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Barna- og
unglingaráð
Sumarið í yngri flokkunum litaðist af Covid
eins og hjá öllum öðrum. Í fyrstu bylgju voru
Barna-og unglingaráð, þjálfarar og aðrir sem
vinna að fótboltanum staðráðin í að halda úti
metnaðarfullu starfi áfram. Í æfingabanninu
sendu þjálfarar æfingar heim og Jóna Birna,
fitnessþjálfari, sendi einnig skemmtilegar
æfingar til iðkenda. Þetta mæltist vel fyrir
og foreldrar og aðstandendur voru orðnir
þátttakendur í mörgum tilfellum. Gaman að sjá
samstöðuna og hugmyndaauðgi allra sem að
þessu stóðu.
Allt leit vel út fyrir sumarið hvað þjálfara
snertir en því miður kom heimsfaraldurinn í
veg fyrir að það gengi upp. Íþróttakennara- og
þjálffræðimenntuð fótboltakona var ráðin til að
leika í markinu fyrir meistaraflokkslið Völsungs
og þjálfa þrjá flokka hjá yngri iðkendum stúlkna.
Því miður komst hún aldrei frá heimalandinu
þrátt fyrir bjartar vonir reglulega fram á sumarið
og því fór sem fór. En við erum ánægð með
hvernig þjálfarar okkar leystu málin á þessum

fordæmalausu tímum og
ungir þjálfarar stigu sín
fyrstu skref og stóðu sig
mjög vel.
Allir sem að starfinu
koma eiga hrós skilið
fyrir hvernig staðið var að
málum hér við þessar afar
erfiðu aðstæður. Það var
ekki sjálfgefið mál að þetta
gengi þó þetta vel.
Iðkendurnir okkar eru
náttúrulega frábærir og
stóðu sig líka eins og
hetjur og æfðu af kappi.
Það er ekki heldur sjálfsagt
þar sem mót og leikir féllu
niður og sumir iðkendur
stóðu uppi eftir sumarið
án þess að komast á mót.
Eins og allir höfðu nú
hlakkað til sumarmótanna.
Stórt hrós til krakkanna
fyrir þolinmæðina og
dugnaðinn.
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Hægt er að sjá úrslit úr
leikjum yngri flokka með því
að klikka á viðkomandi flokk
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harpa

Harpa Ásgeirs
fyrirliði mfl. kvenna 2020

Þá er fyrsta tímabilinu í 1. deild kvenna lokið. Það
fór ekki alveg eins og við ætluðum okkur og fyrir
því eru margar ástæður sem ég ætla þó ekki að
dvelja við. Enda aldrei gott að leita að afsökunum
heldur frekar að horfa fram á veginn og læra
af því sem hefði betur mátt fara. Þrátt fyrir að
sumarið hafi ekki verið eins og lagt var upp með
eru jákvæðir punktar sem við reynum að einblína
á. Hópurinn er nú reynslunni ríkari eftir að hafa
spilað í næstefstu deild þar sem mér finnst við
eiga heima. Margar ungar stelpur spiluðu stærra
hlutverk í liðinu en áður og eru þær framtíðin
okkar í kvennaknattspyrnunni. Alli þjálfari fékk í
fyrsta skipti að spreyta sig sem meistaraflokks
þjálfari og hann á eflaust eftir að gera góði hluti
með liðið á næstu árum.
Að vera hluti af liði eða hóp eins og
meistaraflokkur kvenna hefur verið undanfarin
ár er algjörlega frábært og ótrúlega margt sem
maður lærir af því. Starfið sem stjórnin vinnur
til þess að halda þessu batteríi gangandi er
ómentanlegt og langar mig að nýta tækifærið
til þess að þakka þeim fyrir allt sem þær hafa
gert. Að lokum vona ég að þið sem hafið verið að
fylgjast með okkur í sumar og undanfarin ár haldið
áfram að mæta á völlinn og styðja við bakið á
okkur.
Áfram Völsungur

