
Sauðburður stendur nú yfir í 
fjárhúsum landsins, er hann af 
mörgum talinn skemmtilegasti 
tími ársins og löngum talinn 
vorboði þó veðrið láti stundum 
standa á sér. Ljósmyndari kíkti 
við í húsunum hjá Guðmundi 
Ólafs syni á dögunum. Guð
mund ur er með 33 kindur sem 

hafa verið gjöfular í ár, þegar 
ein ungis þrjár eiga eftir að bera 
hafa flestar verið með tvö lömb, 
fimm verið þrílembdar og ein 
var fjór lemd. Mest allt féð hjá 
Guð mundi er mislitt, aðspurður 
hvers vegna, finnst honum það 
bara skemmtilegra. Enda sé 
þetta ekki lengur eins og var 

þegar mislita féið gaf ekki eins 
mikið kjöt. Hann er með hrúta 
frá Máva hlíð annan hvítann og 
hinn mislitann, kom það honum 
skemmti lega á óvart að báðir gáfu 
mis lit lömb og sá hvíti ekki síður 
en sá misliti. Guðmundur hefur 

verið með kindur á þessum stað 
síðan 2010 en þar áður var hann 
með 2  3 kindur í húsi hjá öðrum. 
Nóg var að gera hjá Guðmundi og 
bar ein ær á meðan ljósmyndari 
staldraði við og þurfti hún hjálp.

þa
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Mikil frjósemi og flest lömb mislit



Lokakvöld í Spurningakeppni 
Snæfellsbæjar fór fram síðasta 
föstudagskvöld. Kvöldið hófst 
á því að síðustu tvö liðin í 
undanúrslitum kepptu en 
það voru lið HH og Sauma
klúbburinn Preggý. Það voru 
sauma klúbbsstelpurnar sem 
unnu og voru því komnar í 
undan úrslit en tvö stigahæstu 
liðin í undanúrslitum kepptu 
svo til úrslita. Það voru því 
Sauma klúbburinn Preggý og 
GSNB skvísur Hellissandi sem 
kepptu til úrslita. Var keppnin 
spennandi og oft mjótt á munum. 
Mikil stemmning var og salurinn 
hvatti sín lið vel áfram en áhorf
endur voru um 60. Það voru 
svo GSNBskvísur Hellissandi 
sem unnu og hrepptu titilinn 
Gáfuðustu Snæfellsbæingarnir. 
Fengu þær viðurkenningarskjal 
undirritað af bæjarstjóranum 
þessu til staðfestingar ásamt 
kræsingakörfu. Urðu því úrslitin 
þannig að í 1. sæti voru GSNB
skvísur Hellissandi, 2. sæti 
Saumaklúbburinn Preggý og í 

3. sæti GSNBskvísur í Ólafsvík. 
Þetta er búin að vera skemmtleg 
keppni sem nú er lokið og eiga 
Lionskonur í Þernunni heiður 
skilið fyrir þessar skemmtanir. 
Þegar búið var að veita verð
launin, þökkuðu lionskonur því 
aðstoðarfólki fyrir sem hefur 
lagt hönd á plóginn og einnig 
þeim sem mætt hafa á kvöldin og 
minntu á að ágóðin mun renna 
til Smiðjunnar í Ólafsvík.

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

Gáfuðustu Snæfellsbæingarnir

Fermingarmessa

Hvítasunna 15. maí kl. 11.00
Grundarfjarðarkirkju

Allir velkomnir

Lionsklúbbur Ólafsvíkur tekur á móti 
skeytapöntunum vegna ferminga um helgina.

