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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

PISTILL FYRIRLIÐANS
/Bjarki Baldvins

    SÍÐASTI LEIKUR
     /v.s Selfoss

VÖLSUNGSÁR RIFJUÐ UPP
/Ómar Þorgeirsson

BREKKAN
/Siggi Valli

SÖGUBROT ÚR FRAMTÍÐINNI

YNGRI FLOKKAR

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.



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

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

k j ö t i ð  o k k a r
s m e l l p a s s a r   á 

v ö l s u n g s g r i l l i ð



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!

fingarnar 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!
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,,Margar hendur vinna létt verk“
Hlutirnir gerast ekki eingöngu inn á vellinum 

í starfi knattspyrnudeilda eða annarra 
íþróttadeilda. Heldur byggist slíkt starf á 

mörgum höndum sem sumar hverjar eru 
öðrum ósýnilegar. Handbragð Haffa eru 

þó víða sýnilegt enda hefur Völsungur 
notið þess í mörg ár hversu duglegur 

hann er með myndavélina. Það er 
ómetanlegt þegar unnið er að 

leikskrá sem þessari að hafa 
aðgang að myndefni. Svo ekki sé 

talað um skrásetningu sögunnar, 
Völsungs eða Húsavíkur 

en sagan er oft á tíðum 
órjúfanleg þarna á milli. 

Ef þið rekist á myndir í 
leikskrám sumarsins þá 

er 99,9% líkur á að Haffi 
hafi tekið þær. 

Takk Haffi og þá 
meinum við TAKK!

MYND/HALLA MARÍN HAFÞÓRSDÓTTIR



Kæru Völsungar,
Nú eru þrír leikir búnir hjá okkur strákunum á þessu 
skrýtna tímabili og allt er á áætlun. Já eða nei reyndar ekki. 
Stigasöfnunin hefur verið langt undir áætlun en við erum allir 
staðráðnir í að snúa genginu við. Í síðustu viku endurheimtum 
við tvo gamla félaga, Elvar Baldvins og Kaelon Fox sem munu 
klárlega styrkja okkar hóp mikið og hjálpa okkur í baráttunni í 
sumar. 



Bjarki Baldvinsson fyrirliði mfl. Völsungs, hundleiður á að horfa upp eftir stigatöflunni. ALLIR Í GALLANA!

Við erum því að mínu mati komnir með mjög sterkan hóp sem er skemmtileg 
blanda af alls konar karakterum. Það eru nokkrir ungir leikmenn sem hafa bætt 
sig gríðarlega síðustu misseri og verður skemmtilegt að fylgjast með þeim 
taka næstu skref. Erlendu leikmennirnir hafa svo komið vel inn í hópinn og 
komið með bæði gæði og reynslu í hópinn.

Framundan eru tveir mjög mikilvægir 
heimaleikir og því kjörið að snúa 
genginu við. Á þriðjudaginn mætum 
við Fjarðabyggð þar sem við ætlum 
að hengja okkar fyrstu stig á töfluna. 
Heimavöllurinn hefur verið okkur 
vígi síðustu ár og nauðsynlegt að 
halda því þannig. Ég vil því hvetja alla 
Völsunga til að fjölmenna á völlinn 
á bæði þriðjudag og laugardag og 
hjálpa okkur að næla í okkar fyrstu 
stig í sumar.

Að lokum vil ég nýta tækifærið og 
hrósa nýju fjölmiðlaráði Völsungs 
fyrir aukna og geggjaða umfjöllun 
um meistaraflokkana, gaman að 
þessu!

