
Það er ánægður hópur 24 
drengja af Snæfellsnesinu sem 
nú er kominn heim úr vikuferð 
á Barcelona Summer Cup, 
sem er alþjóðlegt fótboltamót 
fyrir krakka. Mótið er haldið 
í nágrenni Barcelona síðustu 
dagana í júní og er fyrir stelpur og 
stráka 10-16 ára. Nokkur íslensk 
félög sendu lið til þátttöku. Snæ-
fellsnes átti tvö lið úr 4. fl. karla 
og var meirihluti þeirra á yngra 
ári, þ.e. fæddir 2003. Fóru þeir 
ásamt Bega þjálfara (Suad Begic) 
og þremur fararstjórum úr hópi 

foreldra, auk nokkurs hóps 
annarra foreldra.

Leikdagarnir voru þrír og voru 
samtals spilaðir fimm leikir og 
úrslitaleikur efstu liða. Liðin 
okkar voru saman í riðli auk liðs 
ÍR úr Reykjavík og liða frá Ísrael, 
Finn landi og Katalóníu. 

Drengirnir stóðu sig allir mjög 
vel. Annað lið Snæfellsness varð 
í fyrsta sæti í riðlinum, með alla 
leiki unna. Allir keppendur fengu 
fallegan verðlaunapening og 
mynd, Snæfellsnes fékk verðlaun 
fyrir efsta sætið í riðlinum og 

fyrir flest mörk skoruð, en það 
var Bjartur Bjarmi Barkarson 
sem skoraði 15 mörk og varð 
markahæstur allra þátttakenda í 
11 manna leikjum mótsins. Einnig 
fékk Snæfellsnes verðlaun fyrir 
besta leikmann riðilsins, Martin 
Mána Kárason og fyrir besta 
markmanninn, Jason Jens Illuga-
son. Öll umgjörð mótsins, aðstaða 
og þjónusta var til fyrirmyndar. 
Leikið var á átta góðum völlum 
og var t.d. mikil fagmennska í 
dómgæslunni. Nánar má lesa um 
mótið á vefsíðu þess http://www.

barcelonasummercup.com/en 
Strákarnir gistu á hóteli á 

góðum stað í bænum Salou, 
sunnan við Barcelona, með 
sundlaug og einkaströnd sem 
var óspart notuð. Innifalið í 
þátttökunni var ferð á Camp Nou, 
leikvöll stórliðs Barcelona og ferð 
í ævintýragarðinn Port Aventura. 
Gott gengi íslenska landsliðsins á 
EM í Frakklandi gerði ferðina svo 
enn skemmtilegri því hópurinn 
naut sannarlega góðrar land-
kynningar Íslands út á frammi-
stöðu „strákanna okkar“.

749. tbl - 16. árg. 7. júlí 2016

Strákarnir okkar komnir heim frá Barcelona



Sveitakeppni Golfsambands 
Íslands fór fram um síðustu 
helgi. Sveit Golfklúbbsins 
Jökuls keppti í fyrsta sinn í efstu 
deild en keppnin fór fram á 
Korpúlfsstaðavelli í Reykjavík. 

 Átta sveitir eru í efstu 
deild en þær voru að þessu 
sinni   Golfklúbbur Borgarness 
(GB), Golfklúbburinn Jökull 
(GJÓ), Golfklúbburinn Keilir 
(GK), Golfklúbbur Kiðjabergs 
(KKB), Golfklúbbur Kópavogs og 
Garðabæjar (GKG), Golfklúbbur 
Mosfellsbæjar (GM), Golfklúbbur 
Reykjavík (GR) og Golfklúbbur 
Setbergs (GSE) 

 Sveit GJÓ gekk ágætlega 
og endaði í 5. sæti, en Golf-
klúbburinn Keilir varð íslands-
meistari.  Golfklúbbur Borgarness 
og Golfklúbbur Setbergs féllu 
niður í 2. deild. 

Slagorð sveitarinnar að 

þessu sinni var “Sjáðu Jökulinn 
loga” og léku keppendur GJÓ 
með merktar kúlur með þessu 
slagorði og #GJÓ í Pepsí 2016#  

Það er eftir því tekið að 
Snæfellsbær skuli eiga keppnislið 
í efstu deild í golfi sem og í 
fótbolta og er góð auglýsing fyrir 
okkur í Snæfellsbæ.  

