már Jónasson, 8 mörk       

Leikmaður ársins hjá stuðningsmönnum: Sigþór H. Baldursson 

 

 

 

 

 

Mynd 35-36. Þjálfararnir voru í góðum gír á lokahófinu. 
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Helstu félagaskipti árið 2009 
 

Komu:  

Guðmundur Kristinn Kristinsson, kom frá Vinum 

Helgi Þór Jónasson, kom frá Vinum 

Hans Ágúst Guðmundsson Beck, kom frá Val Reyðarfirði 

Kristinn Þór Björnsson, kom frá KA 

Sigurður Sæberg Þorsteinsson, kom frá HK 

Skarphéðinn Magnússon, kom frá Hamar 

Viktor Már Jónasson, kom frá Fjarðabyggð 

Fóru: 

Atli Þór Ólason, fór til Víðis 

Sinisa Pavlica, fór til Magna 

Örlygur Þór Helgason, fór til Leiftur 

Egill Ármann Kristinsson, fór til Draupnis 

Ingvi Hrafn Ingvason, hættur 

 

Mynd 37-40. Stuðningsmönnum og styrktaraðilum var boðið á lokahófið 2009. 
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Að lokum 
Kristinn Þór Björnsson, þú varst einn af lykilmönnum D/R þetta sumarið og 

munaði hársbreidd að liðið næði í fyrsta skipti að vinna sér inn þátttökurétt í 

úrslitakeppnina. Hverja telur þú að hafi verið styrkleikar og veikleikar liðsins 

þetta sumarið? 

„Sumarið 2009 var þegar á heildina er litið mjög skrýtið sumar. 

Undirbúningstímabilið gekk mjög vel og liðið kom vel undan vetri. Stífar æfingar 

voru og vel gekk í flestum æfingaleikjum. Miklar væntingar voru gerðar og flest 

allir spáðu því að þetta yrði bárátta á milli D/R og Völsungs. Ákveðið var fyrir 

sumarið að standavel á bakvið liðið og láta mönnum líða vel hjá félaginu, án þess 

þó að vera borga einhverja peninga. Mikill metnaður var fyrir því að komast í 

úrslitakeppnina í fyrsta sinn í sögu félagsins. Sumarið byrjaði ekki alveg eins og 

það átti að byrja. Fyrsti leikur var gegn Huginn á heimavelli og tapaðist sá leikur 

1-0 með marki undir lok leiksins þar sem D/R óð í marktækifærum. Þetta var 

gríðarlega sárt tap sem menn virtust engan veginn eiga von á. Eftir þennan leik 

var gengi liðið mjög lélegt og aðeins 3 stig fengust eftir fyrstu 4 leikina. Eftir þetta 

komu svo 3 góðir útisigrar í röð og allt í einu var staðan orðin allt öðruvísi og allt í 

blóma fyrir okkur nema Völsungar virtust ætla að stinga strax af. Svona gekk þetta 

út tímabilið og má segja að vonirnar hafi endanlega slokknað við 0-1 tap á 

heimavelli gegn Huginn þar sem D/R var í sókn í 90 mínútur en gerðu svo mistök 

undir blálok leiksins. 

 Það sem ég er að reyna segja hér er að ég tel að gengi liðsins í byrjun móts 

hafi skemmt mikið fyrir liðinu. Veikleikar sumarsins voru klárlega hversu fá stig 

komu í hús á heimavelli, en aðeins 3 leikir sigruðust, 2 jafntefli og 3 töp og þar af 

eru tvö töp gegn Huginn sem við vorum í hvað mestri baráttu um sæti í 

úrslitakeppninni. Ef sumarið hefði byrjað betur tel ég að D/R og Völsungur hefðu 

stungið af í riðlinum eins og flestir sparspekingar spáðu fyrir mót, en svo fór sem 

fór. Styrkleikar liðsins vil ég meina að hafi verið andlegur mórall í liðinu. Mórallinn 

hélst alltaf góður, þrátt fyrir brösótt gengi á tímabilinu. Flest allir leikmenn liðsins 

héldust heilir og við lentum ekki mikið í leikbönnum. Liðið var líka byggt upp meira 

og minna á heimamönnum og hjálpaði það virkilega til við að halda móralnum 

góðum. Stuðningsmannafélagið Brúinn var einnig orðið virkt á þessum tíma og 
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munaði ekkert smá um þann stuðning sem leikmenn fengu inn á vellinum.    

