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Frá framkvæmdastjóra

Óskum Völsungum öllum 
gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

- Áfram Völsungur -

HÚSAVÍK

Fyrst ber að koma á framfæri þakklæti til allra sem lögðu Völsungi lið á árinu sem er að líða. 
Styrktaraðilar, sjálfboðaliðar, keppendur, þjálfarar, foreldrar og allir sem komu að starfinu á 
einn eða annan hátt eiga miklar þakkir skilið fyrir sinn þátt í að skrá enn eitt íþróttaárið á 
glæsileg spjöld sögunnar hjá Íþróttafélaginu Völsungi.

Með þakklæti en um leið barátthug í brjósti læt ég stuttar hugleiðingar um samstarf og samvinnu 
fylgja með. Hvet svo alla Völsunga nær og fjær til að nálgast okkur og leggja hönd á plóg með einum 
eða öðrum hætti. Margt smátt gerir eitt stórt í víðfeðmu starfi Völsungs.

Samvinna - Að tilheyra hópi og vinna saman.

Það er gott og gefandi starf að vinna með öðrum við sameiginlegt áhugamál. Íþróttafélagið Völsungur er góður vettvangur fyrir fólk 
á öllum aldri til að sinna félagsstörfum og rækta um leið bæði lýð og land. Gildir þá einu hvort menn hafi brennandi áhuga á íþróttum 
eða ekki. Starfið í íþróttafélaginu er nefnilega gríðarlega fjölbreytt. Það þarf að æfa og bæta sig í íþróttinni, þjálfa iðkendur, sinna 
dómgæslu, skrá stigin, taka tímann, brýna skíðin, þvo búningana, baka fyrir fjáröflun, keyra á keppnisstað, hughreysta iðkendur, safna 
peningum, styðja og hvetja keppendur, undirbúa mót, vera fararstjóri, selja klósettpappír og svona mætti lengi telja.

Hvað fæ ég í staðinn? Hvað getur Íþróttafélagið Völsungur gert fyrir mig?

Í fullkomnum heimi ölumst við upp sem iðkendur og hjálpum svo yngri kynslóðum áfram eftir að okkar tíma lýkur „á vellinum“. 
Þannig virka sterkustu íþróttafélögin. Íþróttafélagið er jú ekkert nema við sjálf.

En borgar þetta sig? Hvað fæ ég til baka fyrir alla fyrirhöfnina og vinnuna sem ég legg í starfið? Við fáum þetta margfalt til baka. 
Ekki í krónum og aurum eða öðrum veraldlegum auði. Við fáum ánægjuna og lífsfyllinguna af því að fá að starfa í góðum félagsskap 
með góðu fólki. Hamingjan þegar hundruðir ánægðra keppenda og gesta yfirgefa Húsavík eftir gott og skemmtilegt Völsungsmót í 
lok dags. Upplifunin að sjá iðkanda ná sínu besta og fagna bættum árangri eftir erfiði og miklar æfingar. Sælan að sjá lið frá Völsungi 
leggja að velli sterkan andstæðing í hvaða íþrótt sem er. Ánægjan að sjá árangur starfsins í verki og finna að maður er hluti af sterkri 
heild. Góðum hópi sem vinnur vel saman. Á öllum aldri, strákar og stelpur, karlar og konur, eins ólíkir einstaklingar og hugsast getur. 

Einn samnefnari = allir eru Völsungar.

Stöndum saman Völsungar og blásum enn meira lífi í okkar góða 
íþróttafélag. Vinnum saman og höldum merkjum Völsungs hátt á 
lofti með stolti og gleði hvar sem við komum. Spyrjum ekki hvað 
Völsungur getur gert fyrir okkur. 

Hvað getum við gert fyrir Völsung?

* Hreinsun á fatnaði
* Þvottur og leiga á líni
* Mottuleigu
* Dúkaleigu
* Sandblástursfilmur í glugga
* Fatamerkingar og bílafilmur

Einnig bjóðum við upp á uppsetningu
á sandblástursfilmum. 
 

Verið velkomin!

Fatahreinsun Húsavíkur býður viðskiptavinum eftirfarandi þjónustu:

* Hreinsun á fatnaði
* Þvottur og leiga á líni
* Mottuleigu
* Dúkaleigu
* Sandblástursfilmur í glugga
* Fatamerkingar og bílafilmur

Einnig bjóðum við upp á uppsetningu
á sandblástursfilmum. 
 

Verið velkomin!

Fatahreinsun Húsavíkur býður viðskiptavinum eftirfarandi þjónustu:

* Hreinsun á fatnaði
* Þvottur og leiga á líni
* Mottuleigu
* Dúkaleigu
* Sandblástursfilmur í glugga
* Fatamerkingar og bílafilmur

Einnig bjóðum við upp á uppsetningu
á sandblástursfilmum. 
 

Verið velkomin!

Fatahreinsun Húsavíkur býður viðskiptavinum eftirfarandi þjónustu:

* Hreinsun á fatnaði
* Þvottur og leiga á líni
* Mottuleigu
* Dúkaleigu
* Sandblástursfilmur í glugga
* Fatamerkingar og bílafilmur

Einnig bjóðum við upp á uppsetningu
á sandblástursfilmum. 
 

Verið velkomin!

Fatahreinsun Húsavíkur býður viðskiptavinum eftirfarandi þjónustu:

Íþróttafólk Völsungs
Íþróttafólk Völsungs fer fram fimmtudag-
inn 29. desember klukkan 14:00 í Hvammi.                
Veittar verða viðurkenningar, 
ásamt því sem íþróttafólk 
Völsungs verður útnefnt. 
Boðið verður upp á kaffi og konfekt.



Árið 2019 er að renna sitt skeið og hefur það bæði verið skemmtilegt og ánægjulegt fyrir okkur í stjórninni enda alltaf gaman að 
vinna fyrir félagið sitt og reyna að láta gott af sér leiða. 

Aðalfundur félagsins var haldinn í júlí. Ekki urðu miklar breytinar á stjórninni að þessu sinni en þó þær að Bergþóra Höskuldsdóttir tók 
við sem formaður og inn í stjórnina bættist Björgvin Sigurðsson sem einnig situr í meistaraflokksráði karla í knattspyrnu. Á aðalfundinum  
kom m.a. upp sú hugmynd að endurskoða reglur félagsins og hvernig skipað er í stjórn þess hverju sinni. Ein hugmyndin var sú að í 
aðalstjórn sætu fulltrúar úr deildum Völsungs til að mynda sterkari og betri tengsl innan félagsins. Samþykkt var að skipa nefnd til að 
fara yfir núgildandi lög og koma með tillögur að breytingum á næsta aðalfund félagsins. 

Völsungur heldur áfram að vera öflugt félag sem myndar eina af stoðum samfélagsins hér á Húsavík og nágrenni og er árangur 
Völsunga í hinum ýmsu greinum sönnun þess. Við erum stolt af því hversu hátt hlutfall bæjarbúa æfir og keppir fyrir félagið og afar 
ánægð með það breiða aldursbil þeirra sem allan ársins hring taka þátt í félagsstarfi Völsungs.

Félagið er ennþá að stækka og dafna og í sumar bættust undir hatt almenningsíþróttadeildar  hjólreiðadeild og kraftlyftingadeild. 
Stefnan er að aðilar innan almenningsíþróttadeildar hjálpist að þegar kemur að mótahaldi og öðrum viðburðum og efla og auka 
þannig fjölda viðburða á vegum deildarinnar.

Starfsemi félagsins byggir á öllum þeim fjölda einstaklinga sem stunda og hafa áhuga á íþóttum. Við viljum hvetja alla þá sem hafa 
áhuga, vilja og getu til að taka þátt í starfi félagsins, þar eru allir jafn mikilvægir. Stuðningur allra þeirra fyrirtækja og einstaklinga sem 
bæði með vinnu og fjárframlögum gera okkur kleift að bjóða upp á svo fjölbreytt úrval af skipulagðri hreyfingu fyrir alla aldurshópa er 
ómetanlegur ásamt framlagi sveitarfélagsins en án þess gætum við ekki haldið úti því öfluga starfi sem raun ber vitni.

Við viljum þakka framkvæmdastjóra Völsungs, Jónasi Halldóri, fyrir frábært starf á árinu og einnig öllum þjálfurum og forsvarsmönnum 
deilda félagsins.

Ykkur öllum Völsungum og öðrum bæjarbúum og nærsveitungum óskum við gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
F.h. aðalstjórnar Völsungs,

Bergþóra Höskuldsdóttir 

Frá aðalstjórn Völsungs

Aðalstjórn Völsungs 
sendir Völsungum nær og fjær 
bestu óskir um gleðileg jól 
og þakkar stuðninginn 
og samfylgdina 
á árinu sem er að líða.

Jólakveðja, Aðalstjórn

Þekkingarsetrið á Hafnarstétt 
óskar Þingeyingum gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

Óskum Húsvíkingum
öllum gle›ilegra jóla og 
farsældar á komandi ári.
fiökkum li›in ár.



Óskum starfsfólki okkar, fjölskyldum 
og Þingeyingum öllum

gleðilegra jóla  og farsæls komandi árs.

Þökkum árið sem er að líða.

SEAFOOD

Deloitte ehf. óskar 
Völsungum 
og Þingeyingum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar 
á komandi ári.

Gle›ileg jól
og farsælt komandi ár.

fiökkum vi›skiptin á

árinu sem er a› lí›a. 

Lifið Heil

Kveikt verður í 
áramótabálkesti við 

Húsavík kl. 16:45 
31. desember. 

ÁRAMÓTABRENNA 

Skotfélag Húsavíkur sér um að tendra eldinn.
Kiwanisklúbburinn Skjálfandi verður með 

flugeldasýningu.

Munið að koma hvorki með flugelda né 
blys að brennunni, látum fagmennina hjá 

Kiwanis sjá um þá hluti. 

Komum saman 
kveðjum árið 2019 
fögnum því nýja.

Brennan er staðsett fyrir neðan Skjólbrekku. 

FLUGELDASÝNING



Íþróttafólk Völsungs fór fram í Miðhvammi fimmtudaginn 27. desember 2018 að viðstöddu fjölmenni. Sveitastjóri Norðurþings, 
Kristján Þór Magnússon, flutti ávarp áður en veitt voru verðlaun og viðurkenningar fyrir afrek á árinu 2018. 

Hvatningaverðlaun Völsungs 
Hvatningaverðlaunin eru ætluð þeim aðilum sem hafa staðið sig vel innan sem utan vallar, stundað íþrótt sína af sóma og verið 

öðrum til fyrirmyndar á einn eða annan hátt.
Hvatningaverðlaun eru veitt einstaklingum yngri en 16 ára og eru það deildir félagsins sem tilnefna fulltrúa. Hvatningaverðlaun 

hlutu að þessu sinni: Rakel Hólmgeirsdóttir, Guðmundur Gígjar Sigurbjörnsson, Fríða Katrín Árnadóttir, Fannar Ingi Sigmarsson, 
Karen Linda Sigmarsdóttir, Alekss Kotlevs, Dagbjört Lilja Daníelsdóttir, Júlía Rós Róbertsdóttir, Patrekur Jón Stefánsson, Agnes Björk 
Ágústsdóttir og Hreinn Kári Ólafsson.

