
Verksmiðjan á Hjalteyri er 
handhafi Eyrarrósarinnar 2016 en 
hún er árlega veitt framúrskarandi 
menningarverkefni á lands
byggð inni. Aðstandendur Verk
smiðjunnar veittu viður kenning
unni móttöku við at höfn í Frysti
klefanum á Rifi fimmtu daginn 
18. febrúar en Frysti klefinn er 
einmitt handhafi Eyrar rósarinnar 
2015.

Verksmiðjan á Hjalteyri er 
listamiðstöð með sýningarsali 
og gestavinnustofur í gamalli 
síldarverksmiðju Kveldúlfs við 
Eyjafjörð. Frá því að nokkrir 
frumkvöðlar og listamenn tóku 
sig saman og stofnuðu Verk
smiðjuna árið 2008 hefur þar 
verið haldið úti framsæknu 
myndlistar og menningarstarfi. 

Verðlaunin sem Verksmiðjan 
hlýtur er fjárstyrkur að upphæð 
1.650.000 auk flugmiða frá 
Flugfélagi Íslands. Forsvarsmenn 
alþjóðlegu listahátíðarinnar 
Ferskra vinda í Garði og Eldheima 
í Vestmannaeyjum, sem einnig 
voru tilnefnd, tóku hvort um sig 
við 300 þúsund króna fjárstyrk, 
auk flugmiða.

Til stóð að Dorrit Moussaieff 
forsetafrú afhenti verðlaunin, 
en hún hefur verið verndari 

Eyrarrósarinnar frá upphafi, 
eða í tólf ár. Hún forfallaðist 
vegna veikinda og því afhenti 
Þórunn Sigurðardóttir, stjórnar
formaður Listahátíðar í Reykja
vík, verðlaunin fyrir hönd 
forseta frúarinnar. Bæjarstjóri 
Snæ fells bæjar, Kristinn Jónasson, 
ávarpaði samkomuna og það 
gerði einnig Hanna Styrmisdóttir, 
list rænn stjórnandi Listahátíðar í 
Reykja vík. Kári Viðarsson sagði 
gestum frá sögu Frystiklefans, fór 
yfir það helsta sem hefur verið 
gert og eins það sem er á döfinni.  

Það var Gústav Geir Bollason, 
umsjónarmaður Verksmiðjunnar 
á Hjalteyri, sem veitti verð
laununum viðtöku. 

Eyrarrósin var fyrst afhent 
árið 2005 og féll þá í hlut 
Þjóðlagahátíðarinnar á Siglu
firði. Sú hefð hefur skapast á 
undanförnum árum að verð
launa afhendingin fari fram í 
höfuð stöðvum verðlaunahafa 
síðasta árs. Sami háttur var hafður 
á nú og því voru verðlaunin veitt 
í Frystiklefanum á Rifi.

Á efri myndinni eru frá 
vinstri: Árni Gunnarsson, fram
kvæmdastjóri Flugfélags Íslands, 
Aðalsteinn Þorsteinsson, forstjóri 

Byggðastofnunar, Hanna Styrmis
dóttir, listrænn stjórn andi Lista
hátíðar í Reykja vík, Herdís 
Sæmundar dóttir, stjórnar for
maður Byggða stofnunar, Kristín 
Jóhannsdóttir, forstöðukona 
Eldheima, Mireya Samper, 
stjórnandi Ferskra vinda, Gústav 
Geir Bollason, einn af stofn
endum Verksmiðjunnar, Ragn
heiður Jóna Ingimarsdóttir, 
menningar fulltrúi Eyþings 
og Þórunn Sigurðardóttir, 
stjórnarformaður Listahátíðar í 
Reykjavík.

Á neðri myndinni er Kári 
Viðarsson að segja frá starfsemi 
Frystiklefans.

