
Fúsi er með mikið
keppnisskap. Einu sinni

þegar Fúsi tapaði
fótboltaleik varð hann svo

reiður að hann kreppti
hnefana, setti í brýrnar og  

 sparkaði boltanum lengst út
í buskann. Fúsi var lengi fúll

og pirraður og hann reif
rauða búninginn sinn þegar

hann kom heim.



Í fyrsta leik Gunnars með
Val þá sér hann frábært

tækifæri til að taka
hjólhestaspyrnu í átt að

markinu. Gunnar hleypur að
boltanum sem kemur

svífandi í loftinu. Hann tekur
hjólhestaspyrnu og boltinn

syngur í markinu. Valur
vinnur leikinn 2-1 á móti

Fram.



Gunnar Heiðar var valinn í
landsliðið í fótbolta. Í

heimaleik Íslands á móti
Frakklandi fékk Ísland að
klæðast bláu treyjunni og

Gunnar Heiðar skoraði
glæsilegt mark með

hjólhestaspyrnu á loka
mínútu leiksins. Áhorfendur

fögnuðu ákaft.



Lúkas er hávaxinn
dökkhærður drengur sem er
búinn að æfa fótbolta síðan
hann var 4 ára gamall. Á 14

ára afmælisdaginn, fær
Lúkas þær fréttir að hann
sé að fara í fótboltaskóla í
útlöndum. Lúkas fer strax í

rauða fótboltagallann og
fer út í garð að æfa sig.  



Lúkas er hávaxinn
dökkhærður drengur sem er
búinn að æfa fótbolta síðan

hann var 4 ára gamall.
Lúkas spilar með Keflavík og

þeir eru í bláum búningum.
Lúkas hleypur upp völlinn og
sólar andstæðinga sína upp

úr skónum. Hann er mjög
einbeittur á svipinn því hann

ætlar að skora.



Dag einn fékk Grettir
óvænta gjöf frá foreldrum

sínum. Þegar Grettir opnaði
pakkann sá hann

markmannsbúning og
hanska. Grettir var mjög

glaður. Þegar hann mætti á
næstu æfingu í búningnum

með hanskana fékk hann að
vera í marki. 



Í uppbótartíma þegar
boltinn kom svífandi í
vinstra horn marksins

varði Grettir meistaralega
Áhorfendur trylltust og

sungu hástöfum " Við erum
fjólubláir, við erum grænir

og gulir". Grettir var
ánægður því að hann

tryggði liðinu sínu sigur.



Á þjóðhátíðardag íslendinga 
fékk Fúsi slæmar fréttir. 

Mamma hans sagði honum 
að hann hefði ekki komist í 

landsliðshóp fyrir EM í 
fótbolta. Fúsi varð mjög 
reiður og svekktur. Fúsa 
hlakkaði svo mikið til að 

spila í bláu treyjunni fyrir 
Íslands hönd á 

Laugardalsvelli.



Birnir fékk nýja 
landsliðsbúninginn í jólagjöf 
frá foreldrum sínum. Birnir 
fór strax í búninginn náði 

sér í bolta og byrjaði að æfa 
sig. Um nóttina dreymdi 

hann að hann væri að keppa 
fyrir Ísland á HM á móti 

Englandi. Hann vaknaði upp 
við það að hann var að skora 

sigurmarkið fyrir Ísland.



Gunnar Heiðar er að spila 
fótbolta fyrir ÍBV. ÍBV- 
búningurinn er hvítur en 

mamma hans setti hann í 
þvottavélina eftir síðustu 

æfinginu. Þegar mamma tók 
búninginn út úr þvottavélinni 

hafði hann litast fjólublár. 
Gunnar var pínu svekktur en 

núna var búningurinn í stíl 
við takkaskóna hans.



Lúkas er hávaxinn 
dökkhærður drengur sem er 
búinn að æfa fótbolta síðan 

hann var 4 ára gamall. Alltaf 
eftir skóla fer Lúkas í 

fjólubláa búninginn sinn og 
hleypur út á sparkvöllinn. 

Lúkas er mjög góður í 
fótbolta því hann er svo 

duglegur að æfa sig á 
hverjum degi.



Fúsi er oft brúnaþungur 
þegar hann er í fótbolta. 
Hann setur oft í brýrnar 

þegar hann er að einbeita 
sér að skjóta í boltann. Fúsi 

er ljóshærður og mætir á 
allar æfingar í 

lukkubúningnum sínum sem 
er fjólublár. Hann skorar 
alltaf 10 mörk á æfingu  í 

búningnum.


