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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 strákanna til sigurs
Sjoppan verður á sínum stað

COVID-19
tilkynning



ÁHORFENDASVÆÐI

LEIKMANNASVÆÐI

Hlíðum Víði og förum 
eftir sóttvarnarlögum 
og höldum 
fjarlægðarmörkum



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 

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

TILKYNNINGAR
/Covid 19
/Lokahóf yngri flokka
/Covid liðið

GUÐMUNDUR ÓLI
/Pistill mfl. kk.
BOTNBARÁTTA
/Pælingar

OFL.
SÍÐAST ENN EKKI SÍST

ALLIR Í 
GALLANA!

https://www.facebook.com/volsungur1927
https://www.facebook.com/graeniherinn10
https://www.instagram.com/graeniherinn/
http://www.volsungur.is


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.



Lokahóf yngri 
flokka 
Lokahóf yngri 
flokka 

myndir/ Haffi Hreiðars 
jón guðmundsson -
www.estthor2000.123.is/



Verður haldið laugardaginn 

19 sept klukkan 10:30 við 

Vallahúsið. Boðið verður 

uppá grillaðar pylsur og 

Svala og um að gera að 

verða svo eftir í brekkunni 

og horfa á meistaraflokk 

karla taka á móti 

Kórdrengjum.



MÁN  ÞRI  MIÐ FIM  FÖS

Gulmerktir tímar eru inn í íþróttahöll
* 5.flokkur er aðra hverja viku inn í íþróttahöll á föstudögum

Námskeiðin eru komin inn í NORA
Minnum foreldra að skrá þar

ÆFINGATAFLA YNGRI FLOKKA

Þjálfarar veturinn 2020-2021

3. flokkur kk - Jónas Halldór Friðriksson UEFA B
3. flokkur kvk - Aðalsteinn Jóhann Friðriksson UEFA A

4. flokkur kk - Guðmundur Óli Steingrímsson UEFA B
4. flokkur kvk - Óskar Páll Davíðsson KSÍ I

5. flokkur kk - Aðalsteinn Jóhann Friðriksson UEFA A
5. flokkur kvk - Bjarki Baldvinsson 

6. flokkur kk - Guðmundur Óli Steingrímsson UEFA B
6. flokkur kvk - Óskar Páll Davíðsson KSÍ I

7. flokkur kk - Óskar Páll Davíðsson KSÍ I
7. flokkur kvk - Guðrún Þóra Geirsdóttir KSÍ I

8. flokkur kk/kvk - Stefán Jón Sigurgeirsson og Guðrún Þóra Geirsdóttir KSÍ I

Styrktarþjálfari - Jóna Birna Óskarsdóttir

3.flokkur kk 
3.flokkur kvk

4.flokkur kk
4.flokkur kvk

5.flokkur kk
5.flokkur kvk

6.flokkur kk
6.flokkur kvk

7.flokkur kk
7.flokkur kvk

8.fklokkur

Styrtkarþjálfun

2005-2006 
2005-2006

2007-2008
2007-2008

2009-2010
2009-2010

2011-2012
2011-2012

2013-2014
2013-2014

2015-2016

15:45 15:30 15:45 15:45
15:45 15:45 15:45 15:30

15:45 15:30 15:45   14:45
15:45 15:45 15:45 15:30

  14:30   14:30 14:30*
  15:15   14:30 14:30*

14:30   14:30   13:30
14:30   14:30   13:30

  13:30   13:30
  14:30   14:30
   
  16:15   16:15

  16:15   16:15
  MFL    MFL



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



G R I L L I Ð  Á 
S T A Ð N U M

1 5 0 0  k j e l l
h a m b ó + g o s

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

A L V E G  B R I L L J A N T  H U G M Y N D  



við 
styðjum
völsung



,,MIKILVÆGT AÐ ALLIR HJÁLPIST 
AÐ VIÐ AÐ HALDA Í TRÚNA, 

STYRKJA HANA”
Guðmundur Óli leikmaður mfl. karla

Liðið sem mfl. kk teflir fram þetta sumarið 
er líklega best mannaða Völsungs lið sem ég 
hef verið hluti af. Árangurinn hefur því miður 
ekki verið í takt við styrkingar liðsins og ljóst 
að erfið byrjun hefur gert okkur erfitt fyrir. 
Einhverjir fylgjast með, sárir og svekktir eins 
og við leikmenn. Aðrir hafa gaman af. Það 
þarf jú að vera hægt að tala um eitthvað. 

