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Allir í
gallana!

Markmið Vodafone er að styðja 
við íþrótta- og uppeldishlutverk 
félagsins á Húsavík.

Vodafone er stoltur 
styrktaraðili Völsungs 



Leikskrá er gefin út á rafrænu 
formi og dreift á:
facebooksíðu Völsungs 
facebooksíðu Græna hersins 
Instagram Völsungs
og vef Völsungs www.volsungur.is

Íþróttafélagið Völsungur
Auðbrekka 3 / Vallarhúsi, 640 Húsavík
Framkvæmdastjóri: 
Jónas Halldór Friðriksson
Sími: 895 3302
Netfang: volsungur@volsungur.is
Ábyrgðarmaður: 
Jónas Halldór Friðriksson
Ritstjóri: 
Röðull Reyr Kárason
Hönnun/umbrot: 
Röðull Reyr Kárason
Pistlahöfundur: 
Ingvar Björn Guðlaugsson
Ljósmyndari:
Hafþór Hreiðarsson

HÓLFASKIPT ÁHORFENDASVÆÐI
/tilkyninngar og fleira

“ÞÁ LOKSINS KOM SUMARIÐ...”
/pistill knattspyrnuráðs mfl. karla

TEAM OF LEGENDS
/gegn 2.fl. Völsungs

JÓI UM SÍÐUSTU 2 LEIKI

    SÍÐASTI LEIKUR

VÖLSUNGSÁR RIFJUÐ UPP
/Aðalsteinn Aðalsteinsson

BREKKAN
/Haukur Hinriksson

YNGRI FLOKKAR

http://www.volsungur.is


LEIKMANNASVÆÐI

Er þetta er ritað er ekki vitað á hvorum vellinum verður spilað nk. 
laugardag og því eru báðir vellirnir sýndir hér.  
 
Aðalatriðið er þó það að biðja áhorfendur að virða 
“leikmannasvæðið” og ekki fara inn á það heldur halda síg í 
“stúkunni”.  Biðjum við áhorfendur einnig að fara eftir þeim 
tilmælum sem vallarþulur mun tilkynna fyrir leik.  
 
Ekki fara á taugum - það verður hægt að fá hamborgara, kaffi og með 
því. 

Við bendum á bílastæði við sundlaug, tjaldsvæði og í 
Auðbrekku...eða bara koma á tveimur jafnfljótum á leikinn, eða á 
rafmagnshjólinu.

ATHUGIÐ - VIÐ ERUM ÖLL ALMANNAVARNIR

LEIKMANNASVÆÐI

ÁHORFENDASVÆÐI

ÁHORFENDASVÆÐI



Mánaðamót
í appinu  

 

Dreifa greiðslu
Sækja PIN
Hækka heimildYfirdráttur

Lán í appi
Greiða reikninga

Millifæra

Rafræn skjöl
Myntbreyta
Stillingar

Bókaðu þinn tíma

Bókaðu tíma á einfaldan hátt á islandsbanki.is/radgjof og við höfum 
samband og aðstoðum þig símleiðis. Ef erindið krefst afgreiðslu í 
útibúi bókum við fund í kjölfar símtalsins og tökum vel á móti þér á 
tíma sem þér hentar.



G R I L L I Ð  Á  S T A Ð N U M
f y r i r  l e i k  /  m e ð a n  á  l e i k

S t j ó r n  m f l .  k a r l a
björgvin sigurðsson
bergur jónmundsson
ingvar björn guðlaugsson
stefán jón sigurgeirsson

S t j ó r n  m f l .  k v e n n a
lilja friðriksdóttir
guðrún brynjarsdóttir
guðrún sædís harðardóttir
eva björk káradóttir

barna- og unglingaráð
linda hrönn arnþórsdóttir - formaður
gunnar jónsson - gjaldkeri
kristjana lilja einarsdóttir - meðstjórnandi

F j á r m á l a r á ð
sigmar Stefánsson
guðmundur Friðbjarnarson
jón Höskuldsson

f j ö l m i ð l a r á ð
ófeigur óskar stefánsson
magnús máni sigurgeirsson
röðull reyr kárason
óskar páll davíðsson
arnór ragnarsson
ólafur freyr jónasson