Upp með sokkana, ÁFRAM 
VÖLSUNGUR!!

við styðjum
völsung

við styðjum
völsung



við 
styðjum
völsung



Síðasti leikur:Selfoss
JÁVERKS-VÖLLUR Föstudaginn 3. júlí

Guðmundur Óli

Valdes

Ólafur Steingríms

Sasha

Milos
Fox

Elvar

Ásgeir Kristjáns

2:1

Arnar Pálmi
Stígur

Bjarki

Gerðar voru nokkrar breytingar á liðinu fyrir leikinn við Selfoss 
en Elvar kom inn sem framherji í stað Sæþórs. Foxarinn kom inn í 
miðvörðinn í stað Alla Jóa. 
Selfossmenn komust fljótlega yfir eða á 10 mínútu og er 
rúmur hálftíma var liðinn af leiknum var staðan orðin tvö núll. 
Völsungur kom sterkt inn í seinni hálfleikinn og minnkaði 
Guðmundur Óli muninn á 53. mínútu úr vítaspyrnu. 
Margir fínir sprettir og kaflar en inn á milli ekki jafngóðir kaflar.  
Nú þarf að ná að lengja góðu kaflana og sleppa þeim lakari - amk 
ekki láta refsa sér fyrir þá!



Páll Vilberg Róbertsson
Sigvaldi Þór Einarsson
Rafnar Máni Gunnarsson
Óskar Ásgeirsson
Arnþór Máni Böðvarsson
Daníel Már Hreiðarsson

‘82 Ólaf J. Steingríms

´74 Ásgeir Kristjáns

Jóhann Kr. Gunnarsson
Jónas Halldór Friðriks
Halldór Fannar Júlíusson
Kristján G. Þorvarðar
Dómari: Steinar Berg Sævarsson
Aðstoðardómari 1: Guðmundur Valgeirsson
Aðstoðardómari 2: Egill Guðvarður Guðlaugsson

VARAMENN:

ÓLAFUR SKORAR SEINNA 
MARKIÐ GEGN HAUKUM Í 
SÍÐASTA HEIMALEIK

Liðstjórn

SÆÞÓR SENDIR BOLTANN 
Í MARKIÐ MEÐ LAGLEGUM 
SKALLA EFTIR FRÁBÆRA 
SENDINGU FRÁ ÓLAFI



Þú færð 
Völsungsvörunar 
hjá okkur!
Áfram 
Völsungur

Skóbúð 
Húsavíkur



Knattspyrnufélag Fjarðabyggðar var stofnað árið 2001 
utan um rekstur meistaraflokka karla og kvenna þeirra 
þriggja aðildarfélaga sem að KFF standa. Þau eru Austri 
Eskifirði, Valur Reyðarfirði og Þróttur Neskaupstað. 
Fyrstu 3 árin var karlaliðið í 3. deild og komst ávallt í 
úrslitakeppnina. Árið 2004 tókst svo langþráð markmið, 
að komast upp í 2. deild eftir að hafa sigrað Núma í 8 
liða úrslitum og Reyni Sandgerði í 4 liða úrslitum. Þetta 
var fyrsta ár Elvar Jónssonar og Heimis Þorsteinssonar 
sem þjálfarar og heldur betur góð byrjun.

Árið 2005 spilaði svo KFF í 2. deild í fyrsta skipti og 
náði 4. sæti á fyrsta sumri undir stjórn heimamannana 
Elvars og Heimis. Í lok árs 2005 var Þorvaldur Örlygsson 
ráðinn þjálfari liðsins og Elvar Jónsson var honum til 
aðstoðar. Frábær árangur fylgdi í kjölfarið og sigruðu 
strákarnir 2. deild sumarið 2006 og ljóst að leikið yrði 
í 1. deild sumarið 2007. Það sumar náði svo KFF 5. 
sæti í 1. deildinni sem er aldeilis frábært á fyrsta ári í 
deildinni.

velkomið til Húsavíkur 
á Vodafonevöllinn
í 4.umferð 2.deildar karla
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Völsungur hefur nú leikið þrjá leiki í deildinni og uppskerna 
því miður rýr, hvað stig varðar, eða engin. Margt hefur þó 
verið uppskorið, yngri leikmenn t.d. búnir að fá smjörþefinn 
af því að spila með meistaraflokki. Tveir leikmenn hafa 
bæst í hópinn að undanförnu en alls ekki óþekkjanlegir 
með öllu, þeir Elvar og Fox sem koma í láni frá Þór. Það 
er góður liðstyrkur, Fox að öðrum ólöstuðum var án efa 
okkar besti leikmaður í fyrra og Elvar er lunkinn leikmaður. 