Kristinn Þór Björnsson (munnleg heimild, 14. febrúar 2011).  

Tafla 13. Leikir Íslandsmótsins 2009 
21. maí Dalvík/Reynir - Huginn 0-1 Árskógsvöllur 

30. maí Dalvík/Reynir – Leiknir F. 4-1 Árskógsvöllur 

5. júní Einherji – Dalvík/Reynir 3-2 Vopnafjarðarvöllur 

12. júní Dalvík/Reynir - Völsungur 1-3 Dalvíkurvöllur 

22. júní Draupnir – Dalvík/Reynir 1-2 Boginn 

27. júní Huginn – Dalvík/Reynir 1-3 Seyðisfjarðarvöllur 

3. júlí Leiknir F. – Dalvík/Reynir 1-2 Búðagrund 

9. júlí Dalvík/Reynir - Einherji 1-1 Dalvíkurvöllur 

15. júlí Dalvík/Reynir - Draupnir 3-2 Dalvíkurvöllur 

24. júlí Völsungur – Dalvík/Reynir 4-3 Húsavíkurvöllur 

30. júlí Dalvík/Reynir - Huginn 0-1 Dalvíkurvöllur 

6. ágúst Dalvík/Reynir – Leiknir F. 5-0 Dalvíkurvöllur 

11. ágúst Einherji – Dalvík/Reynir 1-2 Vopnafjarðarvöllur 

15. ágúst Dalvík/Reynir – Völsungur 1-1 Dalvíkurvöllur 

22. ágúst Draupnir – Dalvík/Reynir 1-5 Boginn 

(Víðir Sigurðsson, 2009). 

Tafla 14. Bikarleikir 2009 
24. maí Völsungur – Dalvík/Reynir 1-2 Húsavíkurvöllur 

1. júní KA – Dalvík/Reynir 1-1, framlengt, 4-1 Akureyrarvöllur 

(Víðir Sigurðsson, 2009). 

Tafla. 15. Lokastaðan 2009 
Félag Leikir Unnið Jafnt Tapað Markatala Net Stig 

Völsungur 15 11 4 0 54-20 34 37 

Huginn 15 8 3 4 33-27 6 27 

Dalvík/Reynir 15 8 2 5 34-22 12 26 

Einherji 15 5 5 5 33-34 -1 20 

Leiknir F. 15 2 2 11 22-37 -15 8 

Draupnir 15 2 2 11 18-54 -36 8 

(Víðir Sigurðsson, 2009). 
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Tafla 16. Leikmenn Íslandsmótsins 2009 
Leikmaður Leikir alls Mörk 

Atli Þór Ólason 1 0 

Áskell Jónsson 6 2 

Guðmundur Kristinsson 14 4 

Gunnar Már Magnússon 15 8 

Halldór Rafn Halldórsson 4 0 

Hans Ágúst Guðmundsson 5 0 

Helgi Þór Jónasson 6 0 

Hermann Albertsson 10 3 

Hilmar Daníelsson 4 2 

Ísak Einarsson 15 0 

Ísak Már Friðriksson 12 0 

Jóhann Hreiðarsson 15 2 

Jón Geir Árnason 2 0 

Jón Örvar Eiríksson 13 2 

Kristinn Þór Björnsson 15 1 

Markús Darri Jónasson 9 1 

Ólafur Ingi Steinarsson 1 0 

Sigurður S. Þorsteinsson  7 0 

Sigþór H. Baldursson 15 0 

Skarphéðinn Magnússon 15 0 

Snorri Eldjárn Hauksson 15 1 

Victor Georges Gayet 1 0 

Viktor Már Jónasson 15 8 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). 
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Sumarið 2010 
En á ný voru markmiðin skýr og átti að koma liðinu upp um deild og 

reyndi nú virkilega á leikmenn að sýna íbúum Dalvíkurbyggðar að 

eitthvað væri spunnið í liðið. Örfáar breytingar urðu á leikmannahóp liðsins og ungu 

leikmenn orðnir árinu eldri og reynslumeiri fyrir vikið. Helstu breytingar á liðinu 

urðu þær að ráðinn var nýr þjálfari að nafni Atli Már Rúnarsson sem kom einmitt 

Magna upp úr 3. deildinni 2006 og honum til aðstoðar var Jóhann Hreiðarsson 

þjálfari síðasta tímabils. Ingvar Gíslason og Eiríkur Páll Aðalsteinsson komu frá 