ÁFRAM 
VÖLSUNGUR



Allir fótboltaiðkendur hjá 
Völsungi sem vilja bæta 
tæknina og æfa sig aukalega 
eru velkomnir á föstudögum 
á séræfingu. Athugið að engin 
skylda er að mæta – þetta 
er séræfing/aukaæfing fyrir 
þá sem vilja æfa sig svolítið 
aukalega og bæta tækni og 
færni með boltann.
Þjálfari er Sasha, nýjasti 
leikmaður meistaraflokks 
Völsungs. Sasha er frá Spáni og 
gríðarlega teknískur leikmaður 
sem kann mikið fyrir sér með 
boltann. Hann hlakkar til 
að kenna ungum iðkendum 
Völsungs meiri tækni og 
hjálpa þeim að ná meiri færni í 
fótbolta.

Æfingarnar eru ekki hefðbundnar 
æfingar eins og þið æfið með 
flokkunum ykkar og engin 
mæting er skráð. Þær eru stuttar 
(45-50mín) og eru hugsaðar til 
þess að bæta tækni og færni 
leikmanna sem það vilja. Frjáls 
mæting – en notið þær vel ef þið 
mætið!

Æfingarnar eru iðkendum að 
kostnaðarlausu.

Æfingarnar eru á föstudögum 
kl. 10 og 11 og byrja núna á 
föstudaginn 19.júní.

10:00 – Fyrir iðkendur í 6.-og 5.flokki 
drengja og stúlkna (9-12 ára).

11:00 – Fyrir iðkendur í 4.-og 
3.flokki drengja og stúlkna (13-16 ára).

Athugið að alltaf verður íslensku-
og enskumælandi aðstoðarmaður 
við æfingarnar. Sasha talar líka 
reiprennandi ensku.

Séræfingar
 – Tækniæfingar!
Séræfingar 
– Tækniæfingar!
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Þá loksins að sumarið kom… 
Sólin skín í heiði langflesta daga og fótboltatímabilið er hafið. Nú 
loksins er sumarið komið! Meistaraflokkar Völsungs í knattspyrnu eru 
komnir á fullt og framundan eru gríðarmargir spennandi leikir um allt 
land. Ný knattspyrnuráð voru mynduð í vetur og þurfti nýtt fólk að læra 
á reipin snöggt svo hægt væri að halda starfi deildarinnar í skorðum á 
sem bestan hátt. Sem fæst verða COVID orðin en margur leikmaðurinn 
hefur komið til okkar undanfarið og sagt okkur hversu óskaplega 
mikið þeir hafi saknað fótboltans, æfinganna en ekki síst félagsskaps 
liðsfélaga sinna. Fótboltalið er nefnilega svo miklu meira en bara 11 
manns að sparka í bolta í 90 mínútur einu sinni í viku. 

Í nútímafótbolta, þar sem kröfurnar um líkamlegt og andlegt atgervi 
eru gríðarmiklar, er krafist mikils af iðkendum okkar sem æfa frá 
nóvember til október ár hvert, mörgum sinnum í viku. Sumar æfingar 
eru erfiðar, aðrar léttar og það er mikill tími sem fer í að sinna þessu 
stórskemmtilega áhugamáli. Þar kemur liðið og hópurinn sterkur 
inn því upp til hópa eru þetta miklir meistarar sem við höfum innan 
okkar raða. Fyrir okkar ungu gutta er það gríðarlega mikilvægt að 
hafa fyrirmyndir í hópnum, grjótharða menn með bakið hokið af 
knattspyrnureynslu sem þeir eru tilbúnir að miðla til hinna ungu. Fyrir 
okkar fullorðnu gömlu menn er það afar gefandi að geta miðlað þessari 
reynslu og leggja hönd á plóg við uppvöxt kjúklinganna en allur tíminn 
inni á æfingum, á ferðalögum og í klefanum þéttir hópinn saman þar 
sem þeir eyða löngum stundum saman utan vallar. 

Það er manndómsvígsla fólgin í því að læra að tilheyra hóp, að tilheyra 
liði. Fólkið í ráðunum, þjálfarateymin, leikmenn og sjálfboðaliðar eru 
allt Völsungar sem vilja félagi sínu og liðum það allra besta. Best er að 
taka höndum saman og vinna í sameiningu að því að leggja allt sitt af 
mörkum svo að liðinu vegni sem farsælast. Í góðu samstilltu liði sjást 
einstaklingsframfarir best og unnið er hörðum höndum að því daglega 
hér á æfingum að bæta hvern einasta leikmann okkar. Mikil samkeppni 
er um byrjunarliðsstöður og hart er barist á hverri æfingu því okkar fólk 
er svo sannarlega keppnisfólk. 