mfl kv ráð
Meistarflokksráð kvenna
Árið 2020 hefur verið óvenjulegt svo ekki sé meira
sagt. Við erum líklegast öll orðin þreytt á umræðum um
fordæmalausu tímana en þeir settu sannarlega sinn svip á
fótboltatímabilið. Undirbúningstímabilið fór úr skorðum
þegar ekki mátti æfa, Íslandsmótið byrjaði seinna en
vanalegt er, leikirnir voru spilaðir þétt, aftur kom hlé,
spilað án áhorfenda, aftur hlé og að lokum var mótið
flautað af.
Liðið vann sig upp í Lengjudeildina sumarið 2019. Markmiðið var
að halda sér þar uppi og mikill hugur í liðskonum. Aðalsteinn
Jóhann Friðriksson tók við þjálfun liðsins í upphafi ársins.
Æfingatímabilið fór vel af stað en síðan út af svolitlu breyttust
æfingarnar í fjarþjálfun og reyndi þá mikið á sjálfsagann og
seigluna. Lengubikarinn var á dagskrá í mars og apríl en ástandið
þá leyfði engan fótbolta.
Fyrsti leikur stelpnanna í Íslandsmótinu var svo loks þann 21. júní
eftir mikla bið. Eðli málsins samkvæmt var þétt spilað og álagið
því mikið. Um mánaðamótin júlí – ágúst var mótið sett á pásu
og aftur hófust leikar þann 16. ágúst. Aftur var þétt spilað þar til
mótið var stoppað í byrjun október. Liðið átti einn leik eftir sem
skipti þó ekki máli varðandi stöðu í deildinni og ljóst var að við
færum niður um deild eftir sumarið. Mótið var svo blásið af í lok
október eftir þónokkurn tíma í óvissu.
Vegna ástandsins komst markmaðurinn sem ætlaði að standa á
milli stanganna ekki til landsins og þá voru góð ráð dýr. Kristný
Ósk Geirsdóttir frestaði því að leggja skóna á hilluna og stóð
vaktina á milli stanganna þar til hún meiddist um mitt sumar.
Eftir mikla leit og vinnu gekk Anna Guðrún Sveinsdóttir til liðs
við okkur á ný en hún hafði hætt í boltanum fyrir nokkrum árum.
Anna Guðrún hafði engu gleymt og þökkum við henni fyrir að

bregðast vel við og standa vaktina með prýði.
Tveir erlendir leikmenn léku með liðinu í sumar, þær
Christina Settles og Ashley Herndon og smullu þær
vel inn í hópinn. Þar fyrir utan samanstóð liðið af
heimastúlkum sem Völsungshjartað slær sterkt í. Þær
sýndu góðan leik og börðust eins og ljón en uppskáru
því miður ekki sem skyldi. Boltinn vildi ekki í markið
fram eftir sumri og heppnin var ekki með okkur í liði.
Þrátt fyrir að stigin hafi ekki verið mörg í sumar átti
liðið frábæra leiki, spilaði vel saman og óx og dafnaði
með hverjum leik. Reynsluna frá tímabilinu setja
stelpurnar í bakpokann og koma þeim mun sterkari
til leiks á næsta tímabili. Hér er mikill efniðviður sem
mikilvægt er að halda vel utan um, styrkja og styðja.
Það gerum við í sameiningu, það þarf nefnilega heilt
þorp til að halda úti fótboltaliði.
Talandi um þorpið þá eru mörg og fjölbreytt verkefni
sem fylgja fótboltastarfinu. Þar má nefna fjáröflun,
keyra liðið í leiki, sjá um veitingar, þvo búninga, gera
klefann kláran og standa vaktina á heimaleikjum. Á
tímum sem þessum breyttist ýmislegt við vinnuna í
kringum leiki en þar má t.d. nefna að börn máttu ekki
lengur vera boltasækjar á vellinum. Þar bættust við
enn fleiri verkefni og fengum við frábært fólk með
okkur í lið sem var boðið og búið til að aðstoða, sinna
verkefnum og keyra landshorna á milli. Við sendum
þeim öllum hjartans þakkir fyrir þeirra framlag og
sjálfboðavinnu.
Það er alltaf pláss fyir fleira
fólk í vinnu fyrir félagið. Ef þú
hefur áhuga á að taka þátt
í næsta tímabili með okkur,
hafðu þá endilega samband við
framkvæmdastjóra félagsins eða
okkur í ráðinu.
Við þökkum stuðningsmönnum
fyrir mætingu í brekkuna í sumar.
Veginn höldum áfram keik og

