HÚSAVÍKURVÖLLUR
LEIKSKRÁ KNATTSPYRNUDEILDAR MFL.VÖLSUNGS
7. tbl. 2019

SEAFOOD ehf
SEAFOOD

2. deild karla
Laugardagur 17. ágúst

Kl. 16:00

Völsungur - Víðir
2. deild kvenna
Sunnudagur 18. ágúst

Kl. 16:00

Völsungur - Grótta
Grillið verður á sínum stað.

Nú er farið að styttast í annan endann á sumrinu hjá okkur í meistara
flokki kvenna. Það er óhætt að segja að sumarið sé búið að vera gott og
eiginlega bara algjör snilld. Við erum taplausar eftir 9 leiki og búnar að
vera á toppi deildarinnar frá upphafi. Þrátt fyrir frábært gengi og góða
stemmningu innan liðsins virðist þessi velgengni ekki vera að ná til
fótboltaáhugamanna hér á Húsavík. Því miður er okkar tilfinning sú að
alltof fáir sem telja sig vera Völsunga eða fótboltaáhugamenn hafi áhuga
á stöðunni sem við erum í og hafa jafn vel ekki einu sinni mætt á völlinn
hjá okkur í sumar. Okkur finnst meira rætt um deildina hjá strákunum
og þeirra gengi og lítið hefur heyrst um okkar frammistöðu. Mikill munur hefur verið á
mætingu á leiki hjá okkur og körlunum.Það eru nánast bara foreldrar eða skyldfólk leik
manna sem láta sig varða að meistaraflokkur kvenna sé að spila. Það væri rosalega gott
að finna fyrir meiri stuðningi frá bæjarbúum því það er svo miklu skemmtilegra þegar
vel gengur að njóta þess með sem flestum. Gleymum því ekki að um 100 ungar stelpur
eru að æfa fótbolta með Völsungi sem að við reynum að vera fyrirmyndir fyrir. Næstu
helgi eigum við leik gegn Gróttu sem sitja í 3. sæti í deildinni. Þetta er næst síðasti heima
leikurinn okkar og með sigri í honum höldum við toppsætinu. Það væri afar gaman að sjá
sem flesta á vellinum á sunnudaginn og taka þannig þátt í þessu skemmtilega sumri hjá
okkur í meistaraflokki kvenna.
Sjáumst á vellinum.
Fyrir hönd leikmanna í mfl. kvk.
Harpa Ásgeirsdóttir fyrirliði
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.
21. ágúst
24. ágúst
25. ágúst

Kl.
18:00 2. deild kk
16:00 2. deild kvk
16:00 2. deild kk

Völlur		
Dalvíkurvöllur
Sindravellir
Húsavíkurvöllur

Leikur
Dalvík/Reynir – Völsungur
Sindri – Völsungur
Völsungur – KFG

Næstu leikir yngri flokka
Dags. Kl.
15. ágúst
16. ágúst
16. ágúst
16. ágúst
16. ágúst
20. ágúst

15:00
19:00
17:00
17:00
16:00
16:00

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

Völlur
KA-Völlur		
Húsavíkurvöllur
Hvammstangavöllur
Ólafsfjarðarvöllur
Húsavíkurvöllur
Húsavíkurvöllur

Leikur
Úrslit pollamóts
Völsungur – Höttur
Kormákur – Völsungur
KF/Dalvík – Völsungur
Völsungur – Þór
Völsungur – Grindavík

Við hvetjum fólk til að taka sér rúnt á Dalvík og styðja liðið til sigurs!
Bjarni Fannberg
Jónasson Pípari

FLÍSAVERSLUN · AKUREYRI · VIDD.IS

15. ágúst 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