Komdu með okkur í spennandi sumar, sjáðu „gömlu“ leikmennina 
taka dansinn, sjáðu ungu leikmennina stíga sín fyrstu skref í 
fullorðinsfótbolta og hvettu allt okkar fólk áfram við það að verða betri 
í áhugamálinu sem þau elska, að spila fótbolta í flottu liði. 
Við erum mjög spenntir fyrir sumrinu við að fylgjast með, hlúa að 
og styðja okkar fólk áfram til dáða, komdu með í þá ferð. Fyrsti 
heimaleikur karlaliðsins í deild er gegn Haukum nú á laugardaginn og 
þar verður hörku barátta. Mættu á völlinn og ÁFRAM VÖLSUNGUR! 

Knattspyrnuráð karlaliðs Völsungs



,,Margar hendur vinna létt 
verk“

Margir kannast mögulega við máltækið í 
fyrirsögninni, eða jafnvel máltækið ,,það þarf 
heilt þorp til þess að ala upp barn“ en það 
má sannarlega heimfæra það yfir á umsjón 
knattspyrnunnar hjá Völsungi. Völsungur er 
lítið félag ef litið er á starfsmenn hjá félaginu 
en utan þjálfara eru þeir teljandi á fingrum 
annarrar handar. Sannarlega eru þó iðkendurnir 
margir og hjarta félagsins stórt.

Til þess að allt gangi vel og smurt og að 
umgjörð og aðhlynning deildarinnar að 
iðkendum okkar sé sem best þarf margar 
hendur. Starfrækt er fjármálaráð sem sér 
um að selja auglýsingar og safna styrkjum, 
fjáröflunarnefnd sem vinnur að margskonar 
fjáröflunum, knattspyrnuráð bæði karla- 
og kvennamegin ásamt fjölmiðlateymi, 
búningaþvottagengi, grillurum, miðasölu, 
gæslu og svo mætti lengi telja. 

Mikið af nýju fólki er komið inn í bæði ráðin 
eftir að Haukur Eiðs, Unnur Sig, Sóley Sig. og 
Ingvar Berg hættu síðasta haust langvarandi 
og óeigingjarnt starf í þágu knattspyrnunnar 
á Húsavík. Er þeim kærlega þakkað fyrir sitt 
frábæra framlag til Völsungs.
Lengi má þó á sig blómum bæta og alltaf er 
pláss fyrir gott og áhugasamt fólk til starfa 
fyrir Völsung. 

Ef áhugasamir aðilar eru þarna úti að hugsa 
um hvernig þeir geti aðstoðað félagið sitt 
í verki mega þeir endilega heyra í Jónasi 
framkvæmdarstjóra í síma 8668843.



við 
styðjum
völsung



Sá stórmerki atburður átti sér stað fyrr í vikunni að lið 
fallinna hetja hjá Völsungi skoraði á 2.flokk Völsungs í 
stórleik á Vodafone-vellinum á Húsavík. 
2.flokkur undirbýr sig fyrir bikarleik gegn Þór á 
sunnudaginn og tóku því áskoruninni fegins hendi, 
vitandi að æfingin kæmi sér vel fyrir komandi átök. 

Þeir ungu byrjuðu betur og sóttu af mikilli ákefð en eldra liðið 
innihélt margar kempur sem kalla ekki allt ömmu sína. Kempurnar 
spiluðu af skynsemi og lokuðu á flestar sóknaraðgerðir þeirra ungu 
en það litla sem rataði í gegnum múrinn endaði í öruggum höndum 
Kjartans Páls Þórarinssonar. 

Þeir gömlu refsuðu ungum fyrir sofandahátt í vörninni og af miklu 
harðfylgi kom Arnþór Hermannsson boltanum og sjálfum sér í 
gegnum vörnina og kláraði listavel framhjá markverði 2.flokks, 
Kristjáni Benediktssyni frá Hólmavaði. 

