HÚSAVÍKURVÖLLUR
LEIKSKRÁ KNATTSPYRNUDEILDAR MFL.VÖLSUNGS
4. tbl. 2019

SEAFOOD ehf
SEAFOOD

2. deild karla

Laugardagur 22. júní

Kl. 14:00

Völsungur - Leiknir F
2. deild kvenna

Laugardagur 22. júní

Kl. 16:30

Völsungur - Sindri
Allir að mæta í grænu á völlinn!
Grillið á sínum stað.

Nú er fótboltasumarið komið á fullt og meistaraflokkarnir búnir að leika rétt um
þriðjung af leikjum sínum í Íslandsmóti. Meistaraflokkur karla hefur leikið 7 leiki af
22, eru með 13 stig og sitja í 2.-4. sæti sem stendur tveimur stigum frá toppsætinu í 2.
deild karla. Meistaraflokkur kvenna hefur leikið 4 leiki af 12, eru með 12 stig og sitja
í efsta sæti 2. deildar kvenna.
Um helgina munu liðin leika mikilvæga leiki í baráttu um toppsætin í deildunum.
Strákarnir munu taka á móti Leikni F sem situr í efsta sæti sem stendur og geta með
sigri komist upp í efsta sæti deildarinnar. Leiknir hafa byrjað tímabilið feikna vel og
eru taplausir sem stendur. Stelpurnar fá Sindra í heimsókn og með sigri geta þær styrkt stöðu sína
í toppsætinu enn frekar. Þetta er í annað skiptið í sumar sem Sindrastelpur koma í heimsókn en við
lögðum þær að velli í bikarnum.
Sumarið hefur farið vel af stað, ágætis mæting hefur verið í brekkuna á heimaleikjum. Stuðningur
við liðin er mikilvægur og getur skipt sköpum í jöfnum leikjum. Í sumar erum við með lið sem geta
náð langt og verið í baráttu um efstu sætin í sínum deildum. Því er enn mikilvægara að við fjöl
mennum í brekkuna og hvetjum liðin áfram á jákvæðan hátt. Sjoppan verður á sínum stað og gæða
borgararnir frá Norðlenska verða fáanlegir í allt sumar.
Ég vil nota tækifærið og þakka öllum þeim sem vinna í kringum félagið. Það er gaman og gefandi að
vinna í kringum íþróttir. Það geta allir gert eitthvað og um að gera að hafa samband ef áhugi ef fyrir
hendi að taka þátt í öflugu og skemmtilegu starfi. Styrktaraðilar eru mikilvægur partur af starfinu og
vil ég þakka öllum þeim sem styðja félagið.
Starfið er öflugt og staðfestist það með fjölda uppalinna leikmanna sem hafa tekið þátt í leikjum
meistaraflokka á timabilinu. Samtals hafa 45 leikmenn tekið þátt í verkefnum meistaraflokka í
sumar. 39 af þessum 45 hafa farið í gegnum yngri flokka starf félagsins.
Það eru forréttindi að geta mætt á völlinn og séð Völsunga spila. Mætum og styðjum okkar lið.
Áfram Völsungur!		
Jónas Halldór Friðriksson, framkvæmdastjóri Völsungs
Staða - 2. deild karla

Staða - 2. deild kvenna

H Ú S A V Í K

Leikskrá meistaraflokks Völsungs í knattspyrnu 2019

Næstu leikir meistaraflokka
Dags.
27. júní 19:15
6. júlí 14:00
8. júlí 19:15

Kl.
2. deild kk		
2. deild kk		
2. deild kvk		

Völlur
Sauðárkróksvöllur
Húsavíkurvöllur
Boginn			

Leikur
Tindastóll - Völsungur
Völsungur – Selfoss
Hamrarnir - Völsungur

Næstu leikir yngri flokka
Dags. Kl.
19. júní 17:00
20. júní 16:00
20. júní 18:00
23. júní 14:00
24. júní 16:00
26. júní 15:00
26. júní 16:50
30. júní 16:00

4. fl kk		
5. fl kvk
3. fl kk		
2. fl kk		
5. fl kk		
6. fl kvk
5. fl kvk
3. fl kk		

Völlur
Húsavíkurvöllur		
Blönduósvöllur		
Fellavöllur			
Húsavíkurvöllur		
Húsavíkurvöllur
Sauðárkróksvöllur		
KA-völlur			
Húsavíkurvöllur		

Leikur
Völsungur – KF/Dalvík
Kormákur/Hvöt – Völsungur
Höttur – Völsungur
Völsungur – Breiðablik
Völsungur – Kormákur/Hvöt
Hnátumót
KA – Völsungur
Völsungur – Njarðvík

Bjarni Fannberg
Jónasson Pípari

FLÍSAVERSLUN · AKUREYRI · VIDD.IS

20. júní 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

