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Allir í
gallana!

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

Vodafone er stoltur 
styrktaraðili Völsungs 



SETTU SPENNU 
Í LEIKINN!

GETRAUNIR.IS



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 og aðstoðarritstjóri
Ingvar Björn Guðlaugsson
Ljósmyndari:
Hafþór Hreiðarsson

HÓLFASKIPT ÁHORFENDASVÆÐI
/tilkyninngar og fleira

VÖLSUNGSHJARTAÐ
/pistill frá knattspyrnuráði mfl.kvenna

ÞJÁLFARAPISTILL
/Alli Jói þjálfari mfl.kvenna ritar

CHRISTINA CLARA SETTLES
/nýr leikmaður Völungs tekinn tali

VÖLSUNGURINN
/leikreyndur fyrrum leikmaður Völsungs
í Völsungi dagsins

  /yngri flokkar
   / sagan - Essómótið / N1 mótið

http://www.volsungur.is


LEIKMANNASVÆÐI

Við viljum biðja áhorfendur að virða 
“leikmannasvæðið” og ekki fara inn á 
það heldur halda sig í “stúkunni”.  
Biðjum við áhorfendur einnig að fara 
eftir þeim tilmælum sem vallarþulur 
tilkynnir.

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

Ekki fara á taugum - Sjoppan er á 
sínum stað og það verður hægt að fá 
hamborgara, kaffi og með því. 

ATHUGIÐ ATHUGIÐ ATHUGIÐ
VIÐ ERUM ÖLL ALMANNAVARNIR

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.



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
Anna Björg Leifsdóttir

barna- og unglingaráð
Linda Hrönn Arnþórsdóttir 
Gunnar Jónsson
Kristjana Lilja Einarsdóttir

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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,,Margar hendur vinna 
létt verk“
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.   
Það eru ófáir hamborgararnir sem þessir 
kappar hafa grillað ,,ofan í brekkuna” 
undanfarin sumur ásamt fleiri félögum sínum - 
þeim Garðari Jónasar (yfirgrillari), Pedda, og 
Simma Hreiðars sem sjá um mfl.karla leikina.
Simmi Rein, Bjöggi F., Danni og Hjálmar sjá 
um grillun á mfl.kvenna leikjum



Eftir langþráða bið eftir boltasparki og 
títtnefnda fordæmalausa tíma er boltinn 
loksins kominn á fullt að nýju. Það er alveg ljóst 
að það eru ekki bara leikmenn meistaraflokka 
sem eru ánægðir að geta loksins hafið æfingar 
af fullum krafti að nýju því fótboltinn skiptir 
svo marga aðra máli. Það að geta farið á völlinn 
á leikdegi, komið sér vel fyrir í brekkunni og 
stutt við liðið sitt er mikilvægur þáttur í lífi 
margra og mikilvægt fyrir samfélagið okkar 
í heild sinni. Að geta glaðst yfir því í góðum 
félagsskap þegar vel gengur og þjappað 
sér saman og neitað að gefast upp þegar á 
móti blæs. Svo ekki sé nú minnst á yngstu 
kynslóðina sem horfir á fyrirmyndir sínar inni 
á vellinum. Það að starfa í kringum íþróttir og 
taka þátt í starfinu, þó það sé ekki innanvallar, 
gefur mörgum mjög mikið og hefur einnig 
mikið samfélagslegt gildi. Verkefnin sem til 
falla í kringum íþróttirnar eru mörg og það 
er svo sannarlega alltaf pláss fyrir fleiri í 
Völsungsfjölskyldunni. 

Meistaraflokkur kvenna fór upp um deild 
síðasta sumar eftir frábært gengi og spilar 
því nú í næst efstu deild. Nýr þjálfari tók við 
liðinu um áramótin og um svipað leiti byrjaði að 
myndast vísir að nýju meistaraflokksráði. 

