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COVID-19
tilkynning
Aðkoma að áhorfendasvæði er úr
Auðbrekku
Áhorfendur sem koma inná
svæðið að vestan (þjóðvegur 85)
labba eftir gervigrasvelli inná
áhorfendasvæði
Klósettaðstaða opin aðeins á
meðan á leik stendur
Virðum lokanir!
Áhorfendur haldi sig inná
áhorfendasvæði og fari ekki inná
leikmannasvæði fyrir leik, á meðan
leik stendur eða eftir leik

Einungis 200 einstaklingar leyfðir
á áhorfendasvæðið á meðan leik
stendur
– mætum því snemma á leikinn og
styðjum stelpurnar til sigurs
Sjoppan verður á sínum stað

ÁHORFENDASVÆÐI

LEIKMA

NNASV
ÆÐI

Hlíðum Víði og förum
eftir sóttvarnarlögum
og höldum
fjarlægðarmörkum

SETTU SPENNU
Í LEIKINN!

GETRAUNIR.IS

Allir í
gallana!

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

Mánaðamót
í appinu
Rafræn skjöl
Myntbreyta
Stillingar

Dreifa greiðslu
Sækja PIN
Hækka heimild

Yﬁrdráttur

Greiða reikninga

Lán í appi
Millifæra

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.

TILKYNNINGAR
/Covid 19
ALLI JÓI
/Pistill mfl. kv.
BESTI KNATTSPYRNUMAÐUR
ÍSLANDS?
/Sara Björk Gunnarsdóttir
				SÍÐASTI sigur LEIKUR
					/v.s Fjölni

BREKKAN
/Áslaug Guðmundsdóttir
ÍSLANDSMEISTARAR

Íþróttafélagið Völsungur
Auðbrekka 3 / Vallarhúsi, 640 Húsavík
Framkvæmdastjóri:
Jónas Halldór Friðriksson
Sími: 895 3302
Netfang: volsungur@volsungur.is
Ábyrgðarmaður:
Leikskrá er gefin út á rafrænu
Jónas Halldór Friðriksson
formi og dreift á:
Ritstjóri:
facebooksíðu Völsungs
Röðull Reyr Kárason
facebooksíðu Græna hersins
Hönnun/umbrot:
Röðull Reyr Kárason
og vef Völsungs www.volsungur.is
Pistlahöfundur/aðstoðarritstjóri
Ingvar Björn Guðlaugsson
Ljósmyndari:
Hafþór Hreiðarsson
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Úrslit 4.flokks karla 8 fór fram helgina 29. - 30. ágúst í
Hafnarfirði í nýju flottu knatthúsi FH er nefnist Skessan.
Völsungur lék 3 leiki í úrslitunum, fyrst gegn Leikni R. og FH á
laugardeginum og svo gegn FH2 á sunnudeginum.

LEIKNIR R. 1:8 VÖLSUNGUR
FH 1: 11 VÖLSUNGUR
VÖLSUNGUR 5:2 FH2
VÖLSUNGUR vann því úrslitin með fullt hús stiga, 24 skoruð
mörk og aðeins 4 mörk á sig. Leiknir R og FH2 voru næst með
4 stig.

Vilt þú starfa í barna- og
unglingaráði??
Völsungur leitar að áhugasömum
aðilum til að starfa í barna- og
unglingaráði í knattspyrnu. Ráðið
heldur utanum rekstur á metnaðarfullu
yngri flokka starfi í knattspyrnu sem
telur um 180 iðkendur frá 3. flokk og
niður í 8. flokk karla og kvenna.
Starfið er öflugt og er rekið allt árið um
kring og hefur fengið viðurkenningar
á landsvísu fyrir gott starf, nú síðast
jafnréttisverðlaun KSÍ.
Hafir þú áhuga er hægt að hafa
samband við skrifstofu félagsins í
gegnum volsungur@volsungur.is eða
líta við í vallarhúsinu.
Áfram Völsungur.