Magna ásamt því að hinn síungi Steinn Símonarson ákvað að taka skóna úr hillunni 

og spila með D/R. Sigurður Sæberg, Gummi Kr. Kristinsson og Helgi Þór Jónasson 

ákváðu hins vegar að taka sér frí frá knattspyrnu.  

 Sumarið hófst með tveimur bikarleikjum. Sannfærandi 7-2 sigur gegn 

Samherjum gaf liðinu tækifæri á að vinna meistara 3. deildar síðasta árs á heimavelli 

en það mistókst þar sem Völsungur fór með 1-2 sigur og bikarkeppnin því búin það 

árið. Alvaran hófst svo þann 22. maí gegn útlendingahersveit Magna á Árskógsvelli 

og lauk með 2-0 sigri D/R. Í kjölfarið af þeim leik unnu D/R næstu fjóra leiki og 

enduðu fyrri umferðina á 2-2 jafntefli á Fáskrúðsfirði þar sem Atli Már Rúnarsson 

spilandi þjálfari liðsins varði vítaspyrnu á lokasekúndum leiksins og staðan því 

vænleg eftir fyrri umferðina og liðið nældi sér í 16 stig af 18 mögulegum með 

markatöluna 21-3. (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). Fyrsti leikur seinni 

umferðarinnar var útileikur gegn Magna á Greinivík og því um algjöran 

toppbáráttuslag að ræða. Stuðningsmannafélagið Brúinn lét til skara skríða og leigði 

tveggja hæða rútu til að mæta á leikinn og stóðu sig frábærlega eins og alltaf. 

Leikurinn endaði 2-1 fyrir D/R og virtist fátt geta komið í veg fyrir að liðinu 

mistækist að tryggja sér sæti í úrslitakeppnina í fyrsta skipti í sögu félagsins. 

Mynd 42. Atli Þór Ólason sést hér fagna 

sigurmarkinu gegn Magna. 
Mynd 41. Liðsmenn D/R fagna jöfnunarmarkinu 
á Greinivíkurvelli. 
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Félagsskiptaglugginn opnaði 15. júlí og ákváðu stjórnarmenn og þjálfarar að styrkja 

liðið enn frekar og fengu þeir til liðsins Bessa Víðisson ásamt því að Ragnar Haukur 

Hauksson ein helsta markamaskína Íslands gekk til liðs til D/R frá erkifjendunum í 

KS/Leiftri. Fyrsti tapleikur sumarsins fylgdi kjölfarið í markaleik í úrhellis rigningu á 

Seyðisfirði þar sem heimamenn fóru með 5-4 sigur af hólmi. Liðsmenn D/R voru 

samt staðráðnir í að láta það ekki slá sig út af laginu og unnu alla leiki sem eftir voru í 

riðlinum mjög sannfærandi og enduðu á toppi riðilsins með markatöluna 45-13 í 12 

leikjum. (Víðir Sigurðsson, 2010). 

 Loksins, loksins var liðið komið í úrslitakeppnina og var fyrsta hindrunin 

gegn Álftanesi í 8-liða úrslitum. Fyrri leikurinn sem fór fram á Álftanesi endaði með 

1-2 sigri D/R og liðið því í góðri stöðu fyrir seinni leikinn. Það þarf vart að taka það 

fram en stuðningsmannafélagið Brúinn fylgdi með í þann leik sem og alla þá leiki 

sem D/R spilaði í úrslitakeppninni. Seinni leikurinn á Dalvíkurvelli vannst mjög 

sannfærandi og lokatölur 4-0 og samanlögð úrslit því 6-1 og D/R komnir í 

undanúrslit. Sigur í undanúrslitunum myndi tryggja liðinu upp um deild. 