Golfklúbburinn Jökull hefur 
staðið fyrir 9 holu golfmótum 
alla þriðjudaga í sumar og 
hefur þátttaka verið mjög góð 
og skapast góður félagsandi í 
klúbbnum. Um helgina 15 – 16. 
Júlí n.k. verður mjög áhugavert 
golfmót á Snæfellsnesi sem við 
köllum “Umhverfis Snæfellsnes 
á 2 dögum”  en þá verða 
spilaðar 9 holur á hverjum velli 
á Snæfellsnesi þ.e. í Ólafsvík, 
Grundarfirði, Stykkishólmi 
og Staðarsveit.  Samanlagður 
árangur ræður úrslitum í mótinu. 

Góður árangur í golfinu

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

 Jökull í frí

Bæjarblaðið Jökull er komið í sumarfrí, 
blaðið kemur 

næst út �mmtudaginn 11. ágúst.

Júnímánuðurinn kominn á 
enda og veiðin hjá dragnóta-
bátunum var ansi góð eða 
óvenjulega góð í júní. Egill SH 
varð hæstur dragnótabátanna á 
Snæfellsnesinu með 131 tonn í 
9 róðrum og mest 33,6 tonn í 
einni löndun. Ansi gott miðað 
við sumartíma. Gunnar Bjarna-
son SH 114 tonn í 9 og mest 25 
tonn, Ólafur Bjarnason SH 106 
tn í 11, Guðmundur Jensson SH 
96tn í 9 og mest 27 tonn. Esjar 
SH 72 tn í 8. 

Bárður SH var svo til eini 
netabáturinn að fiska á nesinu 
og var með 99 tonn í 17 róðrum 
og mest 11,5 tonn. 

Hringur SH var hæstur 
togbátanna og var með 265 tn í 
4. Helgi SH 153 tn í 3. Sigurborg 
SH var á rækju og landaði 97 tn 
í 3 og af því var rækja 68 tonn. 
Farsæll SH var með 75 tn i 4 og 
af því var rækja 64 tonn. Matthías 
SH 11 tn í 2 allt rækja. 

Kári III SH átti mjög góðan 
júnímánuð á handfærunum og 
landaði 37,6 tonn í 15 róðrum 
og þar af 4,3 tonn í einni löndun. 
Var hann næst hæstur allra 

handfærabáta á landinu. Júlli 
Páls SH sem er nokkuð stærri 
bátur en Kári III SH varð hæstur 
með 42,2 tonn í 8 róðrum og 
mest tæp 7 tonn í einni löndun. 
Báðir þessir bátar voru að landa 
á Rifi og í Ólafsvík. Bryndís SH 
var með 25,4 tonn í 7 og mest 5,3 
tonn og var Bryndís SH meðal 
annars að landa í Bolungarvík. 
Glaumur SH 20,9 tn í 9, landað á 
Rifi og Patreksfirði. Rán SH 21,8 
tn í 14. Þorsteinn SH 28,9 tn í 8 
og mest 4,8 tonn. 

Eitthvað var um það að stærri 
smábátarnir færu á smá flakk. 
Gullhólmi SH var með 92 tn 
í 8 og landaði meðal annars í 
Bolungarvík og á Siglufirði. 
Særif SH 58 tn í 13, landað á 
Rifi, Patreksfirði, Bolungarvík 
og Skagaströnd. Stakkhamar 
SH var með 56 tn í 6 landað á 
Rif, Bolungarvík og á Siglufirði. 
Faxaborg SH 12 tonn landað 
á Djúpavogi og var þetta eini 
aflinn hjá bátnum í júní.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir



Þann 1. júlí síðastliðinn færði 
Kvenfélag Ólafsvíkur Dvalar- 
og hjúkrunarheimilinu Jaðri 
kaffistell fyrir 60 manns ásamt 10 
kökufötum og 10 rjómakönnum. 
Elfa Eydal Ármannsdóttir 
formaður kvenfélagsins afhenti 
gjöfina ásamt stjórn og varastjórn 
félagsins. Inga Jóhanna Kristins-
dóttir forstöðukona heimilisins 
tók á móti gjöfinni. Sagði hún 
við það tækifæri að það væri 
ómetanlegt fyrir Dvalar- og 
hjúkrunar heimilið að eiga svona 

góða að og þakkaði hlýhug í 
þeirra garð, en heimilinu hafa 
reglu lega borist góðar gjafir frá 
félaga samtökum í bæjarfélaginu. 
Talaði hún einnig um að þetta 
kæmi sér vel þegar til dæmis 
heimilis fólk ætti stórafmæli og 
halda þyrfti stórar veislur. Kven-
félag Ólafsvíkur hefur haft það að 
leiðarljósi sínu að styrkja þar sem 
þörf er og mun örugglega halda 
því góða starfi áfram.