Besti
knattspyrnumaður
Íslands?

SARA BJÖRK
GUNNARSDÓTTIR
Í síðustu viku var fróðlegt að fylgjast með því hvernig það dreitlaði hægt
og bítandi inn í huga íslendinga þvílíkt afrek það er hjá Söru að hafa unnið
meistaradeild kvenna í knattspyrnu með liði sínu Lyon frá Frakklandi.
Þjóðin sprakk ekkert úr stolti seinni part sunnudagsins 30. ágúst er Sara
skoraði þriðja mark Lyon í úrslitaleik liðsins gegn Wolfsburg enda ekkert
voða margir sem vissu af leiknum og hvað þá hennar þátttöku í honum
enda fjölmiðla margir hverjir ekkert að missa sig yfir þeirri staðreynd.
En jú, er leið á daginn eftir og næstu daga vaknaði þjóðin og áttaði sig á
afrekinu.

Afrekið er mikið og glæsilegt og sést best á
greinarskrifum Michael Cox hjá The Athletic - HOW
GUNNARSDOTTIR DOMINATED THE CHAMPION
LEAGUE FINAL - AGAINST HER OLD TEAM.

Þar útskýrir hann hvernig hlutverk Söru var mikilvægt fyrir Lyon til þess
að skapa sér betri stöðu á vellinum. Hvernig hún “datt” niður djúpt til
hægri á völlinn og tengdi saman vörn og miðju og þaðan miðju og sókn.
Frá dýpinu átti hún einmitt stoðsendinguna sem gaf fyrsta mark Lyon.
Vissulega merkileg staðreynd að hún hafi í raun átti kannski líka skilið
silfrið einnig enda lék hún fleiri leiki með Wolfsburg á þessu leiktímabili
í meistaradeildinni en hún lék með Lyon. Líkt og Cox segir í lok greinar
sinnar - hún átti alltaf eftir að vera í sviðsljósinu í ljósi þessa að hún lék
með báðum liðunum en aðalsagan er einföld - Gunnarsdóttir

langbesti leikmaður leiksins!

var

Sara átti svo eftir að skora þriðja mark Lyons og innsigla sigurinn.
Frábær leikur hjá Söru.

Sara Björk er fædd í Hafnarfirði 29.september
1990 og byrjaði að æfa með Haukum fram
til 18. ára aldurs er hún gekk til liðs við
Breiðablik. Þremur árum síðar var hún komin
til Svíþjóðar í atvinnumennsku með liðinu
LdB FC Malmö (sem síðar var breytt í FC
Rosengard).
Árið 2016 fór hún til þýska liðsins Wolfsburg
og skipti svo yfir til Lyon í sumar.
Fyrsti landsleikur hennar, rétt að verða
17 ára, var gegn Slóveníu í undankeppni
Evrópumótsins 2009.

FC Malmö/Rosengård
Damallsvenskan: Meistari 2011, 2013, 2014, 2015.
Sænska bikarkeppnin: Meistari 2016
Sænski ofurbikarinn: Meistari 2011, 2012, 2015, 2016.
VFL Wolfsburg
Bundesliga: Meistari 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-2020.
Þýska bikarkeppnin: Meistari 2016-17, 2017-18, 2018-19.
Olympique Lyonnaise
Meistaradeild Evrópu: Meistari 2020
Einstaklingsverðlaun
Íþróttamaður ársins: 2018
Íþróttamaður Hauka: 2008
Brot úr bók Söru Bjarkar “Óstöðvandi”
,,Þriðja – og síðasta – heimsóknin til hans var ógleymanleg. Þá tilkynnti
hann okkur mömmu að ég væri með slitið krossband og myndi líklega
aldrei spila fótbolta aftur. Ég brotnaði algjörlega niður en reyndi að
halda aftur af tárunum. Læknirinn ætlaði líklega að hughreysta mig
þegar hann sagði:
„... en þú getur samt orðið flugfreyja.“
Ég var orðlaus. Skildi ekki þessa athugasemd og vissi ekki mitt rjúkandi
ráð.
Ég setti hettuna yfir höfuðið og beit í hálsmálið á Nikita- peysunni
minni. Mig langaði til að láta mig hverfa úr þessum aðstæðum. Við
mamma sögðum ekki orð í lyftunni og alla leið út í bíl en þegar ég
settist í framsætið brast stíflan. Ég hágrét. Mamma fór líka að gráta og
við sátum í dágóða stund og grétum í kór.