Viðurkenningar fyrir landsliðsverkefni
Völsungar létu mikið til sín taka á árinu 2018 og voru alls 19 einstaklingar sem tóku þátt í verkefnum á vegum sérsambanda, annars 

vegar í blaki og hins vegar í fótbolta. Þessir einstaklingar fengu viðurkenningu frá félaginu. 

Á úrtaksæfingar í blaki fóru: Sigrún Marta Jónsdóttir, Kristey Marín Hallsdóttir og Elín Pálsdóttir. Þá voru fjórir blakarar, þær 
Agnes Björk Ágústsdóttir, Heiðdís Edda Lúðvíksdóttir, Arney Kjartansdóttir og Arna Védís Bjarnadóttir, valdir til að taka þátt í 
landsliðsverkefnum á vegum BLÍ á árinu en Arna Védís náði þeim merka áfanga að leika sinn fyrsta A landsleik. 

Á hæfileikamótun á vegum KSÍ fóru: Andri Már Sigursveinsson, Jakob Héðinn Róbertsson, Berta María Björnsdóttir, Karen Vala 
Daníelsdóttir og Sigrún Marta Jónsdóttir. Þá voru sjö einstaklingar kallaðir á landsliðsæfingar í knattspyrnu: Rafnar Máni Gunnarsson, 
Arnar Pálmi Kristjánsson, Stefán Óli Hallgrímsson, Marta Sóley Sigmarsdóttir, Brynja Ósk Baldvinsdóttir, Elfa Mjöll Jónsdóttir og 
Guðrún Þóra Geirsdóttir. 

Virkilega flottur hópur af ungu og efnilegu fólki sem eru frábærir fulltrúar Völsungs. Það verður án efa gaman að fylgjast með þeim 
á komandi árum. 

Viðurkenningar fyrir spilaða leiki
Fjórir leikmenn meistaraflokka Völsungs í knattspyrnu 

náðu þeim áfanga á árinu að leika sinn 100. leik í 
deild og bikar fyrir félagið. Þetta eru: Jóney Ósk 
Sigurjónsdóttir, Hafrún Olgeirsdóttir, Elvar Baldvinsson 
og Eyþór Traustason. Þá náði Bjarki Baldvinsson 200 
leikja áfanganum á árinu. 

Íþróttafólk Völsungs
Að lokum var íþróttafólk Völsungs heiðrað og því veittar 

viðurkenningar. Sjö einstaklingar voru tilnefndir að þessu 
sinni. Knattspyrnumaður ársins var Bjarki Baldvinsson og 
knattspyrnukona ársins var Dagbjört Ingvarsdóttir. Þórunn 
Harðardóttir var blakkona ársins og Arnar Guðmundsson 
blakmaður ársins. Jóna Rún Skarphéðinsdóttir var 
bocciakona ársins og Ásgrímur Sigurðsson bocciamaður 
ársins. Þá var Heiðar Hrafn Halldórsson langhlaupari 
ársins. 

Íþróttamaður Völsungs 2018 var kjörinn Bjarki 
Baldvinsson og íþróttakona ársins 2018 var Dagbjört 
Ingvarsdóttir.

Íþróttafólk Völsungs 2018

Íþróttaskóli Völsungs hefur verið með sama sniði undanfarin ár. Tímarnir hafa verið fyrir börn á aldrinum 2-5 ára og 
eru tímarnir kenndir á laugardögum. Á vorönninni voru kennarar Ísak Már Aðalsteinsson og Anna Björg Pálsdóttir 
og um 35 krakkar sóttu tímana. Hópnum er skipt upp í eldri og yngri hóp og er hver tími um 50 mínútur. Vorönnin 
hófst í lok janúar eftir jólafrí og við kenndum fram í miðjan maí. Haustönnin hófst svo í lok september eftir sumarfrí 
og í vetur eru kennarar Ísak Már Aðalsteinsson og Selmdís Þráinsdóttir. Veturinn hefur farið mjög vel af stað og 
hafa um 30 - 40 börn látið sjá sig í hverjum tíma. Líkt og síðustu annir höfum við lagt áherslu á að auka hreyfifærni 
og styrk ásamt því að kenna börnum hina ýmsu leiki og æfingar. Það hefur gengið mjög vel hjá okkur, börnin 
hafa verið dugleg að fylgjast með og læra nýjar æfingar og hafa tekið miklum framförum á milli anna. Vinsælastir 
hjá börnunum verða þó alltaf leikir með fallhlífina, þrautabrautin og þá sérstaklega trampólínin. Við hlökkum til 
vorannarinnar, bjóðum alla nýja krakka velkomna í skólann og vonum að börn sem verða tveggja ára á árinu kíki 
við hjá okkur til að prófa.

Jólakveðja, 
Ísak Már og Selmdís

Íþróttaskóli Völsungs



Jólahugvekja sóknarprests
Í nærveru Guðs
Í fallegu jólaljóði eftir Edith Stein er þessi mynd dregin upp:

Heilög nótt 
Hjarta mitt er orðið að jötu, 
sem væntir komu þinnar. 
Það er ekki lengi að bíða! 
María, móðir okkar beggja, 
hefur gefið mér nafn sitt. 
Á miðnætti leggur hún nýfætt barnið - í hjarta mitt
(Þýðing Gunnar Steingrímsson) 
Svona er nærvera Guðs, hann er ,,nær en blærinn blómi“  nær en ,,barn á mínum armi, ást í eigin barni“ eins og herra Sigurbjörn 
Einarsson heitinn orðaði það í einum sálmi sínum.

Það er þessi nærvera, sem er svo mikils virði. Nærvera Guðs og manna.  
Við lifum á tímum þar sem veröldin hefur í raun minnkað með tilkomu tölvunnar, internetsins og snjalltækja sem gera okkur kleift 
að vera í stöðugu sambandi. En það má líka orðið sjá merki þess að við erum samt ekki endilega í betri tengslum að öllu leyti. Við 
getum verið nærri eða í námunda við hvert annað en samt fjarverandi, andlega fjarverandi. Það er vaxandi vandi að við erum andlega 
fjarverandi vegna stöðugs áreitis. Það er sem betur fer ekki algilt, en algengt er það. Getur verið að okkur hafi ekki tekist að varðveita 
sem skyldi hið persónulega líf og nánd í samskiptum, sem er  svo nauðsynleg næring fyrir okkur?  

Raunveruleg nærvera snýr að því að við hlustum af heilum hug á hvert annað, að við séum  100 % til staðar, en ekki trufluð t.d. af  
símanum sem hringir eða klingir  stöðugt. 

Jólin minna okkur á, að við erum öll, dýrmæt börn Guð. Við erum elskuð af föður okkar á himnum,  sem vill vera með okkur alla daga, 
allt til endar veraldar og hann er okkur nærri, bæði  í gleði og sorg. 
Guð sendi son sinn, þetta litla barn, vegna þess að Guð þráir tengsl og nánd. ,,Sjá ég stend við dyrnar og kný á“, stendur í Biblíunni. 
Hann stendur við dyr hjartans og bíður eftir að vera boðið inn. 
Að kærleikur hans fái að búa, vaxa og dafna í hjörtum okkar, svo við megum elska Guð, náungann og okkur sjálf. 
Jesús er ljósið í heiminum og hann segir: Hver sem trúir á mig mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Og Jesús segir líka við 
okkur: Þið eruð ljós. Þannig lýsi ljós ykkar meðal mannanna að þeir sjái góð verk ykkar. 

Það sem við gefum er ekki alltaf svo fyrirferðamikið og ekki endilega meðvitað. Þegar Jesú býr í hjarta okkar þá miðlum við kærleika 
Guðs til  samferðarfólks okkar. Þegar við mætum hvert öðru með hlýju, brosi og  kærleiksríkri umhyggju þá er það dýrmæt nærvera 
og vináttugjöf. 

Guð gefi þér kærleiksríka jólahátíð. 
Sr. Sólveig Halla Kr. 

– VERÐI ÞÉR AÐ GÓÐU

Bragðið sem býr
til jólin
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Hvíld eða endurheimt?  
Það eru ekki nógu margar klukkustundir í sólarhringnum – ég bara hef ekki tíma! 
Þetta eru setningar sem flest okkar höfum látið frá okkur falla í nútímasamfélagi þar sem að hraðinn er meiri 
en nokkru sinni fyrr. Það nauðsynlegt að hafa markmið, eitthvað sem drífur mann áfram og er ástæða þess 
að maður fer fram úr rúminu hvern einasta dag. En einhverstaðar á milli auðnuleysis og yfirsnúnings liggur 
hinn gullni meðalvegur.   

Í lífinu skiptast á skin og skúrir. Sumir dagar eru fullir af sólskini – hlýir og bjartir, sjórinn spegilsléttur. Aðra 
daga er hávaðarok, regnið lemur á húskofanum sem að leikur á reiðiskjálfi, sjórinn úfinn og ægilegur.   

Við sem manneskjur erum alla daga að taka á andstæðum pólum tilverunnar án þess að gera okkur grein 
fyrir því. Við þurfum að sofa/vaka, tala/þegja, hitta fólk/vera ein, hreyfa okkur/hvíla okkur og svo mætti lengi telja. 

Við getum ekki verið í sólinni alla daga – forsælan er nauðsynleg til að kæla okkur niður.  
Íþróttafólk þekkir mætavel hversu mikilvæg hvíldin er til móts við æfinguna. Eftir því sem að fræðunum fer fram er þó í auknum mæli 
farið að tala um „endurheimt“ eða „virka hvíld“ hjá íþróttafólki. Það er fólgið í því að hvíla sig frá þeim aðstæðum sem maður er 
vanalega í (fótboltaæfing, hlaup, sund…) og gera eitthvað annað. Gefa fótboltanum hvíld og fara í heita og kalda pottinn. Það er létt 
hreyfing og andleg næring í þokkabót. Ekki misskilja mig, stundum er það eina sem maður þarf að leggjast í sófann með lappirnar 
upp í loft, en ég er sannfærður um að það er ekki alltaf lausnin.   

Ég er mjög hrifinn af því að heimfæra þessa endurheimt yfir á lífið sjálft og gildir þá einu hvort þú, lesandi góður, ert iðkandi íþrótta 
eður ei. Má sjónvarpið/snjalltækið fá hvíld eina kvöldstund og ná þess í stað endurheimt í lífið með göngutúr, heimsókn til vina eða 
grípa í spil, líta í bók svo dæmi séu nefnd? 
Ef vinnan eða skólinn er að sliga þig, væri þá ekki gott að standa upp og ná stuttri endurheimt með því að taka göngutúr í kringum 
húsið? 
Kaffitími hjá vinnandi fólki er settur inn í vinnudaginn af ástæðu – ekki bara til að allir fái kaffisopann sinn, heldur er uppbrotið ákveðin 
tegund af endurheimt sem hvetur fólk til að standa upp frá vinnunni, teygja aðeins úr sér og spjalla við vinnufélagana. 
 

Ég þreytist ekki á að benda á mikilvægi hreyfingar í endurheimt. Mannslíkaminn er ekki hannaður fyrir kyrrsetu og benda má á að 
embætti Landlæknis mælir með að fullorðnir einstaklingar skuli hreyfa sig í 30 – 60 mínútur á dag.  

Nú eru jólin í nánd og flest okkar fáum aðeins uppbrot í okkar líf og náum að hlaða batteríin eins og sagt er. 

