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Allir í
gallana!

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

Vodafone er stoltur 
styrktaraðili Völsungs 



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.



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/aðstoðarritstjóri 
Ingvar Björn Guðlaugsson
Ljósmyndari:
Hafþór Hreiðarsson

HÓLFASKIPT ÁHORFENDASVÆÐI
/tilkyninngar 
/happdrætti

    SÍÐASTI LEIKUR
     /v.s Kórdrengjum

SÖGUBROT
/40 ára afmæli Völsungs - 
  Völsungur gegn ÍA 1967

ÖSKUBUSKUÆVINTÝRI
/ævintýri Víðismanna í efstu deild

  YNGRI FLOKKAR
  /tilkynningar

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.



LEIKMANNASVÆÐI

ATHUGIÐ ATHUGIÐ ATHUGIÐ
VIÐ ERUM ÖLL ALMANNAVARNIR

ÁHORFENDASVÆÐI

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. 



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



E RT U  B Ú I N N  A Ð  T RYG G JA  Þ É R 
Á RS M I Ð A ?

Ársmiðar Völsungs eru komnir í sölu og gilda þeir á alla heimaleiki meistaraflokks 
karla og kvenna í Íslandsmótum. Ársmiðinn kostar litlar 20.000 kr og er hægt að 
kaupa hann á skrifstofu félagsins eða í sjoppunni á leikdegi.

Mætum á völlinn Völsungar og styðjum liðin okkar áfram í baráttunni í sumar.

BA K L A N D  VÖ L S U N G S
Hér geta Völsungar nær og fjær - ekki síst brottfluttir með félagshjartað á réttum 
stað - ákveðið að styðja við félagsstarfið með mánaðarlegum framlögum til 
knattspyrnudeildar Völsungs. 
Minnum á að allir heimaleikir meistaraflokkanna eru sýndir beint á netinu í 
gegnum  
Við hvetjum þig til að verða hluti af baklandinu til að styrkja stoðir mikilvægs 
félagsstarfs Völsungs.

HEILDARVERÐMÆTI VINNINGA:

HAPPDRÆTTI  MEISTARA-
FLOKKA VÖLSUNGS  2020

528.380 KR.

Þú getur ekki tapað! Miðverð 2.500 kr - aðeins dregið úr seldum miðum

Glæsilegir vinningar
- mikilvægur þáttur í fjáröflun meistaraflokka 
Völsungs í knattspyrnu ár hvert!

Hægt verður að kaupa miða af leikmönnum meistaraflokkana - á skrifstofu 
félagsins og í vallarsjoppu á leikdegi. 

DREGIÐ VERÐUR: 06. ágúst 2020 FJÖLDI ÚTGEFINNA MIÐA: 1000 stk.
MIÐASÖLU LÝKUR: 05. ágúst 2020



G R I L L I Ð  Á 
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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 aðkostnaðarlausu.
ATHUGIÐ BREYTTA TÍMA
Æfingarnar eru á föstudögum 
kl. 13:00 og 14:00

13:00 – Fyrir iðkendur í 6.fl. -og 5.flokki drengja 
og stúlkna (9 - 12 ára).

14:00 – Fyrir iðkendur í 4.fl. 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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 er íslenskt knattspyrnufélag frá Garði á Suðurnesjum. 
Félagið var stofnað 11. maí 1936. Víðir leikur í bláum 
búningum og spilar heimaleiki sína á Nesfisk-velli. 
Meistaraflokkur karla leikur eins og er í 2. deild. Besti 
árangur Víðis í deildakeppni er 7. sæti í efstu deild karla 
árið 1986, en félagið lék í efstu deild frá 1985-1987 og 
aftur 1991. Víðir lék til úrslita í Bikarkeppni KSÍ árið 
1987 á Laugardalsvelli en tapaði gegn Fram.

Víðir varð árið 2008 fyrst íslenskra liða til þess að 
taka þátt í Evrópukeppninni í Futsal. Liðið vann sér inn 
þátttökurétt á mótinu eftir að hafa spilað til úrslita gegn 
Val um íslandsmeistaratitilinn í innanhúsknattspyrnu. 
Valur vann leikinn og hlaut þar með þátttökuréttinn en 
gat ekki tekið þátt og því féll það í skaut Víðis að fara 
á mótið fyrir Íslands hönd

