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6. tbl. 2019
LEIKSKRÁ KNATTSPYRNUDEILDAR MFL. VÖLSUNGS

2. deild karla
Laugardagur 27. júlí

Kl. 14:00
Völsungur - Kári

2. deild kvenna
Föstudagur 26. júlí

Kl. 19:15
Völsungur - Hamrarnir

2. deild karla
Miðvikudagur 31. júlí

Kl. 19:15
Völsungur - Fjarðabyggð

SEAFOOD ehf
SEAFOOD

Frítt á mæruleikina í boði 
eftirtalinna fyrirtækja:

Mæruleikur!

Mæruleikur!



Leikskrá meistaraflokks Völsungs í knattspyrnu 2019

Völsungur, já hvað er Völsungur, Völsungur er klárlega einn ef hornsteinum þessa 
samfélags og hefur verið frá stofnun félagsins 1927.
Án Völsungs og alls þess góða fólks sem unnið hefur óeigingjarnt starf í þágu 
 félagsins í gegnum tíðina væri þetta bæjarfélag/samfélag verulega fátækara og er 
full ástæða til að þakka öllu þessu fólki fyrir þeirra framlag til félagsins.
Nú þegar leiktímabilið er hálfnað hjá strákunum og staðan kannski ekki alveg eins 
og menn hefðu viljað sjá og allra síst þeir sjálfir, sem búnir eru að fórna annsi 

 mörgum klukkutímum í þetta verkefni sem keppnistímabilið er. 
Staðan er samt ekki verri en það, að einungis fimm stig eru í annað sætið og sex í efsta sætið, langar 
mig því að minna þá á að allt er hægt með dugnaði, aga og eljusemi og vil ég þar minnast á tímabilið 
1986 (veit svo sem að ekki voru allir leikmenn liðsins fæddir þá) en að fyrri umferðinni lokinni var 
liðið í sjöunda sæti og ekki margir sem höfðu trú á því að liðið færi upp í efstu deild.
Í seinni umferðinni tapaðist einungis einn leikur og fyrir lokaumferðina var ljóst að VÖLSUNGUR 
var kominn í efstu deild, sem varð bara enn betra eftir þá umferð og VÖLSUNGUR tryggði sér efsta 
sætið, sannanlega rúsínan í pylsuendanum og bærinn fór gjörsamlega á hvolf af fögnuði.
Árangur næst ekki af sjálfu sér og ljóst að menn verða að leggja verulega meira á sig seinni hluta 
tímabilsins til að draumurinn um að fara upp um deild rætist.
Ef hver og einn hugsar um sig og er tilbúinn að fórna sér fyrir  liðsheildina, já því um það snýst þetta 
LIÐSHEILDINA þannig ná menn árangri.
Hjá stelpunum er mótið einnig hálfnað, eru þær taplausar og hafa einungis gert eitt jafntefli. Liðið 
situr í 2. sæti og á þrjá leiki til góða á liðið sem situr í efsta sæti. Stelpurnar verða að halda áfram að 
leggja hart að sér til að tryggja eitt af efstu tveimur sætum deildarinnar. 
Að lokum vil ég segja þetta, ef hver og einn leikmaður getur sagt við sjálfan sig að leik loknum 
„ég lagði mig allan fram og gerði mitt allra besta fyrir liðið“ þá er aldrei hægt að fara fram á meira.
Og aldrei gleyma því hve gaman er eftir sigurleiki.       Sigmundur Hreiðarsson

H Ú S A V Í K

Staða - 2. deild karla Staða - 2. deild kvenna



25. júlí 2019

Næstu leikir meistaraflokka 
Dags.        Kl.                                          Völlur  Leikur
10. ágúst 14:00 2. deild kk Hertz völlurinn  ÍR – Völsungur
11. ágúst 14:00 2. deild kvk Vilhjálmsvöllur  F/H/L – Völsungur

Næstu leikir yngri flokka 
Dags.    Kl.                                                  Völlur      Leikur
27. júlí 16:15 2. fl KK Húsavíkurvöllur Völsungur – Njarðvík
30. júlí 18:00 3. fl  Húsavíkurvöllur Völsungur – Reynir/Víðir
8. ágúst 18:30 4. fl kk  Húsavíkurvöllur Völsungur – F/L
9. ágúst 18:00 3. fl  Europcarböllurinn Reynir/Víðir – Völsungur
10. ágúst10:00 3. fl   Leiknisvöllur  Leiknir R. – Völsungur
11. ágúst16:16 2. fl kk  Húsavíkurvöllur Völsungur – ÍR/Léttir

hollehf@hollehf.is

FLÍSAVERSLUN · AKUREYRI · VIDD.IS

Bjarni Fannberg 
Jónasson Pípari

Völsungssjoppan 
verður á bryggjunni 

á Mærudögum.



Leikskrá meistaraflokks Völsungs í knattspyrnu 2019

* Loftkælitæki

* Varmadælur

* Kæli og frystibúnaður

* Raflagnir

* Stálsmíði

KÆLIÞJÓNUSTA AKUREYRAR ehf

Freyjunes 10  /  603 Akureyri  /  Sími: 777-1800

Einingahús
Sökkulkerfi
Gólfhitakerfi

Guðmundur Halldórsson
málarameistari
Sími 862 3213

ehf.

KALDAKVÍSL ehf.

HÚSAVÍK

STARFSMANNAFÉLAG
HÚSAVÍKUR
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[  Bílaleiga Akureyrar Europcar ]

PANTONE

Æskilegt er að merkið sé notað í lit þar sem mögulegt er

PANTONE 348C

PANTONE 109C

PANTONE  286C

CYAN 22%  /  MAGENTA 0%  /  YELLOW 100%  /  BLACK 8%

CYAN  %  /  MAGENTA 0%  /  YELLOW 0%  /  BLACK 100%

CYAN  %  /  MAGENTA 0%  /  YELLOW 0%  /  BLACK 100%

CMYK - �órlitur

Svarthvítt

Á svörtum grunni

Dalakofinn

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

Símar 464 2500 & 892 3436

Fiskbúð 
Húsavíkur

S.775 0744