VölsungshjartaðVölsungshjartað
Pistill eftir knattspyrnuráð meistaraflokks kvenna



Allar komum við inn í ráðið blautar á bak við eyrun 
en höfum slípast vel til með hjálp karlaráðsins 
og okkur reyndari mönnum og konum. Það hefur 
gengið vel að fá fólk til að vinna í kringum liðið 
og taka að sér ýmis verkefni og erum við afar 
þakklátar fyrir það. 

Liðið okkar er skipað ungum og efnilegum stelpum 
í bland við eldri og reynslumeiri leikmenn en liðið 
er kraftmikið, andinn er góður og það verður 
gaman að fylgjast með stelpunum takast á við 
verkefni sumarsins og feta sig áfram á nýjum 
slóðum. Í byrjun sumars bættist í leikmannahópinn 
leikmaður frá Bandaríkjunum, Christina Settles, og 
bjóðum við hana hjartanlega velkomna í Völsung 
og til Húsavíkur. Þá hefur staðið yfir mikil vinna við 
að fá markmann að utan en ekki er ennþá séð fyrir 
endann á því hvernig það fer. Við krossum putta og 
vonum að þessi nokkra mánaða vinna fari að skila 
okkur einhverjum árangri.  

Sumarið mun sannarlega reyna á fyrir margar 
sakir. Stelpurnar eru ekki eingöngu að reyna sig í 
nýrri deild því leikir eru spilaðir þétt og ferðalög 
í leiki eru löng. Stuðningurinn úr brekkunni er 
því gríðarlega mikilvægur nú sem aldrei fyrr. 
Frábær mæting var í brekkuna á fyrsta heimaleik 
sumarsins þegar Keflavík sótti okkur heim á 
Vodafonevöllinn og vonum við að það gefi fyrirheit 
um það sem koma skal í sumar. Þó leikurinn hafi 
tapast sýndu stelpurnar mikla baráttu og gátu 
sannarlega gengið stoltar frá dagsverkinu.

Við hlökkum til að sjá ykkur sem flest í brekkunni 
á laugardaginn að styðja við bakið á stelpunum 
okkar.  

Fótboltakveðjur,
Meistaraflokksráð kvenna



Þú færð 
Völsungsvörunar 
hjá okkur!
Áfram 
Völsungur

Skóbúð 
Húsavíkur



Aðalsteinn Jóhann Friðriksson þjálfari mfl.kvenna

Ýmislegt hefur gengið á 
síðan ég skrifaði síðasta 
pistil í leikskránna. 
Liverpool loksins orðnir 
meistarar Englands, 
covidið farið að fresta 
leikjum hjá okkur og 
við fluttar niður á 
okkar aðalheimavöll, 
grasvöllinn. Þá er 
ennþá meira pláss í 
brekkunni og því engin 
afsökun fyrir að koma 
ekki á völlinn og hvetja 
stelpurnar áfram til 
sigurs. 
 
Í fyrstu umferð spiluðum 
við á móti gríðarlega 
sterku liði Keflavíkur og 
máttum lúta í (gervi)
gras. Leikurinn var alls 
ekki svo vitlaus hjá 
okkur og getum við og 
munum taka helling 
með okkur í næstu leiki. 
Barátta, vinnusemi, 
samstaða, varnarleikur 

Barátta, 
   vinnusemi,  

samstaða

og nokkrar fínar sóknir, þetta lofaði 
allt góður. Það er þó alltaf eitthvað 
sem má laga og höfum við fengið 
góðan tíma til að fara yfir nokkra 
hluti sem verða vonandi komnir inn í 
okkar leik á laugardaginn. 

Ástæðan fyrir því að við höfum 
fengið óvenju langan tíma milli 
leikja núna er að leiknum okkar á 
móti Augnabliks sem átti að fara 
fram á föstudaginn síðasta var 
frestað vegna nýrra covid-smita í 
fótboltaheiminum. 

Því er óhætt að segja að okkur 
hungri í að fara aftur út á völl og 
sækja okkar fyrstu stig í deildinni. 
Fjölnisstelpurnar hafa tapað báðum 
sínum leikjum naumlega og munu 
því pottþétt selja sig dýrt. Því er 
óhætt að lofa hörku leik. Skora ég 
því á alla að koma og hjálpa okkur 
á laugardaginn að sækja þrjú stig á 
heimavelli.  
 