733. tbl - 16. árg. 25. febrúar 2016

Eyrarrósin afhent í Frystiklefanum



Tvær umferðir fóru fram í 
Spurningakeppni Snæfellsbæjar 
síðasta föstudagskvöld. Að 
þessu sinni kepptu GSNB 
strákar í Ólafsvík á móti Valafelli 
í fyrri umferðinni. Þar var 
hörkukeppni sem endaði með 
sigri Valafells. Í seinni umferðinni 
kepptu Iðnaðarmenn á móti 
saumaklúbbnum Preggí. Í báðum 
umferðum réði gleðin og glens 
ferðinni þó keppnisskapið væri 
ekki langt undann. Stelpurnar í 
Preggí voru í dúndur stuði og 
sigruðu Iðnaðarmennina. Var 
þetta hin besta skemmtun fyrir 

þá sem mættir voru, það hefði 
þó verið enn skemmtilegra að 
sjá fleiri áhorfendur en eins 
og allir vita rennur ágóðinn 
af þessum keppnum til 
Smiðjunnar í Ólafsvík. Þetta 
frábæra framtak er unnið af 
Lionsklúbbnum Þernunni á 
Hellissandi og ánægjuleg til
breyting í skemmtanalífi íbúa 
Snæ fells bæjar. Ekki hefur verið 
ákveðið hvenær næsta keppni 
verður en það verður örugglega 
auglýst síðar.

þa

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

               Sandholt 22a, Ólafsvík

               355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Tvöföld 
skemmtun

og skilti

Getraunaröðinn hefur verið 
lækkuð í 15kr úr 16kr. Sem dæmi 
þá fer 64raða miði úr 1024kr í 
940kr.

Getraunastarfið mætti vera 
betra en það hefur verið í vetur, 
salan á viku hefur lækkað um 
0,6% miðað við árin á undan. 

Gerum góða fjáröflun betri. 
Vikingur fær 26% af hverjum 

seldum miða í sölukerfi félagsins 
ef typpað er annarsstaðar gefur 
það félaginu 10%.

Erum á skrifstofu félagsins í 
íþróttahúsinu frá 11.00 til 13.00 
á laugardögum.

Kaffi á könnunni. Munið 
félagsnúmerið 355.

Áfram Víkingur.

Þörf á fleirum í 
getraunastarfið

STARFSMENN ÓSKAST
 

Vantar starfsmenn í löndun 
og afgreiðslu á �ski.

 
Lyftararéttindi æskileg.

 
Upplýsingar gefa Sæbjörn  840-3709 

og Andri Steinn 840-3705



Öllum syngjandi konum á 
Vesturlandi og víðar stendur til 
boða að taka þátt í söngbúðum 
með djasssöngkonunni Kristjönu 
Stefánsdóttur.

Söngbúðirnar verða haldnar í 
Hjálmakletti í Borgarnesi helgina 
12. til 13. mars og stendur 
skráning nú yfir.  Þátttakendur 
munu læra og æfa söng undir 
stjórn Kristjönu Stefánsdóttur og 
Zsuzsönu Budai kórstjórnanda 
Freyjukórsins.  Undirbúningur 
er í hámarki en stjórn Syngjandi 
kvenna annast undirbúning.  
Freyjukórinn í Borgarfirði 
stofnaði fyrst til þessa atburðar 
í mars árið 2012.  Strax á fyrsta 
ári var þátttaka mjög góð.  Konur 
úr öllum áttum streymdu að.  Allt 
bendir til þess að þátttaka verði 
einnig mjög góð í ár.

Markmiðið er að efla sönggleði, 
þjálfa og hvetja konur til þátttöku 
í söngstarfi.  Söngbúðirnar eru 
opnar öllum konum; ungum og 
öldnum, sem áhuga hafa á söng.  
Það er ekki skilyrði að hafa tekið 

þátt í kórastarfi.   
Meðal laga sem æfð verða eru:  

Perfect – Fairground Attraction, 
The tide is high, Stairway to 
heaven,  Boy from New York 
City, Rolling in the deep, Irish 
blessing, Líttu sérhvert sólarlag, 
Eitthvað undarlegt, Hudson bay, 
Umvafinn englum, svo eitthvað 
sé nefnt.  