Ég vona að sem allra flestir nái að hvíla sig vel um hátíð ljóss og friðar og hugi vel að sinni endurheimt, bæði líkamlegri og andlegri. 
Gleðileg jól

Kjartan Páll Þórarinsson
Íþrótta- og tómstundafulltrúi Norðurþings

Tómstunda- og æskulýðsfulltrúi

Hé raðssamband Þingéyinga

Kæru Þingéyingar
Við séndum ykkur ö llum ökkar béstu jö la– ög ny a rskvéðjur 

Kærar þakkir fyrir framlag ykkar  þa tttö ku, stuðning,  
samstarf ög sja lfböðastarf  a  véttvangi  í þrö tta  ög    

fé lagsma la a  a rinu.



Frá barna- og unglingaráði 
Völsungs
Barna- og unglingaráð heldur utan 
um rekstur yngri flokka Völsungs í 
knattspyrnu. Ráðið er í raun eins og 
hver önnur deild innan Völsungs sem 
sér m.a. um innheimtu æfingagjalda 
og ráðningar þjálfara. Ráðið er skipað 
fimm fulltrúum foreldra eða áhugafólks 
um knattspyrnu. Núna skipa ráðið 
Kristinn Jóhann Lund formaður, Ásta 
Magnúsdóttir ritari, Gunnar Jónsson 
gjaldkeri, Linda Hrönn Arnþórsdóttir og 
Kristjana Lilja Einarsdóttir.
Þá situr framkvæmdastjóri Völsungs 
fundi ráðsins og er tengiliður við 
aðalstjórn Völsungs.

Vel gekk að ráða þjálfara fyrir veturinn og gaman frá því að segja að 
allir aðalþjálfarar hafa setið þjálfaranámskeið á vegum KSÍ en barna og 
unglingaráð leggur mikla áherslu á að þjálfarar og aðstoðarþjálfarar 
sitji þau námskeið. En þess má til gamans geta að Aðalsteinn Jóhann 
hefur lokið UEFA-A þjálfararéttindum, sem er hæsta þjálfara gráðan á 
Íslandi svo hafa þeir Jónas Halldór og Guðmundur Óli lokið UEFA-B 
réttindum.

Iðkendum fjölgaði um 18 frá haustinu 2018 til hausts 2019 og eru nú 
í heildina um 190 talsins frá 3. flokki og niður í 8. flokk. Um er að 
ræða aldursbilið frá 10. bekk niður í tvo elstu árgangana í leikskóla. Af 
þessum aldurshóp eru 55% sem stunda knattspyrnu á Húsavík sem er 
hátt hlutfall í samanburði við önnur félög. Æfingar eru öllum opnar og 
öllum velkomið að koma og prófa hvenær sem er.

Lokahóf yngri flokka í knattspyrnu fór fram föstudaginn 20. september við íþróttavellina. Mikið var um að vera hjá yngri flokkum á 
árinu 2019 og hafa góðir sigrar unnist bæði innan sem utan vallar. Veittar voru viðurkenningar og framfaraverðlaun og að lokum 
voru grillaðar pylsur eins og hefð er orðin fyrir. Í sumar voru 13 lið skráð til leiks í Íslandsmóti og léku í heildina 95 leiki í því móti. Þar 
að auki sendum við lið á Stefnumót, Goðamót, Fjarðarálsmót, ÞS mót Hattar, Króksmót, Strandamót, N1 mót, Símamót, Reycup og 
Gothiacup í Svíþjóð sem er stærsta mót sinnar tegundar í heiminum.
Hér að neðan verður farið stuttlega yfir starf hvers flokks fyrir sig.
8. flokkur
Í 8. flokki karla og kvenna voru 15-20 krakkar á æfingum í vetur og sumar. Þjálfarar á árinu voru Árdís, Elmar, Kristján Leó, Arnhildur og 
Guðrún Þóra. Í vetur var farið á tvö mót á Akureyri og voru þátttakendur frá Völsungi 15 í bæði skiptin.
Fyrsta mót sumarsins var Strandamótíð í júlí þar sem Völsungur fór með 15 iðkendur. Að lokum var síðan tekið þátt í árlegu Curiomóti 
á Húsavík þar sem 18 iðkendur tóku þátt. Þetta eru mjög hressir og skemmtilegir krakkar sem gaman er að fylgjast með stíga sín fyrstu 
skref í fótboltanum.

Yngri flokkar í knattspyrnu



7. flokkur
Í 7. flokki æfðu strákar og stelpur saman, í sumar 
æfðu þar 22-24 sem var aukning frá því um veturinn. 
Alli Jói sá um þjálfun flokksins. Krakkarnir fóru á 
Stefnumótin hjá KA, Goðamót Þórs, Strandarmótið 
á Árskógsströnd og svo Curiomótið hér heima. 
Virkilega gaman var að fylgjast með krökkunum og 
miklar framfarir að sjá hjá þeim.

6. flokkur kk
Á haustdögum var fjöldinn í 6. flokki karla orðinn 27 
strákar sem er töluverð aukning síðan farið var af 
stað með hópinn haustið 2018. Alli Jói sá um þjálfun 
flokksins.
Strákarnir fóru á Stefnumót KA, Þ.S. mótið á 
Egilstöðum, Króksmótið og svo Curiomótið hér 
heima í haust. Auk þess tóku þeir þátt í pollamóti KSÍ 
og fóru tvö lið frá okkur í úrslit og annað þeirra varð 
pollameistari.

6. flokkur kvk
Sumarið hjá 6.fl kvk var mjög gott. Kristján Leó tók við þjálfun flokksins í sumar af Arnhildi. Alls æfðu 23 stelpur í sumar og fóru þær 
á þrjú mót. Við tókum þátt í Landsbankamóti Tindastóls, Hnátumótinu á Akureyri og Curiomótinu hérna á Húsavík. Þar að auki fóru 
stelpurnar á Goðamót á Akureyri í vetur. Stelpurnar stóðu sig mjög vel og bættu sig mikið á milli móta.

5. flokkur kk
5. flokkur karla átti annasamt ár líkt og aðrir flokkar. Þjálfari var John Henry Andrews. Á æfingum voru á bilinu 14-15 og æfðu strákarnir 
vel. Flokkurinn tók þátt í goðamót í nóvember, N1 móti og svo var flokkurinn með eitt lið í Íslandsmóti. 

5. flokkur kvk
Um 20 stelpur hafa verið að æfa reglulega á árinu í 5. flokk kvk. Þjálfari var Elmar Örn Guðmundsson. Fyrsta mót vetrarins var 
Goðamótið á Akureyri í mars. Íslandsmótið byrjaði í maí og var flokkurinn með skráð tvö lið til leiks. Hápunktur sumarsins var Símamótið 
í Kópavogi. Virkilega flott og skemmtilegt mót. Þar vorum við með tvö lið skráð til leiks og enduðum í 2. og 5. sæti.



4. flokkur kk
17 drengir æfðu af krafti með 4. flokki karla í sumar. Þjálfari flokksins 
var Alli Jói. Í vetur sendum við tvö lið til leiks á Stefnumót KA og 
í sumar var einnig farið með tvö lið á Rey Cup. Strákarnir spiluðu 
líka á Íslandsmótinu og gerðu sér lítið fyrir og unnu sinn riðil með 
nokkrum yfirburðum. Strákarnir fóru því í útslit og kepptu við bestu 
lið landsins og stóðu sig virkilega vel.

4. flokkur kvk
Það var mikið um að vera hjá 4. flokk kvenna á tímabilinu. Þjálfari 
var Jónas Halldór Friðriksson. 18-20 stelpur æfðu allt árið og 
var æfingasóknin mjög góð. Stelpurnar tóku þátt í Stefnumóti á 
Akureyri í janúar með tvö lið, spiluðu æfingaleiki fram að sumri, 
tóku þátt í Íslandsmóti og fóru á ReyCup sem var virkilega 
skemmtilegt mót.

3. flokkur kk/kvk
Í 3. flokki voru 9 stelpur og 10 strákar. Þjálfarar voru Alli Jói og 
John Henry Andrews. Bæði lið tóku þátt á Stefnumóti KA í vetur. 
Í júlí var farið til Svíþjóðar og keppt á Gothia Cup. Bæði lið fóru 
í A–úrslit og fóru strákarnir meira segja einum leik lengra en það 
og er það besti árangur sem strákalið frá Völsungi hefur náð. 
Stelpuárangurinn er líka jöfnun á besta árangri sem kvennalið 
hefur náð hjá okkur á Gothia Cup.
Í sumar var ákveðið að fara með sameiginlegt lið í Íslandsmót. 
Krakkarnir sýndu miklar framfarir þótt að á köflum hafi blásið 
hressilega á móti. Þau gáfust hinsvegar aldrei upp, þar af leiðandi 
eru þau flottar fyrirmyndir fyrir aðra iðkendur og félaginu til mikils 
sóma.

Við getum verið afskaplega stolt af öllum þessum flottu krökkum,  
sem og af barna- og unglingastarfi hjá knattspyrnudeild Völsungs.

VölsungsVörurnar 
frá 

 

fást í 

skóbúð 

HúsaVíkur



Óskum viðskiptavinum 
okkar gleðilegra jóla 
og farsæls komandi árs.
Þökkum viðskiptin á árinu.

Grímur vélsmiðja
óskar öllum Völsungum 
nær og fjær 
gleðilegra jóla.

Óskum vi›skiptavinum
okkar og Húsvíkingum
öllum gle›ilegra jóla
og farsældar á komandi
ári me› flökk fyrir ári›
sem er a› lí›a.

Óskum öllum Völsungum til 
sjávar og sveita gle›ilegra jóla
og farsældar á komandi ári.

fiökkum samskiptin 
á li›nu ári.

PANTONE 647 C 

BLACK 72% 

AVERY 777-008CF - COSMOS BLUE

AVERY 777-065CF - STONE GREY

MACal 8239-04 pro

MACal 8288-02 pro

PANTONE

CMYK - FJÓRLITUR

SVARTHVÍTT

BLACK 100%

BLACK 60%

SVARTHVÍTT

 BLACK 100%

NEGATÍFT

CYAN 84% / MAGENTA 51% 
YELLOW 0% / BLACK 32%

BLACK 72%

Einnig  má nota merkið hvítt, ef um dökkan bakgrunn og svarthvíta prentun er að ræða.

AVERY EÐA MACal BÍLAMERKINGAEFNI

Farið skal eftir reglum um notkun merkis settum í mörkunarleiðarvísi.

E G Jónasson
rafmagnsverkstæði

MERKI

Gleðileg jól
farsælt komandi ár
þökkum viðskiptin
á liðnum árum.

Bílaþjónustan  ehf.
Garðarsbraut 52 - 640 Húsavík
Sími 464 1122

Óskum 
Völsungum 
öllum gleðilegra 
jóla og farsældar 
á komandi ári.

PwC | Sími 550 5300 | www.pwc.is

Gleðileg jól og 
farsælt komandi ár

Reykjavík | Akureyri | Reykjanesbær | Húsavík  

Selfoss | Hvolsvöllur | Vestmannaeyjar

PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á sviði 
fyrirtækja- skatta- og lögfræðiráðgjafar, endurskoðunar og reikningsskila. Fyrirtækið 
er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu neti sjálfstæðra fyrirtækja sem aðstoðar viðskipta-
vini sína við að auka verðmæti, stjórna áhættu og bæta árangur sinn. 