gefumst ekki upp þó að á móti
blási.
Áfram Völsungur!
Kvennaráð.
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Eftir langt og strang tímabil
þar sem leðurblökuveikin frá
Kína náði að hafa ansi mikil
áhrif á allt saman þá er fall
veruleikinn og því stuttri veru
okkar í 1.deild kvenna lokið í
bili.
Ef farið er yfir tímabilið á hundavaði
þá byrjaði það í nokkurri brekku stór
töp í fyrstu 4 leikjunum og útlitið
orðið dökkt. Þrátt fyrir það var um
talað að lítið vantaði upp á og að
stigin hlytu að fara að detta í hús. Því
miður að þrátt fyrir mikinn stöðuleika
í því að þróa okkar leik og spila betur
og betur þá vantaði alltaf þetta litla
upp á til að ná í stigin sem okkur
vantaði til að enda réttu megin við
þetta blessaða fall strik.
Við getum talað í marga daga um ef
og hefði, sjá og mundi, tvær hendur
á hundi. En þegar öllu er á botninn
hvolft þá fengum við of mörg mörk
á okkur og skoruðum ekki nóg af
þeim heldur sem skilaði sér í of fáum
stigum.

Tímabilið var hins vegar ekkert stórslys heldur voru fullt af
hlutum sem við verðum að taka með okkur. Við lærðum helling á
deildina og verðum því en betur tilbúin þegar við mætum þangað
næst. Það að liðið hafi þorað að spila á þann hátt sem við gerðum
allt tímabilið þó að það væri að blása á móti er magnað. Það að
ungir leikmenn hafi bætt við sig mikið af mínútum er gott fyrir
ókomin tímabil. Þetta allt er ómetanlegt og mikilvægt fyrir okkur
að setja í reynslubankann.
Það eru til gömul ensk spakmæli sem segja either you win or you
learn (annað hvort vinnum við eða lærum)
Ég held að það eigi vel við okkur eftir þetta tímabil
og lærdómurinn og skólinn fer með okkur inn í næsta
undirbúningstímabil og svo næsta tímabil þar sem markmiðin
eru klár strax. Við ætlum ekki að staldra við í þessari deild lengur
en eitt sumar.
Þá er mikilvægt fyrir alla að vera með það bakvið eyrað að það
þýði ekki neitt að slaka á eða gefa eftir fyrst við spilum í deild
neðar að ári. Þvert á móti. Gefa í, æfa betur og koma ennþá betur
undirbúin fyrir slaginn að ári. Þá er allt hægt!
Að lokum ælta ég að skora á alla okkar iðkendur stelpur og stráka
á öllum aldri að þora að skara fram úr. Þora að æfa meira en hinir
og þora að verða betri en hinir og jafnvel sá eða sú besta.
Allir í gallana, alltaf!
Með Völsungskveðju
Alli Jói