Kannski var það á þessu augnabliki sem ég áttaði mig
fyrir alvöru á því hve miklu máli fótboltinn skipti mig.

Ég elskaði svo mikið að æfa og spila að
það voru hreinlega engin takmörk fyrir
því.

Mér fannst heimurinn hruninn
fyrst ég kæmist aldrei út á
völlinn á ný.”

Held að það sé óhætt að
segja já við fyrirsögninni.
#legend

S tj 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

S tj ó r n m f l . k a r l a
Björgvin Sigurðsson
Bergur Jónmundsson
Ingvar Björn Guðlaugsson
Stefán Jón Sigurgeirsson

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

Fjá r m á l a r á ð
Sigmar Stefánsson
Guðmundur Friðbjarnarson
Jón Höskuldsson

fj 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

A LV E G B R I L L JA N T H U G M Y N D

1500 kjell
hambó+gos
GRILLIÐ Á
STAÐNUM
kjötið okkar
s m e l l pa s s a r
á
völsungsgrillið

við
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við bjóðum

Víking R.

velkomið til Húsavíkur
á Vodafonevöllinn
í 15.umferð Lengjudeildar
kvenna

							 o g

við bjóðum

							 Í A

velkomið til Húsavíkur
á Vodafonevöllinn
í 13.umferð Lengjudeildar
kvenna

Viljum við biðja
brekkuna að,
líkt og áður,
að passa upp
á fúkyrði í
garð þjálfara
andstæðings
okkar í þessum
leik - allar
líkur eru á að
foreldrar hans
verði á leiknum
- þau eru
sómafólk

Völsungur

vs ÍA

4 Leikir
Völsungur:
2 sigrar

Jafntefli:
0

ÍA:
2 leikir

Völsungur:				ÍA:
8 mörk					5 mörk

Völsungur vs
Víkingur R.
1 Leikir

Völsungur:
0 sigrar

Jafntefli:
0 leikir

Víkingur R:
1 leikir

Völsungur:			Víkingur R:
1 mörk					3 mörk

Á meðan er von þá munu
Völsungar berjast fram í
rauðan dauðann.
Alli Jói þjálfari mfl.kvenna

Ef litið er á töfluna er staðan alls
ekkert góð. Við í neðsta sæti og
einungis búnar að vinna einn leik.
Ef er litið á spilamennsku liðsins og
hvað er að gerast í leikjunum er í
raun ótrúlegt hvað við erum með fá
stig. Við erum búnar að spila marga
hörku leiki og því miður eru fleiri en
færri búnir að detta röngu megin fyrir
okkur. Eins og sagt er þá er sumarið
búið að vera svolítið stöngin út.
Það þýðir lítið að velta sér of mikið
upp úr því heldur halda bara áfram
með hausinn uppi og gera allt til að
vinna næsta leik.
Það er rosalega auðvelt á svona
tímum þegar allt virðist vera á móti
í seglin að vera neikvæður, tuða
og vera með allt á hornum sér. Það
hjálpar ekki neitt. Það er hins vegar
á svona tímum sem skýn í gegn
hverjir eru sannir Völsungar. Þeir
sem standa með liðunum sínum,
mæta á völlinn, hvetja liðin áfram og
halda í jákvæðnina. Þetta gera sannir
stuðningsmenn og það hjálpar til.
Það er langt síðan við spiluðum okkar
síðasta heimaleik og koma þá tveir
með skömmu millibili.