    Áfram Völsungur 
 
 



við 
styðjum
völsung



Viðtalið tóku: Óskar Ófei....Páll 
og Ófeigur Óskar

CC
CClara

SS

Christina Clara Settles gekk til liðs við 
Völsung í vetur og samdi við félagið áður en 
að til Covid-19 ástandsins kom. Hún er fædd 
árið 1996 og því 24 ára og kemur frá San 
Diego í Kaliforníu. Nánar tiltekið Oceanside. 

Hún spilaði fyrir Pepperdine 
háskólann í fjögur ár og hefur 
meðal annars tekið þátt í 
æfingabúðum yngri landsliða 
Bandaríkjanna. 

Sem leikmaður er hún bæði drífandi og teknísk. Hún 
vill reyna hvað hún getur að stýra hraða leiksins 
og telur það því algjöra skyldu sína að þekkja inn á 
liðsfélaga sína svo hún geti hjálpað liðinu sem mest. 
Christina er metnaðarfull ung kona með mikla 
ástríðu fyrir fótboltanum. Hún var mætt til 
Húsavíkur snemma í júní og líst vel á upphafið hér á 
Húsavík.ettles

hristina



En hver er munurinn á íslendingum og ameríkönum við 
fyrstu kynni?

,,Mér finnst allir hér vera miklu viðkunnalegri! Hér er þetta 
mjög vinalegt samanborið við Ameríku. Fólk er rólegra og 
minna stressað. Einnig virðist fólk ekki setja eins mikla 
pressu á hvert annað með að þurfa að ákveða hvað það vilji 
gera með lífið. Þið íslendingar virðist njóta lífsins meira! Ég 
elska það að vera hér. Gullfallegt og núna líður mér eins og 
ég vilji aldrei fara héðan!“

Christina hefur aðeins náð að spila einn leik á sínum 
fyrsta mánuði hér vegna frestunar og hinna heimsfrægu 
aðstæðna. Er munur á fótboltanum?

,,Svona strax myndi ég segja að það væri töluverður munur. 
Liðsfélagar mínir í Völsungi virðast allir mjög teknískir en 
heima í Ameríku þykir mér einbeitingin meiri á styrk og 
líkamlegt atgervi. Stelpurnar hér hafa allar tekið vel á móti 
mér og mjög vinalegar,“ sagði Christina.

Hvernig karakter er Christina inni á vellinum? 

,,Ég elska að vinna! Auðvitað vil ég alltaf vinna. En markmið 
mín eru fyrst og fremst að bæta mig alltaf í hvert skipti og 
bæta liðið. Persónulega væri náttúrulega mjög gaman að 
skora nokkur mörk!“ segir þessi skemmtilega dama hlæjandi 
að lokum.

Christina er mjög spennt fyrir að kynnast landi og þjóð og er 
opin fyrir því að kynnast íslenskri menningu enn frekar. Því 
er tilvalið fyrir fjölskyldur sem vilja kynnast henni betur að 
bjóða henni í mat og sýna fram á íslenska gestrisni! 

ÁFRAM VÖLSUNGUR!!!!

Densie Richard sem lék Bond 
stúlkuna í Bond myndinni 
“World is not enough” fluttist 
til heimabæjar Christin-u 15 
ára gömul.... 
...og hver lék Bond á móti 
henni? Jú vinur okkar...
Pierce Brosnan 



Fjölnir er ungt félag í Grafarvogi, 
Reykjavík en það er stofnað 1988.  
Bar það fyrst um sinn nafnið Ungmennafélag 
Grafarvogs en það þótti ekki henta og var nafninu 
breytt í Fjölni. Þótt vissulega megi finna nafninu 
tengingar í goðafræði og sjálfstæðisbaráttu 
íslendinga þá var það stúlka ein sem laumaði 
þessu nafni í tilgátukassann. Hún var nefnilega 
bálskotin í dreng að nafni Fjölnir!