L o ka p i s t i l l
Pistil rit ar : Ingvar Björn

meistarafl. karla
Ingvar
Jæja. Þá er

búið að draga
línuna í sandinn
í Eyvíkurfjöru.
Deildarkeppni
lokið og langt
og strangt
tímabil því búið.
Eyðum kannski
ekki of mörgum
orðum í hversu
fordæmalaust
þetta var allt
saman, en
vissulega var
þetta sérstakt.
Reynum við að
stikla á stóru í
yfirferðinni.
Jóhann Kristinn Gunnarsson endurnýjaði
samning sinn sem þjálfari meistaraflokks
karla til tveggja ára síðastliðið haust og
tók einnig við nýmótuðu starfi yfirmanns
knattspyrnumála hjá Völsungi. Mikil ánægja
hefur verið með störf Jóa og teljum við að með
auknu hlutverki inn í yngri flokkana takist okkur
að festa enn frekar í sessi fastmótaða stefnu
um hvernig við viljum sjá knattspyrnuþjálfun
á Húsavík. Löngum hefur knattspyrnustarfið
verið rómað hér á landsvísu og viljum við enn
frekar spýta í við að viðhalda því orðspori sem
og gera vel í starfinu á sama tíma.

Jóna Birna Óskarsdóttir tók við sem styrktarþjálfari
meistaraflokka ásamt unglingaflokkum allt árið um
kring og hefur hún unnið frábært starf þar, bæði á
undirbúningstímabili og svo í sumar í endurheimt á
milli ansi þéttspilaðra leikja. Við teljum hennar starf
þar hafi komið í veg fyrir tíð vöðvameiðsli og dregið úr
meiðslahættu þegar álagið var orðið ansi mikið.
Enn sem áður kappkostum við um að byggja okkar lið
upp á heimamönnum. Bæði gamalreyndir reynslujálkar
ásamt minna reyndum mönnum í bland við unga
drengi sem eru að stíga sín fyrstu skref. Sæþór Olgeirs
sneri aftur heim og Elvar Baldvins kom aftur til okkar
á láni eftir að hafa æft og spilað með Þór í vetur. Fox
og Valdes komu til okkar aftur og ný andlit í hópnum
voru Sasha, Milos og hinn ungi Stígur úr borginni. Aftur
á móti horfðum við á eftir jálkum eins Gunna Sigga
Jósteins, Bergi Jónmunds og Sigvalda Einars sem lögðu
skónna á hilluna margfrægu haustið 2019.
Við töldum og teljum enn að við höfum verið með
afskaplega spennandi og framúrskarandi flinkt lið í
höndunum í sumar. Deildin byrjaði illa og þrátt fyrir að
komast yfir í 8 af fyrstu 11 leikjunum var stigasöfnunin
rýr. Ýmislegt var reynt til þess að snúa genginu við
og lögðu þjálfarar og leikmenn sig alla fram við að
leiðrétta upphafið. Það borgaði sig að hafa fulla trú á
þeim mannskap öllum því menn bitu í skjaldarrendur og
voru t.a.m. á þriggja leika sigurgöngu þegar deildin var
flautuð af. Þá sátum við í 10.sæti og höldum því sæti
okkar í mjög svo sterkri 2.deild.
Nú þarf strax að horfa til framtíðar. Við teljum okkar
lið afbragðsfínt og nú liggur mannskapurinn yfir því
að greina sumarið að fullu svo hægt sé að leggja
það að baki og halda áfram. Bak við tjöldin er mikil
vinna þjálfarateymis og leikmanna þar sem farið er í
greiningarvinnu til þess að rýna í bæði góðu og slæmu
hluti sumarsins. Völsungur ætlar sér að koma tvíefldari
til leiks árið 2021 og vinna miklu fleiri sigra þá!