Óska vi›skiptavinum mínum og 
ö›rum fiingeyingum gle›ilegra 
jóla og farsæls komandi árs. 
fiakka vi›skiptin á árinu 
sem er a› lí›a.

Hárgreiðslustofa

Huldu Jóns
Skálabrekku 11 - S. 464 1885

Gle›ileg jól,
farsælt komandi ár.
fiökkum vi›skiptin
á árinu sem
er a› lí›a.

HÖFÐAVÉLAR ehf.
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Ekki gefa bara
eitthvað, gefðu frekar 
hvað sem er.

Með gjafakorti Landsbankans er ekkert mál að velja 

réttu jólagjöfina. Þú ákveður upphæðina og sá sem 

þiggur velur gjöfina. Þú færð gjafakortið í næsta útibúi.



Okkar bestu óskir 
um gleðileg jól 
og farsælt nýtt ár 
Þökkum það liðna 

Starfsfólk Bílaleigu Húsavíkur

Um 23 duglegir krakkar hafa verið að æfa sund þetta árið. Yngri hópnum bauðst 
að æfa einu sinni til tvisvar í viku en eldri hópurinn æfði allt að fjórum sinnum í viku.  

Þau sundmót sem farið var á þetta árið voru: Reykjavík International Games (RIG) í janúar, 
Gullmót KR í Reykjavík í febrúar, Ásvallarmót í Hafnarfirði í mars, Íslandsmeistaramót (ÍM) 
í Reykjavík í apríl, Ránarsundmót á Dalvík í maí, Aldursflokkameistaramót (AMÍ) í Keflavík 
sem er lágmarkamót, 17. júní mót á Húsavík, Álaborgarleikarnir í Danmörku, Extramót í 
Hafnarfirði í október, Íslandsmeistaramót Íslands í nóvember og Desembermót Óðins á 
Akureyri. 

Misjafnt var hversu margir fóru á hvert mót en sundmennirnir okkar stóðu sig vel hvar 
sem þeir komu og margir bættu sig mikið á árinu. Þá var gaman að fylgjast með þeim 
sundmönnum sem voru að fara á sín fyrstu stóru mót á árinu.

Dagbjört Lilja Daníelsdóttir náði í fyrsta skipti lágmarki inn á Meistaramót Íslands. Hún 
synti þar 50 m bringusund og stóð sig mjög vel. 

Á Aldursflokkameistaramót Íslands náðu Dagbjört Lilja og Ester Eva Ingimarsdóttir 
lágmörkum í sex greinum hvor. Þær bættu sig mikið og stóðu sig frábærlega vel.

Við enduðum tímabilið okkar með 17. júní sundmóti hér heima. Eftir mótið voru pylsur 
grillaðar og borðað með foreldrum og systkinum.

Í ágúst fóru Dagbjört Lilja og Ester Eva ásamt krökkum úr fimleikum og golfi til Danmerkur 
og tóku þátt í Álaborgarleikunum. Þar stóðu þær sig frábærlega vel og bættu sig mikið. 
Dagbjört Lilja fékk silfur í 100m og 200m bringusundi og brons í 50m skriðsundi. Ester Eva 
náði silfri í 100m og 200m baksundi. 

Í haust störtuðum við sunddeildinni með æfingarbúðum á Laugum ásamt sundkrökkunum 
frá Akureyri. Nýráðinn þjálfari Óðinskrakkanna, Ingi Þór Ágústsson, stjórnaði búðunum. 
Krakkarnir fóru í þrek, á fjórar sundæfingar, leik í salnum og fengu fyrirlestur frá Kristni 
Þórarinssyni sem er Íslandsmeistari í baksundi og búinn að ná lágmarki inn á EM og HM.

Yngri börn sunddeildar, 1. -3. bekkur byrjuðu að æfa í október einu sinni í viku.

Sunddeildin hefur verið í miklu samstarfi við Inga Þór þjálfara Óðins og hafa iðkendur okkar 
verið að æfa eftir hans prógrammi í vetur og einnig fengið að fljóta með Óðinskrökkunum 
á sundmót.

Þjálfarar sunddeildarinnar eru Árný Björnsdóttir og Lilja Friðriksdóttir sem sjá um þjálfun 
eldri krakkanna og Guðrún Erla Guðmundsdóttir og Dagmar Anna Pétursdóttir sem hafa 
séð um þjálfun yngri krakkanna. Í stjórn eru Aija Kotleva, Árný Björnsdóttir og Karólína 
Gunnlaugsdóttir. 

Við hjá sunddeildinni óskum öllum þjálfurum, iðkendum sem og 
Þingeyingum öllum gleðilegra jóla og gæfuríks komandi árs.

Fyrir hönd sunddeildar Völsungs, 
Árný Björnsdóttir

Sund



KEA óskar félagsmönnum 
sem og samstarfsaðilum sínum 

gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári



FÁðU
AFSLÁTT

Fyrir svanga á ferð
el reno ostborgari og franskar verð: 1.299 kr.

ÁLFHEIMUM
GULLINBRÚ
NORÐLINGAHOLTI

við erum á olís

Grill66.isMOSFELLSBÆ
AKRANESI
BORGARNESI

STYKKISHÓLMI
SKAGASTRÖND
SIGLUFIRÐI

ÓLAFSFIRÐI
DALVÍK
REYÐARFIRÐI

NESKAUPSTAÐ
HELLU

SELFOSSI
HÚSAVÍK

Fimleikar
Fimleikaæfingar hófust um miðjan september í ár. Skipt er í þrjá hópa eftir aldri. Yngsti hópurinn er leikskólahópur og skiptist 
grunnskólahópurinn í yngri hóp (1.-3. bekkur)  og eldri hóp (4.-10. bekkur).  Undanfarið ár hefur að vanda verið viðburðarríkt.  Í júli 
fóru fjórir iðkendur og þjálfari á Álaborgarleikana sem haldnir eru í Álaborg í Danmörku. Um er að ræða vinabæjarleika sem Álaborg 
heldur fyrir vinabæi sína á fjögurra ára fresti. Norðurþing er einmitt vinabær Álaborgar og hefur í gegnum árin sent fulltrúa úr ýmsum 
greinum Völsungs. Á leikunum fengu stelpurnar að prófa að æfa og keppa í fullbúnu fimleikahúsi með glæsilegri aðstöðu sem var án 
efa mikið ævintýri og reynsla.
 
Við erum heppin með þjálfara að vanda en töluverðar breytingar hafa orðið í þjálfarahópnum á árinu 2019. Kiddý Hörn hætti þjálfun í 
vor, Iolanda er farin í barneignaleyfi og Katla Dröfn sem kom inn sem þjálfari snemma á árinu hætti sl. sumar.  Þessum þrem frábæru 
þjálfurum þökkum við vel unnin störf. Í haust tók Ríkey Sigurgeirsdóttir við sem yfirþjálfari eldri hópanna og með henni eru þær 
Elsa Dögg Stefánsdóttir og Sara Dögg Jónsdóttir. Halldóra Magnúsdóttir hefur haldið áfram að þjálfa leikskólahópinn og henni til 
aðstoðar eru þær Heiðrún Magnúsdóttir og Rakel Hólmgeirsdóttir.
 
Framundan er jólasýningin þann 30. nóvember og mikil spenna að sjá afrakstur vetrarins.  Eftir áramót eru viðburðir í farvatninu og 
spennandi starf framundan.
 

Jólakveðja frá fimleikadeild Völsungs

Óskum Húsvíkingum
og fiingeyingum
gle›ilegra jóla
og farsæls komandi árs.
fiökkum vi›skiptin á árinu.

Óskum Húsvíkingum 
og nærsveitungum gleðilegra 
jóla og farsældar á komandi ári. 
Þökkum viðskiptin á liðnu ári.



SpariSjóður 
Suður-Þingeyinga

óSkar viðSkiptavinum, 
velunnurum

og landSmönnum öllum

gleðilegra jóla 
og farSældar á nýju ári.

SpariSjóður 
Suður-Þingeyinga

fyrir Þig og Þína.



Óskum viðskipta vinum 
okkar og öðrum Þing-
eyingum Gleðilegra 

jóla og farsældar á nýju ári. 
þökkum viðskiptin

Gle›ileg jól
farsælt 
komandi ár.
fiökkum 
vi›skiptin
á árinu sem 
er a› lí›a.

Óskum öllum 
Völsungum gleðilegra 
jóla og farsældar 
á nýju ári.

Óskum Húsvíkingum
og nærsveitungum 
gle›ilegra jóla og
farsæls komandi árs.

Óskum
vi›skiptavinum
okkar gle›ilegra jóla
og farsæls komandi árs.
fiökkum vi›skiptin á árinu.

Óskum Völsungum 
öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári.

Starfsfólk ÍSFELL
óskar öllum gle›ilegra 
jóla og farsældar 
á komandi ári.
fiökkum vi›skiptin
á li›num árum.

Gle›ileg jól
farsælt komandi ár.
fiökkum vi›skiptin
á árinu.

Skorum með
þrumuskotum
á nýju ári.

Jólagjöf 
veiðimannsins

Óskum iðkendum 
okkar og Völsungum 
nær og fjær gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

Óskum Húsvíkingum og
fiingeyingum gle›ilegra 
jóla og farsæls
komandi árs.
fiökkum viðskiptin
á árinu sem 
er a› lí›a.



  Norðurþing 
óskar 
Völsungum

Á fr am  Vö l s ungu r !
Allir í (jóla)gallana....

f j æ r  o g  n æ r 
g l e ð i l e g r a  j ó l a 
o g  b j a r t a r  f r a m t í ð a r 
i n n a n  s e m  u t a n  v a l l a r



Blakdeild Völsungs
Meistaraflokkur kvenna í blaki tók þátt í 

Úrvalsdeildinni í þriðja sinn veturinn 2018-2019. 
Þjálfari var Sladjana Smiljanic og lék hún jafnframt 
með liðinu. Liðið endaði í 4. sæti deildarinnar og 
var aðeins einu stigi frá liðinu sem varð í þriðja sæti 
sem verður að teljast frábær árangur. Liðið komst í 
undanúrslit bæði í lokakeppni Íslandsmótsins og 
einnig í Kjörísbikarnum en þar var úrslitakeppnin 
haldin helgina 22. - 23. mars í Digranesi. Til að styrkja 
liðið voru fengnir á tímabilinu þrír erlendir leikmenn 
til Húsavíkur, Rut Gomez frá Gvatemala sem var allt 
tímabilið með liðinu, Ashley Boursiqout frá USA sem 
var fyrir áramót og Ashley Diedrich, einnig frá USA 
eftir áramót. Þessar stúlkur styrktu ekki einungis 
liðið á æfingum og í keppni heldur mátti glöggt 
sjá að þátttaka þeirra hafði gríðarlega jákvæð áhrif 
á uppbyggingarstarf blakdeildarinnar með aðkomu 
þeirra að þjálfun sem og að vera fyrirmyndir fyrir 
unga og upprennandi húsvíska blakara. 

Eftir tímabilið lét Sladjana af störfum fyrir Völsung og hefur nú flutt sig um set og starfar sem þjálfari Blakdeildar Álftaness ásamt því 
að spila með kvennaliðinu í úrvalsdeildinni. Við þökkum Sladjönu kærlega fyrir vel unnin störf fyrir Völsung sl. 3 ár og óskum henni 
velfarnaðar á nýjum stað.   