velkomið til Húsavíkur 
á Vodafonevöllinn
í 9.umferð 2.deildar karla
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Tímabilið 1987 í efstu deild spiluðu tvö öskubuskulið í deild 
þeirra bestu á íslandi - annars vegar Völsungur sem voru nýliðar 
í deildinni og hins vegar Víðir sem var á sínu 3ja tímabili í röð 
í efstu deild. Þeir féllu að vísu þetta sumar og munaði þar einu 
marki en þeir voru með jafnmörg stig og Völsungur, bæði lið 
höfðu skorað 20 mörk en Völsungur hafði fengið á sig einu marki 
færra en Víðismenn. Þar með lauk þeirra öskubuskuævintýri 
en okkar hélt áfram. Munaði þar kannski um mark Jónasar 
Hallgrímssonar sem skoraði sigurmark Völsungs gegn Víði (3:2) 
í 14.umferð en Helgi Helga og Svabbi Geiffa höfðu skorað fyrir 
Völsung. Fyrri viðureignin endað með markalausu jafntefli hér 
á Húsavík. 

Síðast mættust þessi lið í fyrra í 2.deild þar sem Víðismenn 
höfðu betur í báðum viðureignunum 3:1. Alli Jói með markið hér 
heima en Guðmundur Óli með markið á útivellinum.

Víðismenn hafa tapað síðustu þremur leikjum sínum;
Töpuðu gegn Haukum í síðustu umferð 0:2 og 3:0 gegn Njarðvík 

í umferðinni þar á undan. í 6. umferð töpuðu þeir stórt gegn Kára, 
0:5. Því er gengi þeirra svipað og okkar að undanförnu og þeir 
mæta hungraðir í þennan leik. 



2019 2. deild karla Húsavíkurvöllur  Völsungur  Víðir   1 - 3
2019 2. deild karla Nesfisk-völlurinn Víðir   Völsungur  3 - 1
2018 2. deild karla Húsavíkurvöllur  Völsungur  Víðir   3 - 0
2018 2. deild karla Nesfisk-völlurinn Víðir   Völsungur  2 - 3
2017 2. deild karla Nesfisk-völlurinn Víðir   Völsungur  2 - 1
2017 2. deild karla Húsavíkurvöllur  Völsungur  Víðir   3 - 3
2015 3. deild karla Nesfisk-völlurinn Víðir   Völsungur  1 - 2
2015 3. deild karla Húsavíkurvöllur  Völsungur  Víðir   4 - 1
2010 2. deild karla Húsavíkurvöllur  Völsungur  Víðir   2 - 1
2010 2. deild karla Garðsvöllur  Víðir   Völsungur  4 - 2
2008 2. deild karla Húsavíkurvöllur  Völsungur  Víðir   2 - 2
2008 2. deild karla Garðsvöllur  Víðir   Völsungur  3 - 1
2003 2. deild karla Húsavíkurvöllur  Völsungur  Víðir   6 - 1
2003 2. deild karla Garðsvöllur  Víðir   Völsungur  1 - 4
2002 2. deild karla Garðsvöllur  Víðir   Völsungur  1 - 1
2002 2. deild karla Húsavíkurvöllur  Völsungur  Víðir   4 - 0
1998  2. deild karla Húsavíkurvöllur  Völsungur  Víðir   1 - 4
1998 2. deild karla Garðsvöllur  Víðir   Völsungur  4 - 1
1987 1. deild karla Garðsvöllur  Víðir   Völsungur  2 - 3
1987 1. deild karla Húsavíkurvöllur  Völsungur  Víðir   0 - 0
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Síðasti leikur:ÍR
Hertzvöllurinn Sunnudaginn 26.júlí 2020

Guðmundur Óli

Valdes

Sæþór

Sasha

Milos
Fox

Elvar

Ásgeir Kristjáns

1:5

Alli Jói
Arnar Pálmi

Bjarki



Ólafur Jóhann Steingr.
Rafnar Máni Gunnarsson
Daníel Már Hreiðarsson 
Páll Vilberg Róbertsson
Elmar Örn Guðmundsson
Kristján Leó Arnbjörnsson

67 Milos Vasiljevic

70 Aðalsteinn J. Friðriksson

81 Ásgeir Kristjánsson

90 Sasha Uriel L. Romero

90 Kaelon Paul Fox

Jóhann Kr. Gunnarsson
Boban Jovic
Björn Hákon Sveinsson

Dómari: Guðmundur Pall Friðbertsson
Aðstoðardómari 1: Ásmundur Hrafn Magnússon
Aðstoðardómari 2: Björn Guðbjörnsson

VARAMENN:

Sasha í einvígi við KF mann

Haffamyndir frá síðasta heimaleik gegn KF

Óli J. einbeittur

Liðstjórn

Rafnar Máni í baráttunni í 
síðasta heimaleik við KF



HÚSAVÍK

ehf.



hollehf@hollehf.is



SÓLBAKKI ehf



Þú færð 
Völsungsvörunar 
hjá okkur!
Áfram 
Völsungur

Skóbúð 
Húsavíkur



Gamli moldarvöllurinn, Aðalsteinstún út á Höfða var vettvangur 
eftirminnilegs leiks milli Völsungs og  „Gullaldarliðs“ ÍA sem var eitt 
sigursælasta lið landsins. Skagamenn unnu um sjö titla á árunum 
milli 1950-60. Þessi leikur fór fram í tilefni 40 ára afmælis Völsungs 
og lauk með 1-0 sigri ÍA. Góðar litmyndir voru teknar á þessum leik 
sem fylgja þessu sögukorni og voru þær teknar af Sigurði (Silla). 

Sögukorn
Heimsókn „Gullaldarliðs ÍA 
í tilefni 40 ára afmælis Völsung 1967. 

Á myndinni af liði Völsungs eru þeir sem tóku þátt þessum 
sögufræga leik: Frá vinstri,standandi eru: Ingvar Þorvaldar, Sigþór 
(Sissi), Albert, Viðar, Arnór Guðjónsen, Gunnar.
 Neðri röð: Sverrir Páls, Jón Ágúst, Sigurður markvörður, Hlífar 
Karls og Hafliði Jósteins.  



Gamli moldarvöllurinn (var einu 
sinni tún/grasvöllur) var notaður 
til æfinga og keppni í knattspyrnu 
þar til malarvöllurinn var tekinn í 
notkun árið 1969, þar sem núverandi 
gervigrasvöllur er. Miklar breytingar 
hafa því orðið í aðstöðu fyrir 
knattspyrnuiðkun okkur Völsunga með 
tilkomu gervigrasvallarins. 

Til fróðleiks má nefna að Völsungur tók í fyrsta skiptið þátt í 
deildarkeppni Íslandsmóta (3.deild) árið 1967 og hafnaði þá í 2. sæti. 
Árið eftir 1968 sigruðu Völsungar 3.deildina og eignuðumst Völsungar 
þar með sinn fyrsta Íslandsmeistaratitilinn í knattspyrnu.  



 Þá er sömuleiðis mynd af „Gullaldarliði ÍA og efri röð frá vinstri: 
Helgi Björgvinsson, Þórður Þórðarson, Halldór Sigurbjörnsson, 
Kristinn Gunnlaugsson, Ríkharður Jónsson, Matthías Hallgrímsson 
Neðri röð frá vinstri: Jón Leósson, Bogi Sigurðsson, Helgi 
Daníelsson, Guðmundur Sigurðsson, Sveinn Teitsson. Margir 
afkomendur þessara leikmanna hafa síðan og eru enn að spila og 
leika knattspyrnu fyrir félagslið og landslið Íslands. 

Þó knattspyrna hefi verið stunduð frá stofnum Völsungs 
hófst formleg og skipuleg þjálfun yngri flokkar ekki 
fyrr en árið 1966. Þessar æfingar voru þá fyrst um sinn 
einungis fyrir pilta.  Árið 1970 hefst þátttaka yngri 
flokka Völsungs (3., 4., og 5.fl.) í  Íslandsmóti. Þess má 
geta að 3.flokkur pilta fór í úrslit Íslandsmótsins þetta 
ár og náðu mjög góðu árangri. Frá fyrstu tíð höfum við 
verið með efnilega og góða iðkendur í yngri flokkum 
sem náð hafa að fara í úrslitakeppni íslandsmóta og 
margir leikmenn frá félaginu hafa spilað i efstu deildu og 
landsliðum. 

Samstarf Völsungs og Skagamanna hefur verið gott 
í gegnum tíðina þá sérstaklega hafa góðir þjálfarar 
komið og aðstoðað okkur við uppbygginguna og má þar 
nefnda; Jón Gunnlaugsson, Sigurð Halldórsson (Siggi 
Donna) og Hörður Ó. Helgason.  