velkomið til Húsavíkur 
á Vodafonevöllinn
í 3.umferð 
Lengjudeildar kvenna

F j ö l n i r

F j ö l n i r
v i ð  b j ó ð u m

Völsungur hefur aðeins leiki einn leik í 
deildinni en hann var gegn Keflavík hér heima 
á Vodafonevellinum. Tapaðist sá leikur 0 - 4.  
Leikur gegn Augnablik var frestað vegna Covid-19 smits 
sem ekki hefur farið framhjá neinum í fréttum að undanförnu.  
Fjölnir hefur leiki 2 leiki í deildinni og tapað í 
þeim báðum, gegn Gróttu með einu marki á 
útivelli og 2 - 0 gegn Haukum á heimavelli.  
Dusan Ivkovic er þjálfari Fjölnis og er hann með liðið á 
sínu fyrsta tímabili en hann tók við af Helenu Ólafsdóttir 
nú í vor en hann þjálfaði síðast árið 2018 hjá Fjölni. Hann 
hefur lokið UEFA-A þjálfaragráðu og býr yfir alþjóðlegri 
þjálfarareynslu en áður en kom að Covid þá var hann 
m.a. þjálfari í knattspyrnuakademíu í Peking í Kína. Sem 
leikmaður lék hann m.a. með Njarðvík, KS/Leiftri og Gróttu 
og hefur mætt Völsungum hér á árum áður. 



2017  2. deild kvenna   Húsavíkurvöllur  Völsungur Fjölnir  2 - 2
2017  2. deild kvenna   Extra völlurinn Fjölnir Völsungur    1 - 1
2015  Lengjubikar kvenna -  Úrslit Boginn    Völsungur Fjölnir   1 - 1
2013  1. deild kvenna B  Fjölnisvöllur   Fjölnir Völsungur  0 - 1
2013  1. deild kvenna B  Húsavíkurvöllur  Völsungur Fjölnir  0 - 2
2011  1. deild kvenna B  Húsavíkurvöllur  Völsungur Fjölnir  2 - 0
2011  1. deild kvenna B  Fjölnisvöllur   Fjölnir Völsungur  0 - 2
2006 1. deild kvenna Úrslit  Fjölnisvöllur   Fjölnir Völsungur  6 - 1
2006 1. deild kvenna Úrslit  Húsavíkurvöllur  Völsungur Fjölnir  0 - 3
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ÁFRAM 
VÖLSUNGUR 

Þú átt hugmyndina...
...við framkvæmum hana



Síðasti leikur:KEFLAVÍK 
Vodafonevöllur Sunnudaginn 21.júní
Eins og áður hefur komið fram þá var leik Völsungs og 
Augnabliks frestað og því hefur Völsungur einungis leikið 
einn leik í Lengjudeildinni. Það var við ofurefli að etja 
er Völsungur mætti Keflavík á Vodafonevellinum hér á 
Húsavík. Christina Clara Settles lék sinn fyrsta leik en hér 
í leikskránni má finna viðtal við þennan nýja leikmann 
Völsungs. 

Árdís Rún Þráinsdóttir

Kristný Ósk Geirsdóttir

Christina Clara Settles

Guðrún Þóra Geirsdóttir

Arnhildur Ingvarsdóttir

Arna Benný HarðardóttirDagbjört Ingvarsdóttir

0:4

Krista Eik Harðardóttir

Harpa Ásgeirsdóttir

Hildur Anna Brynjarsdóttir

Elfa Mjöll Jónsdóttir



Brynja Ósk Baldvinsdóttir
Sylvía Lind Henrysdóttir
Marta Sóley Sigmarsdóttir
Guðrún María Guðnadóttir
Fríða Katrín Árnadóttir
Lára Hlín Svavarsdóttir
Jóna Björg Jónsdóttir