Andstæðingarnir voru KB úr Breiðholtinu og fór fyrri leikurinn fram í Breiðholtinu 

og enn á ný sigruðu Brúarmenn stúkuna og engin breyting varð heldur á liði D/R sem 

fór með 0-1 sigur af hólmi.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Mynd 43-46. Svipmyndir frá leiknum gegn KB.  Eins og sést var gríðarleg stemmning á vellinum 
og glöggir lesendur sjá einn af nýjustu liðsmönnum D/R í dag. 
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8. september 2010 varð svo draumurinn að veruleika. Leikið var á Dalvíkurvelli fyrir 

framan troðfulla stúku og margir að spila sinn stærsta leik á ferlinum. Leikurinn 

byrjaði ekki vel og komust KB menn yfir í upphafi leiks og staðan því orðin jöfn í 

einvíginu. Leikmenn Dalvíkur/Reynis gáfust hins vegar ekki upp og skoruðu næstu 

tvö mörk og staðan því orðin 3-1 í einvíginu og stutt eftir til leiksloka. KB jafnaði 

leikinn 2-2 á 90. mínútu og annað mark þýddi að liðsmenn KB færu upp um deild á 

fleiri skoruðum mörkum á útivelli. Við tóku lengstu mínútur í sögu D/R þar sem KB 

menn sóttu á öllum sínum mönnum á meðan D/R gerði allt til að koma í veg fyrir að 

þeim tækist að stela sigrinum. Loksins flautaði dómari leiksins leikinn af og út brutust 

gríðarleg fagnaðarlæti hjá leikmönnum og stuðningsmönnum liðsins. Nú var orðið 

ljóst að liðið hafði loksins tekist að vinna sig upp um deild. Þremur dögum síðar fór 

fram úrslitaleikurinn á Ólafsfjarðarvelli gegn Tindastól og tapaðist sá leikur 1-0. 

Lokahófið 2010 
Leikmaður ársins: Hermann Albertsson 

Mestu framfarir: Markús Darri Jónasson 

Markakóngur: Ragnar Haukur Hauksson, 9 mörk 

Leikmaður ársins hjá stuðningsmönnum: Gunnar Már Magnússon 

Mark ársins, valið af stuðningsmönnum: Viktor Már Jónasson  

Mark ársins, valið af stjórnarmönnum: Jóhann Hreiðarsson  
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Helstu félagaskipti árið 2010 
 

Komu: 

Atli Már Rúnarsson, kom frá Þór 

Ingvar Páll Gíslason, kom frá Magna 

Eiríkur Páll Aðalsteinsson, kom frá Magna 

Steinn Símonarson, kom frá Þór  

Ragnar H. Hauksson, kom frá KS  

Bessi Víðisson, kom frá Keflavík 

Atli Þór Ólason, kom frá Víði í Garði                                               

 

Mynd 47-53. Mikið fjör var á lokahófinu enda ekki á hverju ári sem liðið fer upp um deild. 
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Fóru: 

Guðmundur Kr. Kristinsson, hættur 

Sigurður Sæberg Þorsteinsson, hættur 

Skarphéðinn Magnússon, fór til Aftureldingu 

Jón Geir Árnason, hættur 

Að lokum 
Hermann Albertsson, leikmaður ársins 2010. Hvort fannst þér betri tilfinning að 

verða Íslandsmeistari með FH í fyrsta skipti eða að hafa komist upp um deild 

með Dalvík/Reyni og af hverju?  

“Klárt mál að tilfinning betri að fara upp með Dalvík. Einu rökin sem mér dettur í 

hug fyrir því eru að ég er Dalvíkingur en ekki Hafnfirðingur. Roots baby roots”.  

Núna er stutt í Íslandsmótið 2011, hvað telur þú að sé raunhæfur árangur hjá 

liðinu næsta sumar?  

“Raunhæft myndi ég segja Topp 5.” 

Hermann Albertsson (Munnleg heimild, 14 febrúar 2011). 

 

Jóhann Hreiðarsson, aðstoðarþjálfari: Núna er stutt í Íslandsmótið 2011, hvað 

telur þú að sé raunhæfur árangur hjá liðinu næsta sumar?  