Hægt að nálgast blöð og skila skeytapöntunum 
í Kassanum. Einnig er hægt að hafa samband í 
síma 862-6022 eða á netfangið vi�g@simnet.is

Sumardagurinn fyrsti var 
þann 21 apríl og þá lauk líka 
hrygningarstoppinu. Nokkuð 
merkilegt var að enginn 
dragnótabátur frá Snæfellsnesinu 
réri í apríl áður enn stoppið 
byrjaði. Afli bátanna eftir stoppið 
var ágætur. Steinunn SH var 
með 103 tonn í 5, Sveinbjörn 
Jakobsson SH 78 tn í 5 og mest 
21 tonn, Ólafur Bjarnason SH 75 
tn í 6 enn hann er þar með hættur 
á netunum. Egill SH 69 tn í 5, 
Gunnar Bjarnason SH 58 tn í 4 
og mest 21 tonn, Esjar SH 54,5 
tonn í 5. Matthías SH 51,5 tonn í 
3 og mest 19 tonn. Guðmundur 
Jensson SH 50 tn í 3 og Rifsari 
SH 39 tn í 3.

Annars eru handfærabátarnir 
orðnir ansi margir á Snæfellsnesinu 
og t.d á Arnarstapa voru það 15 
bátar að 8 BT sem lönduðu afla 
þar, Þar voru tveir bátar með svo 
til sama afla. Hrólfur SH var með 
12260 kíló og Gestur SH 12209 
kíló. Þarna munar ekki nema 15 
kílóum. Hrólfur SH með 10 róðra 
en Gestur SH 8. Aðrir voru t.d 
Huld SH með 9,3 tn í 6, Kristján 
SH 8,9 tn í 5 og Brimsvala SH 6,2 
tn í 4.

Í Grundarfirði þá hafa 4 
færabátar landað afla og er 
Sæstjarnan BA langhæstur 
bátanna með 11,9 tn í 6 róðrum. 

Vinur SH með 8,1 tn í 4
Í Ólafsvík þá voru það 8 

færabátar sem hafa landað afla. 
Kristborg SH með 9,6 tn í 5, Hilmir 
SH 9,4 tn í 6 og Hanna SH 8,9 tn í 5

í Rifi hafa 10 færabátar landað 
afla. Kári III SH er þar hæstur og 
það ansi vel, er með 18,3 tn í 6 
rórðum og mest 3,5 tonn í róðri. 
Bryndís SH 16,2 tonn í 6 og mest 
3,9 tonn og Oliver SH 9,1 tn í 3

Birta SH er á grásleppuveiðum 
og hefur landað 35 tn í 16 róðrum 
og af því er grásleppa 27 tonn. 
Sæfinnur HF er í Ólafsvík með 10 
tn í 6 líka á grásleppuveiðum..

Línuveiðarnar ganga ágætlega. 
Tjaldur SH með 300 tn í 5, Örvar 
SH með 266 tní 4, Rifsnes SH 204 
tn í 4. Gullhólmi SH 162 tn í 12, 
þar sem mestum hluta af aflanum 
hefur verið landað í Sandgerði. 
Grundfirðingur SH 136 tn í 3, 
Bíldsey SH 95 tn í 16, Kristinn 
SH 93 tn í 13, Stakkhamar SH 91 tn 
í 12, Særif SH 90 tn í 9 og Faxaborg 
SH 79 tn í 7

Af minni bátunum þá er 
Tryggvi Eðvarðs SH með 87 tn í 
13, Guðbjartur SH 83 tn í 15 og 
Reynir Þór SH 58 tn í 11 enn hann 
er reyndar á netum.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir



www.simenntun.is

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi óskar eftir 
að ráða til sín verkefnastjóra í 50% starfshlutfall.
Starfsstöðin er á Snæfellsnesi en viðkomandi 
starfar að verkefnum á öllu Vesturlandi.

Spennandi starf

Starfssvið: 
• Skipulagning, umsjón og kennsla 

á námskeiðum Símenntunarmið-
stöðvarinnar

• Ráðgjöf og upplýsingamiðlun til 
stofnana, fyrirtækja og einstaklinga 
varðandi nám og ævimenntun

• Þátttaka í ýmsum þróunar- og 
samstarfsverkefnum á sviði 
framhaldsfræðslu

• Ýmis önnur verkefni sem til falla    
hverju sinni

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í 

starfi, menntun á sviði náms- og 
starfsráðgjafar og/eða menntunarfræða 
er æskileg 

• Þekking á atvinnulífi á Vesturlandi er 
kostur og þá sérstaklega Snæfellsnesi

• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í 
samskiptum

• Frumkvæði, framsýni og skipulagshæfni
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu     

og riti

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi er sjálfseignar-
stofnun, starfar á sviði framhaldsfræðslu og rekur 
þrjár starfsstöðvar á Vesturlandi; á Snæfellsnesi, 
á Akranesi og í Borgarnesi.  