Mikil samstaða og gleði hefur 
skapast milli þátttakenda og 
krafturinn engu líkur.  Hvetjum 
konur til að taka þátt og skrá sig 
sem fyrst á vefnum: vefurinn.is/
freyjur. Einnig er hægt að senda 
beiðni um frekari upplýsingar 
í netfangið syngjandikonur@
gmail.com 

Söngbúðirnar enda með 
tónleikum í Hjálmakletti í 
Borgarnesi. Þær konur sem 
geta fara síðan á flakk með 
hópnum og syngja í Grundarfirði 
miðvikudagskvöldið 16. mars og 
til Hólmavíkur laugardaginn 19. 
mars.  

frettatilk

Krafturinn engu 
líkur í söngbúðum

Sjómenn sem gera út frá 
Snæfellsnesinu hafa getað 
brosað breitt núna í febrúar.  
Mokveiði er búinn að vera í öll 
veiðarfæri.  Sem dæmi þá hafði 
Bergvin Sævar Guðmundsson 
skipstjóri á Vin SH verið að róa 
í vetur með sömu línulengd, 22 
bala og var að kroppa upp þetta 
100 til 150 kíló á bala.  Hann fór 
út með sína 22 bala en eftir að 
hafa einungis dregið 16 bala þá 
var báturinn orðinn kjaftfullur 
af fiski og enginn leið að koma 
meiri afla um borð í hann.  Vinur 
SH er 7,7 tonna bátur, en landað 
var úr bátnum 7,99 tonnum.  Þá 
6 bala sem eftir voru í sjónum 
þá dró Birta SH og fékk á þá um 
2 tonn.  Þetta gerði hátt í 500 
kíló á bala.  

Steinunn SH er langhæstur 
dragnótabátanna og með 226 
tonn í 13 róðrum, Egill SH 141 
tonn í 10, Rifsari SH 129 tn í 
9, Gunnar Bjarnason SH 123 tn 
í 11, Sveinbjörn Jakobsson SH 
120 tn í 11, Guðmundur Jensson 
SH 81 tn í 8.  Esjar SH 70 tonn 
í 6 og þar af 25,4 tonn í einni 
löndun sem er nú fullfermi hjá 

Esjari SH þar sem báturinn er 
ekki það stór.

Netaveiðin er mjög góð.  
Þórsnes SH er komið í 281 
tonn í 11 róðrum og mest 36 
tonn.  Saxhamar SH 261 tn í 12 
og mest 46 tonn.  Bárður SH 
205 tonn í 20 og mest 19,3 tonn.  
Ólafur Bjarnason SH 149 tn í 12, 
Magnús SH 111 tn í 7, Arnar SH 
103 tn í 10 og mest 17,4 tonn.  
Katrín SH 76 tn í 13.

Hjá stærri línubátunuim þá 
er Tjaldur SH með 278 tn í 4, 
Grundfirðingur SH 222 tn í 4, 
Örvar SH 191 tn í 4, Særif SH 
156 tn í 13 og mest 17,4 tonn, 
Rifsnes SH 143 tní 4, Faxaborg 
SH 124 tn í 7 og mest 28 tonn, 
Kristinn SH 115 tn í 12, Hamar 
SH 102 tn í 3, Gullhólmi SH 101 
tn í 6, Stakkhamar SH 83 tn í 8, 
Bíldsey SH 69 tn í 6.

Hjá trollbátunum þá er 
Hringur SH með 203 tn í 3 og 
mest 70 tonn, Farsæll SH 149 tn 
í 4 og mest 54 tonn og Helgi SH 
106 tonn í 2.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Aðalfundur Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar 
Snæfellsbæ

Verður haldin 20. mars 2016 kl. 20:00
í Björgunarstöðinni Von á Ri�

Dagskrá:
1) Kosning fundarstjóra og fundarritara
2) Fundargerð síðasta aðalfundar lesin upp og borin undir atkvæði
3) Skýrsla stjórnar
4) Fjárhagsskýrsla gjaldkera
5) Um�öllun um skýrslu stjórnar og ársreikninga
6) Ársreikningar bornir undir atkvæði
7) Ka�hlé
8) Skýrsla umsjónarmanna unglingadeildar
9) Kosning stjórnar
10) Kosning tveggja manna í svæðisstjórn
11) Önnur mál

Fundurinn er æðsta vald björgunarsveitarinnar 
og því eru allir fullgildir félagar hvattir til að mæta.