Reynslan lét kné fylgja kviði og jók við forystu sína á 34.mínútu 
þegar Ófeigur Óskar Stefánsson slapp í gegnum vörnina hægra 
megin og kláraði færi sitt af stakri snilld í fjærhornið. 2-0 fyrir 
gömlum og kjálkar allra vallargesta í grasinu af undrun, enda 
reiknaði enginn með slíkri frammistöðu. Formleysið skein þó í 
gegn í kjölfarið og ungir refsuðu grimmilega fram að hálfleik. 
Arnþór Máni Böðvarsson frá Heiðargarði í Aðaldal stakk sér trekk 
í trekk í gegnum hriplekan Jónas Halldór Friðriksson og kláraði sín 
færi eins og atvinnumaður. Í þrígang refsaði hann kempunum á 
örskömmum tíma og sá til þess að 2.flokkur færi með 3-2 forystu 
inn í hálfleikinn. 

Góð ráð voru nú dýr og ákvað þjálfarateymi þeirra eldri að skipta 
út allri vörninni í hálfleik. Ný vörn, sérstaklega óárennileg með 
Bárðdælsku bræðurna Davíð og Einar Þórólfssyni, hélt aftur af 

Team of Legends Team of Legends 
2.fl. Völsungs  vs. 

Pistill: Ingvar Björn 



sprækum kjúklingunum sem virtust enn beittari eftir hlé. Kjartan 
Páll þurfti þó enn margoft að bregðast við með vörslum þegar 
þeim ungu tókst að komast framhjá varnarmúrnum.

Maraþonmaðurinn Björgvin Sigurðsson og aldursforsetinn Róbert 
Ragnar Skarphéðinsson reyndu að byggja upp sóknir með hina 
öskufljótu og leiknu bræður Hermann og Hafþór Aðalgeirssyni 
fremsta á vellinum en máttu ekki við margnum í varnarleik 
hinna ungu. Á 72.mínútu áttu ungir glæsilegt uppspil og léku á 
línuvörðinn með hrikalegri rangstöðu. Bæng og mark. 4-2. Var þar 
að verki Gunnar Kjartan Torfason, Bárðdælingur af Baughólnum.

Þarna fór að draga af gömlum og þeir ungu gerðust graðari í 
árásum á markið. Eitthvað varð undan að láta og Tryggvi Grani 
Jóhannsson, uppalinn í Baldursbrekku en búsettur í Stakkholti, 
kom ungum í 5-2. 

Lítið var nú eftir og reyndu gamlir nú að fríkka útlitið á 
stigatöflunni. Það tókst eftir leiftrandi sókn þar sem þeir 
splundruðu ungum og sendu Davíð Þórólfsson einan í gegn sem 
kláraði á óaðfinnanlegan hátt, 5-3. Urðu það lokatölur og þökkum 
við öllum þeim fjölmörgu sem lögðu leið sína í brekkuna til að horfa 
á og hvetja. Vel tókst til með leikinn, æfingin var góð fyrir bæði lið 
og alls ekki vitlaust að endurtaka leikinn síðla sumars! 

ÁFRAM VÖLSUNGUR !!!  

Við styðjum Völsung



Þá er tímabilið farið 
af stað hjá okkur 
í meistaraflokki 
karla. Uppskeran 
er heldur rýr 
eftir tvo leiki en 
við byrjuðum á 
stórskemmtilegum 
leik gegn Þór 
í bikarnum en 
þurftum að lúta í 
lægra haldi fyrir 
Þór. Leikurinn 
var þó fínn og 
umgjörðin og 
stemningin 
eitthvað sem 
gaman var fyrir alla 
að upplifa. Tap í 
vítaspyrnukeppni 
niðurstaðan og 
ekkert hægt að 
dvelja við það.

‘‘
Við hófum leik í 
deildinni á útivelli 
gegn Njarðvík í 
suðurnesjastrekkingi 
og frekar þungu 
grasi. Það má segja 
að við höfum aldrei 
náð fullri ferð í þeim 
leik þó það glitti vel 
í góða spilamennsku 
inn á milli. Því miður 
voru heimamenn 
meira tilbúnir í 
slaginn og uppskáru 
eftir því. Hellingur 
sem við ætlum að 
byggja á samt og 
strákarnir mjög 
gíraðir í næsta leik 
sem er á heimavelli.

