
 Sigurður er átta ára glaður
fótboltastrákur. Hann er
dökkhærður og með brún
augu. Hann elskar ekkert

meira en að fara út að spila
fótbolta. Alltaf áður en

hann fer á æfingar gerir
mamma hans gulrótardrykk

handa honum. Drykkurinn
veitir honum góða orku fyrir

æfinguna. 



Kiddi er fótboltastrákur
sem spilar með KR. Kiddi
greiðir sér alltaf vel og
vandlega áður en hann

mætir á æfingar. Hann setur
fullt af geli í bláa hárið sitt.

Kiddi á skrítna bláa kisu sem
eltir hann alltaf á æfingar.
Hún bíður eftir honum fyrir

utan æfingasvæðið og
labbar með honum heim.



Sigfús mætir á hverja
einustu æfingu með Haukum.

Haukar spila í rauðum
treyjum og er hárið hans

Sigfúsar alveg eins og þær á
litinn. Sigfús getur haldið

boltanum 100 sinnum á lofti
í einu. Metið hans er 150.

Sigfús er bestur í Haukum að
halda bolta á lofti.



Ívar spilar fótbolta með
Fjarðarbyggð. Ívar getur

ekki beðið eftir því að
sumrið gangi í garð því þá
fær hann loksins að fara á

Orkumótið í
Vestmanneyjum. Ívar er

búinn að fara í klippingu og
litun fyrir mótið. Hárið var
litað svart að ofan og grátt

á hliðunum.



Jón er  ellefu ára
ljóshærður strákur með

brún augu. Jón byrjaði að
æfa fótbolta síðasta sumar
og komst að því að hann er

ótrúlega góður í marki.
Hann fór að spila sinn
fyrsta fótboltaleik um

helgina og endaði á því að
verja á lokamínútu leiksins
og liðið hans vann leikinn.  



Daníel er ljóshærður gutti
sem er alltaf úti í garði að

æfa sig í fótbolta. Daníel er
oft að æfa sendingar og
hefur hann tekið miklum

framförum. Í gær sparkaði
hann boltanum yfir í garð
nágrannans, af því honum
brá svo mikið þegar fluga

flaug á hann.



Bjarki spilar fótbolta með
ÍBV í Vestmannaeyjum. Á
síðustu æfingu tók Bjarki
flotta hjólhestaspyrnu og

negldi boltann í markið. Alli
þjálfari náði þessu á

upptöku og sýndi foreldrum
hans. Bjarki var ákaflega

stoltur af þessu afreki sínu.



Kári er í liði Vals sem er að
spila á móti Víkingi. Kári fær
boltann sendan, tekur hann

á bringuna, brunar upp
völlinn og skorar.

Liðsfélagar Kára hlaupa til
hans og róta í hrokkinhærða

bláa hárinu hans svo það
stendur allt útí loftið.  Þetta

er flottasta markið sem
Kári hefur skorað.



Pedro býr á Akureyri og
spilar með Þór. Pedro er
dökkur á hörund en hann
fæddist í Perú. Foreldrar

hans fluttu til Íslands þegar
hann var þriggja ára. Pedró
hefur alltaf elskað að spila

fótbolta. Uppáhaldsliðið
hans í spænsku deildinni er
Real Madrid. Pedró er mjög
efnilegur fótboltastrákur.



Oddur setti sér það markmið
í nóvember að geta skallað
boltann 20 sinnum fyrir jól.

Oddur skildi ekkert í því
afhverju honum gekk svona

illa en þegar hann tók
derhúfuna af sér gekk þetta
loksins eins og í sögu. Dökka

hárið klesstist á ennið og
honum varð ekki einu sinni
illt í enninu eftir boltann.