“Markmið sumarsins eru að fara í hvern leik til að vinna hann. Leikmannamál eru 

ekki klár og einnig er styrkleiki deildarinnar að mörgu leyti óljós. Við hugsum aðeins 

um einn leik í einu en þegar líður aðeins á mótið og línur fara að skýrast er raunhæft 

að setjast niður og hugsa um eitthvað markmið”. 

Fyrir utan úrslitakeppnina síðasta sumar, hvað stendur hæst upp úr á ferlinum 

hjá Dalvík/Reyni og af hverju? 

“Það sem stendur upp úr í mínum huga er þrautseigja stjórnarmanna og nokkra 

leikmanna í að halda alltaf áfram að reyna að koma liðinu upp ár eftir ár. Á 

endanum tókst það með nánast bara heimamönnum og tel ég þann kjarna (leik- og 

stjórnarmanna) vera það sem stendur upp úr”. 

Jóhann Hreiðarsson (munnleg heimild, 12. febrúar 2011). 

Tafla 17. Leikir Íslandsmótsins 2010 
22. maí Dalvík/Reynir - Magni 2-0 Árskógsvöllur 

29. maí Dalvík/Reynir - Huginn 3-1 Árskógsvöllur 

5. júní Einherji – Dalvík/Reynir 0-3 Vopnafjarðarvöllur 
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10. júní Dalvík/Reynir - Draupnir 7-0 Dalvíkurvöllur 

18. júní Samherjar – Dalvík/Reynir 0-4 Hrafnagilsvöllur 

26. júní Leiknir F. – Dalvík/Reynir 2-2 Búðagrund 

8. júlí Magni – Dalvík/Reynir 1-2 Grenivíkurvöllur 

17. júlí Huginn – Dalvík/Reynir 5-4 Seyðisfjarðarvöllur 

23. júlí Dalvík/Reynir - Einherji 5-1 Dalvíkurvöllur 

28. júlí Draupnir – Dalvík/Reynir 1-5 Boginn 

5. ágúst Dalvík/Reynir - Samherjar 4-0 Dalvíkurvöllur 

14. ágúst Dalvík/Reynir – Leiknir F. 4-2 Dalvíkurvöllur 

(Víðir Sigurðsson, 2010). 

Tafa 18. Úrslitakeppnin 2010 
8 liða úrslit 

28. ágúst Álftanes – Dalvík/Reynir 1-2 Bessastaðavöllur 

31. ágúst Dalvík/Reynir – Álftanes 4-0 Dalvíkurvöllur 

Samanlagt 6-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undanúrslit 

4. sept. KB – Dalvík/Reynir 0-1 Leiknisvöllur 

8. sept. Dalvík/Reynir - KB 2-2 Dalvíkurvöllur 

Samanlagt 3-2 

Mynd 54-57. Bessi Víðisson skoraði síðasta mark leiksins og fagnaði gífurlega. 
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Mynd 58-67. Fagnaðarlætin í leikslok voru gríðarleg eftir að liðinu hafði tekist að vinna sig upp um 
deild. 
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Úrslit 

11. sept. Dalvík/Reynir - Tindastóll 0-1 Ólafsfjarðarvöllur 

(Víðir Sigurðsson, 2010). 

Tafla 19. Bikarinn 2010 
8. maí Dalvík/Reynir - Samherjar 7-2 Árskógsvöllur 

18. maí Dalvík/Reynir - Völsungur 1-2 Árskógsvöllur 

(Víðir Sigurðsson, 2010). 

Tafla 20. Lokastaðan 2010 
Félag Leikir Unnið Jafnt Tapað Markatala Net Stig 

Dalvík/Reynir 12 10 1 1 45-13 32 31 

Magni 12 8 1 3 26-19 7 25 

Leiknir F. 12 6 2 4 29-22 7 20 

Einherji 12 6 1 5 30-26 4 19 

Huginn 12 4 1 7 27-32 -5 13 

Draupnir 12 3 1 8 26-42 -16 10 

Samherjar 12 1 1 10 12-41 -29 4 

(Víðir Sigurðsson, 2010). 