Við eigum Hauka í 
næsta leik og höfum 
við þá leikið við bæði 
liðin sem komu niður 
úr Inkasso deildinni 
síðasta haust. Það 
breytir engu hvar 
þau eru stödd í dag 
eða hvert þau stefna. 
Við erum staðráðnir 

í að hugsa bara 
um okkar lið og 
byrja að safna 
stigum. Hefja 
leik á heimavelli 
af krafti og sýna 
liðunum strax 
að hér fá menn 
ekkert gefins.

Vonandi sjáum 
við sem flesta 
í brekkunni á 
laugardaginn 
– það er 
ómetanlegt að 
finna stuðning 
áhorfenda inn 
á völlinn og 
klárt mál að 
það hjálpar 
strákunum!

Stígur Ólafs í baráttu við Þórsara í 
bikarleik á dögunum.  
 
“Má ganga á honum sagði einn 
gutti í brekkunni er hann frétti 
hvað þessi vaski ungi piltur héti” 
 
mynd/Haffi

Jóhann KristinnGunnars. þjálfarimfl.karla

“Það er ómetanlegt að finna 
stuðning áhorfenda inn á 

völlinn og klárt mál að það 
hjálpar strákunum!”



Síðasti leikur:Njarðvík
Rafholtsvöllur Laugardaginn 20.júní

Sasha jafnar á 45+1mínen Kenneth Hogg hafði komið 
heimamönnum yfir á 7 mín. áður. Njarðvík jók svo muninn 
í upphafi síðari hálfleik (56mín) og settu þriðja markið á 
83mín. Guðmundur Óli fékk gult á 86mín. 

Guðmundur Óli

Valdes

Ólafur Steingríms

Sasha

Sæþór

Milos

Ásgeir Kristjáns

3:1

Alli Jói
Arnar Pálmi

Stígur

Bjarki



Freyþór Hrafn Harðarson
Páll Vilberg Róbertsson
Einar Örn Guðmundsson
Rafnar Máni Gunnarsson
Óskar Ásgeirsson
Gunnar Kjartan Torfason
Daníel Már Hreiðarsson

´46 Aðalstein J. 

‘73 Ólaf J. Steingríms

´73 Ásgeir Kristjáns

Jóhann Kr. Gunnarsson
Jónas Halldór Friðriks
Ófeigur Óskar Stefánsson
Halldór Fannar Júlíusson
Kristján G. Þorvarðar
Stefán Jón Sigurgeirs

Dómari: Gunnar Freyr Róbertsson
Aðstoðardómari 1: Guðmundur Ragnar Björnsson
Aðstoðardómari 2: Friðleifur Kr. Friðleifsson

Áfram  
völsungur

VARAMENN:
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HÚSAVÍK

ehf.



hollehf@hollehf.is



SÓLBAKKI ehf



Fullt nafn og hvar býrðu í dag? 
Aðalsteinn Aðalsteinsson, Grafarholti 
í Reykjavik. 

Fyrsta minning um Völsung? 
Mín fyrsta minning er ca. 1980 
bikarleikur með Víking R., mínu 
uppeldisfélagi, á Húsavík gegn 
Völsungi. Flug og lent í Aðaldal, 
lágskýjað með engri fjallasýn en logn 
og gott fótboltaveður. Helgi Helgason 
var í Víking þarna og ég borgarbarnið 
18 ára vissi ekki hvar ég var staddur 
á landinu hreinlega og spurði Helga 
og fékk glósur frá honum í nokkur 
ár á eftir. Hefði betur sleppt þessari 
spurningu. En þetta átti nú eftir að 
breytast kynni mín af þessum frábæra 
stað. 

Af hverju Völsungur? 
Ég var að koma úr atvinnumennsku i 
Noregi og Völsungur i efstu deild og 
höfðu samband og ég sló til og við 
héldum okkur í deildinni. 