Umgjörð liðsins hefur verið glæsileg. Græni Herinn hefur
verið afbragðssterkur í leikjum og gefið út stórglæsilega
leikskrá kringum alla heimaleiki í sumar auk þess að sýna
beint frá heimaleikjum. Röðull Reyr, Arnór Aðalsteinn,
Ólafur Freyr, Magnús Máni, Óskar Páll, Ófeigur Óskar og
Sigurður Már, risa klapp á bak ykkar fyrir framúrskarandi
vinnu. Þetta er ómetanlegt og við munum vonandi halda
áfram á þessari braut!
Reksturinn hefur verið viðkvæmur, bæði hafa tekjur
kringum heimaleiki verið af skornum skammti og við
misstum nokkra sterka og góða styrktaraðila vegna
faraldursins. Það hefur oft á tíðum verið krefjandi að
finna nýja tekjuleiðir en Bakland Völsungs er stórt og
sterkt og munum við skila rekstarárinu réttu megin
við núllið, enda velviljaðir Völsungar í hverju horni og
reksturinn skynsamur. Sérstaklega viljum við þakka
samstarfsaðilum okkar sem með sínum framlögum gera
okkur kleift að halda út jafn öflugu starfi og raun ber
vitni.
Sjálfboðaliðum þurfti að fjölga vegna allskonar auka
verkefna á heimaleikjum. Extra mikil gæsla og skilyrði
um rígfullorðna boltasækjara kallaði á fleira fólk að
borðinu. Við þökkum öllum sjálfboðaliðum kærlega
fyrir störfin og vonumst til þess að sjá þá aftur að ári,
Völsungur verður nefnilega aldrei stærri og sterkari en
fólkið og vinnusemin í félaginu.

Við kveðjum þetta ár ekki með söknuði, en reynslunni
ríkari og gífurlega viljug í að koma sterkari til baka að ári.

ÁFRAM VÖLSUNGUR!

Bjarki Baldvins..
fyrirliði mfl.karla 2020

Enn eitt tímabilið búið
- þetta var þó langt frá
því að vera eitthvað
venjulegt tímabil. Við
hófum undibúning í
nóvember á síðasta ári
og mótið var blásið af
u.þ.b ári síðar. Þetta
fótboltaár einkenndist
af stoppum þar sem
við héldum okkur
við með misjafnlega
skemmtilegum heimaog hlaupaæfingum. En
nóg komið af covid.
Tímabilið 2020 byrjaði
nokkuð vel að mínu
mati. Fengum Þór í
heimsókn í bikarnum,
sólin skein, fullt af fólki
í brekkunni og meira að
segja sumir syngjandi og
trallandi. Leikurinn var
frábær, vantaði marga
lykilmenn í okkar lið og
margir ungir leikmenn
sem stigu heldur betur
upp. Leikurinn fór alla
leið í vítaspyrnukeppni,
þar skoruðu allir nema

einn, man ekki hver klúðraði
samt….
Það var nokkur bjartsýni
í hópnum eftir þetta og
allir spenntir að byrja, ekki
minnkaði spennan þegar
Refurinn(Fox) og Elvar
Baldvins bróðir minn bættust
við hópinn. En allt kom fyrir
ekki, það gekk ekkert upp og
eignuðum við okkur fljótlega
neðsta sæti deildarinnar og
virtumst ekkert ætla að láta
það af hendi.
Ég er alveg 100% á því að
við vorum með betra lið í
sumar en síðustu ár en þrátt
fyrir það var gengið verra.
Hvað klikkaði? Ég get alveg
örugglega talið upp fullt af
hlutum og þóst vita það, en
staðreyndin er sú að ég hef
ekki hugmynd um það. Ég
get t.d. ekki sagt að það hafi
eitthvað sérstakt breyst þegar
við fórum allt í einu að vinna
leiki.
En já, við unnum s.s. nokkra
leiki í sumar/haust/vetur.
Staðan var hreint ekki góð,
þegar 17 leikir voru búnir