Frá okkur er horfinn Freyþór sem fór yfir til Magna - 
óskum við honum góðs gengis. 

Síðasti leikur var á löngum köflum fínn að okkar hálfu 
en kannski inn á milli ekki svo. En tilfinningin er sú að 
hópurinn sé að hristast saman. Nú er dauðafæri að ná í 
6 stig í þeim tveimur heimaleikjum sem framundan eru á 
næstu dögum. Þjálfari KFF er Dragan Stojanovic.

Fjarðabyggð rústaði Víði í síðustu umferð 6:1. Í fyrra 
skildu liðin jöfn hér heima 2:2 en 1:0 sigur vannst fyrir 
austan.



2019 2. deild karla  Húsavíkurvöllur   Völsungur  Fjarðabyggð 2 - 2
2019 2. deild karla  Eskjuvöllur    Fjarðabyggð Völsungur  0 - 1
2019 Lengjubikar karla Húsavíkurvöllur   Völsungur  Fjarðabyggð 5 - 0
2018 2. deild karla  Húsavíkurvöllur   Völsungur  Fjarðabyggð 1 - 1
2018 2. deild karla  Eskjuvöllur    Fjarðabyggð Völsungur  1 - 2
2017 2. deild karla  Eskjuvöllur    Fjarðabyggð Völsungur  2 - 2
2017 2. deild karla  Húsavíkurvöllur   Völsungur  Fjarðabyggð 5 - 0
2017 Lengjubikar karla  Fjarðabyggðarhöllin  Fjarðabyggð Völsungur  1 - 4
2017 Kjarnafæðismótið Boginn    Fjarðabyggð Völsungur  2 - 5
2014 2. deild karla  Húsavíkurvöllur   Völsungur  Fjarðabyggð 1 - 4
2014 2. deild karla  Eskjuvöllur    Fjarðabyggð Völsungur  2 - 0
2012 2. deild karla  Húsavíkurvöllur   Völsungur  Fjarðabyggð 1 - 0
2012 2. deild karla  Eskifjarðarvöllur   Fjarðabyggð Völsungur  0 - 1
2012 Lengjubikar karla  Boginn    Völsungur  Fjarðabyggð 2 - 0
2011 2. deild karla  Eskifjarðarvöllur   Fjarðabyggð Völsungur  3 - 0
2011 2. deild karla  Húsavíkurvöllur   Völsungur  Fjarðabyggð 3 - 0
2011 Lengjubikar karla  Fjarðabyggðarhöllin  Fjarðabyggð Völsungur  0 - 0
2009 Lengjubikar karla  Boginn    Völsungur  Fjarðabyggð 1 - 2
2006 2. deild karla  Eskifjarðarvöllur   Fjarðabyggð Völsungur  3 - 0
2006 2. deild karla  Húsavíkurvöllur   Völsungur  Fjarðabyggð 1 - 2
2006 DB karla    Boginn    Fjarðabyggð Völsungur  2 - 2
2006 Powerademótið  Boginn    Völsungur  Fjarðabyggð 1 - 0
2004 DB ka. - Neðri deild D Boginn    Fjarðabyggð Völsungur  2 - 2
2003 DB ka. - Neðri deild D Boginn    Völsungur  Fjarðabyggð 7 - 1
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HÚSAVÍK

ehf.



hollehf@hollehf.is



SÓLBAKKI ehf



Ungmennafélagið Þróttur var stofnað 23. október 
1932 en um aldamótin 1900 hafði verið starfandi 
ungmennafélag í Vatnsleysustrandarhreppi en 
það hafði lagst af 1920.