Skemmtilegar minningar frá árunum 
í Völsungi? 
Margs er að minnast og ekki síst þess 
frábæru leikmenn sem ég spilaði með 

“ W H AT  A  H A M M E R , 
BY  M R . . . . . ! ! ? ”
Aðalsteinn Aðalsteinsson rifjar upp Völsungsárin
Jóhann Kristinn Gunnarsson ritaði 

og einnig þessir ungu kappar sem ég þjálfaði siðar sem spilandi þjálfari, frábært lið en mjög 
ungt. Árið 1993 settum við met þar sem Völsungur spilaði 16 deildarleiki i röð án þess að tapa 
leik. Afar stoltur af þvi sem og að nota alla ungu leikmennina frá Húsavík. Var spilandi þjálfari í 
2 ár og lentum i þriðja sæti bæði árin, vantaði herslumuninn. 

Eftirminnilegir félagar úr Völsungi? 
Ungir, margir flottir leikmenn; Jónas Grani,  Sigþór Júl, Danni og Ingvar Berg, Jónas Hallgríms, 
Biggi heitinn, Halli i markinu, Guðni Rúnar, Baldvin Viðars, Dagur og Aggi. Flottir strákar og 
leikmenn. Fólkið sem ég kynntist var frábært í kringum klúbbinn; Garðar og Hilla, Ingó og 
Guðrún, Ævar og Geiri og margir fleiri, frábært fólk. 

Í fljótu bragði, eitthvað skemmtilegt sem kom uppá á þessum árum? 
Ég var uppnefndur án minnar vitundar “Séra Aðalsteinn” því ég bjó í prestbústaðnum hans 
séra Sighvats. Ég var hjólandi og oft tóku pörupiltar hjólið trausta taki að næturlagi og er ég 
kom á æfingu labbandi þá fékk ég að vita hvar hjólið væri í bænum, það var grænt Icefox hjól, 
íslensk framleiðsla.  

Skilaboð til Völsunga? 
Skilaboð til leikmanna Völsungs eru þau að enginn leikmaður er stærri en Völsungur. Standið 
saman og spilið fyrir klúbbinn ykkar með gleði og stolt i hjarta. Væmið? Nei, fótbolti gengur út 
á þetta.  

Kv. Aðalsteinn 

 

Víkingsfélagarnir snemma í bítið - glaðir og kátir. 
mynd/söguvefur Víkings
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JÓNAS
HALLGRÍMSJÓNAS
HALLGRÍMS



ÁFRAM 
VÖLSUNGUR 

Þú átt hugmyndina...
...við framkvæmum hana
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Hvað gerir þú í dag?
Ég starfa hjá Knattspyrnusambandi Íslands 
sem yfirlögfræðingur.
 
Hvernig var þinn knattspyrnuferill?
Ég á að baki nokkur tímabil með KA í 
næst efstu deild og mjög eftirminnilegt 
tímabil árið 2011 með Völsungi á Húsavík. 
Ég söðlaði aðeins um og lék með Þrótti 
Reykjavík sumarið 2013 og kom svo við hjá 
Þrótti frá Vogum árin 2014-2015 þar sem 
við fórum upp úr 4. deild á síðara árinu. 
Eftir útskrift úr lögfræðinámi sumarið 
2015 fór ég að starfa fyrir KSÍ í janúar 
2016 og hef því ekki spilað skipulagða 
knattspyrnu síðan þá. Ég er forfallinn 
knattspyrnuáhugamaður og þá sérstaklega 
um íslenska knattspyrnu.Stuðningsmaður: Haukur Hinriksson, f. 6.júní 1990.Haffi hefur hér fangað hann með linsuni í leik gegnTindastól/Hvöt

Pistlahöfundur:
Ingvar Björn Guðlaugs.

„Brekkan“ er liður sem verður í leikskrám sumarsins, 
en þar reynum við að finna stuðningsmann sem 
möguleiki er á að tengja við bæði lið. Í fyrsta sinn 
var leitin þyrnum stráð en öll él styttir upp um síðir. 
Þegar hugsanastíflan brast, þá blasti þetta við. Haukur 
Hinriksson, fyrrum leikmaður Völsungs og núverandi 
starfsmaður KSÍ, er tvíburi og ef þeir bræður væru 
Síams hétu þeir eflaust Haukar! Þessi tenging blasir við 
þegar maður pælir í því.

Rétt eins og Haukur segir sjálfur frá naut hann þeirra 
forréttinda að vera alinn upp úti á landi, þá nánar 
tiltekið Akureyri. Hann spilaði upp yngri flokka KA og á 
að baki nokkur tímabil með KA í næst efstu deild. Hann 
lék svo með Völsungi tímabilið 2011, spilaði 22 leiki og 
skoraði 3 mörk. Ferillinn spannar þó í heild sinni 122 
leiki fyrir fjögur félög og 10 mörk. Við veitum Hauki 
orðið.