Á yfirstandandi leiktíð tekur meistaraflokkur kvenna þátt í 1. deild Íslandsmóts Blaksambands Íslands, Benectadeildinni. Mikið 
uppbyggingarstarf síðustu ára er að skila upp í meistaraflokk ungum og kraftmiklum blökurum og í haust réð blakdeildin nýjan 
þjálfara, Guðberg Egil Eyjólfsson til að leiða starfið. Guðbergur er ekki alls ókunnugur blakvellinum en hann lék blak með HK, ÍS og 
KA á árum áður og með landsliðum Íslands 1990-1999.  Hann varð m.a. nokkrum sinnum Íslands- og bikarmeistari með HK og ÍS. 
Aðstoðarþjálfari er enginn annar en Lúðvík Kristinsson. 

Stelpurnar hafa staðið sig með mikilli prýði og er liðið að fóta sig í deildinni og má sjá miklar framfarir hjá stelpunum með hverjum 
spiluðum leik. Það verður því spennandi að fylgjast með liðinu vaxa og dafna áfram í vetur.  

Yngriflokkastarfið hefur farið mikið vaxandi síðustu ár. Um 40 iðkenndur voru í 3. - 6. flokki. Yngstu iðkenndurnir eru í 6. Flokki eða 
þriðja bekk. Keppt var á Íslandsmóti (sem spilast í nokkrum turneringum) og bikarmóti. Farið var á mót á Akureyri, Neskaupsstað, 
Mosfellsbæ og Ísafirði. Krakkarnir eru að standa sig mjög vel á landsvísu í öllum flokkum og eru þau að vinna mikið til verðlauna 
og gaman að sjá framfarirnar hjá hverjum og einum eftir hvert mót. 5. flokkur, spilar saman strákar/ stelpur, varð í 1. sæti á tveimur 
Íslandsmótsturneringum. 4. flokkur kvenna gerði sér lítið fyrir og varð bæði Íslandsmeistari og bikarmeistari síðasta vetur. Einnig 
stóðu 3. og 4. flokkur drengja sig mjög vel, þar sem nokkrir drengir voru að spila upp fyrir sig, 4.flokkur urðu bikarmeistarar og í 
öðru sæti á Íslandsmótinu og 3. flokkur í þriðja sæti á Íslandsmótinu. Blakdeild Völsungs átti svo einnig nokkra glæsilega fulltrúa í 
landsliðsúrtaki. Fyrir U16 Heiðdís Edda Lúðvíksdóttir, Kristey Marín Hallsdóttir, Sigrún Marta jónsdóttir, Elín Pálsdóttir. Fyrir U17 Agnes 
Björk Ágústsdóttir og Heiðdís Edda Lúðvíksdóttir. Fyrir U18 Arney Kjartansdóttir og U19 Arna Védís Bjarnadóttir.

Í júní var svo farið með meirihlutann af blakkrökkunum til Serbíu í Blakbúðir Grbic sem heppnaðist gríðarlega vel og stefnt að því 
að hafa sem fastan lið hjá blakdeildinni annað hvert ár. Þar eru stífar æfingar sem ólympíumeistar og þaulvanir blakþjálfarar sinna. 
Æfingar í íþróttasal, í sandi og sundi.

Öldungarnir í blakinu eru eins og mörg undanfarin ár öflugur hópur bæði í kvenna- og karla deildum.  Og æfðu um 40 manns tvisvar 
sinnum í viku. Starfsemin er hefðbundin frá ári til árs, farið var á þau hraðmót sem haldin eru á Norðurlandi. Einnig kepptu kvenna- og 
karlalið á Íslandsmóti. Kvennaliðið í 3. deild skipað „reyndum“ konum og karlaliðið í 3. deild þar sem að aldurinn er mun lægri þar sem 
ungir og efnilegir strákar eru komnir með þeim eldri. Alltaf byrjar blakdeildin árið með Nýársmóti Völsungs sem er fjölmennt mót og 
nýtum við einnig íþróttahúsið á Laugum, þar sem fjöldi liða sem mætir er það mikill að íþróttahöllin okkar dugar ekki. Blakdeildin hefur 
séð um vinnu á heimaleikjum meistaflokks kvenna og er stuðningur Húsvíkinga og nærsveitamanna ómetanlegur og frábært að sjá að 
stúkan hefur verið þéttsetin alla leiki. Það er gaman og gefandi að sjá hversu margir fylgjast með blakstarfinu á Húsavík.  Öldungamót 
BLI er svo lokaspretturinn hjá öldungaliðum og fórum við til Keflavíkur í lok apríl en mótshaldarar voru Keflavík ásamt Þrótti Reykjavík. 
Yfirþjáflari blakdeildanna var Sladjana Simjanic og þjálfaði hún karlaliðin og yngri flokkana.  Henni til aðstoðar vour  Rut Gomez, Ashley 
Borusiquot og Arna Védís Bjarnadóttir. Þjálfarar kvennaliðana 
voru Bjarni Páll Vilhjálmsson og Jóhanna Guðjónsdóttir. 

Í september var vetrarstarfinu startað og fer starfið af stað 
með ágætum. Kvennaliðið á enn sitt sæti í 3. deildinni á 
Íslandsmótinu og karlaliðið spilar í 2. deildinni.  Nokkrar 
breytingar eru á þjálfurum, Jóna Matthíasdóttir og Valgeir 
Páll Guðmundsson þjálfa öldungalið kvenna og Ísak Már 
Aðalsteinsson, Lúðvik Kristinsson og Guðbergur Egill 
Eyjólfsson þjálfa karlaliðin og meistaraflokk kvenna. Þjálfarar 
yngri flokka eru Sveinn Hreinsson, Guðrún Eiríksdóttir, Katrín 
Guðmundsdóttir, Dagbjört Erla Gunnarsdóttir, Anna Karen 
Jónsdóttir og Hjalti Karl Jónsson.

Blakstarfið á Húsavík er alltaf á uppleið og  nýir iðkendur á 
öllum aldri velkomnir.

F.h. blakdeildar Völsungs,
Erla Bjarndadóttir, Katrín Guðmundsdóttir
og Þórunn Harðardóttir

Blak
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#LESTUMEIRA

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

kemur Heilsíða



Bandý
Bandýdeild Völsungs fór af stað á nýju ári með hefðbundnu sniði 

þar sem æft var tvisvar í viku. Farið var í keppnisferð til Akureyrar í 
maí. Það var mót sem bandýdeild HK stóð fyrir og voru þeir með 
kynningu á landsliðinu í bandý og afrekshóp sem er hugsaður til 
að finna unga bandýiðkendur og taka þá í markvissari þjálfun.

Völsungur stóð sig ágætlega á mótinu og var mjög gaman að 
sjá til aðila sem eru búnir að æfa þetta að alvöru í fjölda ára.

Í haust misstu Völsungar enn fleiri unga bandýiðkendur til 
Akureyrar. Farið var af stað með tvær æfingar í viku en vegna 
dræmrar mætingar og annríki hjá „þjálfurum“ var tekin sú 
ákvörðun að leggja niður æfingar og endurmeta stöðuna næsta 
haust.

Vonast forsvarsmenn til að geta byrjað aftur af fullum krafti enda 
íþróttin afar mögnuð. Æfingar verða auglýstar næsta haust og 
skora forsvarsmenn bandýdeildar á alla að koma þá og prófa.

Hlaupahópurinn Skokki
Hlaupahópurinn Skokki var virkur á árinu að vanda. Nokkur 

fjölgun hefur orðið á iðkendum í ár sem verður að teljast mjög 
ánægjulegt. Fastar æfingar voru tvisvar í viku, á þriðjudögum og 
laugardögum en þess utan voru meðlimir duglegir að hóa í hvern 
annan þegar vel hentaði. Nokkrar æfingar voru afar eftirminnilegar 
og má þar nefna þegar hópurinn hljóp með forseta Íslands 
umhverfis Mývatn á föstudaginn langa. Einnig koma í hugann 
minningar frá því þegar farið var frá Dettifossi niður í Ásbyrgi í 
20 stiga hita í júlí og rúntur sem farinn var um Sand í Aðaldal í 
úrhellisrigningu í ágúst. 

Hópurinn stóð að tveimur keppnishlaupum, Gamlárshlaupinu 
sem í þetta sinn var haldið 30. desember vegna slæmrar 
veðurspár á gamlársdag og Botnsvatnshlaupinu sem nú var fært 
yfir á föstudaginn um Mærudagshelgina. Tókst sú breyting afar 
vel og var þátttaka góð.

Meðlimir Skokka voru á ferð og flugi erlendis sem hérlendis í 
keppnum. Ágúst Óskarsson tók til að mynda þátt í hálfmaraþoni í 
Kanaríeyjum strax í janúar. Í sumar átti Skokki fulltrúa í ótal hlaupum 
svo sem Snæfellsjökulshlaupinu, Hraunhlaupinu, Jökulsárhlaupinu, 
Tindahlaupinu í Mosfellssveit, Akureyrarhlaupinu og Fjögurra 
skóga hlaupinu. Toppnum á árinu var svo náð í október þegar 
að Skokki átti sex keppendur í þriggja landa maraþoninu sem 
haldið var á landamærum Austurríkis, Sviss og Þýskalands. Afar 
gaman var að verða vitni af því hópefli sem varð eftir því sem leið 
á sumarið, hvar meðlimum óx ásmegin í forminu eftir því sem nær 
leið ferðinni. Verður ekki annað sagt en að hópurinn fari bjartsýnn 
inn í árið 2020 og býður að sjálfsögðu alla velkomna á æfingu að 
prófa.

Lyftingadeild
Á aðalfundi Völsungs síðastliðið sumar var samþykkt tillaga 

um að lyftingadeild yrði bætt við undir almenningsíþróttadeild. 
Hugsunin með Lyftingadeildinni er að tvennum toga, annarsvegar 
að þeir sem stunda kraftlyftingar geti komið fram undir merkjum 
Völsungs og hinsvegar að opna á möguleika þess að þeir 
hreystihópar sem nú eru virkir á Húsavík geti haldið viðburði í 
sameiningu. Væntingarnar fyrir þessu starfi eru töluverðar og eru 
aðilar innan almenningsíþróttadeildar nú þegar með stóra hluti 
planaða árið 2020 sem gaman verður að fylgjast með.

F.h. almenningsíþróttadeildar,
Heiðar Hrafn Halldórsson

Almenningsíþróttadeild



Jólakveðja
Stjórnir og starfsmenn stéttarfélaganna í 

Þingeyjarsýslum óska félagsmönnum sínum 
og fjölskyldum þeirra, öðrum  Þingeyingum 

og landsmönnum öllum gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári.

Framsýn-stéttarfélag
Starfsmannafélag Húsavíkur

Verkalýðsfélag Þórshafnar
Þingiðn

Gleðileg jól
farsælt komandi ár

Þökkum viðskiptin
á liðnum árum

Áfram Völsungur!

EHF
RAFVERKTAKAR - VERSLUN - HÚSAVÍK

SÍMI: 464-1600 - WWW.VIKURRAF.IS

Gle›ileg jól
og farsælt komandi
ár. fiökkum vi›skiptin á
árinu sem er a› lí›a.

