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Ársskýrsla 
 
Tímabilið 2018 verður lengi í minnum haft hjá fótboltaáhugamönnum í Dalvíkurbyggð. 
Undirbúningstímabilið hóf sinn vanagang undir stjórn Sveins Þórs Steingrímssoar, þáverandi 
þjálfara liðsins. Fyrir tímabil settist stjórn og þjálfarar niður og mynduðu sér ákveðna stefnu í 
leikmannamálum en byggja átti upp og nota unga og efnilega heimastráka ásamt nokkrum 
aðsóttum leikmönnum. Lykilleikmenn frá tímabilinu 2017 endurnýjuðu samninga sína og var 
samið við tvo leikmenn frá Bandaríkjunum sem reyndust mikill happafengur fyrir félagið. 
Yfir vetrarmánuðina tók liðið þátt í Kjarnafæðismótinu á Akureyri og ásamt Lengjubikarnum. 
Heilt yfir gekk undirbúningstímabilið ágætlega en liðið endaði í 2.sæti í sínum riðli í 
Lengjubikarnum. 
 
Rétt fyrir tímabil náði Dalvík/Reynir samningum við tvíburabræðurna Þorra Mar og Nökkva 
Þeyr Þórissyni sem komu heim frá Þýskalandi. Þeir áttu eftir að spila stórt hlutverk fyrir 
liðið. 
 
Tímabilið hófst sem fyrr með leikjum í Mjólkurbikarnum. Þar vannst fyrsti leikur gegn Geilsa 
frá Aðaldal og við tók verkefni gegn Þór á Akureyri þar sem liðið tapaði 3-1.  
Liðið hóf leik á Íslandsmótinu í 3.deild í byrjun maí. Deildin virtist jöfn og sterk til að byrja 
með en fljótlega komust okkar menn á fleygiferð. Strax eftir 8. umferðir komst Dalvík/Reynir 
á toppinn í deildinni og sátu þar til allt til lokaflauts. Það var því mikil gleði á 
Ólafsfjarðarvelli þann 15. September þar sem okkar menn tóku við bikarnum sem 
Íslandsmeistarar 3.deildar karla.  
 
Lið Dalvíkur/Reynis var þekkt fyrir mikla stemningu, innan sem utan vallar, ásamt 
skipulögðum og góðum varnarleik. Liðinu tókst t.a.m. að halda markinu sínu hreinu alls 9 
sinnum og fékk liðið aðeins 16 mörk á sig. Liðið missti flug undir lok tímabils en benda má á 
að síðasti sigurleikur liðsins kom þann 28. júlí gegn Ægi Þorlákshöfn á útivelli. 
Þrátt fyrir þessa niðursveiflu enduðu okkar menn uppi sem Íslandsmeistarar 3.deildar karla. 
 
Heimastemningin og sú vinna sem sett var í liðið á vetrarmánuðum skilaði liðinu góðum 
árangri ásamt bættu starfsumhverfi og áhuga á liðnu í heimabyggð. Ungir og efnilegir 
leikmenn okkar vöktu verðskuldaða athygli, jafnt hérlendis sem erlendis. 
Stuðningsmannafélagið Brúinn stóð þétt við bakið á okkar mönnum allt sumarið og lögðu 
þeir oftar en ekki land undir fót til þess að styðja við bakið á strákunum. Sá stuðningur 
reyndist ómetanlegur. 
 
Á lokahófi félagsins var Kelvin Sarkorh valinn leikmaður ársins, Sveinn Margeir Hauksson sá 
efnilegasti og Nökkvi Þeyr Þórisson markahæstur.  
 
Félagið stóð að nokkrum stórum fjáröflunum til að fjármagna starfið ásamt sterkum 
samningum við styrktaraðila. Stærstu verkefnin voru tjaldsvæðisgæsla á Fiskidaginn, 
flugeldasala með Björgunarsveitinni ásamt Happdrættis- og ársmiðasölu. 
 
Að tímabili loknu sagði Sveinn Þór upp starfi sínu sem þjálfari D/R og var Óskar Bragason 
ráðinn í hans stað. 
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