velkomið til Húsavíkur 
á Vodafonevöllinn
í 5.umferð
2.deildar karla
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Þ r ó t t u r  Vo g u m
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Þróttur í Vogum er vaxand knattspyrnulið og situr í 
3ja neðsta sæti 2. deildar með 2 stig eftir 3 leiki. Þeir 
töpuðu naumlega fyrir Haukum í síðustu umferð 1:2 á 
heimavellinum Vogaídýfuvelli. Þess að auki gerðu þeir 1:1 
jafntefli í fyrstu tveimur leikjunum, gegn Kára á heimavelli 
og gegn Dalvík/Reynir fyrir norðan. Brynjar Jónasson 
hefur skorað 66% marka þeirra og því þurfa þeir Milox 
(Milos og Fox) að standa vaktina vel ásamt liðinu öllu. 

Brynjar Þór Gestsson þjálfar liðið og tók við liðinu sl. 
haust. Hann hefur m.a. áður þjálfað ÍR. 



2019  2. deild karla Húsavíkurvöllur Völsungur Þróttur V.  3 - 1
2019  2. deild karla Vogaídýfuvöllur Þróttur V. Völsungur  2 - 0
2018  2. deild karla  Vogabæjarvöllur Þróttur V. Völsungur  0 - 2
2018  2. deild karla Húsavíkurvöllur Völsungur Þróttur V.  2 - 1

Innbyrðis viðureignir:

7 MÖRK

4 MÖRK

SIGRAR 3 JAFNTEFLI 0 SIGRAR 1

75% 0% 25%

Við styðjum Völsung



Fullt nafn, búseta og hvað gerir þú 
í dag?
Ómar Þorgeirsson, búsettur 
í New York og vinn hjá New 
York Common Pantry, en NYCP 
er fyrirtæki sem aðstoðar 
einstaklinga og fjölskyldur sem 
eiga í fjárhagsvandamálum við 
að fá margvíslega aðstoð, ma. 
með matarpökkum og annarri 
nauðsynlegri þjónustu. 

,,...FÁTT SKEMMTILEGRA EN AÐ SPILA FÓTBOLTA OG VERA HLUTI AF GÓÐRI LIÐSHEILD”
Ómar (freyr) Þorgeirsson

Jóhann Kristinn Gunnarsson ritaði 

Fyrsti leikur fyrir mfl. Völsungs?
Rámar í að fyrsti leikurinn minn fyrir mfl. Völsungs hafi verið æfingarleikur 
gegn ÍA á Ásvöllum fyrir tímabilið 1998. Beggi Olgeirs var að þjálfa Völsung 
þá og henti mér inná miðjuna í síðustu 10-15 mín á móti Heimi Guðjóns og 
einhverjum kempum. Ég kveikti nú ekki beint í sviðinu þá og kannski skemmst 
frá því að segja að ég spilaði ekki mínútu það sumarið. 

Fyrsti keppnisleikurinn minn kom sumarið eftir hjá Vidda Sigurjóns í 2-0 tapi 
gegn Þór á Akureyri í fyrsta leik tímabilsins í 2. deildinni. Við náðum okkur í 
raun aldrei á skrið það sumar fyrir margra hluta sakir og féllum með skömm 
og skít niður í 3. deildina á endanum. Þau örlög voru nú kannski ekki svo slæm 
eftir á að hyggja því á næstu árunum á eftir náði Völsungur að byggja upp 
helvíti skemmtilegt lið undir styrkri stjórn Jónasar Hallgríms þar sem margir af 
okkar allra bestu leikmönnum í seinni tíð stigu sín fyrstu skref.