 ´56 Hildur Anna Brynjarsdóttir

‘85 Arnhildur Ingvarsdóttir

´79 Harpa Ásgeirsdóttir

´90+1 Guðrún Þóra Geirsdóttir

´85 Krista Eik Harðardóttir

Aðalsteinn Jóhann Friðriksson
Jóhann Kristinn Gunnarsson
Jónas Halldór Friðriksson

Dómari: Halldór Vilhelm Svavarsson
Aðstoðardómari 1: Patrik Freyr Guðmundsson
Aðstoðardómari 2: Atli Barkarson

VARAMENN:
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við styðjum
völsung

G A M L I
B A U K U R



HÚSAVÍK

ehf.



hollehf@hollehf.is



SÓLBAKKI ehf



Gígja Valgerður er gríðarlega 
reyndur leikmaður og hefur 
leikið 250 leiki í meistaraflokki. 
Þar af 138 leiki í efstu deild, 4 í 
meistaradeild Evrópu og 2 leiki um 
Meistara meistaranna. Hún hefur 
leikið þessa leiki með Völsungi, 
Þór/KA, Val og HK/Víkingi. Hún á 
hátt í hundrað leiki fyrir utan þetta 
í Lengjubikar og æfingaleikjum. 
Hún varð Íslandsmeistari með 
Þór/KA árið 2012. Áttar fólk sig á 
þessari tölfræði!?
Athugum hvað þessi þrautreyndi 
leikmaður hefur að segja.

Fullt nafn, búseta og hvað gerir þú í 
dag?
Gígja Valgerður Harðardóttir. Ég 
bý í Vesturbænum í Reykjavík. Ég 
starfa sem aðstoðardeildarstjóri og 
hjúkrunarfræðingur á Laugarásnum 
meðferðargeðdeild á Landspítala sem 
er deild fyrir ungt fólk með byrjandi 
geðrofssjúkdóma.

S p i l a ð i  h a n d l e g g s -
b r o t i n  -  á n  n o k ku ra r  m e ð a u m ku n a r  f rá  s ys t i r  s i n n i !

Gígja Valgerður Harðardóttir
Jóhann Kristinn Gunnarsson ritaði 

Fyrsti leikur fyrir mfl. Völsungs?
Ég kom inn á í sigurleik á móti Leikni/Fjarðabyggð í ágúst 2006 við standing ovation og mikinn 
fögnuð nokkurra áhorfenda.

Eftirminnilegt atvik með Völsungi?
Annan leikinn minn fyrir mfl. Völsung spiluðum við á móti Fjölni í úrslitakeppni um sæti í 
efstu deild. Við Benný og Berglind frjálsíþróttahetjur með meiru mættum of seint í leikinn 
beint af frjálsíþróttamótinu. Fljótlega eftir að við komum inn á dett ég illa og meiði mig í 
hendinni. Í næsta varnarhorni leita ég lítil í mér til stóru systur eftir huggun. Þegar ég tosaði 
ermina á treyjunni upp kom í ljós mjög bólginn framhandleggur (viðeigandi myndlíking: 
beinlaus framhandleggur á Harry Potter í myndinni Harry Potter og leyniklefinn fyrir my fellow 
Potterheads). Satt að segja fékk ég ekki mikla huggun. Benný reif ermina aftur niður, sagði að 
það væri ekkert að og áfram gakk! Auðvitað þorði ég ekki öðru en að hlýða og kláraði leikinn, 
hlaupandi með annari, handleggsbrotin. 

Eftirminnilegustu samherjar úr Völsungi?
Það eru ofboðslega margar eftirminnilegar. 
Ég fékk að æfa og spila með alvöru Völsungskempum; Ágústu Tryggva, Áslaugu Guðmunds 
og Helgu Pálma ásamt fleirum. Þvílíkur eðall.
Síðan eru það auðvitað Arna Benný, Ragna og Inda en við keyrðum í nokkur ár nánast daglega 

Gígja Valgerður Harðardóttir lék með árum áður 
með HK/Víking. Hún, líkt amma hennar er gallharður Nallari. 



til Húsavíkur úr Reykjadalnum og það var alltaf jafn mikil skemmtun.
Harpa Ásgeirs (múnarinn) Hafrún (sálusystir), Berglind Ósk (begga_bomba), aðeins ein Gulla 
Sigga Magg, Anna Guðrún landliðsbani, Mjöll Einars og fleiri molar.