Aðeins fullgildir félagar hafa atkvæðisrétt á fundinum

Þeir sem hafa áhuga á star� björgunarsveita, langar til að fylgjast með 
og/eða ganga í sveitina eru hvattir til að mæta.

Fundurinn er öllum opinn

Heitt verður á könnunni

Enn hvað það er skrítið . . . .

Gunnar Helgason, Tilvera okkar er undarlegt ferðalag, 
Mamma klikk, Munaðarleysinginn, Hrafnhildur Schram 
Víg Kjartans Ólafssonar, Reynir Þór, Sigrar og sorgir, 

Einar Már Guðmundsson, Hólmari, hommi og 
heimsborgari, Sigmundur Ernir  Rúnarsson,
Hundadagar,  Nína Sæmundsson og fl. og fl.

Nú er rétti tíminn að láta Hólminn heilla sig.

Facebook: Júliana- hátíð sögu og bóka.

Júlíana
hátíð sögu og bóka í Stykkishólmi

25. – 28. febrúar 2016 
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Laugardagur 27. febrúar
Kl. 12:00  Firmakeppni knattspyrnudeildar Víkings í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Kl. 17:00 Innanfélagsmót Víkings/Reynis í Sundlaug Snæfellsbæjar

Sunnudagur 28. febrúar
 Dótadagur í sundlauginni

Mánudagur 29. febrúar
Kl. 11:30 Létt ganga í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Kl. 12:00 Opinn tími í Boccia í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Kl. 17:00  Jákvæð samskipti – vinátta – félagsfærni
 Vanda Sigurgeirsdóttir lektor í tómstunda og félagsmálafræði 
 heldur fyrirlestur í Grunnskóla Snæfellsbæjar, Ólafsvík.
Kl. 21:10 og 22:10 Opinn tími í Badminton Íþróttahúsinu Ólafsvík

Þriðjudagur 1. mars
Kl. 17:00 Opinn tími í jóga í húsnæði Fiskmarkaðs Íslands, Ri�

  
Miðvikudagur 2. mars
Pizzumót í knattspyrnu í Íþróttahúsið í Ólafsvík
 Byrjendabolti, 1. 2. og 3. bekkur kl.14:00-15:45
 4.-6. bekkur kl. 15:45-17:15
 7.-10. bekkur kl. 17:15-18:45
Kl. 17:00 Skokk, hlaupahópur Snæfellsbæjar. Hittast við íþróttahúsið í Ólafsvík
 Þeir hlaupagarpar sem mæta fá ge�ns hlaupavesti frá VÍS
Kl. 19:10 - 20:10 Opinn tími í badminton í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Kl. 21:00 Sundkennsla  fyrir byrjendur 30+ Kennari Helen Billington 
 í Sundlaug Snæfellsbæjar

Fimmtudagur 3. mars
Kl. 11:30 Létt ganga í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Kl. 12:00 Opinn tími í Boccia í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Kl. 17:00 Opinn tími í jóga í húsnæði Fiskmarkaðs Íslands, Ri�
Kl. 17:00 Opinn tími í Boccia í íþróttahúsinu á Hellissandi

Föstudagur 4. mars
Kl. 17:00 Dansnámskeið með Dan og Mark í frystiklefanum
Kl. 18:00  Hláturjóganámskeið með Kára Viðars í Frystiklefanum 
Kl. 17:00 - 20:00 Fome�ex. Kristfríður Rós Stefánsdóttir í íþróttahúsinu í Ólafsvík. 
 Tímapantanir í síma 844 8102

Laugardagur 5. mars
Kl. 10:00 - 14:00 Fome�ex. Kristfríður Rós Stefánsdóttir í íþróttahúsinu í Ólafsvík. 
 Tímapantanir í síma 844 8102

Kl. 10:00 Foreldrafótbolti með 2. og 3. �okki í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Kl. 11:15 Foreldrafótbolti með 5. og 4. �okki í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Kl. 12:30 Foreldrafótbolti með 6. �okki og yngri í íþróttahúsinu í Ólafsvík

Sunnudagur 6. mars
Kl. 14:00 - 16:00 Opið hús í Björgunarstöðinni Von á Ri� og krökkum leyft 
 að spreyta sig á klifurveggnum.