Eftir bið í 21 dag eftir heimaleik

koma Víkingsstelpur undir stjórn hins
magnaða John Andrews. John þekkjum við
öll af hinu góða eftir að hann hafi þjálfað
Völsungsliðið síðustu tvö tímabil með góðum
árangri. Við ætlum að taka vel á móti honum
en á sama tíma ætlum við ekki að senda hann
heim með nein stig í pokanum góða.
Á þriðjudaginn kemur svo líka til okkar í
heimsókn gamall og góður vinur. Unnar Þór
kemur með skagastelpurnar sínar. Það verður
gríðarlega gaman að mæta þeim og verður
alveg það sama uppi á teningnum. Við ætlum
okkur að geyma alla punkta sem í boði eru á
Húsavík.
Það er skemmtilegt að fá tvo heimaleiki með
svona stuttu millibili og ekki skemmir fyrir
að gestirnir eru góðir. Ég hvet því alla til að
mæta brjálæðislega bjartsýna og jákvæða og
hjálpa okkur um leið að hengja þau stig sem í
boði eru á töfluna.
Allir í gallana
Alli Jói

Þú færð
Völsungsvörunar
hjá okkur!
Áfram
Völsungur

Skóbúð
Húsavíkur

Síðasti leikur:Fjölnir

Extra völlurinn föstudaginn 28.ágúst 2020

Völsungur 1
Fjölnir
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dóttir

irs
Guðrún Þóra Ge
Marta Sóley Sigmarsdóttir

Christina Clara Settle

s

rsdóttir
Dagbjört Ingva

Elfa Mjöll Jónsdóttir

Ashley Herndon

Harpa Ásgeirsdóttir

sdóttir

Árdís Rún Þráin

Arnhildur Ingvarsdóttir Arna Benný Harðardóttir

Anna Guðrún Sveins

VARAMENN:

Brynja Ósk
Sylvía Lind
Krista Eik
Fríða Katrín
Lára Hlín
Hildur Anna
Jóna Björg
Liðstjórn

´91 Elfja Mjöll
´93 Ashely Herndon

Aðalsteinn Jóhann Friðriks
Sóley Sigurðardóttir
Sveinbjörn Sigurðsson

Dómari: Árni Snær Magnússon
Aðstoðardómari 1: Sigbaldur P. Frímannsson
Aðstoðardómari 2: Arnar Jökull Agnarsson

Jæja, sigurleikurinn kom
og óskum við stelpunum til
hamingju með hann.
Nú þarf að nýta heimavöllinn og
bæta við sigurleikjum. Það eru
bara 6 stig í öruggt sæti. Það
er allt hægt. Það þarf að bæta
markaskorun, það er ljóst og
kannski fylgir því að leikmenn
þurfa að leyfa sér smá áhættu,
djörfung og þor.
Heimavöllurinn er alltaf gott
vígi til þess og er lag hjá
stuðningsmönnum (fyrst það
má mæta á völlinn) að hvetja
þær til sigurs.
ALLIR Í GALLANA!
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hollehf@hollehf.is

SÓLBAKKI ehf

COVID-19 LIÐIÐ

Gríðarlega öflug COVID19 lið var að
störfum sl. helgi og var þessi mynd
fönguð á sunnudaginn fyrir leik
mfl. karla. Samhelt lið sjálfboðaliða
sem héldu sóttvörnum á lofti og
sprittuðu bolta í gríð og erg og héldu
æstum aðdáðendum frá vallarhliðum
En án nokkurs gríns þá þarf talsvert
fleiri fullorðna sjálfboðaliða á hvern
leik í þessu ástandi og því hvetjum
við alla þá sem eru áhugasamir þarna
úti og eru að hugsa um hvernig þeir
geti aðstoðað félagið sitt í verki þá
mega þeir endilega heyra í Jónasi
framkvæmdarstjóra í síma 8668843.