Áttirðu fyrirmyndir úr mfl.liði Völsungs þegar þú varst í yngri flokkum? Ef svo – hver/
hverjir?
Meistaraflokkur kvenna Völsungs var endurvakinn þegar ég byrjaði að æfa þar þannig ég fékk 
að taka þátt í því merka starfi strax frá byrjun.
En mér fannst mjög gaman að feta í fótspor pabba og spila með Völsungi. Mér fannst 
minna gaman þegar mæður liðsfélaga minna sögðust kikna í hnjánum við að sjá Hödda Ben 
endurfæddan inn á vellinum. 

Uppáhalds lið í Enska boltanum?

Það er víst Arsenal.

Einhver skilaboð til ungra Völsunga – og/eða meistaraflokka Völsungs fyrir tímabilið 
2020?
Upp með sokkana! Áfram Völsungur.

Með Völsungskveðju!

við styðjum
völsung



við styðjum
völsung

við styðjum
völsung



2.fl karla   
28.06.2020 16:00 Þór 2:1 Völsungur  Þórsvöllur
      Gunnar Kjartan Torfason   
3.fl. Karla C2 Riðill   
30.05.2020 16:00 Völsungur  2:2 Reynir/Víðir Vodafonevöllurinn Húsavík
   Tryggvi G. Jóhanns og Benedikt Kristján Guðbjartsson
11.06.2020 18:00 Tindastóll   Völsungur  Sauðárkróksvöllur
26.06.2020 18:00 Völsungur   Fjölnir 2  Vodafonevöllurinn Húsavík
30.06.2020 18:00 Kormákur/Hvöt    6:4 Völsungur  Blönduósvöllur
       Tryggvi G. Jóhanns, Jakob Héðinn Róbertsson 2 og Arnar
       Árni Gestur Arnarsson

05.07.2020 16:00 Völsungur   Njarðvík  Vodafonevöllurinn Húsavík
10.07.2020 19:30 Afturelding  Völsungur  Fagverksvöllurinn Varmá
11.07.2020 14:00 Valur    Völsungur  Valsvöllur
18.07.2020 16:00 Völsungur   Snæfellsnes Vodafonevöllurinn Húsavík
   
3.fl. karla Bikar   
07.06.2020 14:00 Austurland      14:1 Völsungur  Norðfjarðarvöllur
        Hreinn Kári Ólafsson
   
3.fl kvenna Bikar   
18.06.2020  Fjarðab/Höttur/Leiknir  2:2 (2:1 e. vítasp.keppni) Völsungur 
          Elín Páls, Berta María Björnsdóttir
   
4.fl. Karla 8 B riðill   
22.06.2020 16:00 KF/Dalvík  Völsungur  Dalvíkurvöllur
22.06.2020 17:30 Völsungur  KA   Dalvíkurvöllur
17.07.2020 16:00 KA   Völsungur  KA-völlur
17.07.2020 17:30 Völsungur  KF/Dalvík  KA-völlur

4.fl. Kvenna A-lið C Riðill   
31.05.2020 15:00 Grótta  5:2  Völsungur  Vivaldivöllurinn
        Karen Dís Aðalgeirsd. og Halla Bríet Kristjánsd.
01.06.2020 11:30 ÍA/Skallagrímur   4:1  Völsungur  Norðurálsvöllurinn
            Elísabet Ingvarsd.
10.06.2020 15:00 Völsungur  4:3  Sindri/Neisti Vodafonevöllurinn Húsavík
     Elísabet Ingvarsd. 2, Halla Bríet Kristjánsd og Brynja Kristín Elíasd. 
13.06.2020 16:00 Völsungur    Vestri   Vodafonevöllurinn Húsavík
15.06.2020 13:00 Álftanes  3:3  Völsungur   Vodafonevöllurinn Húsavík
      Karen Dís Aðalgeirsd, Rakel Hólmgeirsd. og Brynja Kristín Elíasd.
18.06.2020 17:00 Fjarðab/Höttur/Leiknir 1:2 Völsungur   Fellavöllur
24.06.2020 17:00 Völsungur    Grindavík   Vodafonevöllurinn Húsavík

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. 