Eftirminnilegt atvik með Völsungi?
Hér væri hægt að skrifa langa og lærða ritgerð. Mikið af skemmtilegum 
minningum tengdum Völsungi bæði innan -og ekki síst utan vallar. Jónas 
Hallgríms kemur þar ósjaldan við sögu enda skemmtilegri og óútreiknanlegri 
karakter vandfundinn. Þær voru margar lexíurnar og lífsreglurnar sem Jenni 
kenndi okkur, eða í það minnsta reyndi að kenna okkur. Jónas var auðvitað af 
gamla skólanum og vildi eflaust innstilla smá hörku í okkur ásamt því að spila 
léttleikandi fótbolta. Jónas lagði mikið uppúr útihlaupum, helst í fjörunni, 
fannst fáránlegt að teygja fyrir æfingar og skildi lítið í því hversu oft þessir 
ungu menn væru meiddir enda hörkuðu gamla skóla menn smávægileg -og 
stórvægileg meiðsli af sér bara með því að stappa aðeins niður löppinni og svo 
áfram gakk.

Ómar, Tinna og Bryndís Lína hafa búið í NY sl. ár en þar á 
undan bjuggu þau í Moskvu.



Jenni þurfti því gjarnan að nota margvíslegar refsingar til þess að 
halda ungu mönnunum á tánum. Man sérstaklega eftir því að nokkrir 
leikmenn þurftu að hlaupa uppá Húsavíkurfjall í refsingarskyni fyrir 
“óhlýðni” sumarið 2002. Sumir fyrir minni sakir en aðrir. Andri Valur, 
skaphundur innan vallar en annálað ljúfmenni utan vallar, var á meðal 
þeirra sem tóku út refsingu en Andri fékk rautt spjald í útileik gegn 
Skallagrími. Andri fékk reyndar rautt spjald einnig í heimaleiknum 
á móti Sköllunum þannig að hann hefur líklega farið í fleira en eina 
fjallaferð þetta sumarið. Maggi Halldórs þurfti einnig að fara uppá fjall 
fyrir að snöggreiðast við mótherja, gott ef það var ekki Borgnesingur, 
sem hafði stuttu áður brotið gróflega á Magga. Þetta var óvænt atvik 
enda Maggi jafnan geðgóður maður og þekktur sem sá teknískasti 
af Halldórsstaðabræðrunum. Nikola Niksic, sá mikli meistari, þurfti 
einnig að fara í fjallgöngu, eflaust fyrir almennt tuð. Frægasta dæmið 
var þó þegar Jói “Kóngur” Gunnars lenti í refsingu. Prúðmennið 
Jói taldi að Jónas hefði farið gróflega yfir strikið í harðri gagnrýni 
sinni inní klefa eftir 2-2 jafntefli í útileik gegn Selfossi. Kóngurinn 
mætti því borgaralega klæddur á næstu æfingu á eftir og fór fram 
á afsökunarbeiðni frá Jenna. Veit svo sem ekkert hvað fór þeirra á 
milli en samtalið var ekki langt og endaði með því að Jói hljóp uppá 
Húsavíkurfjall eins og hinir.       

Eftirminnilegustu samherjar úr Völsungi?
Ég var mjög heppinn að spila með mörgum frábærum leikmönnum og 
skemmtilegum karekterum í gegnum árin með Völsungi. Fyrrnefndur 
Jónas ásamt Ingvari Dagbjarts og Danna koma fljótt upp í hugann. 
Grjótharðir gamla skóla leikmenn sem spiluðu með hjartanu og gáfu 
allt fyrir grænu treyjuna. Þá verða liðsfélagar mínir úr ’80-árgangnum 
auðvitað að fá tilnefningu. Balli Kúta, Maggi Halldórs, Andri Valur 
og Elli Stefáns voru allir samferða mér frá yngri flokkum og uppí 
meistaraflokk. Magnaðir leikmenn allir sem einn og algjörir toppmenn í 
þokkabót.   