Tafla 21. Leikmenn Íslandsmótsins 2010 
Leikmaður Leikir alls Mörk 

Atli Már Rúnarsson 14 0 

Atli Þór Ólason 12 1 

Bessi Víðisson 10 1 

Décio Jóhannsson 6 1 

Eiríkur Páll Aðalsteinsson 15 0 

Gunnar Már Magnússon 17 8 

Halldór Rafn Halldórsson 15 0 

Hans Ágúst Guðmundsson 8 0 

Hermann Albertsson 16 9 

Hilmar Daníelsson 3 0 

Ingvar Már Gíslason 16 0 

Ísak Einarsson 6 0 

Jóhann Hreiðarsson 16 6 
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Jón Örvar Eiríksson 1 0 

Kristinn Þór Björnsson 17 1 

Markús Darri Jónasson 16 5 

Ragnar Haukur Hauksson 10 9 

Sigþór Hafsteinn Baldursson 16 0 

Snorri Eldjárn Hauksson 16 1 

Steinn Símonarson 12 2 

Viktor Már Jónasson 15 6 

Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). 
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Stuðningsmannafélagið Brúinn 
Stuðningsmannafélagið Brúinn er stuðningsmannafélag D/R og hefur 

verið starfrækt síðan sumarið 2008. Brúinn heitir í höfuðið á heitasta 

íþróttaáhugamanni Dalvíkur fyrr og síðar, Jóni Stefánssyni frá Brúarlandi, en hann 

var einmitt kallaður Jón Brúi. Nafnið Brúinn er því til minningar um hann. Einnig var 

gefin út leikskrá fyrir hvern heimaleik Dalvíkur seint á síðustu öld og hún hét einnig 

Brúinn og því voru allir sammála um að Brúinn væri ákjósanlegt nafn á hið 

nýstofnaða stuðningsmannafélag.  

Félagið var stofnað eins og áður segir sumarið 2008 og var þar 

aðalhvatamaður Magni Þór Óskarsson en að hans sögn fannst honum lítil stemning 

hafa verið á leikjum liðsins og er það rétt. Allt frá því að Dalvík sameinaðist Leiftri 

fóru áhorfendatölur á Dalvíkurvelli að dvína og hafði lítil fjölgun átt sér stað þó svo 

að liðið væri nú sameinað Reyni og samstarfi við Ólafsfjörð slitið. Hann fékk því með 

sér nokkra vel valda einstaklinga á Dalvík og saman mættu þeir á leiki í 

Dalvíkurbúningum  með trommur og lúðra og létu vel í sér heyra. Fyrsti leikurinn 

sem Brúinn mætti á var 8-0 sigurleikur á Spyrni frá Fellabæ þann 25. júlí 2008 og er 

því 25. júlí afmælisdagur félagsins.  

Á þessum tíma voru ekki nema 10 einstaklingar í félaginu en þeir mættu á alla 

heimaleiki og stöku útileiki og létu vel 

í sér heyra. Ekki skilaði þetta liðinu 

upp um deild en menn voru staðráðnir í 

að gera betur að ári liðnu. Sumarið 

2009 fór Brúinn af stað fyrir alvöru, 

mætti á alla heimaleiki og voru gjarnan 

með eitthvað sprell á meðan leikjunum 

stóð.  

Fyrir suma heimaleiki var farið í skrúðgöngu með trommur og lúðra um bæinn og 

voru bæjarbúar hvattir um leið með öskrum og látum að koma á leikinn. Brúinn stóð 

fyrir happdrætti í hálfleik á einum leik og fengu þeir sem voru dregnir út að fara í 

vítaspyrnukeppni á varamarkvörð D/R, Hans Beck í hálfleik og var pizzuveisla fyrir 

sigurvegarann í verðlaun. Sumarið 2009 mætti Brúinn á alla útileiki liðsins og skipti 

þá engu hvort um var að ræða Akureyri, Húsavík, Vopnafjörð, Seyðisfjörð eða 

Fáskrúðsfjörð, en alls ferðuðust Brúamenn rúmlega 2000 kílómetra þetta sumar til að 

sjá D/R spila. 