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



03.07.2020 16:00 Völsungur    Breiðablik/Augnablik 2 Vodafonevöllurinn
14.07.2020 17:00 Tindastóll    Völsungur   Sauðárkróksvöllur

5.fl. Karla A-lið E Riðill   
02.06.2020 17:00 Völsungur   2:7 KA 2   Vodafonevöllurinn Húsavík
07.06.2020 12:00 Völsungur   3:9 Höttur   Vodafonevöllurinn Húsavík
10.07.2020 16:00 Völsungur  Fjarðabyggð/Leiknir Vodafonevöllurinn Húsavík
14.07.2020 16:00 KF/Dalvík  Völsungur  Dalvíkurvöllur
17.07.2020 16:00 Þór 3   Völsungur  Þórsvöllur
   
5.fl. Karla B-lið E Riðill   
02.06.2020 18:15 Völsungur  3:5 KA 2   Vodafonevöllurinn Húsavík
07.06.2020 13:15 Völsungur 0:4 Höttur   Vodafonevöllurinn Húsavík
26.06.2020 17:00 Sindri/Neisti 2:5 Völsungur  Sindravellir
09.07.2020 17:00 Einherji/UMFL  Völsungur  Þórshafnarvöllur
10.07.2020 17:15 Völsungur  Fjarðabyggð/Leiknir Vodafonevöllurinn Húsavík
14.07.2020 17:15 KF/Dalvík  Völsungur  Dalvíkurvöllur
15.07.2020 17:00 Þór 3   Völsungur  Þórsvöllur
   
5.fl. Kvenna A - lið E Riðill   
02.06.2020 17:00 KA 2  0:8  Völsungur  KA-völlur
08.06.2020 16:00 Völsungur     22:1  KF/Dalvík  Vodafonevöllurinn Húsavík
19.06.2020 17:00 Tindastóll   Völsungur  Sauðárkróksvöllur
25.06.2020 17:00 Kormákur/Hvöt  11:0 Völsungur  Blönduósvöllur
30.06.2020 15:00 Þór 2   Völsungur  Þórsvöllur
06.07.2020 16:00 Völsungur  Kormákur/Hvöt Vodafonevöllurinn Húsavík
16.07.2020 16:00 Völsungur  Þór 2   Vodafonevöllurinn Húsavík
   
5.fl. Kvenna B-lið E Riðill   
02.06.2020 18:15 KA 2  4:1 Völsungur  KA-völlur
08.06.2020 17:15 Völsungur  Þór 2    Vodafonevöllurinn Húsavík
25.06.2020 18:15 Kormákur/Hvöt   3:1 Völsungur  Blönduósvöllur
30.06.2020 16:15 Þór 2  3:3 Völsungur  Þórsvöllur
06.07.2020 17:15 Völsungur  Kormákur/Hvöt  Vodafonevöllurinn Húsavík   

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

Arnar Ingi Hrólfsson etur kappi við KA mann í
Það eru átök hjá þeim ungu!



SAGAN 
/ESSÓMÓTIÐ Í DENN

/N1 MÓTIÐ NÚNA

SAGAN 
/ESSÓMÓTIÐ Í DENN

/N1 MÓTIÐ NÚNA



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
03.JÚLÍ kl. 19:15
JÁVERK-völlur
2.DEILD KARLA
völsungur-
fjarðabyggð
07.JÚLÍ kl. 19:15
vodafonevöllur

2.deild karla
VÖLSUNGUR
Þróttur v.
11.JÚLÍ kl. 14:00
VODAFONEVÖLLUR

ía
völsungur
7.JÚLÍ kl. 18:00
norðurálsvöllur