Þá væri auðvelt að telja upp alla þá leikmenn sem spiluðu með 
Völsungs-liðinu árin 2003 og 2004 þar sem liðsheildin sem Ási Arnars 
og Simmi Hreiðars náðu að skapa var einstök í mínum huga. Sterkur 
kjarni heimamanna þar sem Aggi, Böbbi, Ási Gísla, Unnar Þór, Birkir 
Vagn og fleiri, ásamt ofangreindum Andra Val, Danna og Ása Arnars, 
komu með reynsluna og brjálæðina. Á meðan Balli Smali, Hemmi Alla, 
Gummi Óli og Pálmi frændi komu með gredduna og gæðin. Þó að 
gredduna og gæðin hafi vissulega verið að finna hjá eldri leikmönnum 
liðsins einnig. Þá vantar að lokum kryddið í uppskriftina, en það kom í 
formi óviðjafnanlegra aðkomumanna á borð við Boban og Nikola, ásamt 
Svabba, Heissa og Odds úr borginni. Einstaklega lítríkir og skemmtilegir 
karakter og frábærir leikmenn í þokkabót.



Áttirðu fyrirmyndir úr mfl.liði 
Völsungs þegar þú varst í yngri 
flokkum? Ef svo - hver/hverjir?
Ég var mjög duglegur að fylgjast 
með Völsungsliðinu þegar ég var 
smápolli enda stutt að skokka niður 
á völl úr Baldursbrekkunni. Það voru 
líka forréttindi að fá að fylgjast með 
gullaldarliði Völsunga á árunum 
1987 og 1988 enda Völsungur að 
spila í efstu deild og mikið af góðum 
leikmönnum að spila með Grænum. 
Man sérstaklega eftir 1-0 sigri gegn 

Það eru kannski ekki margir 
sem vita að Ómar er lunkinn 
íþróttafréttamaður og aldrei 
að vita nema hann eigi fyrir sér 
framtíðina í þeirri grein...(innsk. 
ritstjóra).

skjámynd af höggi 
golfíþróttarinnar/ Ómar Þorgeirs.
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Íslandsmeisturum Fram á Húsavíkurvelli árið 1988 þar sem meistari 
Skúli Hallgríms skoraði sigurmarkið. Ég man líka vel eftir því að Pétur 
Ormslev klúðraði víti í leiknum enda sat ég fyrir aftan markið sem 
boltinn flaug hátt yfir. Ég hélt mikið uppá Helga Helga á þessum árum, 
enda frábær leikmaður og grjótharður og hann verður því fyrir valinu 
sem fyrirmynd úr liði mfl. Völsungs.       

Uppáhalds lið í Enska boltanum?
West Ham United FC

Einhver skilaboð til ungra Völsunga - og/eða meistaraflokka Völsungs 
fyrir tímabilið 2020?
Mín skilaboð eru einfaldlega þau að allir leikmenn, ungir sem gamlir, 
njóti þess að spila og æfa með Völsungi. Það er fátt skemmtilegra en 
að spila fótbolta og vera hluti af góðri liðsheild. Völsungur er frábært 
félag, með framúrskarandi aðstöðu og mikla hefð fyrir öflugu yngri 
flokka starfi. Enda hefur Völsungur alið af sér ófá knattspyrnumenn 
-og konur sem hafa náð langt og því ekkert til fyrirstöðu fyrir yngri 
iðkendur sem hafa metnað til að ná langt, að feta í sömu spor - nú eða 
í versta falli skapa skemmtilegar minningar í góðra vina hópi.

Áfram Völsungur!

Gríðarlegt sterkt lið ´79 og ´80 
árgangsins á Húsavík. 
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Sögubrot
    Úr Framtíðinni

“Sometimes the little times you don’t think are anything while they’re 
happening turn out to be what marks a whole period of your life.” 
— Andy Warhol

Ekki veit ég hvort varamannaskýli getur hugsað en ef svo væri gætu orð 
Andy Warhol átt við varamannaskýli Völsungs sem hefur örugglega ekki átt 
von á því þegar það í stutta stund þjónaði öðru hlutverki en það var vant - 
að vera leikmunur í mynd Will Ferrel -  European song contest: The story of 
Fire Saga að það myndi enda hlutverk sitt sem varamannaskýli og verða eitt 
helsta ferðamanna aðdráttarafl Íslands. Á dögunum var það nefnilega valið 
“European´s most valuable tourisms attraction 2030”. 