vorum við með 8 stig og
nokkur stig í öruggt sæti. Þar
fyrir utan var alltaf hætta á
að tímabilið yrði flautað af og
við því fallnir. Við hins vegar
girtum okkur í brók og unnum
síðustu þrjá leikina og vorum
því einu stigi fyrir ofan Víði
þegar mótið var svo blásið af.
Eftir þungt tímabil, bæði vegna
utanaðkomandi þátta og gengi
okkar, var heldur betur ljúft að
sjá okkur fyrir ofan strik í u.þ.b
fyrsta skipti í sumar þegar
tímabilið var flautað af. Það er
margt sem við tökum úr þessu
tímabili, margt sem við getum
lært af og nú er það undir
okkur öllum að koma sterkari
til leiks næsta sumar. Jákvæða
fyrir Völsung er að margir
ungir leikmenn fengu dýrmæta
mínutur í sumar, Arnar, Óli,
Rabbi, Danni og fleiri leikmenn
sem koma til með að bera
þetta lið uppi næstu árin.

Ég veit svo sem ekkert hvernig næsta sumar verður en
þar sem það er gott að hafa smá festu í lífinu þá veit
ég að bekkjabræður Sæþór og Ásgeir verða með sömu
hárgreiðslu. Þeir fóru saman í klippingu fyrir fyrstu
árshátíðina í 8 bekk, og hafa ekki vikið frá henni síðan og
það ber að virða. Já og ætli ég verði ekki ennþá sköllóttur,
það er annað mál.
Að lokum vil ég þakka öllum sem halda utan um okkur,
stjórnin, Jón Höskulds og allir aðrir sjálfboðaliðar sem koma
að þessu og sjálfsögðu öllum þeim sem mæta á völlinn og
styðja okkur.
Við sjáumst á vellinum næsta sumar!

fína leiki og leikmenn voru að standa sig vel í því sem
fyrir þá var lagt og andstæðingarnir voru framan af
móti alltaf í vandræðum lengst af. Svo var bara eins
og hendi væri veifað og skortur á einbeitingu og/eða
almennum andlegum styrk gaf hinu liðinu leið inn
í leikinn og oftar en ekki stigin þrjú. Það var alveg
óþolandi að bjóða upp á leiki sem voru góðir kannski
70-90% af leiknum en töpuðust á því sem upp á
vantaði.
Okkur fannst verulega sárt að bjóða ekki upp á
betri stigasöfnun og staðan í deildinni var æpandi
fyrir leikmenn og þjálfara sem vildu allt gera til að
bjóða stuðningsmönnum og samstarfsfólki upp
á betri heimtur. Sérstaklega þar sem þetta sumar
var frábært er kemur að umgjörð og vinnu allra
sem komu að liðinu. Fjölmiðlateymi var í kringum
liðið að sjá um auglýsingar, glæsilega leikskrá og
útsendingar frá leikjum. Algjörlega til fyrirmyndar og
kunnum við þeim bestu þakkir fyrir sumarið.
Mestan part móts vorum við á botninum í töflunni
og flestir, ef ekki allir búnir að afskrifa okkur og
senda okkur niður í deildina fyrir neðan. Aldrei, það
kom bókstaflega aldrei fyrir að leikmenn kæmu
á æfingu eftir erfitt tap og væru með hausinn
hangandi. Aldrei. Þeir voru alltaf klárir og staðfastir
á að við gætum snúið þessu við. Enda liðið gott
og vel mannað. Stundum er þetta bara svona, því
miður. Úrslitin detta ekki og þá verður allt erfiðara
og þyngra eftir því sem lengri tími líður við óbreytt
ástand.
Með mikilli vinnu og frábærum karakter leikmanna
náðum við að bjarga tímabilinu á síðustu stundu ef
svo má segja. Þrír sigrar í síðustu þremur leikjunum
tryggðu okkur áframhaldandi veru í deildinni.