Óskum öllum Völsungum 
til sjávar og sveita 
gle›ilegra jóla
og farsældar 
á komandi ári.

fiökkum samskiptin á li›nu ári.

1805



Við óskum viðskiptavinum okkar 
og landmönnum öllum gleðilegrar 
hátíðar og heillaríks komandi árs, 
með þökkum fyrir viðskiptin á 
árinu sem er að líða.

Starfsfólk Ernis

ernir.is 

Handbolti 2019 
Innan handknattleiksdeildar Völsungs 
eru tveir flokkar virkir eða 7. og 8.flokkur. 
Á haustdögum byrjuðu fullorðnir að 
hittast og leika sér í handbolta einu sinni 
í viku, á fimmtudögum kl. 21-22. Þar eru 
allir velkomnir. 

Árið byrjaði hjá 7. og 8.flokki á því 
að við ætluðum að fara til Akureyrar 
á Sprettsmóts KA en vegna óveðurs 
var sú ferð ekki farin. Því héldum við 
okkar striki í æfingum og skipulögðum 
Sölkumótið í 7. og 8.flokki þar sem komu 
um 100 iðkendur á aldrinum 7 til 9 ára frá 
Akureyri. Mótið gekk mjög vel og allir höfðu gaman af. 

Í nóvember byrjaði svo nýtt keppnistímabil og við fórum til Akureyrar á Greifamótið hjá Þór í Íþróttahöllinni. Að þessu sinni fór aðeins 
7. flokkur að keppa þar sem margir nýir hafa byrjað í 8. flokki þar sem 1. bekkur koma sterkur inn í haust. 

Iðkendur innan hand knatt leiks-
deildar Völsungs eru um 40 
krakkar.

Handknattleiksdeild Völsungs 
sendir öllum Húsvíkingum og 
nærsveitarmönnum sínar bestu 
jólakveðjur. 

Fyrir hönd 
handknattleiksráðs, 

Heiða Elín Aðalsteinsdóttir

Handbolti



Borgaðu  
með símanum  
í næsta posa
Sæktu kortaappið og tengdu kreditkortið þitt.  
Þú borgar snertilaust í posum um allan heim 
með Android.

Ánægðustu viðskiptavinir í bankaþjónustu 5 ár í röð.

Snertilausar greiðslur Íslandsbanka
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Skíðaganga
Síðastliðinn vetur var mjög góður fyrir skíðgöngufólk. Fyrstu 

brautir voru gerðar uppi á Reykjarheiði í október og voru skilyrði 
góð til skíðaiðkunar fram yfir miðjan apríl. 

Á þessu ári hefur skíðagöngudeildin verið að vinna mikið í 
gegnum samfélagsmiðla við að kynna svæðið okkar og gönguskíði 
sem góða og skemmtilega útivist sem getur hentað bæði ungum 
og gömlum. 

Þá er gaman að sjá að það eru alltaf fleiri og fleiri sem nýta sér 
göngubrautir á Reykjaheiði, bæði heimafólk og aðkomufólk. 

Núna hefur skíðalyfta verið flutt upp í Reyðarárhnjúk sem mun 
gera skíðasvæðið enn betra og vonandi munum við sjá fullt af fólki 
skíðasvæðinu í vetur því þetta er frábær staður til að heimsækja og 
njóta. 

Orkugangan var haldin 13. apríl 2019 og var met þátttaka í henni. Orkugangan er hluti af Íslandsgöngunni sem er hugsuð fyrir alla 
– keppnisfólk og byrjendur til að eyða tíma saman. 

Í góðu samstarfi við fyrirtæki á Húsavík langar okkur að hafa Orkugönguna ekki einungis sem skíðakeppni heldur sem frábæran og 
minnisverðan dag til að njóta hér á Húsavík. 

Síðan í júní höfum við verið að undirbúa næstu Orkugöngu sem haldin verður 28. mars 2020. Allir, sérstaklega heimafólk á Húsavík, 
eru hjartanlega velkomnir og hvatt að taka þátt og njóta dagsins.

Næsta Orkuganga fær breytta yfirskrift sem Buch-Orkugangan til heiðurs sögunni um fyrsta skíðaskóla í heiminum sem Nikulás 
Buch skipulagði á Húsavík árið 1777. 

Fyrir þá sem langar að prófa að ganga á skíðum, þá stefnum við á að hafa námskeið fyrir byrjendur á næsta tímabili. 
Fylgist með uppfærslum varðandi veður, brautir, keppnir, námskeið og fleira á Facebook síðunni okkar. 
Bestu óskir og sjáumst öll á skíðum!

F.h. skíðagöngudeildar Völsungs,
Aija Kotleva

Mikilvægustu Völsungarnir
Rúmlega áttahundruð krakkar að sparka í bolta, bros á hverju barni og foreldrar á hliðarlínunni sem horfa stoltir á leikinn. Á 

blíðviðrisdegi einum í ágústmánuði síðastliðnum koma keppendur allt frá Sauðárkróki til Fáskrúðsfjarðar á aldrinum fimm til tíu ára 
saman á Húsavíkurvelli til að taka þátt í Curio-mótinu sem Völsungur stendur fyrir. Curio er helsti styrktaraðili mótsins og sömuleiðis 
styrkja Rein og Norðlenska mótið. Á þessum degi má segja að íbúatala á Húsavík tæplega tvöfaldist. Norðurþing bauð frítt í sund og 
verslanir og veitingastaðir buðu upp á skemmtileg tilboð.

Venju samkvæmt var veður með besta móti enda alltaf sól á Húsavík þennan dag þangað til næst. Foreldrar Völsunga standa að 
undirbúningi mótsins og það er frábær tilfinning að finna samheldnina og samvinnuna þegar kemur að því að undirbúa þetta mót 
fyrir okkar besta fólk. Enda eigum við að gera það vel svo sómi sé að. Ég þakka foreldrum fyrir að vanda til verks, ganga í verkin og 
vinna verkin af heilum hug. Sömuleiðis er ástæða til að þakka Aðalsteini Jóhanni Friðrikssyni og Óskari Páli Davíðssyni fyrir þeirra 
framlag til mótsins. Framlag félaga í Völsungi og bæjarbúa er mikilvægt. Þá er ákaflega mikilvægt að fyrirmyndir barnanna; leikmenn 
í meistaraflokkum taki þátt í mótinu s.s. með dómgæslu.

Við gleymum því kannski í hversdagsleikanum hvað öflugt íþróttafélag er hverju samfélagi mikilvægt. En það er gleðin sem yngstu 
iðkendurnir færa okkur og minnir okkur á að framtíðin er það sem koma skal. Völsungur gerir frábæra hluti og starfið þarf að vökva, 
allan aldur. Sama hvað okkur finnst um fótbolta. Ungu iðkendurnir vaxa úr grasi og taka síðar þátt í starfi meistaraflokka og allt þar á 
milli.

Það ber að hlúa ávallt að starfi Völsungs. Það hefst með yngstu iðkendunum. Þeirra er framtíðin.
Hjálmar Bogi Hafliðason,

mótsstjóri

Curio-mótið
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Starf bocciadeildar Völsungs 2019 
Tíminn líður og enn er komið að því að skrifa í Jólablað Völsungs og segja 

frá því helsta úr starfi bocciadeildarinnar á starfsári 2019. Frábært ár að baki, 
æfingar og þjálfun nokkuð með hefðbundnu sniði, þjálfarar eru Rannveig 
Þórðardóttir og Kristján Valur, eins og áður hlaupa stjórnarmenn í skarðið og 
aðstoðuðu eftir þörfum. Æfingar hjá fötluðum eru tvisvar í viku, iðkendur eru 
allt að 20 og er mæting og ástundun góð, þá er einnig öflugt boccia-starf  hjá 
eldri borgurum en á þeirra vegum eru iðkendur um 30. 

Að venju sendi bocciadeild Völsungs myndarlegan hóp keppenda á öll helstu 
mót sem voru í boði og haldin eru á vegum ÍF.  Fyrsta mót ársins var 17. febrúar 
„Opna Húsavíkurmótið í boccia“, sem er fastur liður í starfi boccideildarinnar 
með góðum stuðningi Kiwanisklúbbsins Skjálfanda og var þetta 30. mótið frá 
upphafi. Kiwanismenn sáu um alla dómgæslu, merkingu valla og koma að 
undirbúningi mótsins.  

Mótið tókst í alla staði vel, góð þátttaka að venju er sýnir velvilja bæjarbúar og 
fyrirtæki en þetta er fjáröflun fyrir deildina í formi firmakeppni.  

Til leiks mættu 32 lið,  eins og á alvörumótum var fyrirkomulag þannig að fyrst  
var riðlakeppni og svo að lokum úrslit um sæti og öll liðin átta sem komust 
í úrslit hlutu vegleg verðlaun frá fyrirtækjum sem styrktu mótið.  En þau eru  
Norðlenska, Háriðjan, verslunin Salvía, Fosshótel, Salka veitingahús, Sjóböð 
Húsavíkur, Trésmiðjan Rein, Bennabúð og Norðursigling, að ógleymdum öllum 
sem styrktu mótið með því að senda lið í keppnina. Er þessum aðilum öllum  
þakkað fyrir stuðninginn.  

Húsavíkurmeistararnir í boccia  2019 varð „Lið Norðurþings-stjórarnir“ í því 
eru Kristbjörn Óskarsson kaffistofustjóri og Kristján Þór Magnússon sveitarstjóri. 
Að launum hlutu þeir glæsilegan farandbikar sem gefinn var á sínum tíma af  
Norðlenska ehf og var nú keppt um í sjöunda sinn. 

Einnig  var afhentur “Hvatningarbikar ÍF” sem hinn öflugi boccia-maður 
Einar Annel Jónasson hlaut að þessu sinni.  Bikarinn er farandbikar gefinn 
af  Íþróttasambandi fatlaðra og veittur árlega þeim einstaklingi sem að mati 
stjórnar bocciadeildar og þjálfara sýnir bestu ástundun, eljusemi í starfi  og 
góðar framfarir. Handhafi bikarsins var fyrst valinn 1995. 

Í mars var farið á Norðurlandsmót á Sauðárkróki en því hafði verið frestað í 
nóvember vegna veikinda. Völsungar mættu með sex sveitir í flokki fatlaðra  og 
eina sveit frá eldri borgurum í opnum flokki. Árangur var glæsilegur, B-sveit 
Völsungs með þeim Vilberg Linda og Sverri Sig. varð Norðurlandsmeistari  og A-sveit Völsungs í Opnum flokki, þeir Guðmundur 
Magnússon og Hreinn Jónsson náðu í silfur.

Þá var komið að Íslandsmótinu  í liðakeppni sem haldið var í Laugardalshöllinni 6.-7. apríl.  Um 20 manns fóru á vegum boccia-
deildarinnar og að venju farið suður á hópferðabíl frá Fjallasýn. 

Völsungar áttu tvær sveitir í  2. deild og  þrjár sveitir í  1. deild. Árangur allra sveitanna var góður og allir afskaplega sælir og glaðir 
með gengi okkar fólks á mótinu þó ekki tækist að komast alla leið á pall.

Í lok móts var svo að venju veglegt lokahóf í Gullhömrum þar sem menn nutu góðra veitinga, skemmtiatriða og dansað fram eftir 
kvöldi af miklu fjöri og síðan keyrt heim á mánudeginum. 