Þriðjudagur 8. mars
 Eldað úr öllu
 Dóra Svavarsdóttir matreiðslumeistari heldur matreiðslunámskeið í 
 Grunnskólanum í Ólafsvík þar sem áhersla er lögð á að e�a sjálfstraust 
 þátttakenda og aðferðir til að nýta hráefni sem annars lendir í ruslinu. 
 Þátttökugjald er 2000 kr og er skráning á netfangið sigrun@snb.is

Miðvikudagur 9. mars
 Gsnb tekur þátt í skólahreysti í Reykjavík. 

                                     Íþrótta- og æskulýðsnefnd Snæfellsbæjar
                                    Atvinnuveganefnd Snæfellsbæjar

Frítt í sund 
alla 

dagana 

Sólarsport bíður þeim 

viðskiptavinum sem 

eiga kort í ræktina að 

bjóða með sér einum 

gest þessa daga.

Tilboð á mánaðar-

kortum 5000 kr 

þessa vikuna

Fyrirtæki í Snæfellsbæ 

bjóða upp á tilboð á 

ýmsum heilsutengdum 

vörum, verið dugleg að 

fylg jast með.

Vinkonuvika í 
fótboltanum. 

Allar stelpur sem eru 

að æfa meiga bjóða 

vinkonu með á æfingu
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Við ætlum aðeins að líta um öxl 
og fara yfir það helsta sem gerðist 
á árinu 2015 hjá Skotfélagi 
Snæfellsness.

Veturinn var eins og svo 
oft áður notaður í að huga að 
vorverkunum og framkvæmdum 
á æfingasvæðinu. 

Þrátt fyrir mikinn snjó og kulda 
var æfingasvæðið ótrúlega mikið 
notað yfir köldustu mánuðina og 
voru menn greinilega ekki að 
setja kuldann fyrir sig, heldur 
klæddu menn sig bara upp og 
grófu upp riffilborðin ef þess 
þurfti.

Um leið og snjórinn var farinn 
var haldinn árlegur tiltektardagur 
á æfingasvæðinu þar sem lauslegt 
rusl var fjarlægt og svæðið snyrt.  
Þá voru einnig settir upp nýir 
garðbekkir við félagshúsnæðið 
og leirdúfukastvélarnar voru 
yfirfarnar fyrir sumarið.

Skotíþróttamaður 
HSH

Þann 16. maí var Unnsteinn 
Guðmundsson útnefndur 
skotíþróttamaður HSH annað árið 
í röð, en Unnsteinn hafði verið 
útnefndur Skotíþróttamaður 
Grundarfjarðar í lok árs 2014.  
Unnsteinn hafði sigrað flest þau 
mót sem hann tók þátt í það ár 
með töluverðum yfirburðum auk 
þess sem hann hafði verið mjög 
virkur í starfi félagsins.

Aðalfundur
Aðalfundur var haldinn í 

félags húsnæði félagsins í Hrafn
kels staða botni fimmtu daginn 28. 
maí. Fundurinn var vel sóttur og 
byrjað var á því að fara yfir hefð
bundin aðalfundarstörf.  Ákveðið 
var að félagsgjaldið yrði áfram 
óbreytt, en það hefur verið 5.000 
kr. á ári síðastliðin 18 ár. 

Því næst fór fram kosning 
formanns og stjórnar og var sama 
stjórn kosin til áframhaldandi 
starfa og var stjórnin því óbreytt 
fyrir næsta starfsár.  Stjórninni 
til stuðnings var í fyrsta skipti 

skipuð mótanefnd sem ætlað er 
það hlutverk að skipuleggja og 
sjá um mót á vegum félagsins.  
Í mótanefnd voru kosin þau 
Aðalheiður Lára Guðmundsdóttir, 
Eymar Eyjólfsson og Þorsteinn 
Björgvinsson.