Mynd 68. Brjálaður stuðningsmaður. 
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Sumarið 2010 komst D/R svo loksins upp um deild. Brúinn hélt áfram þar sem 

frá var horfið sumarið áður, mætti á alla heimaleiki og útileiki, fóru til 

Fáskrúðsfjarðar, Seyðisfjarðar, Vopnafjarðar, Hrafnagils, Grenivíkur og Akureyrar 

eins og árið áður auk þess sem ferðir suður til Álftaness og Reykjavíkur viku síðar 

bættust við þar sem liðið komst í úrslitakeppnina að ógleymdu stuttu ferðalagi til 

Ólafsfjarðar til sjá úrslitaleikinn á móti Tindastól.  

Ferðin til Grenivíkur verður lengi í minnum höfð en þá var leigð tveggja hæða 

rúta til að keyra mannskapinn á leikinn og mættu þar um 50 stuðningsmenn D/R á 

leikinn. Þegar félagið var stofnað af þessum félögum óraði þá ekki fyrir því hvílíkur 

fjöldi ætti eftir að mæta á leiki og tengjast félaginu á þennan hátt. Félaginu hefur 

vaxið fiskur um hrygg og telja félagsmenn nú um 300 en af þessum fjölda er um það 

bil 20 manna kjarni sem mætir á alla leiki.  

 

Mynd 69. Rútan sem var leigð fyrir leikinn gegn Magna. 

Brúinn hefur ætíð reynt að stuðla að jákvæðri ímynd sem stuðningsmannafélag og eitt 

af markmiðum félagsins hefur verið að halda skrílslátum, yfirdrulli og öllu neikvæðu 

í algjöru lágmarki og þess vegna eru ekki allir sem eru gjaldgengir í kjarna félagsins. 

Kjarninn á sérmerktar Brúatreyjur með nafni og númeri, þeir eru í forgangi á alla 

leiki. Eitt af því sem Brúinn hefur gert til að ýta undir jákvæða ímynd eru ýmis konar 

sjálfboðastörf fyrir D/R auk þess sem félagið hefur verið einn af styrktaraðilum 

golfmótaraðar fyrir unglinga hérna á Dalvík. 
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Magni Þór Óskarsson (munnleg heimild, 10. janúar 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 70-73. Nokkrar vel valdnar af flestum úr kjarna Brúans. 
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Ýmisleg tölfræði  

Tafla 22. Leikjahæstu menn fyrir Dalvík/Reyni á Íslandsmóti 
Leikmaður Leikir 

Gunnar Már Magnússon 66 

Viktor Már Jónasson 61 

Sigþór H. Baldursson 54 

Halldór Rafn Halldórsson 49 

Ísak Einarsson 45 

Ísak Friðriksson 44 

Jóhann Hreiðarsson 43 

Kristinn Þór Björnsson 42 

Jón Örvar Eiríksson 40 

Atli Þór Ólason 40 

Hermann Albertsson 36 

Snorri Eldjárn Hauksson 31 

Bessi Víðisson 28 

(Víðir Sigurðsson, 2006-2010). 

Tafla 23. Markahæstu menn fyrir Dalvík/Reyni á Íslandsmóti 
Leikmaður Mörk 

Gunnar Már Magnússon 28 

Viktor Már Jónasson 21 

Jóhann Hreiðarsson 18 

Hermann Albertsson 13 

Jón Örvar Eiríksson 12 

(Víðir Sigurðsson, 2006-2010). 

Tafla 24. Árangur Dalvíkur/Reynis í 3. deild (úrslitakeppnin meðtalin) 
Leikir Sigrar Jafntefli Töp Markatala Net Stig 

68 37 13 18 160-89 71 124 

(Víðir Sigurðsson, 2006-2010). 
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Tafla 25. Heimavöllur á móti útivelli 
 Leikir Sigrar Jafntefli Töp Markatala Net Stig 

Heima 34 20 8 6 92-34 58 68 

Úti 33 17 5 11 67-55 12 56 

(Víðir Sigurðsson, 2006-2010). 