Starfsemi Símenntunarmiðstöðvarinnar hefur farið 
vaxandi undanfarin ár og fjölmörg tækifæri eru til 
staðar til að starfa að fjölbreyttum  og áhugaverðum 
verkefnum í landshlutanum innan framhaldsfræðsl-
unnar og í samstarfi við hagsmunaaðila hverju sinni.

Viltu vera með okkur og sækja fram?

Umsóknarfrestur 
er til 30. maí
Upplýsingar veitir 
Guðrún Vala Elísdóttir 
– umsóknir sendist á 
vala@simenntun.is



Kirkjan okkar

Hátíðarguðsþjónustur 
á hvítasunnudag

Guðsþjónusta verður í Ólafsvíkurkirkju 
sunnudaginn 15. maí kl. 11.  

Guðsþjónusta verður í Ingjaldshólskirkju 
sunnudaginn 15. maí kl. 13.

Fermt verður í guðsþjónustunum.

Laugardaginn 7. maí var 
haldið Vesturlandsmót í boccía 
 sveitakeppni í Íþróttahúsi 
Snæfellsbæjar í Ólafsvík. Mættar 
til leiks voru 15 sveitir frá fimm 
stöðum á Vesturlandi Akranesi, 
Borgarbyggð, Stykkishólmi, 
Grundarfirði og Snæfellsbæ. Var 
keppnin jöfn og skemmtileg, má 
segja að hinn sanni íþróttaandi 
hafi ríki meðal keppenda, sem 
ásamt því að keppa lögðu sitt 
af mörkum við dómgæslu, 
skráningu leikja og fleira sem 
vinna þarf á móti sem þessu. 
Það var Félag eldri borgara í 
Snæfellsbæ sem lagði til íþróttasal, 
sá um merkingu valla, upptöðun 
ásamt því að hafa allan veg og 
vanda að góðum og glæsilegum 
veitingum sem í boði voru. Eftir 
riðlakeppnina stóðu fjögur lið 
uppi sem sigurvegarar og kepptu 

sín á milli um sæmdarheitið 
Vesturlandsmeistarar 2016 og 
urðu úrslitin eftirfarandi: 

1. sæti Akranes 3, 
2. sæti Borgarbyggð 1, 
3. sæti Borgarbyggð 3 
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Víkingur hefur náð sam
komulagi við Alexis Egea um 
að Alexis komi til Víkings frá 
Orihuela CF sem spilar í spænsku 
3. deildinni.

Alexis er fæddur 1987 og spilar 
sem miðvörður. Hann hefur 
komið víða við og spilaði áður 
í 2. deildinni í Mexíkó sem og í 

Guatemala.
Alexis kemur til með að fylla 

skarð Admir Kubat sem sleit 
krossband fyrr í vetur.

Alexis er mættur til landsins en 
var ekki kominn með leikheimild 
fyrir leikinn gegn Val en verður 
líklegast í hópnum gegn ÍBV.

Vesturlandsmót í boccía

Fjölgar í Víkingi

Sýning á verkum eftir 
Hallfríði Eiðsdóttur var opnuð 
í Átthagastofu Snæfellsbæjar 
þann 4. maí síðastliðinn. Það er 
Félag eldri borgara í Snæfellsbæ 
sem stendur fyrir þessari 
sýningu, Guðrún Tryggvadóttir 
bauð gesti velkomna og opnaði 
sýninguna. Í ræðu sinni fór hún 
yfir það hvernig það kom til að 
félagið eignaðist þessa muni og 
af hverju sýningin er haldin. 
Hallfríður eða Fríða eins og 
hún var alltaf kölluð rak gallerý 
á árum áður með manni sínum, 
þegar þau hættu með galleríið 
afhenti hún félaginu allt úr 
galleríinu og bað sérstaklega 
fyrir  skelja og kuðungamyndir 
sem hún hafði gert. Fannst 
Guðrúnu þetta einstakt 
tækifæri til þess að eignast 