Undir liðnum önnur mál 
var ýmislegt rætt og sett var 
upp framkvæmdaáætlun fyrir 
sumarið, en markmið félagsins 
er að geta boðið upp á sem allra 
besta aðstöðu til skotæfinga með 
öryggi allra í fyrirrúmi.

Fyrsta verkefnið sem sett var 
á dagskrá var að endurbyggja 
turninn og markið og klæða 
að utan, en stærsta verkefnið 
var undirbúningsvinna fyrir 
byggingu skothúss við riffil
borðin. Fundinum var  svo slitið 
kl. 22:50 en þá var að sjálfsögðu 
skotið aðeins áður en haldið var 
heim á leið.

Sjómannadagsmót
Árlegt Sjómannadagsmót 

Skotgrundar fór fram fimmtu
daginn fyrir sjómannadag í 
blíðskaparveðri á æfingasvæði 
félagsins.  Þetta er í þriðja skipti 
sem mótið er haldið og var 
met þátttaka að þessu sinni.  
Landsliðið sigraði naumlega í ár, 
en aðeins hálft stig skildi liðin af. 

Unnsteinn Guðmundsson 
náði bestum árangri einstaklinga, 
Eymar Eyjólfsson varð í öðru sæti 

og Gústav Alex Gústavsson í því 
þriðja.  Skipuleggjendur mótsins 
eru mjög ánægðir með hversu vel 
tókst til og stefnt er að því að gera 
enn meira úr mótinu á næsta ári.

Vel heppnað riffilmót
Árlegt Riffilmót Skotgrundar 

fór fram þann 17. júní.  Mætingin 
var mjög góð og ágætis veður.  
Keppt var í tveimur flokkum 
og í minni flokkinum náði 
Guðmundur Andri bestum 
árangri, Pétur varð í öðru sæti 
og Gunnar í því þriðja. 

Í stærri flokkinum náði Gunnar 
bestum árangri, Guðmundur 
Andri varð í öðru sæti og Steini 
Gun í þriðja sæti.  Þorgrímur Kol
beinsson listamaður frá Grundar
firði smíðaði verðlauna gripina.

Skotvopnanámskeið
Skotvopnanámskeið sem 

Skotfélag Snæfellsness stóð fyrir 
í samstarfi við Umhverfisstofnun 
var haldið dagana 23.25. júní.  
Einar Guðmann frá Umhverfis

stofnun sá um bók námið og 
skrifleg próf, en Skotfélag Snæ
fellsness sá um verklega kennslu.

Í verklega hlutanum var farið 
yfir helstu þætti og eiginleika 
skotvopna, auk þess sem 
nemendur fengu að spreyta sig 
á hinum ýmsu skotvopnum.

Vinnudagar
Í byrjun júlí var hafist handa 

við að endurbyggja turninn og 
markið á æfingasvæði félagsins.  
Húsin voru byggð árið 1988 og 
var farið að sjá töluvert á þeim.  
Voru þau endurbyggð alveg frá 
grunni og klædd að utan.  Gengu 
endurbæturnar mjög vel og fjöldi 
félagsmanna mættu til að leggja 
hönd á plóg.  Þá var einnig tengt 
vatn í félagsnúsnæðið á árinu 
og erum við því komin með 
rennandi vatn í salernið og í 
handlaugarnar.             

Mótið fór þannig fram að hver 
og einn skotmaður átti að skjóta 
10 útskorna refi í mismunandi 
fjarlægðum úr liggjandi stöðu.  
Aftan á hvert dýr var teiknað 
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afmarkað svæði, sem dugði til að 
“fella dýrið” og fengu keppendur 
stig fyrir að hitta innan þess 
svæðis. Ekki voru gefin stig fyrir 
að hitta í skott eða fætur.

