HÚSAVÍKURVÖLLUR
LEIKSKRÁ KNATTSPYRNUDEILDAR MFL.VÖLSUNGS
1. tbl. 2019

SEAFOOD ehf
SEAFOOD

2. deild karla

Laugardagur 25. maí

Kl. 14:00

Völsungur - ÍR
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Aðgangseyrir 1.500,Grillið á sínum stað á meðan leik stendur.
Hambó og gos á 1.500,-

Jói Kristinn hittir stuðningsmenn
45 mín. fyrir leik í vallarhúsinu.
úinn
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Sala ársmiða á heimaleiki Völsungs
er í fullum gangi og er hægt
að kaupa þá á skrifstofu félagsins
í vallarhúsi og á heimaleikjum
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a?

Knattspyrnusumarið 2019 er hafið og tímabilið komið á fulla ferð.
Eftir hörmungarbyrjun í mótinu gegn Kára á útivelli hafa strákarnir heldur
betur snúið við taflinu með góðum sigrum gegn Vestra heima og Fjarðabyg
gð á útivelli. Liðið er að slípast betur saman og það er hugur í mönnum hér
hjá Völsungi.
Strákarnir hafa lagt mikið á sig í vetur og ætla sér að gera enn betur en í
fyrra. Þó við höfum séð á bak nokkrum sterkum félögum frá síðasta tímabili
þá hafa komið til okkar öflugir leikmenn til að fylla skarðið. Þeir aðlagast vel og það verður
erfitt að mæta okkur þegar liðið verður enn samstilltara og leikmenn þekkja betur inn á
hvern annan.
Það er ekki sjálfgefið að halda úti bæði mfl og 2.fl karla á stað eins og Húsavík. Æfinga
hópur þessara liða telur 31 leikmann og aðeins 4 hafa ekki komið upp í gegnum yngri
flokka starf Völsungs. Það er mikil og skrautleg fjöður í hatt félagsins okkar. Eitthvað sem
við Húsvíkingar ættum að vera stoltir af.
Næsta verkefni er ÍR en þeir komu niður úr Inkasso sl. haust. Það er ærið verkefni enda
pressa á þeim liðum sem falla að vera í efstu sætunum á næsta tímabili. Okkar menn eru
hinsvegar lítið að hugsa um það og í raun lítið að velta andstæðingunum fyrir sér. Þeir eru
að finna beinu brautina og ætla að halda sig á henni. Það er kraftur og meðbyr með okkur
og vonandi bætist enn í það úr brekkunni á laugardaginn. Hvetjum því alla til að leggja leið
sína á völlinn og sjá strákana leggja allt í sölurnar fyrir liðið sitt, Völsunga nær og fjær og
Húsavík.
Í bikarkeppninni horfum við fram á spennandi verkefni á fimmtudaginn í næstu viku, Upp
stigningardag kl.14:00. Það er auðvitað tóm þvæla að spá nokkuð í þeim leik áður en ÍR
leikurinn hefst en ágætt að nota tækifærið og minna á þennan skemmtilega stórviðburð hér
á Húsavíkurvelli. Það er langt síðan Völsungur komst áfram í 16 liða úrslit í Bikarnum og
því fagnaðarefni þegar það gerist. Ekki síst þegar stórlið KR kemur í heimsókn með okkar
menn, þá Pálma Rafn Pálmason og Aron Bjarka Jósepsson innanborðs.
Við hvetjum fólk til að taka daginn frá, mæta snemma í grillið í hádeginu, heyra þjálfara
liðanna fara yfir hlutina og njóta svo þessa merka viðburðar í brekkunni með öðrum
Völsungum. Það er alveg kristaltært að strákarnir okkar ætla sér að leggja vesturbæinga í
þessari umferð og fara lengra í keppninni. Það er allt hægt í fótbolta!
Áfram Völsungur!
Jóhann Kristinn Gunnarsson
Þjálfari meistar- og 2. flokks karla
Bjarni Fannberg
Jónasson Pípari

H Ú S A V Í K

Leikskrá meistaraflokks Völsungs í knattspyrnu 2019

Næstu leikir
Dags.
30. maí 14:00
31. maí 19:15
02. júní 16:00

Kl.
Mjólkurbikar kk
Mjólkurbikar KVK
2. deild karla		

Völlur		
Húsavikurvöllur
Þórsvöllur		
Nesfisk-völlurinn

Leikur
Völsungur - KR
Þór/KA - Völsungur
Víðir - Völsungur

Mjólkurbikarinn
30.5.2019

Kl. 14.00
á Húsavíkurvelli

Tökum daginn frá
og gerum daginn eftirminnilegann.
Aðganseyrir: 1.500,- (ársmiðar gilda ekki á bikarleiki)
Upphitun hefst 11.30 í Vallarhúsinu

FLÍSAVERSLUN · AKUREYRI · VIDD.IS

16. maí 2019

MYK - fjórlitur
CYAN 22% / MAGENTA 0% / YELLOW 100% / BLACK 8%
CYAN % / MAGENTA 0% / YELLOW 0% / BLACK 100%
CYAN % / MAGENTA 0% / YELLOW 0% / BLACK 100%

Einingahús
Sökkulkerfi
Gólfhitakerfi
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Fiskbúð

Húsavíkur
S.775 0744

ehf.

svörtum grunni

KÆLIÞJÓNUSTA AKUREYRAR ehf

HÚSAVÍK

* Loftkælitæki
STARFSMANNAFÉLAG
* Varmadælur
HÚSAVÍKUR
* Kæli og frystibúnaður
* Raflagnir
* Stálsmíði

Dalakofinn

Freyjunes 10 / 603 Akureyri / Sími: 777-1800

ONE
Guðmundur Halldórsson
málarameistari
Sími 862 3213

PANTONE 647 C

BLACK 72%

K - FJÓRLITUR

KALDAKVÍSL ehf.

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

BLACK 72%

THVÍTT Leikskrá meistaraflokks Völsungs í knattspyrnu 2019

Símar 464 2500 & 892 3436