HÚSAVÍK ÖL
tap room

Stuðningsmenn velkomnir fyrir leik

Við styðjum Völsung

B R E

KK A N
Pistill: Ingvar Björn

“Hvað get ég gert fyrir félagið mitt en
ekki bara hvað getur félagið gert fyrir
mig.”
Stuðningsmaður:
Áslaug Guðmundsdóttir. f.11.júní 1979.
Sannarlega tókst að tengja Brekkuna í bæði liðin í þetta skiptið.
Augljóst frá hugmyndinni um þessa pistla, í raun sniðið að Slaugu
Max. Áslaug er alveg ofboðslega mikið af Skaganum og ólst þar
upp með foreldrum sínum og tveimur eldri bræðrum sem hún
hafði, og hefur enn, alltaf í slag.
Æskudraumur Áslaugar var að fara í íþróttakennaranám að
Laugarvatni en þar kynntist hún eiginmanni sínum, Unnari Þór
Garðarssyni, sem varð þess valdandi að við sátum uppi með
hana í nokkur ár. Þau voru reyndar tæp 15 árin sem hún bjó á
Húsavík og vann sem íþróttakennari og þjálfari. Æskuslóðirnar
heilluðu þó því miður og hefur fjölskyldan búið þar síðastliðin
tvö ár. Nóg um það, gefum ÁG orðið!
Búseta og heimilishagir?
Ég bý á Reynigrund 10 á Akranesi, gift Unnari Þór Garðarssyni
og á með honum tvö börn þau Sigrúnu Eglu 15 ára og Halldór
Emil 9 ára.

Hvað gerir þú í dag?
Ég starfa sem íþróttakennari við Brekkubæjarskóla
sem er einmitt skólinn sem ég var í alla mína
grunnskólagöngu.
Hvernig var þinn knattspyrnuferill?
Ég byrjaði að æfa knattspyrnu með ÍA árið 1988 og æfði
ekki nema í 4 ár en náði samt sem áður að vera Gull og
Silfurmóts meistari tvisvar (sem er núna Símamótið).
En árið 1992 þá átti körfuboltinn hug minn allan og þá
hætti ég í fótboltanum. En á unglingsárunum fékk ég
samt þrisvar hringingu frá knattspyrnuþjálfaranum og
var beðin um að koma og spila íslandsmótsleiki þar
sem þær náðu ekki í lið. Og að sjálfsögðu skoraðist
ég ekki undan því.
En svo þegar að ég hafði lokið námi í íþróttafræðum
við Laugarvatn og flutti norður þá fór ég að þjálfa
fótbolta hjá Völsungi og er sá ferill mun lengri eða
um 10 ár.
Uppáhalds leikmaður Völsungs fyrr og síðar?
Þú segir nokkuð, Harpa vinkona drepur mig ef ég
svara einhverju öðru. Þannig að við tökum enga sénsa
og segjum Harpa.
Eftirminnilegt atvik með Völsungi?
Það er reyndar eitt geggjað atriði með Völsungi sem
er mér oft ofarlega í huga.
Man nú ekki nákvæmlega hvaða ár þetta var, en þarna
var Beggi Olgeirs að þjálfa meistaraflokk kvenna og
ég var aðstoðarþjálfari (sá um mannlega þáttinn eins
og hann orðaði það). Við vorum að spila leik á efri
vellinum(vorum því ekki að nota vallarklukkuna), og
það er komið langt fram í seinni hálfleik, eiginlega bara