Það er ljóst og hefur þegar verið rætt innan hópsins
hjá okkur að þó við höfum leyft okkur að gleðjast yfir
þessum magnaða viðsnúningi þá séum við ekki sáttir
við tímabilið. Við eigum að vera ósáttir enda stefnir
Völsungur alltaf hærra en þetta. Við verðum að læra af
þessu ári og vinna í því að gera betur næst. Það er engin
önnur leið fær að okkar mati.
Það eru að koma upp hjá okkur sterkir strákar sem gera
tilkall til þess að spila meira og margir fengu dýrmæta
leiki og mínútur í sumar sem eiga eftir að nýtast þeim
og liðinu vel á næstunni. Einnig situr óbragði í munni
þjálfara að hafa ekki getað komið fleirum inn í þessar
dýrmætu mínútur sem um er rætt en þeirra tími er
handan við hornið.
Það eru mikil kynslóðaskipti í gangi í liðinu og miklar
mannabreytingar á milil ára. Ungu strákarnir gefa þeim
eldri ekkert eftir og verð ég að hrósa hugarfari þeirra
sérstaklega. Magnaðir drengir sem eiga eftir að taka við
keflinu, eru sumir byrjaðir, og verða Völsungi og Húsavík
til sóma á vellinum á næstu árum.
Alúðar þakkir til leikmanna meistaraflokks
karla, meistara Boban Jovic, Jónu Birnu, Jónasar
Halldórs, knattspyrnuráðs, Barna- og unglingaráðs,
fjölmiðlateymis, Jóns Hösk, Baldurs Kúta, Gunna
Sigga Davíð yfirkótelettumeistara og öllum hinum
sem aðstoðuðu okkur á einn eða annan hátt í sumar.
Sjálfboðaliðum sem keyrðu í langar og erfiðar ferðir,
komu á alla leiki þrátt fyrir áhorfendabann og lögðu
okkur lið með gæslu, sóttvarnir, boltasækja (með
og án spritts!) og svona mætti líklega of lengi telja.
Auðvitað sérstaklega þakka ég áhangendum okkar,
stuðningsmönnum og fyrirtækjum sem leggja okkur lið.
Það er er nefnilega lítið mál að styðja við liðið sitt í
velgengni en þegar illa gengur þá sjáum við oft hverjir
standa með okkur í raun og veru. Sendi þeim aðilum
extra góðar þakklætiskveðjur fyrir sumarið og við gerum
betur næst!

Líkt og kemur víða hér fram í þessari leikskrá þá var
tímabilið hjá báðum mfl. ekki með allra besta móti
stigalega séð. Auðvelt er að finna einhverja hálfleika hér
og þar til að velja sem “leik tímabilsins”. ÞVÍ er ágætt að
rifja upp og jafnvel velja sem leik tímabilsins, leik 2.fl.
Völsungs gegn “Team of Legend” sem átti sér stað 27.
júní í sumar.
Við leyfum okkur að birta hér pistil frá Ingvari Birni frá
því í sumar.
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Pistill: Ingvar Björn

Sá stórmerki atburður átti sér stað fyrr í vikunni að lið
fallinna hetja hjá Völsungi skoraði á 2.flokk Völsungs í
stórleik á Vodafone-vellinum á Húsavík.
2.flokkur undirbýr sig fyrir bikarleik gegn Þór á
sunnudaginn og tóku því áskoruninni fegins hendi,
vitandi að æfingin kæmi sér vel fyrir komandi átök.
Þeir ungu byrjuðu betur og sóttu af mikilli ákefð en eldra liðið
innihélt margar kempur sem kalla ekki allt ömmu sína. Kempurnar
spiluðu af skynsemi og lokuðu á flestar sóknaraðgerðir þeirra ungu
en það litla sem rataði í gegnum múrinn endaði í öruggum höndum
Kjartans Páls Þórarinssonar.
Þeir gömlu refsuðu ungum fyrir sofandahátt í vörninni og af miklu
harðfylgi kom Arnþór Hermannsson boltanum og sjálfum sér í
gegnum vörnina og kláraði listavel framhjá markverði 2.flokks,
Kristjáni Benediktssyni frá Hólmavaði.
Reynslan lét kné fylgja kviði og jók við forystu sína á 34.mínútu
þegar Ófeigur Óskar Stefánsson slapp í gegnum vörnina hægra
megin og kláraði færi sitt af stakri snilld í fjærhornið. 2-0 fyrir
gömlum og kjálkar allra vallargesta í grasinu af undrun, enda
reiknaði enginn með slíkri frammistöðu. Formleysið skein þó í
gegn í kjölfarið og ungir refsuðu grimmilega fram að hálfleik.
Arnþór Máni Böðvarsson frá Heiðargarði í Aðaldal stakk sér trekk
í trekk í gegnum hriplekan Jónas Halldór Friðriksson og kláraði sín