Búseta og heimilishagir?
Búsettur og ráðsettur í 104 Reykjavík. Bý þar með 
kærustu minni Láru og 9 mánaða dóttur, Elínu 
Karitas.

Ferillinn var eftirminnilegur og alveg ótrúlega skemmtilegur. Ég held ég sakni þess alla daga 
að spila leiki í meistaraflokki. Það er svo margt við íslenskan fótbolta sem er sjarmerandi. Liðin 
af landsbyggðinni, náttúrufagrir knattspyrnuvellir, sigurtilfinningin, doði í löppum og fjólubláar 
táneglur svo eitthvað sé nefnt. Þó ferilinn fór aldrei hátt þá var sá tími sem knattspyrnuferillinn 
náði yfir klárlega einn sá skemmtilegasti sem ég hef lifað.
 
Hversu mikið fylgistu með þínum liðum í dag?
Ég fylgist talsvert vel með mínum félögum eins og reyndar öllum öðrum íslenskum félögum. 
Það spilar mikið inn í að ég starfa í knattspyrnuhreyfingunni.

Uppáhalds leikmaður Völsungs fyrr og síðar?
Ég held ég verði að segja BB king #2.
 
Eftirminnilegt atvik með Völsungi?
Tímabilið 2011 var ekki eftirminnilegt fyrir þær sakir að gengið var gott. Það var þvert á móti 
slæmt. Við unnum ef ég man rétt flesta heimaleiki en gátum aldrei neitt á útivelli. Það styður 
mína kenningu um hvað Húsvíkingar eru heimakærir með meiru og leita alltaf fljótlega heim ef 
þeir hætta sér í aðrar byggðir. Ég féll í sama farið þetta sumar. Sigurinn á Dalvík á heimavelli 
var eftirminnilegur, tvíburabróðir minn lék með Dalvík þá en hann gerði heiðarlega tilraun til 
að valda bróðir sinn þegar ég skoraði annað mark Völsungs í leiknum. Við misstum mann af 
velli með rautt eftir 48 mínútur en mörk Völsungs héldu engu að síður áfram að rigna inn og 
niðurstaðan 7-3 fyrir Völsung.

Við þökkum Hauki kærlega fyrir spjallið, ÁFRAM VÖLSUNGUR!
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Leikdagur  Heimalið           Útilið        Völlur
  

Það eru ekki bara meistarflokkarnir sem eru farnir að sparka í tuðruna heldur 
líka yngri flokkar Völsungs sem í raun hófu leik á undan meistaraflokkunum og 
nú þegar hafa nokkrir leikir farið fram. 
 Við viljum endilega fylgist með hér í leikskránni og hvetjum
  stuðningsmenn til þess að mæta á leiki yngri flokkana. 

 
   

28.06.2020 16:00

30.05.2020 16:00

11.06.2020 18:00

30.06.2020 18:00
05.07.2020 16:00

07.06.2020 14:00

 
 