ÁFRAM 
VÖLSUNGUR 

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



Öskubuskur í garðinum

Gulldrengirnir úr Garðinum
Víðismenn léku í efstu deild fyrir 30 árum
Fyrir þrjátíu árum komust Víðismenn upp í efstu deild karla í 
knattspyrnu. Félagið var nánast eingöngu skipað heimamönnum 
sem æfðu á túninu við Garðskaga og spiluðu á malarvelli. 
Víðismenn léku í þrjú ár samfleytt í efstu deild, fjögur ár alls, og 
komust í sjálfan bikarúrslitaleikinn árið 1987. Það er ekki hægt 
annað en að tala um rómantík og öskubuskusögu þegar afrek 
Víðispilta eru rifjuð upp á þessum tíma. Með frábærum anda og 
eljusemi tókst þeim að komast í röð þeirra bestu.

Davíð gegn Golíat, Öskubuska og fleiri álíka ævintýri og sögur eru 
nátengd áhugamanni fótboltans...................

Grípum í frásögn Guðjóns Guðmundssonar fyrirliða Víðismanna á 
þessum tíma en hún birtist í Víkurfréttum desember 2015.

Öskubuskuævintýri sem þessi gerast yfirleitt ekki vegna frábærrar 
aðstöðu eða peningainnspýtinug heldur með dugnaði, samheldni 
og ósérhlífni.........

Strákar sem voru tilbúnir að leggja á sig
Af hverju verða svona margir góðir leikmenn til á sama tíma þarna 
í Garðinum?
„Síður en svo er það aðstöðunni að þakka. Ætli það sé ekki 
áhuginn á þessari blessuðu íþrótt. Þegar Eggert Jóhannsson 
kemur til okkar í kringum 1980 þá kemur hann með þetta rosalega 
æfingaálag með sér. Hann tekur í raun við keflinu af Sigurði 
Ingvarssyni sem sem hafði alið upp marga af þessum strákum 
sem voru að koma upp á þessum tíma. Eggert breytti viðhorfinu 
hjá okkur. Þarna koma bara margir strákar upp sem voru tilbúnir 
að leggja á sig. Við náðum þó ekki að komast langt undir hans 
stjórn og það var ekki fyrr en Haukur Hafsteins kom til okkar 



Silfurtúns bræður
Bræðurnir Grétar, Halldór, Vilhjálmur og 
Daníel Einarssynir léku allir með liðinu 
þegar það fór upp í efstu deild. Reyndar 
voru þeir sex talsins bræðurnir sem léku 
með meistaraflokki nokkrum árum áður 
en þá voru þeir Snorri og Þorsteinn einnig 
í hópnum. Það hlýtur að vera einsdæmi að 
svo margir bræður leiki með einu og sama 
liðinu í nokkurri hópíþrótt hérlendis. „Ég 
held að það sé á engan hallað að segja að 
Grétar Einars hafi verið hæfileikaríkastur 
í þessum hópi. Grétar var okkar aðal ás. 
Svo var Danni þarna helvíti öflugur og 
Villi líka. Annars var þetta gríðarlega sterk 
liðsheild,“ segir fyrirliðinn fyrrum, Guðjón 
Guðmundsson.

Leiðin á Laugardalsvöll
Víðsmenn héldu sér uppi tvö fyrstu árin, tímabilið 1985 og 1986. Svo kemur 
tímabilið 1987 þar sem Víðsmenn koma landsmönnum öllum algjörlega 
á óvart. Þá var Haukur Hafsteins kominn aftur við stjórnvölinn. Þá hófst 
bikarævintýri sem rennur Garðbúum, sem komnir eru á besta aldur, seint úr 
minni. Fyrst lá leiðin á Neskaupsstað þar sem Þróttarar voru til viðureignar. 
Garðbúarnir úr efstu deild voru nokkuð sigurvissir en þurftu að knýja fram 
sigur með framlengingu. Næstir í röðinni voru svo KR-ingar. „Það var bara 
nokkuð sannfærandi sigur gegn KR,“ rifjar Guðjón upp en Víðsmenn unnu 2-0 
sigur á efsta liði deildarinnar með mörkum frá Hlíðari Sæmundssyni og Grétari 
Einarssyni.

Valsmenn voru næstu fórnarlömb. Þeir voru Íslandsmeistarar á þessum tíma 
og með gríðarlega öflugt lið. Þeir pressuðu Víðismenn stíft allan leikinn en 
þeir náðu að hanga á sigri eftir að Vilberg Þorvaldsson hafði skorað eina mark 
leiksins.