Næst var það hið árlega Hængsmót á Akureyri sem fór fram 3.-4. maí. Keppt var bæði í einstaklings- og sveitakeppni og kepptu 
Völsungar  í báðum flokkum,  með fjórar sveitir og 11 í einstaklings-keppni. Árangur var góður  þó ekki næðust verðlaunasæti. Á 
laugardagskvöldinu var síðan mjög veglegt lokahóf að vanda með veislumat, lifandi tónlist og ýmsum glæsilegum uppákomum í 
íþróttahöllinni.

Fyrsta mót haustsins  var svo hið árlega „Íslandsmót“ í einstaklingskeppni, sem að þessu sinni var haldið á Ísafirði  5.-6. október. Mikil 
eftirvænting var í hópnum  þegar lagt var á stað frá Borgarhólsskóla kl. 8 á föstudagsmorgun 4. okt. með rútu frá Fjallasýn, með í ferð 
voru tveir félagar okkar frá Viljanum á Seyðisfirði. Til Ísafjarðar var komið um kvöldmatarleytið og allir klárir á glæsilega setningarhátíð 
sem hófst kl. 21 í Íþróttahúsinu á Ísafirði. Eftir formlega setningu með marseringu keppenda, ræðuhöldum, söng og tónlistaratriðum 
var glæsileg flugeldasýning í frábæru veðri en mótshaldari var Íþróttafélagið Ívar á Ísafirði.  Síðan hófst keppni kl. 9:00 um morguninn 
og keppt tvo langa daga, laugardag og sunnudag.

Árangur Völsunga var frábær,  enginn féll niður um deild og nokkrir fóru upp um deild sem er góður árangur.  Í 4. deild komust þrír 
upp úr riðlakeppninni og í úrslit, þau Aron Fannar Skarphéðinsson, Sigurður Haukur Vilhjálmsson og Bryndís Edda Benediktsdóttir.  
Aron Fannar endaði svo í 3. sæti sem er frábært á hans 2. Íslandsmóti.  Í 3. deild vann svo Hildur Sigurgeirsdóttir  silfur sem er 
magnaður árangur hjá henni.                

Í 2. deildinni komust áfram í úrslit þau Anna María Bjarnadóttir og Vilberg Lindi Sigmundsson, sem er frábær árangur og að lokum 
spilaði Vilberg Lindi svo um bronsið en varð að láta í minni pokann að lokum.  Í 1. deildinni áttum við svo fjóra keppendur sem gekk 
nokkuð vel án þess þó að enda í verðlaunasætum. 

Að keppni lokinni fór svo fram verðlaunaafhending í öllum deildum og flokkum. Um kvöldið var mjög veglegt lokahóf að hætti 
Ísfirðinga sem erfitt verður að toppa. Góð skemmtiatriði, frábær matur og dansað langt frameftir. Þessir dagar á Ísafirði voru 
meiriháttar, allur aðbúnaður og mótshald til fyrirmyndar og allir skemmtu sér frábærlega. 

Síðasta mót ársins var svo Norðurlandsmótið 2019 sem haldið var að þessu sinni á Akureyri af Íþróttafélaginu  Eik. Völsungar mættu 
með fjölmennt lið að venju,  sjö sveitir í flokki fatlaðra  og ein sveit frá eldri borgurum í opnum flokki.  Árangur var glæsilegur, fimm lið 
áfram í úrslit i flokki Þroskasveita, B-sveitin  með þeim Vilberg Linda og Sverri Sig. urðu Norðurlandsmeistarar í annað sinn á árinui.  Í 
opnum flokki aftur silfur hjá fulltrúum eldri borgara þeim Guðmundi Magg og Hreini Jóns, réttnefndir “silfurdrengirnir”.

Til að bocciadeild Völsungs  geti starfað eðlilega þarf öflugt bakland og fjölda sjálfboðaliða. Nú er svo komið að „Frumkvöðlarnir“ 
sem starfað hafa með deildinni frá upphafi eru að fullorðnast og helltast úr lestinni, því auglýsum við eftir  nýju og áhugasömu fólki til 
að taka við merkinu og vinna með frábæru fólki og efla enn frekar íþróttastarf fatlaðra í Völsungi,

Vill boccideild Völsungs um leið og þakkað er fyrir liðið ár koma á framfæri bestu kveðjum og þökkum til allra sem stutt hafa deildina 
á liðnu starfsári.  

Gleðileg jól, og farsælt komandi ár.
f.h. bocciadeild ÍFV/Egill Olgeirsson

Boccia

IndrIðI og Ásgrímur, merkIsberar Völsungs Á mótsetnIngu
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Fagmaður
á heimavelli

Pacta lögmenn óska íbúum 
Norðurþings gleðilegrar hátíðar

pac ta . i s

Hallgrímur Jónsson
lögmaður

Hallgrímur Jónsson lögmaður Pacta á Húsavík veitir Húsvíkingum og Þingeyingum öllum almenna 

lögfræðiráðgjöf og þjónustu. Skrifstofan okkar er að Garðarsbraut 26, Framsýnarhúsinu, 2. hæð og 

opnunartími frá kl. 8 til 16 alla virka daga.

Hjá Pacta lögmönnum starfa á þriðja tug lögfræðinga og lögmanna á 14 starfsstöðvum víða um land.  

Pacta veitir einstaklingum, fyrirtækjum, sveitarfélögum og       

stofnunum alhliða lögfræðiþjónustu og ráðgjöf.

Hafðu samband við Hallgrím í síma 440 7900 og 789 2160 
eða á netfangið hallgrimur@pacta.is



Gle›ileg jól
farsælt komandi ár.
fiökkum vi›skiptin
á li›num árum.

Gle›ileg jól
og farsælt komandi ár.
fiökkum vi›skiptin
á li›num árum.

Gle›ileg jól
farsælt komandi ár.
fiökkum vi›skiptin
á li›num árum.

Gle›ileg jól
farsælt komandi ár.

Gleðileg jól
og farsælt komandi ár.

 Við þökkum viðskiptin á árinu..

Sögubrot af Völsungi
Þormóður Jónsson varð félagi 

í Völsungi árið 1929 og formaður 
þess frá árinu 1958. Hann var 
formaður félagsins í 20 ár eða til 
ársins 1978. Sem formaður hélt 
hann mjög vel utan um sögu 
félagsins og er mikið efni til eftir 
hann sem hann skráði niður. Þegar 
saga félagsins er skoðuð eru þetta 
með helstu heimildum og getum 
við félagar verið í mikilli þakkarskuld 
við Þormóð fyrir að hafa varðveitt 
og tekið þetta efni saman. 

Hér á eftir verður gripið niður 
í nokkrar frásagnir úr rituðum 
heimildum Þormóðs  um Völsung:

Hvar var Völsungur stofnaður?
Munnlegum heimildum ber 

ekki saman um hvar stofnfundur 
félagsins var haldinn. Segja sumir 
að hann hafi verið haldinn í gamla 
Pósthúsinu, aðrir í Tryggvaskála í gamla Sýslumannshúsinu og enn aðrir að hann hafi verið haldinn í gamla barnaskólahúsi Húsavíkur 
[Gamli skólinn stóð á lóð Borgarhólsskóla, rétt ofan við Borgarhól og var fluttur 1960 að Stóragarði 6 við hliðina á íþróttahöllinni. 
Gamli skólinn var vígður 2. nóvember 1908].

Í bréfi sem einn stofnandi félagsins, Gunnar Bjarnason, skrifaði 4. janúar 1968 segir hann: „Ég átti fátt afreka í þessu félagi (Völsungi) 
en vel man ég eftir stofnfundi í gamla skólahúsinu“. Gera má ráð fyrir að nokkrir drengir hafi komið saman til skrafs og ráðagerða 
fyrir stofnfundinn. Faðir Gunnars, Bjarni Benediktsson, kaupmaður og póstmeistari, réði húsum í Pósthúsinu og sýslumannshjónin, 
Þórunn og Júlíus Hafstein foreldrar Jakobs, fyrsta formanns Völsungs, réðu fyrir Tryggvaskála. Mjög líklegt að drengirnir hafi leitað til 
Benedikts Björnssonar, skólastjóra og fengið hjá honum leyfi til að halda stofnfund félagsins í skólahúsinu.

Félaginu var ætlað að vera heimur drengja og kemur það vel fram í fyrstu lögum þess. Þau voru í sex greinum, er hljóðuðu þannig:
1. grein: Félagsmenn mega ekki vera yngri en 10 ára og ekki eldri en 16 ára.
2. grein: Félagsmenn skulu greiða árstillag, 25 aura, á hverjum aðalfundi.
3. grein: Aðalfundur félagsins skal vera haldinn 12. apríl [stofndagur Völsung árið 1927] á hverju vori.
4. grein: Félaginu skal vera skipt í tvo flokka á hverri æfingu sem haldin er og skulu þeir flokkar keppa saman.
5. grein: Formaður skal skipa á hverjum fundi fundarstjóra, sem stjórnar fundinum.
6. grein: Halda skal fundi annan sunnudag í hverjum mánuði ef ekkert er til fyrirstöðu og skal formaður kalla saman aukafund ef þörf 

er á.
Drengirnir urðu athafnasamir í félagsstarfi sínu. Þeir æfðu íþróttir af áhuga og skiptu sér í tvo flokka samkvæmt 4. grein samþykkta 

félagsins.

Félagsmerki Völsungs
Jakob Hafstein [fyrsti formaður Völsungs] teiknaði félagsmerki Völsungs og enn þann dag í dag er það merki félagsins enda þykir 

merkið bæði stílhreint og sígilt.  Merkið er með grænum grunnfleti, á fletinum er hnöttur í brúnum lit og umhverfis hnöttinn eru 
upphafsstafir félagsins, Í.F.V. í hvítum lit. 
Strax á á öðru starfsári félagsins var kosin 
nefnd til að huga að búningi fyrir félagið. Í 
áranna rás hafa búningar félagsins tekið 
breytingum en græni liturinn í grunnfleti 
félagsmerkisins hefur ætíð einkennt þá.

F.h. sögunefndar,
Ingólfur Freysson



Meistaraflokkar í knattspyrnu
Meistaraflokkur karla
Tímabilið 2019 hófst á hefðbundinn hátt hjá meistaraflokki karla. Langt undirbúningstímabil með Kjarnafæðismóti, æfingaleikjum, 
Lengjubikar og mjög góðri æfingaferð til Spánar.

Strax var ljóst að enn yrðu talsverðar mannabreytingar á liðinu en við erum að verða vanir því. Ljóst var að Travis Nicklaw, Aron 
Dagur, Eyþór Trausta, Arnþór Hermanns, Victor Svensson og Balli Qta yrðu ekki með frá fyrra ári. Einnig var Sæþór Olgeirs með 
okkur seinnihlutann á síðasta ári og fengum við að vita að hann yrði ekki lánaður til okkar aftur. Þetta voru stórir bitar og erfitt að fylla 
í skörðin.