Hvað liggur að baki? Það er ekki gott að segja. 
Fótboltinn er eins einfaldur og leikir gerast en 
samt einhvern veginn svo flókinn. Stundum 
skilur maður ekki hvernig leikur tapast. 
Stundum jafnvel hissa á að hafa unnið. Allt fer 
þetta eftir því hvernig maður upplifir leikinn. 
Sjálfur skil ég ekki stöðu okkar Völsunga í 
deildinni. Við höfum vissulega ekki náð að 
spila eins vel og við hefðum viljað og teljum 
okkur geta, en persónulega finnst mér við 
ekki hafa spilað eins illa og taflan sýnir. En 
hún lýgur víst aldrei, helvítis taflan. 

Nú er sumar senn á enda. 
Þegar þetta er skrifað eru 16 

leikir búnir í deild og 6 leikir eftir. 
Tveir sigrar, tvö jafntefli, tólf töp, 
8 stig og 12. sæti. 



Hver er ástæða stöðu okkar í deildinni? 
Það er spurning sem líklega flestir sem 
fylgjast með hafa velt upp. Er til eitthvað 
rétt svar? Ég veit það ekki. Líklegast er 
þetta samsetning ýmissa misstórra þátta 
sem viðkemur okkur sem stöndum liðinu 
næst. Við erum ekki svona lélegir, langt því 
frá. Það finnst okkur allavega ekki. 

Stefnan fyrir tímabilið var sett á að berjast 
á toppnum. Raunhæft markmið að okkar 
mati. Höfum verið ansi nálægt því með 
minni mannskap. Deildin hefur hins vegar 
sjaldan, líklega aldrei, verið sterkari og erfið 
byrjun okkar í mótinu, í bland við einhverja 
óheppni, er skýringin á því hvers vegna 
við sitjum í neðsta sæti deildarinnar. Það 
er allavega skýringin sem ég gef sjálfum 
mér þegar ég leggst á koddann. Það þurfa 
ekki allir að vera sammála mér, en ég vil 
fá að trúa því. Kannski hjálpar það mér 
þegar ég tek næstu vítaspyrnu, að ég tel 
mig hafa verið óheppinn þegar ég klúðraði 
því síðasta. Sæþór þarf mögulega að trúa 
einhverju þegar hann fær næsta færi. Elvar 
þarf að trúa til að vinna næsta skallabolta 
og Bjarki þarf að trúa því að hann geti leikið 
á næsta mann sem hann þarf að leika á. 
Þeir sem eru á bekknum þurfa líka að trúa 
því að þeir skipti máli þegar þeir koma inná. 
Það er mjög mikilvægt.



Það sem er erfiðast fyrir fótboltamann, sama 
hvar hann spilar, er að hundsa það sem hann 
heyrir út í bæ. Ef það er sífellt verið að tala 
um að liðsfélagi hans eigi að vera á bekknum, 
þá vakna efasemdir. Ef það er sífellt verið 
að segja honum að hann eigi að byrja, þá 
vaknar upp pirringur. Ef það er sífellt verið 
að segja að leikkerfið virki ekki, þá minnkar 
trúin. Svona umræða hjálpar hverjum? Ég 
veit það ekki. Alveg eins og ég veit ekki 
hverjum það ætti að hjálpa að fá álit mitt á 
þriðja orkupakkanum. Ég veit nefnilega ekki 
neitt um þriðja orkupakkann. 
Það er vissulega ekkert eitt rétt í fótbolta. 

Það getur þó enginn efast um að trúin á 
verkefnið hjálpar alltaf og er oftar en ekki 
lykillinn að góðum árangri. Þess vegna er 
mikilvægt að allir hjálpist að við að halda 
í trúna, styrkja hana. Ekki bara þjálfarar, 
leikmenn, stjórnarmenn. Allir sem Völsungur 
skiptir máli. 

Þegar ég horfi á liðið í dag og yngri flokka 
félagsins, þá þykir mér nokkuð ljóst að það 
er mikið til af Völsungum sem geta haldið úti 
góðu liði næstu árin. Einhverjir eru byrjaðir 
að spila, sumir taka mínútur hér og þar og 
aðrir bíða vonandi spenntir eftir næsta sumri 
og sumrum. Þessir leikmenn vita vel hvernig 
talað er um þá og liðið í bænum og það er okkar 
allra að sjá til þess að það sé eftirsóknarvert 
að spila fótbolta fyrir Völsung. 

Hvernig við gerum það er undir okkur komið.



Þú færð 
Völsungsvörunar 
hjá okkur!
Áfram 
Völsungur

Skóbúð 
Húsavíkur



HÚSAVÍK

ehf.



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.



Við styðjum Völsung

HÚSAVÍK ÖL
tap room

Stuðningsmenn velkomnir fyrir leik



VÖLSUNGUR vs  KÓRDRENGIR
KF vs  VÖLSUNGUR
VÖLSUNGUR  vs  ÍR
VÍÐIR vs   VÖLSUNGUR
VÖLSUNGUR vs   DALVÍK/REYNIR
KÁRI   vs  VÖLSUNGUR

völsungur:

Óhætt er að segja að staðan sé ekki eins og menn 
stefndu að, vildu eða héldu að myndi verða. Staðan er 
samt eins og hún er. 6 leikir eftir og Völsungur með fæst 
stig. Í dag er 18.sept og það sem gerðist í júlí verður 
ekki breytt. Einu áhrfin sem við höfum er það sem 
framundan er........3 innbyrðisviðureignir við hin liðin í 
botnbaráttunni..........