Áslaug hefur komið að þjálfun margra ungra Völsunga.
Hér á Símamóti snemma á þessari öld með hóp ungra knattspyrnukvenna

mjög stutt eftir og okkar varamenn að hita upp fyrir aftan okkar mark. Ég
var send til að sækja leikmann sem átti að koma inn á lokamínútunum en
sá leikmaður stressaðist upp(eins og henni var einni lagið) og harðneitaði
að fara inn á og bar það fyrir sig að alltof stutt væri eftir að leiknum og
að það væri bara vandræðalegt að koma inn á svona í restina. Í þessum
töluðu orðum flautar dómarinn og okkar ástkæri varamaður sem ekki
vildi fara inn á trylltist af gleði þar sem við vorum yfir í leiknum og taldi
hún að dómarinn hefði verið að flauta leikinn af. Hún lét ekki segja sér
það tvisvar heldur hljóp rakleitt inn á miðjan völlinn til að fagna, en þegar
þangað var komið áttaði hún sig á því að dómarinn hafði verið að flauta
mark en ekki flauta leikinn af. En þarna stóð okkar kona inn á miðjum
vellinum þar sem leikmenn voru að búa sig undir að taka miðju. Þarna
var hún sjálf búin að koma sér í enn vandræðalegri stöðu en ef henni hefði
bara verið skipt inn á.
Þetta uppskar gríðarlega mikinn hlátur allra viðstaddra og enn þann dag
í dag brest ég í hlátur þegar að ég hitti þennan tiltekna leikmann.
Völsungur og ÍA. Hversu mikið fylgistu með þínum liðum í dag?
Ég verð að viðurkenna það að eftir að ég hætti að þjálfa þá fylgdist ég ekki
mikið með boltanum, held að ég hafi „fótboltað yfir mig“. En í dag fylgist
ég vel með ÍA (kannski af því að ég bý með þjálfaranum og bróðurdóttir
mín er fyrirliði) en ég fylgist ekki eins vel með Völsungi þó svo að ég athugi
alltaf hvernig leikirnir fari og slíkt og kanni stöðuna í deildinni. Hef þó séð
leiki með báðum liðum í sumar.
Hvort liðið muntu styðja í leiknum?
Þú segir nokkuð, ég styð að sjálfsögðu bæði liðin til dáða. Í Völsungsliðinu
eru til að mynda allir leikmennirnir nema 3 eða 4 mínír fyrrverandi nemendur
og eiga þær allar stóran stað í hjarta mínu ennþá.

En aftur á móti slær skagahjartað líka afar fast og ekki skemmir fyrir að
maðurinn sem ég ákvað að eyða ævinni með, leggur allt sitt á að þeim gangi
vel. Þannig að ég held að þetta svar verði að nægja hér.
Skilaboð að lokum fyrir Völsunga?
Eins og ég sagði hér að ofan þá á ég mikið í Völsungsstelpunum og einnig
í drengjunum allt niður alla yngri flokkana. Það sem ég vil segja við þessa
iðkendur er ekki gleyma gömlu góðu klisjunni: “Hvað get ég gert fyrir félagið
mitt en ekki bara hvað getur félagið gert fyrir mig.” Því þegar upp er staðið
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ÁFRAM
VÖLSUNGUR

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

við styðjum
völsung

við styðjum
völsung

GAMLI
BAUKUR
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völsung

Skráðu eignina
þína hjá okkur
og við seljum
hana strax!

OPIÐ 09:00 - 16:00

Garðarsbraut 26
640 Húsavík
Sími: 865-7430
www.logeign.is
netfang: hermann@logeign.is
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Hægt er að sjá úrslit úr
leikjum yngri flokka með því
að klikka á viðkomandi flokk
3.fl. Karla C2 Riðill		
4.fl. Karla 8 B riðill			

4.fl. Kvenna A-lið C Riðill
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

völsungur
ÍA

15.SEPT. KL. 16:30
vodafonevöllur

haukar
völsungur

20.sept. kl. 16:00
ásvellir

2.DEILD KARLA
völsungur
kórdrengir
19.SEPT kl.13:00
vodafonevöllur