Við reyndum þó okkar besta og góðir menn komu til liðs við okkur þetta árið. Valdes í markinu. Fox í vörnina og Akil í sóknina ásamt 
Sverri Hjaltested sem kom að láni frá Val. Það var þó erfitt að eiga við forföllin snemma á tímabilinu er við misstum lykilmenn í meiðsli. 
Bergur og Sigvaldi heltust fljótlega úr lestinni ásamt Ólafi Jóhanni um mitt tímabil. Á svipuðum tíma og við missum svo Ásgeir 
Kristjánsson til USA í skóla. Þó það sé áberandi vælutónn í þessu þá er ljóst að þjálfari og stjórn eiga erfitt með að hundsa framlag 
þeirra sem komu í staðinn. Bæði ungir og aðeins reyndari komu inn í liðið og skiluðu sínum hlutverkum. Liðið náði að hanga í efstu 
liðum framyfir mitt mót en þá misstum við af toppbaráttunni og töpuðum of mörgum stigum. Enduðum um miðja deild og ljóst að 
við náðum ekki markmiðum okkar.

Varnarleikur og markvarsla voru heilt yfir í fínu lagi í sumar þó við séum alltaf frekar svekktir með mörk fengin á okkur. En að hafa 
haldið sex sinnum hreinu er ansi sterkt. Við náðum ekki að skora mikið í sumar og það er okkur ólíkt. Það er algjörlega klárt mál að 
mannskapurinn er staðráðinn í að gera betur í sóknarleiknum árið 2020. Hann á að vera okkar aðalsmerki.

Liðið átti skemmtilega bikarkeppni árið 2019 sem toppaði með frábærum degi og góðri frammistöðu í 16 liða úrslitum á Húsavíkurvelli 
gegn langbesta liði landsins í ár, KR. Klaufamistök og óheppni undir lok leiksins urðu til þess að Íslandsmeistarar KR komust loks yfir 
gegn okkar mönnum. Leiknum lyktaði með 2-0 sigri en frammistaða liðsins í leiknum var til fyrirmyndar og erfitt að setja mikið út á 
hana. Fjöldi fólks í brekkunni og góð stemning. Góður, skemmtilegur og eftirminnilegur dagur.

Það má margt bæta og laga hjá öllum liðum. Þar erum við Völsungar að sjálfsögðu engin undantekning. Þjálfarar og leikmenn 
einbeita sér að því sem gerist á vellinum og æfa og reyna að laga það sem þarf á þeim vettvangi. Stjórn og stuðningsaðilar eru svo 
þeir sem gera öllum kleyft að vinna sína vinnu. Stuðningsmenn ýta svo undir rassinn á öllu saman og geta oft gert gæfumuninn í 
leikjum og við stigasöfnun almennt. Það eru allir staðráðnir að gera betur á næsta tímabili.

Það urðu tímamót eftir tímabilið er Haukur Eiðsson lét af störfum sem formaður meistarafloksráðs karla hjá Völsungi. Haukur og Unnur 
hafa unnið ótrúlega mikið og fórnfúst starf fyrir félagið og liðið og eiga hrós skilið. Það verður mikil eftirsjá af þeim úr starfinu og 
vonandi að við sjáum nú ekki alveg á bak þeim þó þau hafi kippt árunum úr keypnum um stundarsakir. Vil nota þetta tækifæri hér og 
þakka þeim sérstaklega fyrir þeirra framlag og samstarfið á liðnum árum.

Maður kemur í manns stað og nýtt fólk og ferskir vinda leika nú um Húsavíkurvöll og það er okkar sem fyrir erum að aðstoða þá 
sem nýir eru að koma inn í félagið okkar að hjálpa til. Bæði stjórnarmenn, áhugafólk sem vill rétta til hjálparhönd og auðvitað nýja 
leikmenn líka. Bæði unga sem aldna. Knattspyrnan er gríðarlega stórt fyrirtæki á Húsavík og veltan mikil þó við séum að reka liðið 
okkar á algjörum lágmarksfjárhæðum miðað við önnur lið. Knattspyrnan er flaggskip Völsungs og við eigum að vera stolt af því sem 
hún stendur fyrir. Það er gaman að taka þátt í félagsstarfi og öll erum við Völsungar. Ég vil því að lokum hvetja alla sem hafa minnsta 
áhuga á að taka þátt í starfinu með okkur. Það eru til ótal störf, smá og stór. Hafið samband við okkur eða skrifstofuna og takið þátt. 
Það er bæði gaman og gefandi.
Þjálfarar og leikmenn meistaraflokks karla hjá Völsungi óska öllum sem þetta lesa gleðilegra jóla og farsæls komandi árs!

2. flokkur karla 2019
Það var ljóst að við mættum ekki við miklum meiðslum ef við ættum ná að halda úti 2. flokki karla þriðja árið í röð hér á Húsavík. 
Hópurinn er aldrei stór en við viljum samt gera það sem í okkar valdi stendur til að halda úti liði í þessum aldursflokki. Teljum það afar 
mikilvægt fyrir knattspyrnuna í Völsungi.

Forföll í m.fl.karla urðu til þess að ungir leikmenn 2. flokks tóku enn meiri þátt í m.fl. en gengur og gerist. Það er gott mál og blessað 
en þá ríður á að eiga góðan 3. flokk sem getur þá aðstoðað 2. flokkinn þegar vantar leikmenn. Það blessaðist allt saman og mikilvægar 
mínútur sem ungir leikmenn fengu bæði á 2. flokks og 3. flokks aldri í sumar.

Liðið spilaði heilt yfir vel og hvikaði ekki frá áherslum þjálfaranna um leikstíl og sóknaruppbyggingu. Afar mikilvægt að ungir leikmenn 
læri strax hvað og hvernig skal spila og efla sína færni og tækni í þeirri aðferð sem notuð er í meistaraflokki. Þetta hefur gengið vel 
enda koma leikmenn 2. flokks vel inn í leiki meistaraflokks og betur undirbúnir en víða annars staðar. Á þessu græða allir og færni 
okkar eykst.

Hópurinn var skemmtilegur og aldrei kvart eða kvein yfir allskonar breytingum og erfiðum ferðalögum sem innifólu jafnvel tvo erfiða 
leiki sömu helgina fyrir sunnan. Þetta eru miklir harðjaxlar sem leggja mikið á sig og ætla sér að ná lengra. Það verður spennandi að 
fylgjast með þeim á næstu árum.

Við bindum vonir við að þeir leikmenn sem hafa spilað mikið í 2. flokki síðustu þrjú árin skili sér enn öflugri í meistaraflokks starfið hjá 
okkur og styrki hópinn þar enn frekar. Þegar sjáum við þess merki og það er vonandi að svona haldi þetta áfram. Þetta er skemmtilegur 
hópur og metnaðarfullur og skylda okkar Völsunga að standa vörð um þessa stráka og aðstoða þá í sinni knattspyrnuiðkun. Það er 
alveg morgunljóst að það fáum við til baka ef vel er að málum staðið.

Þjálfarar og leikmenn 2. flokks karla óska öllum gleðilegra jóla og farsæls nýs árs!



Meistaraflokkur kvenna
Árið 2019 var mjög gott ár hjá meistaraflokki kvenna.  Þær tóku þátt í 
Lengjubikarnum, Mjólkurbikarnum og Íslandsmótinu í 2. deild.
Í byrjun árs fór leikmannahópurinn að taka á sig mynd og eins og áður 
var hann skipaður mjög reynslumiklum leikmönnum í bland við unga og 
efnilega leikmenn sem voru að hefja sinn meistaraflokksferil.
Á undirbúningstímabilinu tóku þær þátt í Lengjubikarnum og enduðu þær 
í öðru sæti í sínum riðli með jafn mörg stig og liðið í fyrsta sæti en þar sem 
þær voru með lakara markahlutfall komust þær ekki áfram.
Liðið fór einnig í æfingaferð til Spánar í apríl og sú ferð gerði mikið fyrir 
hópinn.  Þar æfði hópurinn við frábærar aðstæður og einnig náðist að hrista 
hópinn vel saman fyrir tímabilið. 
Þegar heim var komið bættust þrír leikmenn í hópinn.  Það voru Niamh Coombes, markmaður frá Írlandi, Linsi Taylor, miðjumaður 
frá Skotlandi og Aimee Durn, miðju- og sóknarmaður frá Englandi.  Þetta var góður liðstyrkur og pössuðu þessir leikmenn vel inn í 
leikstíl okkar stelpna.
Á vordögum tók liðið þátt í Mjólkurbikarkeppninni þar sem þær komust í 16 liða úrslit en töpuðu þar fyrir Pepsimaxdeildarliðinu Þór/
KA.
Tímabilið hófst og fljótt kom í ljós hvert stefndi.  Hver sigurinn á fætur öðrum leit dagsins ljós.  Í lok móts stóðu stelpurnar svo uppi 
sem sigurvegarar í 2. deild kvenna.  Þær fóru í gegnum deildina án taps og sigruðu deildina með yfirburðum, unnu ellefu leiki og 
gerðu eitt jafntefli. 
Á lokahófi meistaraflokkanna var Harpa Ásgeirsdóttir valin besti leikmaðurinn, Árdís Rún Þráinsdóttir valin efnilegasti leikmaðurinn og 
Arnhildur Ingvarsdóttir valin Völsungur ársins.
Á lokauppgjöri 2. deildar þar sem þjálfarar og fyrirliðar kusu voru Harpa Ásgeirsdóttir, Linsi Taylor og Guðrún Þóra Geirsdóttir valdar 
í lið ársins.  Guðrún Þóra var einnig valin efnilegasti leikmaður 2. deildar og John Andrews valinn þjálfari ársins.  Auk þess fengu sjö 
aðrir leikmenn liðsins tilnefningar í lið ársins.
Það er alveg ljóst að þetta ár er besta ár í sögu kvennaknattspyrnu hjá Völsungi.  Liðið gjörsigraði 2. deild kvenna og fór upp í 1. deild 
en þetta er í fyrsta skipti sem kvennalið Völsungs í  knattspyrnu fer upp um deild.
Liðið var í mjög góðu leikformi og náði vel saman með bæði ungum og sprækum stelpum og svo eldri og reyndari leikmönnum.  Þar 
átti þjálfarinn John Andrews stóran þátt.  Í lok tímabilsins ákvað John að framlengja ekki samning sinn og hélt á brott til annara starfa.  
Við þökkum honum kærlega fyrir hans störf þessi tvö tímabil sem hann var hér hjá okkur og óskum honum velfarnaðar í nýju starfi.  Það 
er alveg ljóst að hann náði að lyfta kvennaknattspyrninni á hærra plan hér á Húsavík.
Nýr þjálfari, Aðalsteinn Jóhann Friðriksson hefur nú tekið við liðinu.  Alli Jói eins og hann er kallaður er reynslumikill þjálfari yngri flokka 
hjá Völsungi og tekst nú í fyrsta skipti á við þjálfun meistaraflokks.
Spennandi tímar eru framundan hjá liðinu þar sem það mun spila í 1. deild eða Inkasso deildinni næsta sumar.  Það verður gaman 
að fylgjast með þeim þar og munum við fá fullt af flottum liðum í heimsókn. Ég ykkur til að kíkja á völlinn næsta sumar, sýna þannig 
stelpunum stuðning og horfa á flottar stelpur í fótbolta.
Að lokum viljum við þakka öllum þeim sem styrktu liðið á einn eða annan hátt á síðasta tímabili.                       
Án ykkar væri þetta ekki hægt.

Fyrir hönd meistarafokksráðs kvenna,                                                                                                                                   
Sóley Sigurðardóttir
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