Fjögur lið eru í baráttunni um að forðast 2 neðstu sætin. 
ÍR, Víðir í Sandgerði, Dalvík/Reynir og við. Stigasöfnun 
þessara liða hefur verið bágborin að undanförnu (tja eða 
allt mótið) og ekkert eitt lið sem virðist vera að vakna 
til lífsins. Ljósið í myrkrinu fyrir okkur er að við eigum 
leik við hin þrjú liðin meðan þau eiga leiki við liðin í 
toppbaráttunni, fyrir utan innbyrðis við okkur. ÞESSIR 
LEIKIR VERÐA AÐ VINNAST! 
....það er nú bara þannig. EINFALT STRÁKAR. 

ÍR       4 1 11  25  33 -8  13
VÍÐIR     4 1 11  19  41 -22 13
DALVÍK/REYNIR 2 4 10  20  37 -17 10
VÖLSUNGUR  2 2 12  20  42-22 8

VÍÐIR     5 3 11  18 
VÖLSUNGUR  5 2 12  17
ÍR      4 3 11  15
DALVÍK/REYNIR 2 6   10  12

Djörf spá leikskráar
um lokaúrslit 
deildarinnar
byggð á vísindalegum 
niðurstöðum..........

,,EKKI ER KYN ÞÓ KERALDIÐ 
LEKI ,BOTNINN ER SUÐUR Í 
BORGARFIRÐI...”



NJARÐVÍK vs ÍR
ÍR  vs  HAUKAR
VÖLSUNGUR vs ÍR
ÍR  vs  SELFOSS
ÞRÓTTUR V.  vs  ÍR
ÍR   vs  KÓRDRENGIR

ír:

VÍÐIR vs KÁRI
VÍÐIR vs   NJARÐVÍK
HAUKAR vs   VÍÐIR
VÍÐIR vs   VÖLSUNGUR
SELFOSS   vs VÍÐIR
VÍÐIR vs  ÞRÓTTUR V

víðir:

DALVÍK/REYNIR vs  FJARÐABYGGÐ
DALVÍK/REYNIR vs    KÁRI
NJARÐVÍK vs   DALVÍK/REYNIR
DALVÍK/REYNIR   vs  HAUKAR
VÖLSUNGUR vs  DALVÍK/REYNIR
DALVÍK/REYNIR vs   SELFOSS

dalvík/reynir:



ÁFRAM 
VÖLSUNGUR 

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



við styðjum
völsung

við styðjum
völsung

G A M L I
B A U K U R



við styðjum
völsung

við styðjum
völsung

við styðjum
völsung

við styðjum
völsung



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!



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

5.fl. Karla B-lið E Riðill

5.fl. Kvenna A - lið E Riðill

5.fl. Kvenna B-lið E Riðill

4.fl. Kvenna A-lið C Riðill 

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   

5.fl. Karla A-lið E Riðill

https://www.ksi.is/mot/stakt-mot/?motnumer=41250
https://www.ksi.is/mot/stakt-mot/?motnumer=41221
https://www.ksi.is/mot/stakt-mot/?motnumer=41247
https://www.ksi.is/mot/stakt-mot/?motnumer=41423
https://www.ksi.is/mot/stakt-mot/?motnumer=41382
https://www.ksi.is/mot/stakt-mot/?motnumer=41382
https://www.ksi.is/mot/stakt-mot/?motnumer=41487
https://www.ksi.is/mot/stakt-mot/?motnumer=41221


grótta
völsungur
21.sept. kl.16:00

völsungur
Haukar
4.okt. kl.15:00

tindastóll
völsungur
9.sept. kl.19:15

grótta
völsungur
21.sept. kl.16:00

völsungur
Haukar
4.okt. kl.15:00

tindastóll
völsungur
9.sept. kl.19:15

síðustu leikir



kf
Völsungur
23.sept. kl. 16:00

völsungur
ír
27.sept. kl.15:00

Víðir
Völsungur
3.okt. kl. 15:00

völsungur
dalvík/reynir
10.okt. kl.14:00

Kári
völsungur
17.okt. kl. 14:00

kf
Völsungur
23.sept. kl. 16:00

völsungur
ír
27.sept. kl.15:00

Víðir
Völsungur
3.okt. kl. 15:00

völsungur
dalvík/reynir
10.okt. kl.14:00

Kári
völsungur
17.okt. kl. 14:00

2.deild karla
síðustu leikir

2.deild karla
síðustu leikir


