HÚSAVÍKURVÖLLUR
LEIKSKRÁ KNATTSPYRNUDEILDAR MFL.VÖLSUNGS
10. tbl. 2019

SEAFOOD ehf
SEAFOOD

2. deild karla

Laugardagur 21. ágúst

Kl. 14:00

Völsungur - Þróttur V
Grillið verður á sínum stað.

Góðan daginn kæru Húsvíkingar, þetta er Kaelon Fox í karlaliðinu. Næstu
helgi leikum við síðasta leik tímabilsins og verður hann á heimavelli. Til
finningin er súrsæt svona þegar tímabilinu er að ljúka þar sem ég mun komast
aftur í faðm fjölskyldunnar í Bandaríkjunum.
Síðan ég kom til Húsavíkur í apríl hefur samfélagið tekið vel á móti mér. Ég
hef eignast frábæra vini og langar mig að nota tækifærið og þakka ykkur fyrir
það hvernig þið tókuð á móti okkur og komuð fram við okkur „útlendingana“
í liðinu (Akil, Valdes og mig).
Þegar ég kom frá Bandaríkjunum kunni ég ekki stakan staf í Íslensku og var smá stressaður
að flytja í nýtt land sem ég hafði aldrei heimsótt áður. Ég hef ferðast mikið um ævina en
að flytja í nýtt land í 6 mánuði var stór ákvörðun fyrir mig. Frá fyrsta degi hefur mér verið
vel tekið, ekki bara af liðinu heldur foreldrum, börnum og stuðningsmönnum sem búa á
Húsavík.
Völsungur hefur aðstoðað mig við að hefja knattspyrnuferilinn og mun ég aldrei gleyma
fólkinu og andlitunum sem gerðu það að veruleika. Hvort sem þið sjáið mig á vellinum eða
á förnum vegi vill ég að þið vitið að liðið er þakklátt fyrir stuðning ykkar.
Að lokum hef ég eina ósk og er hún að sjá ykkur öll á vellinum á laugardaginn klukkan
14:00. Það skiptir okkur leikmennina í liðinu miklu máli að fá góðan stuðning.
Frá ykkar uppáhalds Bandaríkjamanni í liðinu, takk fyrir frábært tímabil.
Áfram Völsungur!

Kær kveðja.
Kaelon P. Fox

Æfingar yngri flokka í knattspyrnu hefjast að nýju
eftir flokkaskipti mánudaginn 23. september.
Æfingataflan verður auglýst um helgina
á fésbókarsíðu félagsins.

H Ú S A V Í K

Leikskrá meistaraflokks Völsungs í knattspyrnu 2019

Lokahóf yngri flokka í knattspyrnu
Fer fram föstudaginn 20. september
kl. 17:00 við íþróttavellina.
Hófið verður með hefðbundnu sniði þar sem
iðkendur hljóta viðurkenningar
og öllum síðan boðið í pylsuveislu á eftir.

Sjáumst á vellinum á föstudaginn.
Bjarni Fannberg
Jónasson Pípari

FLÍSAVERSLUN · AKUREYRI · VIDD.IS

19. september 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
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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