Leikar fóru þannig að Finnur 
Steingrímsson frá Skotfélagi 
Akureyrar sigraði mótið með 128 
stig, Hilmir Valsson frá Skotfélagi 
Vesturlands (Borgarnesi) varð 
í öðru sæti með 126 stig og 
Gunnar Ásgeirsson fra Skotfélagi 
Snæfellsness varð í þriðja sæti 
einnig með 126 stig, en þar sem 
Hilmir var með einu skoti meira 
í miðjuna fékk hann silfrið. 

Verðlaunagripina smíðaði 
Þ o r g r í m u r  Ko l b e i n s s o n 
listamaður frá Grundarfirði og 
Hjálmar í Hlað gaf sigurvegara 
mótsins inneignarkort  í 
versluninni Hlað að verðmæti 
10.000 kr.

Strax að móti loknu var farið 
að ræða um að halda annað 
mót á næsta ári enda var þetta 
frábær skemmtun og góð æfing. 
Sérstaklega gaman var að fá 
heimsókn frá strákunum frá 
Akureyri og Borgarnesi.

Nýir rifflar, borð, 
stólar o.fl.

Félagið festi kaup á ýmsum 
varningi á nýliðnu ári og ber 
helst að nefna tvo 22.cal riffla sem 
félagið keypti.  Rifflarnir verða 
notaðir við verklega kennslu og 
til útláns til félagsmanna sem ekki 
eiga skotvopn en hafa áhuga á 
að taka þátt í mótum og æfa sig.  
Fyrir hafði félagið keypt eina 
haglabyssu, en félagið vill að allir 
sem vilja geti tekið þátt í starfsemi 
félagsins.

Vegna fjölgunar í félaginu var 
ákveðið að kaupa nýja stóla og 
borð í félagshúsnæðið svo að 
það nýtist betur.  Keyptir voru 
fleiri stólar og borð til viðbótar 
við það sem keypt var í fyrra til 
að rúma alla í sæti þegar haldnir 
eru viðburðir á vegum félagsins. 

Þessi fjölgun í félaginu er svo 
sannarlega ánægjuleg þróun og 
ef heldur áfram sem horfir þá 
þurfum við að byggja nýtt og 
stærra félagshúsnæði.  En það 
er þó ekki á dagskrá alveg strax, 

því næsta verkefni er að byggja 
skothús við riffilborðin og er 
stefnt að því að byrja á því í sumar.

Skothús
Unnið er að því að ljúka við 

hönnun og teikningar að skothúsi 
sem Skotgrund er með áform 
um byggja við riffilbrautina, 
takist að fjármagna verkefnið.  
Um er að ræða 75m2 hús með 
6 inniborðum auk rými fyrir 
mótsstjórn og dómara.  

Húsið á að byggja við hlið 
þeirra 6 riffilborða sem eru til 
staðar nú þegar, en þá getur 
félagið boðið upp á 6 útiborð 
og 6 inniborð.  Fyrir framan húsið 
verður svo 46,5 m2 tyrft svæði 
þar sem hægt verður að skjóta 
úr liggjandi stöðu, m.a. með 
hreindýraskotpróf í huga.

 Félagið stefnir á að steypa 
upp sökkla og plötu og reisa 
húsið á þessu ári og ljúka við 
frágangsvinnu og taka húsið 
formlega í notkun á afmælisári 
félagsins árið 2017, en þá verður 
félagið 30 ára.  Vonandi mun 
þessi áætlun ganga eftir, en allt 
fer þetta eftir því hvernig gengur 
að fjármagna verkefnið.  Flest 
önnur skotfélög hérlendis hafa 
komið upp skothúsi og myndi 
það bæta aðstöðu skotmanna 
hér á svæðinu til muna ef okkur 
tækist að reisa slíkt hús og lengja 
þar með þann tíma sem hægt er 
að stunda skotæfingar.