 

Eins og tafla 25. sýnir þá er árangurinn örlítið betri heima en að heiman og kemur það 

ekki mikið á óvart. D/R er búið að fá 2 stig að meðaltali í leik á heimavelli á móti 1,6 

stigi á útivelli og er því í heildina í öllum leikjum búið að fá 1,8 stig að meðaltali í 

leik. Það sem að vekur mestu athyglina er hins vegar munurinn á markatölunni en 

liðið er að skora mun meira og fá á sig mun færri mörk á heimavelli og munar í 

heildina 46 mörkum. Það sem útskýrir helst þann mun er sá að stærstu sigrar frá 

upphafi hafa allir unnist á heimavelli, t.d 8-0 sigur á Spyrni og 7-0 sigur á Draupni. 

Hins vegar er stærsta tapið á Seyðisfjarðarvelli þar sem lokatölur voru 4-0 og í 

þessum þremur leikjum er strax orðin 19 marka munur. 

Tafla 26. Dalvíkurvöllur á móti Árskógsvelli 
 Leikir Sigrar Jafntefli Töp Markatala Net Stig 

Dalvík 25 14 6 5 71-25 52 48 

Ströndin 9 6 2 1 21-9 12 20 

(Víðir Sigurðsson, 2006-2010). 

 

Árangurinn á heimavelli er svipaður á milli valla. Dalvíkurvöllur gefur 1,92 stig að 

meðaltali í leik og er liðið að skora 2,84 mark að meðaltali í leik á móti 1 marki sem 

liðið fær á sig. Árskógsvöllur hefur gefið aðeins fleiri stig að meðaltali eða 2,22 en 

liðið er samt sem áður að skora færri mörk að meðaltali, 2,33 mörk í leik. Liðið er 

einnig að fá 1 mark á sig fengið að meðaltali í leik. Það sem útskýrir muninn á 

skoruðum mörkum á milli valla er að stóru leyti sú raun að stærstu sigrar í sögu 

félagsins hafa verið spilaðir á Dalvíkurvelli. 

Tafla 27. Norðurland á móti Austurlandi 
 Leikir Sigrar Jafntefli Töp Markatala Net Stig 

Heima austur 20 11 5 4 54-22 32 38 

Úti austur 19 7 4 8 35-37 -2 25 

Alls austur 39 18 9 12 89-59 30 63 
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Heima norður 12 8 2 2 32-10 22 26 

Úti norður 12 8 1 3 30-16 14 25 

Alls norður 24 16 3 5 62-26 36 51 

(Víðir Sigurðsson, 2006-2010). 

 

Hér er hægt að skoða margskonar tölfræði. Sú sem vakti mína athygli hvað mest var 

árangur D/R á útivelli gegn liðum frá austurlandi á móti útivallarárangri á móti liðum 

frá norðurlandi. Liðið er aðeins að fá 1,3 stig að meðaltali í leik gegn liðum frá 

austurlandi á útivelli og markatalan sem er mjög góð í heildina hjá félaginu stendur í -

mínus tveimur mörkum úr þessum 19 leikjum sem D/R hefur spilað fyrir austan. 

Árangurinn gegn liðum frá norðurlandi er hinsvegar mun betri og í 7 leikjum færra er 

liðið með jafn mörg stig í heildina og í útivallarviðureignum gegn liðum frá 

austurlandi. D/R er með yfir 2 stig að meðaltali í leik í 12 viðureignum með 

markatöluna 30-14. 

Munurinn er ekki mikill á heimavelli ef við berum saman lið frá norður- og 

austurlandi en þó er liðið að fá fleiri stig á heimavelli gegn liðum frá norðurlandi.  

Tafla 28. Hverjir hafa borið fyrirliðabandið? 
Leikmaður Leikir 

Ólafur Ingi Steinarsson 7 

Viktor Már Jónasson 23 

Jón Örvar Eiríksson 19 

Hermann Albertsson 18 

Sigþór H. Baldursson 1 

(Víðir Sigurðsson, 2006-2010). 

Tafla 29. Bikarmörk 
Leikmaður Mörk 

Gunnar Már Magnússon 6 

Jón Örvar Eiríksson 3 

Hermann Albertsson 2 

Viktor Már Jónasson 2 

Kristinn Ingi Valsson 1 

Ísak Friðriksson 1 
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Atli Þór Ólasson 1 

Jóhann Hreiðarsson 1 

Guðmundur Kr. Kristinsson 1 

Halldór Á. Stefánsson 1 

(Víðir Sigurðsson, 2006-2010). 
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