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LEIKSKRÁ KNATTSPYRNUDEILDAR MFL. VÖLSUNGS

2. deild karla
Sunnudagur 8. ágúst

Kl. 16:00
Völsungur - Tindastóll

2. deild kvenna
Sunnudagur 8. september

Kl. 12:00
Völsungur - Leiknir R.

SEAFOOD ehf
SEAFOOD

Grillið verður á sínum stað.

Frítt á leikinn í boði Framsýnar



Leikskrá meistaraflokks Völsungs í knattspyrnu 2019

Allir á völlinn!!!
Völsungur rekur öfluga knattspyrnu deild og eru  iðkendur um 240 talsins.  Skiptast iðkendur í 
barna-, unglinga- og afrekstarf.  Mikið utanumhald er um svo stóra deild og sérstaklega þegar 
menn vilja ná árangri í því sem verið er að gera. Árangur getur hinsvegar verið mældur með 
mismunandi hætti, úrslitum, framförum, fjölda sem fer í gegnum starfið, fjölda sem vinna í 
kringum starfið og svona má lengi telja. Áskoraninnar í starfinu eru því margvíslegar og að 
mörgu að huga.
Frá mánaðarmótum apríl/maí og fram til 22. september mun Völsungur keppa 115 keppnisleiki 

á vegum KSÍ í öllum flokkum, fara þessi leikir fram á 152 daga tímabili. Inni í þessari tölur er ekki pollamótið 
sem 6. flokkur karla og kvenna tekur þátt í. Þar að auki eru ekki  nein mót sem farið hefur verið í svosem Rey-
cup, Símamót, Gothiacup, Strandamót, Goðamót og Stefnumót svo fátt eitt sé nefnt. Af þessum 115 leikjum 
fara 59 þeirra fram á Húsavíkurvelli ásamt því sem pollamót var haldið á Húsavík í júní og árlegt Curiomót í 
lok ágúst þar sem iðkendur voru rétt ríflega 700.
Það er gaman að vera Völsungur að skrifa um öflugt starf félagsins. Það hefur verið gaman að vera Völsungur 
í sumar og fá tækifæri til að fylgjast með Völsungum taka framförum í leik og starfi. Það hefur verið gaman að 
mæta á völlinn og fylgjast með krökkum jafnt sem fullorðnum etja kappi í grænu treyjunni.
Nú fer að líða undir lok á þessu keppnistímabili og þrátt fyrir það þarf að huga að áframhaldandi starfi því aldrei 
má sofna á verðinum. Margar og góðar minningar koma upp í hugann þegar maður lítur til baka. Á sunnudaginn 
kemur er stór dagur. Þá fara fram tveir leikir á Húsavík þar sem báðir meistaraflokkarnir okkar spila. Meistara-
flokkur kvenna eru ósigraðar í deildinni og munu taka á móti deildarmeistaratitli að leik loknum. Er þetta í 
fyrsta skipti sem þær vinna deildarmeistaratilil og því um mikið afrek að ræða. Stelpurnar hafa verið á eldi í 
sumar og leikið um hvern sinn fingur. Í tilefni af bikarafhendingunni verður mikið um að vera á vellinum og 
því um að gera að mæta snemma á völlinn, taka þátt í skemmtilegri dagskrá og vera hluti af Vöslungssögunni. 
Meistaraflokkur karla tekur á móti Tindastól en strákarnir hafa tekið þátt í öflugri 2. deild í sumar þar sem hver 
leikur er mikil barátta og sigurinn getur fallið hvoru meginn sem er. Deildin hefur verið gríðarlega skemmtileg 
á að horfa og eru tveir heimaleikir eftir.
Það eru forréttindi að geta verið Völsungur og mætt á svo marga leiki á Húsavík. Því hvet ég alla Völsunga til 
að taka sunnudaginn frá og mæta á völlinn. Búum til góðar Völsungsminningar saman og verum stolt af því 
öfluga starfi sem fer fram innan raða félagsins. Völsungur er einstakur í samfélaginu okkar  og við skulum halda 
áfram á þeirri braut.
Áfram Völsungur og allir á völlinn.       Jónas Halldór Friðriksson, framvkæmdastjóri.

H Ú S A V Í K

Næstu leikir yngri flokka 
Dags.        Kl.                                    Völlur     Leikur
5. sept 17:00 4. fl kvk Blönduósvöllur  Hvöt/Kormákur – Völsungur
7. sept 16:00 2. fl kk  Húsavíkurvöllur Völsungur – Njarðvík
11. sept 18:00 2. fl kk  Fellavöllur  Austurland - Völsungur



5. september 2019

Næstu leikir meistaraflokka 
Dags.        Kl.                                          Völlur  Leikur
14. sept 14:00 2. deild kk  JÁVERK-völlurinn Selfoss – Völsungur
21. sept 14:00 2. deild kk  Húsavíkurvöllur Völsungur – Þróttur V.

hollehf@hollehf.is

FLÍSAVERSLUN · AKUREYRI · VIDD.IS

Bjarni Fannberg 
Jónasson Pípari

Frítt á leikinn í boði Framsýnar.
Klukkutíma fyrir leik (milli 11-12) verða hoppukastalar, andlitsmálning 

og grillaðar pylsur í boði Völsungs.  
Sláarkeppni í hálfleik. Skráning í sjoppu. (5 dregnir út)

Yngstu iðkendur Völsungs munu leiða leikmenn inn á völlinn.
 Vöfflur seldar í vallarhúsinu á meðan á leik stendur.

2. deild kvenna
Sunnudagur 8. september

Kl. 12:00
Völsungur - Leiknir R.



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