Skotíþróttamaður 
ársins

Í desember var Birgir Guð
mundsson útnefndur skot íþrótta
maður Grundarfjarðar árið 2015 
og veitti hann viðurkenningunni 
móttöku á árlegum Aðventu og 
fjölskyldudegi í samkomuhúsi 
Grundarfjarðar.  Þar kom m.a. 
fram að:

“Birgir hefur tekið mjög virkan 
þátt í starfi Skotgrundar, stundað 
mjög reglulegar skotæfingar 

og verið öðrum skotmönnum 
fyrirmynd hvað það varðar.  
Birgir hefur tekið virkan þátt í 
mótum sem haldin hafa verið 
á vegum félagsins og átt þátt í 
skipulagningu þeirra.  Þá hefur 
Birgir sinnt óeigingjörnu starfi 
fyrir félagið sem leiðbeinandi 
á skotvopnanámskeiðum og 
verið prófdómari í verk legum 
skotprófum fyrir hrein dýra
veiðimenn, sem Skotgrund hefur 
boðið upp á”.

stjórn Skotgrund

Félag eldri borgara í Snæfellsbæ auglýsir:

Sparidagar 
á Hótel Örk 17. - 22. apríl 2016  

Skráning á Kli� miðvikudaginn 2. mars en einnig 
veita upplýsingar og taka við skráningu:

Pétur Jóhannsson - s. 893 4718
Emanúel Ragnarsson - s. 865 2199
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Aðalfundur
Hátíðarfélags Grundarfjarðar

verður haldinn 
fimmtudaginn 3. mars 2016 
kl: 20.00 í Sögumiðstöðinni

Dagskrá: 
Venjuleg aðalfundarstörf.

Allir velkomnir

Aðalfundur
Hátíðarfélags Grundarfjarðar

verður haldinn 
fimmtudaginn 3. mars 2016 
kl: 20.00 í Sögumiðstöðinni

Dagskrá: 
Venjuleg aðalfundarstörf.

Allir velkomnir

Lionsklúbbur Grundarfjarðar

Kúttmagakvöld
Laugardagskvöldið 5. mars

sjávarréttaveisla

Ljúffengur matur og veglegir 
happadrættisvinningar.

Veislustjóri er Kári Viðarsson.
Miðaverð: 3.000,- kr. 

Fjölbrautarskóla Snæfellinga

Skráning hjá Gunnari í síma 8980325 
eða kuttmagi@gmail.com

Húsið opnar 19.00 - borðhald hefst 20.00

Grundar�arðarbær auglýsir laust til umsóknar starf deildarstjóra nýrrar deildar 5 ára barna

Deildarstjóri óskast til starfa við nýja 5 ára deild í Grundar�rði. Deildin verður til húsa í Grunnskóla Grundar�arðar. 
Um er að ræða nýtt, kre�andi og spennandi starf.
Vakin er athygli á stefnu Grunnskóla Grundar�arðar um jafnan hlut kynja í störfum.

Deildarstjóri leikskóladeildar 
Grunnskólans í Grundar�rði

Grundarfjarðarbær
BORGARBRAUT 16, 350 GRUNDARFIRÐI

SÍMI: 430 8500, www.grundarfjordur.is
grundarfjordur@grundarfjordur.is

Helstu verkefni og ábyrgð
• Þróun 5 ára deildar í samstarfi við aðra stjórnendur.
• Vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt 

starfslýsingu leikskólakennara.
• Taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfs. 
• Mikið er lagt upp úr foreldrasamvinnu og góðum samskiptum.

Hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun eða önnur menntun sem nýtist í 

star�.
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum 

æskileg 
• Áhugi á að vinna með börnum 
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum 
• Frumkvæði í starfi 
• Góð íslenskukunnátta 

Frekari upplýsingar um star�ð
Um er að ræða 100 % starf. Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Kennarasambands Íslands vegna Félags Leikskólakennara.
Nánari upplýsingar um star�ð veitir Sigurður Gísli 
Guðjónsson  skólastjóri í síma 4308550 eða með því að 
senda fyrirspurn í netfangið sigurdur@gfb.is

Umsóknum skal skilað eigi síðar en 10. mars nk.
 á netfangið grundar�ordur@grundar�ordur.is 
eða sigurdur@gfb.is 

Umsóknum fylgi starfsferilsskrá ásamt greinargerð þar 
sem fram kemur ástæða umsóknar og rökstuðningur 
viðkomandi fyrir hæfni í star�ð.

Skólastjóri.