svona gott dæmi um alningu. 
Mu﷽mmtilegu slið að kki Ftilegu 
sðir sem skartskripaskrþýðulist 
síðan í gamla daga. Minntist 
hún þess að þegar hún var 
sjálf barn voru vindlakassar 
skreyttir með kuðungum 
notaðir sem skartskripaskrín og 
þóttu glæsigripir sem voru til 
á flestum heimilum. Eftir Fríðu 
liggja margs konar verk enda lék 
allt í höndunum á henna. Hún 
var einnig mjög fljót að tileinka 
sér nýtt föndur. Hún var einnig 
víkingur í prjónamensku og eftir 
hana liggja ófáar lopapeysur, 
vettlingar, dúkar og margt 
fleira. Það er gaman að þessu 
framtaki Félags eldri borgara í 
Snæfellsbæ og tilvalið að kíkja 
á þessa skemmtilegu sýningu.

þa

Sýning á verkum 
Fríðu



Viltu slást í hóp 
öflugra starfsmanna Fiskistofu?

Veiðieftirlitsmaður í Stykkishólmi
Fiskistofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan og jákvæðan starfsmann í 100% starf á veiðieftirlitssviði sem fyrst. 
Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil áhersla á starfsþróun, teymisvinnu og 
leiðir til að gera góðan vinnustað betri.

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á Akureyri. 
Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr 
upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.  

Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing

Helstu verkefni:
• Eftirlit á sjó, en í því felst m.a. lengdarmæling á fiski og tillögugerð um lokanir veiðisvæða, eftirlit 

með aflasamsetningu, veiðarfærum, hlutfalli smáfisks í afla og brottkasti afla. Þá fylgjast veiðieftir-
litsmenn einnig með því að afladagbækur séu rétt útfylltar og séu í samræmi við veiðar og afla um 
borð. 

• Eftirlit í landi, en það felur m.a. í sér eftirlit með löndun, vigtun og skráningu afla, eftirlit með veiðar-
færum og aflasamsetningu, lengdarmælingar á afla og eftirlit með færslu afladagbóka. Eftirlit með 
löndunum erlendra skipa og úttektir á afurðum vinnsluskipa ásamt skrifstofustörfum s.s. skýrslugerð 
þegar vettvangsstörfum lýkur, að fylgjast með löndunum og skráningum í aflaskráningarkerfi 
Fiskistofu og öflun gagna vegna brotamála sem upp koma. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem hefur haldgóða reynslu af störfum í sjávarútvegi.
• Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta er áskilin.
• Gott líkamlegt atgervi.
• Sjálfstæði, fagmennska og nákvæmni í vinnubrögðum.
• Sanngirni og háttvísi.
• Góð hæfni í samskiptum.
• Menntun sem nýtist í starfi s.s. skipstjórnarréttindi, stúdentspróf eða iðnmenntun æskileg.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Hildur Ösp Gylfadóttir mannauðs- og fjármálastjóri í síma 5697900. 

Umsóknir sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað sem máli 
kann að skipta sendist á netfangið starf@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði 
merkt „Veiðieftirlitsmaður Stykkishólmur“

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2016.

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag. Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur jafnt sem karlar 
hvött til að sækja um. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 
464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.



 

Í sumar verður opið: 

ALLA DAGA FRÁ KL. 12-17 

Lifandi tónlist frá kl. 13:30 á opnunardeginum 
14. maí. 
 

Handverkshópur Pakkhússins verður með 
handverk til sölu. Heitt á könnunni í allt sumar! 

 

Allar vörur eru handunnar í okkar bæjarfélagi  

Verið velkomin að kíkja við í sumar kæru bæjarbúar!  