sprækum kjúklingunum sem virtust
enn beittari eftir hlé. Kjartan Páll
þurfti þó enn margoft að bregðast
við með vörslum þegar þeim
ungu tókst að komast framhjá
varnarmúrnum.
Maraþonmaðurinn Björgvin
Sigurðsson og aldursforsetinn
Róbert Ragnar Skarphéðinsson
reyndu að byggja upp sóknir með
hina öskufljótu og leiknu bræður
Hermann og Hafþór Aðalgeirssyni
fremsta á vellinum en máttu ekki við
margnum í varnarleik hinna ungu.
Á 72.mínútu áttu ungir glæsilegt
uppspil og léku á línuvörðinn með
hrikalegri rangstöðu. Bæng og
mark. 4-2. Var þar að verki Gunnar
Kjartan Torfason, Bárðdælingur af
Baughólnum.
Þarna fór að draga af gömlum og
þeir ungu gerðust graðari í árásum
á markið. Eitthvað varð undan að
láta og Tryggvi Grani Jóhannsson,

uppalinn í Baldursbrekku en búsettur í
Stakkholti, kom ungum í 5-2.
Lítið var nú eftir og reyndu gamlir nú
að fríkka útlitið á stigatöflunni. Það
tókst eftir leiftrandi sókn þar sem þeir
splundruðu ungum og sendu Davíð
Þórólfsson einan í gegn sem kláraði
á óaðfinnanlegan hátt, 5-3. Urðu
það lokatölur og þökkum við öllum
þeim fjölmörgu sem lögðu leið sína í
brekkuna til að horfa á og hvetja. Vel
tókst til með leikinn, æfingin var góð
fyrir bæði lið og alls ekki vitlaust að
endurtaka leikinn síðla sumars!
ÁFRAM VÖLSUNGUR !!!

A
H
SAS

Sasha Litwin Romero sem spilaði með
Völsungi í sumar, er spánverji fæddur
árið 1995. Öllu jafna er hann búsettur í
Lleida á Spáni en fluttist til Húsavíkur
í sumar. Þetta var hans annað sumar
á Íslandi, en hann spilaði einnig með
Víkingi Ólafsvík í 1.deild árið 2018.
Í sumar spilaði hann 19 leiki og skoraði eitt mark auk
þess sem hann þjálfaði 4.flokk karla hjá okkur og var
með sérstakar tækniæfingar fyrir iðkendur á öllum
aldri. Sasha er hress og skemmtilegur strákur sem
yfirgaf okkur seinnipart október til þess að hefja
háskólanám í heimalandinu, en þá var hann búinn
með skrópkvótann sinn og gat ekki beðið lengur
eftir niðurstöðu um framhald Íslandsmótsins.
Hann féll vel inn í hópinn hjá okkur enda hress og
skemmtilegur og gaf mikið af sér til yngri leikmanna.
Hann var límið í “leikmannahúsinu” hjá okkur og
þótti fantagóður kokkur þegar sá gállinn var á
honum. Sasha vildi endilega koma upplifun sinni af
Húsavíkurdvölinni í orð og fá að skila af sér kveðju
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Hvernig eiga menn að
þekkja þessi kvikindi í
sundur??

Settu x við það dýr sem þú telur að
sé Kría!

Það var ekki aðeins í
brekkunni sem gengi okkar
fólks reyndi á þolrifin...