Vinsældir Will Ferrel eiga örugglega einhvern þátt í því en kappinn hefur 
fengið Óskarinn sl. 5 ár fyrir “bestu myndina” en þríleikur hans um Donald 
Trump; ‘The story of the orange journeyman: I made America great again’, 
‘The story of the orange jourenyman:Yes, the answear to the question - what 
is the meaning of life? is me” og síðasta myndin í þríleiknum - ‘The story of 
the orange journeyman: From Zero to Zero:That happens in my head!’ hafa 
allar unnið hjörtu kvikmyndaheimsins og alheimsins. Júróvisjónmyndin hans 
hefur notið góðs af þessari velgengi því hún er gríðarlega vinsælli “cult”mynd. 
“Ferðamennirnir hreinlega hafa flykkst hingað til Húsavíkur sl. 10 ár og 
voðalega vinsælt að taka mynd af sér sitjandi í varamannaskýlinu - sumir 
hreinlega koma hingað eingöngu til þess að setjast í skýlið” segir Örlygur 
Hnefill sýningarstjóri Eurovisionsafnisns á Húsavík en á dögunum opnaði það 
útibú á tunglinu. 

mynd/ elizabeth viggiano netflix 



ÁFRAM 
VÖLSUNGUR 

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



b R

E K

K A N

b R

E K

K A N

Siggi Valli með 

linsuaugum Haffa 

árið 1992

Pistlahöfundur:
Ingvar Björn Guðlaugs.

„Brekkan“ er liður sem verður 
í sem flestum í leikskrám 
sumarsins, en þar reynum við 
að finna stuðningsmann sem 
möguleiki er á að tengja við 
bæði lið. Framherji geðþekki úr 
Skálabrekku, Sigurður Valdimar 
Olgeirsson, fluttist 23 ára austur á 
firði og var þar í 11 ár starfsmaður 
Alcoa. Hann er nýfluttur heim í 
heiðardalinn með sína fjölskyldu 
og þekkir vel til beggja félaga 
sem mætast á þriðjudag. Siggi 
Valli var frábær sóknarmaður í 
yngri flokkunum með ótrúlegt 
markanef. Var úr mjög öflugum 
´85 árgangi sem komst nánast 
alltaf í úrslit Íslandsmóta. Siggi 
átti tvö tímabil í meistaraflokki 
með Boltafélagi Húsavíkur þar 
sem hann spilaði 14 leiki og 
skoraði 2 mörk, áður en hann 
spilaði tvö tímabil með Völsungi. 
Þar spilaði hann 21 leik og skoraði 
5 mörk áður en skórnir fóru upp í 
hillu. Siggi segir sjálfur að áhuginn 
til að spila hafi farið dvínandi eftir 
sem árin liðu og á endanum var 
miklu skemmtilegra að horfa á 
hann. Við gefum Sigga Valla orðið!
 

Búseta og heimilishagir?

Fæddur og uppalinn á Húsavík. Bý í Höfðabrekku með konu og börn.
 
Hvað gerir þú í dag?
 
Vinn á Bakka hjá PCC.

Hvernig var þinn knattspyrnuferill?

Í æsku snerist lífið ekki um neitt annað en fótbolta á Hólaravellinum og fleiri 
góðum stöðum. En ferillinn var heldur stuttur.  Öflugur yngriflokka ferill með 
mikið af góðum minningum sem ég fræði börn mín og konu reglulega með en 
enginn hefur áhuga á að heyra.  Meistaraflokks ferillinn hefði mátt vera lengri en 
hausinn var ekki alveg á sama stað.
 