64°53‘45.9“N 23°42‘31.6“W      Ólafsbraut 12    355 Ólafsvík    Sími/Tel: 433 6930    E-mail: pakkhus@snb.is 

Hellissandur 

Rif Grundarfjörður 

Pakkhús 

Ólafsvík 

Stykkishólmur 

Víkingur tók á móti Val í fyrsta 
heimaleik sínum í Pepsídeild 
karla á síðasta sunnudag. 
Blíðskaparveður var og völlurinn 
flottur. Fyrstu 20 mínúturnar var 
jafnræði með liðunum. Á 24. 
mínútu komst Víkingur yfir eftir 
mistök í vörn Valsara. Það var 
Hrvoje Tokic sem komst bakvið 
vörnina, náði boltanum og setti 
hann í opið markið. Víkingar 
voru betra liðið á vellinum og 
það því gegn gangi leiksins þegar 
gestirnir jöfnuðu rétt fyrir lok 
fyrri hálfleiks. Það var Kristinn 
Freyr Sigurðsson sem komst upp 
að endalínu hægra meginn og 
sendi fasta sending fyrir á Rolf 
Toft sem þrumaði boltanum 
í netið. Valsmenn voru heldur 
sterkari í byrjun fyrri hálfleiks 
og virtust Víkingar hafa tapað 
einbeitningunni. Þegar leið á 
leikinn sóttu þeir þó í sig veðrið 
og náðu einbeitningunni upp. 
William Dominguez átti svo 
frábært hlaup um miðju vallarins, 

fann Þórhall Kára Knútsson 
vinstra meginn sem sendi boltann 
áfram á Hrvoje Tokic sem gerði 
sér lítið fyrir og stýrði boltanum 
í netið. Reyndist þetta sigurmark 
leiksins og lokatölur 2 – 1 í 

Ólafsvík. Víkingur er með fullt 
hús stiga eftir 2 umferðir, næsti 
leikur þeirra er í Vestmannaeyjum 
fimmtudaginn 12. maí gegn ÍBV 
og svo er komið að heimaleik í 
Ólafsvík mánudaginn 16. maí en 

þá leika Víkingar gegn ÍA. Daginn 
eftir eða 17. maí, munu konurnar 
í Víkingi leika fyrsta deildarleik 
sumarsins í Reykjavík gegn Fram.

þa

Sex stig í húsi



Hreinsunardagar í Snæfellsbæ  

Tökum höndum saman dagana 20. - 30. maí 
og fegrum bæinn okkar fyrir sumarið.  

Góður tími til að hreinsa nærumhver�ð og 
eigin lóðir.

Gámar fyrir garðaúrgang (eingöngu) verða á 
eftirtöldum stöðum:

• Ólafsvík - við Grundarbraut milli húsa 38 og 42

• Rifi – á túni við Háarif 37

• Hellissandi – við félagsheimilið Röst.

Gámur með mold verður á sama stað og verður látin standa í 2 vikur.  Moldin 
er ætluð þeim sem þurfa „nokkrar hjólbörur“, en þeir sem þurfa meira er bent 
á að leita til:
  Snæbjörns Kristóferssonar  (s. 892-3295) 
 eða Svans Tómassonar  (s. 892-5193).

Öðrum úrgangi skal skilað í gámastöðina Enni sem er opin þriðjudaga og 
�mmtudaga milli 15.00-18.00 og laugardaga kl. 11.00-15.00.
  

Rusl úr görðum og nærumhver� sem sett hefur verið í 
ruslapoka við lóðarmörk, verður hirt af starfsmönnum 
áhaldahúss mánudaginn 30. maí.



Landsbankinn landsbankinn.is 410 4000

Við bjóðum þér  
í 40 ára afmæli
Í tilefni þess að 40 ár eru liðin frá því að Landsbankinn opnaði útibú  

í Snæfellsbæ bjóðum við íbúum Snæfellsness að fagna með okkur 

föstudaginn 13. maí, frá kl. 14.00. Boðið verður upp á veglegar veitingar.

Ljósmyndasýning frá sögu útibúsins Glaðningur fyrir börninTónlistarveisla frá Tónlistarskólanum