Enn eitt stórveldið var á vegi Víðismanna - en nú voru það Framarar í sjálfum 
úrslitaleiknum. „Að mínu mati voru þeir með langbesta lið landsins á þessum 
tíma. Pétur Ormslev var þarna upp á sitt besta. Pétur Arnþórs, Guðmundur 
Steinsson og Keflvíkingurinn Ragnar Margeirsson voru meðal lykilmanna.“ 
Fram vann leikinn 5-0 og áttu Víðismenn aldrei möguleika. Guðjón segir 
að þeir hafi hreinlega farið á taugum. Mun þetta vera stærsta tap í sögu 
bikarúrslitanna en Guðjón vill síður rifja það upp.

frá Keflavík árið 1982 sem árangur náðist. Hann kenndi okkur fótbolta. Þ.e.a.s. 
skipulag og varnarleik. Við flutum áfram á þessu sem hann kenndi okkur alveg öll 
þessi ár, það er bara staðreynd. Við fórum strax upp um deild með Hauki og vorum 
því komnir í næst efstu deild. Haukur fór þá yfir til Keflavíkur og ég fór nánast með 
honum. Ég fékk einhverja bakþanka og hætti við,“ segir Guðjón þegar hann rifjar 
upp upphafið að þessu öllu saman. „Við vorum bara þrælgóðir ef ég á að segja 
eins og er. Við náðum þeim góða árangri að spila 18 leiki, fengum 27 stig með 
markatöluna 14-12. Þá fóru allir leikir 1-0 eða 0-0,“ segir Guðjón og hlær. Það dugði 
þeim í þriðja sæti og ekki fóru þeir í efstu deild það árið. „Þegar við lékum undir 
stjórn Hauks árið 1983 þá höfðum við getuna en höfðum ekki trú á þessu,“ bætir 
Guðjón við. Fótboltinn var eina íþróttin sem stunduð var í Garðinum á þessum 
tíma og mikill metnaður var lagður í starfið í kringum félagið. Það skýrir líklega að 
einhverju leyti þennan mikla uppgang. Liðið lék lengst af í 3. deild þar til árið 1982 
að liðið vann sér sæti í 2. deild. Liðið náði 3.-4. sæti í deildinni árið 1983 og var 
grátlega nærri því að koma sér upp í 1. og efstu deild.

Öskubuskuævintýri í knattspyrnu 
verða alvöru ævintýri þegar þau gerast 
í bikaranum....hvar sem er í heiminum. 
Það er alltaf þetta tækifæri...........
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G A M L I
B A U K U R



Minnum foreldra/forráðamenn á að skrá 
iðkendur inn í Norakerfið þar sem allar 
greiðslur æfingagjalda fara fram. 

Ef einhverjar spurningar vakna eða einhverjir 
lenda í vandræðum er bent á að hafa samband 
við Jónas framkvæmdastjóra á skrifstofutí-
ma í síma 866-8843 eða í gegnum netfangið 
volsungur@volsungur.is

Æfingar yngri flokka er nú í 
sumarfríi 

- æfingar byrja að nýju 
5.ágúst

8. flokkur (leikskólaaldur)
Haust - 18.150 kr.-
Vor - 23.100 kr.-
Sumar - 8.800 kr.-
12 mánuðir - 47.548 kr.-

7. flokkur (1. og 2. bekkur)
Haust - 22.000 kr.-
Vor - 27.500 kr.-
Sumar - 22.000 kr.-
12 mánuðir - 67.925 kr.-

6. flokkur (3. og 4. bekkur)
Haust - 33.000 kr.-
Vor - 38.500 kr.-
Sumar - 33.000 kr.-
12 mánuðir - 99.275 kr.-

5. flokkur (5. og 6. bekkur)
Haust - 33.000 kr.-
Vor - 38.500 kr.-
Sumar - 33.000 kr.-
12 mánuðir - 99.275 kr.-

4. flokkur (7. og 8. bekkur)
Haust - 33.000 kr.-
Vor - 38.500 kr.-
Sumar - 33.000 kr.-
12 mánuðir - 99.275 kr.-

3. flokkur (9. og 10. bekkur)
Haust - 33.000 kr.-
Vor - 38.500 kr.-
Sumar - 33.000 kr.-
12 mánuðir - 99.275 kr.-

Æfingagjöld 2019-2020 eru sem hér segir:
*ný gjaldskrá kemur fyrir næsta æfingaár
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HÚSAVÍK ÖL
tap room

Stuðningsmenn velkomnir fyrir leik



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!



dalvík/reynir
völsungur
8.ágúst kl.14:00
dalvíkurvöllur

2.DEILD KARLA
völsungur
kári
15.ágúst kl. 16:00
vodafonevöllurinn

Haukar
völsungur
8.ágúst kl. 16:00
ásvellir

völsungur
tindastóll
12.ágúst kl. 19:15
vodafonevöllurinn

2.DEILD KARLA