Hvert ykkar systkinanna er best í fótbolta? 

Ég.

Sérðu líkindi með sjálfum þér sem leikmanni og Hafrúnu og Sæþóri?

Nei í rauninni ekki.  Mér finnst alveg magnað hvað þau hafa æft og æft í 
gegnum tíðina og komast aldrei með tærnar þar sem ég er með hælana.  

Uppáhalds leikmaður Völsungs fyrr og síðar?

Þeir eru nú nokkrir, hetjurnar frá því í gamla daga, Aggi, Balli Qta, Ingvar og 
Guðni Rúnar.

Eftirminnilegt atvik með Völsungi?
 
Við vorum að vinna Tindastól heima svona 7-0 í 4.flokk, ég var búinn að 
setja nokkur og var heitur eins og alltaf.  Ég asnaðist til að taka innkast 
og þjálfarinn (king Jónas Hallgrímsson) tók mig beint útaf og sagði að 
sóknarmenn taki aldrei innköst.  
Enn ætli það sé ekki eftirminnilegast ´99 þegar við urðum íslandsmeistarar í 
innanhússbolta.  
 
Hversu mikið fylgistu með þínum liðum í dag?
 
Ég fylgist mikið með Völsungi í gegnum bróður minn og reyni að fara á alla 
heimaleiki þegar ég er í bænum.   

Hvort liðið muntu styðja á þriðjudag?
 
Völsung að sjálfsögðu.

Skilaboð að lokum fyrir knattspyrnusumarið?
 
Það er kominn tími á að karla og kvennaliðið fari að hirða þrjú stig.  
Annars er það ekki fleira, áfram Völsungur.



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  frestað 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 en í Íslandsmóti keppa fyrir hönd félagsins: 3.fl., 
4fl. og 5fl. karla og 4.fl. og 5. fl. kvenna. 
 Við viljum endilega fylgist með hér í leikskránni og hvetjum
  stuðningsmenn til þess að mæta á leiki yngri flokkana. 
Einnig væri gaman að fá myndir úr leikjum yngri flokkana og yngri flokka 
starfinu á netfangið rodull@gmail.com

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  1:2 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   

var haldið á Akureyri  1. - 4. júlí

34. N1 mót KA var haldið á KA svæðinu dagana 1. júlí - 4. júlí 

2020. Mótið heldur áfram að stækka ár frá ári og var metþát-

taka í ár er 212 lið kepptu í 9 deildum. Keppendur voru um 

2.000, 204 lið frá 49 félögum en alls voru leiknir 1060 leikir 

sem gera 29.952 mínútur af fótbolta!

Völsungur sendi þrjú lið til keppni: Völsung 1, 2 og 3 og stóðu 

þau sig frábærlega og þótti sómi af þeirra framkomu innan 

sem utan vallar

VÖLSUNGUR 1 spilaði í Chile - deildinni og endaði í 7. sæti af 24 liðum 
VÖLSUNGUR 2 spilaði í Frönsku - deildinni og endaði í 2. sæti af 24 liðum en liðið tapaði úrslitaleiknum gegn Hetti 2 - 1:2
VÖLSUNGUR 3 spilaði í Grísku - deildinni og endaði í 21. sæti af 24 liðum

N1 MÓTIÐ Á AKUREYRI 2020
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VÖLSUNGUR 1:Andri Valur Bergmann  Guðmundur Ingi Eiðs   Kristján Gunnar Jóhannsson
    Arnar Freyr sigryggsson
     Alekss Kotlevs      Arnar Ingi Hrólfsson
       Arnþór Illugi Gunnarsson 
        Höskuldur Ægir Jónsson



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!



völsungur
þróttur vogum
11.JÚLÍ kl. 14:00
vodafonevöllur

2.DEILD KARLA
kórdrengir
völsungur
18.JÚLÍ kl. 16:00
framvöllur

ía
völsungur
7.JÚLÍ kl. 18:00
norðurálsvöllur