 
22.6.2020

22.06.2020 16:00
22.06.2020 17:30

31.05.2020 15:00

01.06.2020 11:30

10.06.2020 15:00

13.06.2020 16:00
15.06.2020 13:00

18.06.2020 17:00

24.06.2020 17:00
03.07.2020 16:00

Þór

Völsungur  2
TRYGGVI G. JÓHANNSSON

BENEDIKT KRISTJÁN GUÐBJARTSSON

Tindastóll

Kormákur/Hvöt
Völsungur

Austurland  14

Fjarðab/Höttur/Leiknir

KF/Dalvík
Völsungur

Grótta  5

ÍA/Skallagrímur  4

Völsungur   4
BRYNJA KRISTÍN ELÍASDÓTTIR

ELÍSABET INGVARSDÓTTIR 2

HALLA BRÍET KRISTJÁNSDÓTTIR

Völsungur  FRESTAÐ
Álftanes  3

Fjarðab/Höttur/Leiknir  1

Völsungur
Völsungur

Völsungur

Reynir/Víðir  2

Völsungur

Völsungur
Njarðvík

Völsungur 1
HREINN KÁRI ÓLAFSSON

Völsungur

Völsungur
KA

Völsungur  2
HALLA BRÍET KRISTJÁNSDÓTTIR

KAREN DÍS AÐALGEIRSDÓTTIR

Völsungur  1 
ELÍSABET INGVARSDÓTTIR

Sindri/Neisti  3

VESTRI
Völsungur  3
KAREN DÍS AÐALGEIRSDÓTTIR

RAKEL HÓLMGERISDÓTTIR

BRYNJA KRISTÍN ELÍASDÓTTIR

Völsungur  2
MARKASKORARA VANTAR

Grindavík
Breiðablik/Augnablik 2

Þórsvöllur

Vodafonevöllurinn

Sauðárkróksvöllur

Blönduósvöllur
Vodafonevöllurinn

Norðfjarðarvöllur

Dalvíkurvöllur
Dalvíkurvöllur

Vivaldivöllurinn

Norðurálsvöllurinn

Vodafonevöllurinn

Vodafonevöllurinn
Vodafonevöllurinn

Fellavöllur

Vodafonevöllurinn
Vodafonevöllurinn

2.fl karla - BIKAR

3.fl. Karla C2 Riðill

3.fl. karla - BIKAR

3.fl. kvenna - BIKAR

4.fl. Karla 8 -  B Riðill

4.fl. Kvenna A-lið C Riðill

Y N G R I    F L O  KK   A R.  Y N G R I    F L O  KK   A R.  



02.06.2020 17:00

07.06.2020 12:00

02.06.2020 18:15

07.06.2020 13:15
26.06.2020 17:00

02.06.2020 17:00
08.06.2020 16:00
19.06.2020 17:00
25.06.2020 17:00
30.06.2020 15:00
06.07.2020 16:00

02.06.2020 18:15
25.06.2020 18:15
30.06.2020 16:15
06.07.2020 17:15

Völsungur   2
MARKASKORARA VANTAR

Völsungur  3
MARKASKORARA VANTAR

Völsungur   3 
MARKASKORARA VANTAR

Völsungur  0
Sindri/Neisti

KA 2    0
Völsungur  22 
Tindastóll
Kormákur/Hvöt
Þór 2
Völsungur

KA 2   4
Kormákur/Hvöt
Þór 2

KA 2   7

Höttur   9

KA 2    5

Höttur   4
Völsungur

Völsungur   8
KF/Dalvík 1
Völsungur
Völsungur
Völsungur
Kormákur/Hvöt

Völsungur   1
Völsungur
Völsungur
Kormákur/Hvöt

Vodafonevöllurinn

Vodafonevöllurinn

Vodafonevöllurinn

Vodafonevöllurinn
Sindravellir

KA-völlur
Vodafonevöllurinn 
Sauðárkróksvöllur
Blönduósvöllur
Þórsvöllur
Vodafonevöllurinn 

KA-völlur
Blönduósvöllur
Þórsvöllur
Vodafonevöllurinn 
 

5.fl. Karla A-lið E Riðill

5.fl. Karla B-lið E Riðill

5.fl. Kvenna A - lið E Riðill

5.fl. Kvenna B-lið E Riðill

ANDRI VALUR B. STEINGRÍMSSON
TEKUR Á SPRETT Í LEIK 

HÖSKULDUR
ÆGIR JÓNS-
SON

MAGNÚS
ATLI KEMUR BOL-
TANUM Í LEIK

ALEKSS KOTLEVS

HAFFI MÆTTI MEÐ VÉLINA Á LEIK 5.FLOKKS Í BYRJUN JÚNÍ



Garðarsbraut 26
640 Húsavík
Sími: 865-7430
www.logeign.is
netfang: hermann@logeign.is

OPIÐ 09:00 - 16:00

Skráðu eignina 
þína hjá okkur 
og við seljum 
hana strax!



2.DEILD KARLA
SELFOSS-
völsungur

2.deild karla

völsungur- 
FJÖLNIR

VÖLSUNGUR
FJARÐABYGGÐ

04.JÚLÍ kl. 14:00
JÁVERK-völlur

4.JÚLÍ kl. 16:00
vodafonevöllur

07.JÚLÍ kl. 19:15
VODAFONEVÖLLUR