þa

Jaðar fær gjafir

BALL Í RÖSTINNI

Ball með hljómsveitinni 

Í SVÖRTUM FÖTUM 
föstudaginn 8. júlí í Röstinni

 
Húsið opnar klukkan 23:00 

18 ára aldurstakmark
Verð 2.500 kr.

Forsala miða á Veitingahúsinu Hraun.

Y�rvélstjóra 
vantar á Hamar

750 Kw réttindi er skilyrði.

Nánari upplýsingar gefur 
Halldór 8933392 eða 

Halldor@sjavaridjan.is

Náttúrustofa Vesturlands í Stykkishólmi auglýsir eftir
sérfræðingi í starf verkefnisstjóra umhverfisvottunar-
verkefnis sveitarfélaganna fimm á Snæfellsnesi. 

Um er að ræða 80% stöðu, sem felur í sér vinnu að
og umsjón með umhverfisvottun á starfsemi sveitar-
félaganna, ásamt verkefnum henni tengdri. Upplýs-
ingar um umhverfisvottunarverkefnið má finna áingar um umhverfisvottunarverkefnið má finna á
www.nesvottun.is og er áhugasömum umsækjendum
bent á að kynna sér sérstaklega vel ritin „Skref í rétta
átt“ og „Framkvæmdaáætlun Snæfellsness 2016-2020“. 

Starfið er spennandi, krefjandi og fjölbreytt og felur í
sér tækifæri til að hafa víðtæk áhrif á sviði umhverfis-
mála. Leitað er eftir kraftmiklum, skipulögðum, já-
kvæðum og samviskusömum einstaklingi meðkvæðum og samviskusömum einstaklingi með
mikinn áhuga á umhverfismálum, sem hefur góða
samskiptahæfni og getur unnið sjálfstætt. 

Umsækjandi þarf að hafa lokið háskólanámi á sviði
náttúruvísinda, s.s. í umhverfisfræði eða náttúrufræði.
Færni í að miðla upplýsingum á rituðu og töluðu máli,
góð enskukunnátta og góð tölvukunnátta er nauðsynleg.
Um laun, réttindi og skyldur fer samkvæmt kjarasamn-Um laun, réttindi og skyldur fer samkvæmt kjarasamn-
ingum viðkomandi stéttarfélags og stofnanasamningi
Félags íslenskra náttúrufræðinga og Náttúrustofu
Vesturlands. 

Umsókn skal vera skrifleg og samanstanda af:
1) Náms- og ferilsskrá með mynd, 2) greinargerð um
ástæður þess að umsækjandi telur sig hæfan í starfið
og langi til að sinna því, 3) meðmæli frá tveim vinnu-og langi til að sinna því, 3) meðmæli frá tveim vinnu-
veitendum, samstarfsaðilum eða kennurum, ásamt
nöfnum tveggja annarra sem gætu gefið upplýsingar
í síma.

Umsóknir og fyrirspurnir skal senda í tölvupósti á net-
fangið robert@nsv.is. Öllum umsóknum verður svarað.
Áskilinn er réttur til að hafna öllum umsóknum. Um-
sóknarfrestur er til og með 1. ágúst 2016. sóknarfrestur er til og með 1. ágúst 2016. 

Verkefnisstjóri
umhverfisvottunar



	

Sandara-	og	Rifsaragleði	2016	
	
Sýningar	alla	helgina	
Gamla	Rif	kaffistofa	myndlistasýning	Buggu	

Hvíta-húsið		myndlistarsýning	Svanhvítar	Valgeirsdóttur	Gufsara			

opnun	kl.	16	–	21	föstudag,	opið	kl.	13-18	laugar-	og	sunnudag	

Sjóminjasafnið	opið	frá	kl.11-16	alla	helgina,	frítt	inn		
	

	
Fimmtudagur	7.	júlí	
Meistaramót	golfklúbbsins	Jökuls	á	Fróðárvelli	á	fimmtu-	föstu-		

og	laugardag,	það	verður	að	spila	alla	dagana.	Skráning	á		golf.is			Jón	Bjarki:	861-9640	

Kl.	11:00				Vestfjarðavíkingurinn	í	Tröð	réttstöðulyfta	og	uxaganga		

Kl.	20:00	 Ari	Eldjárn,	UPPISTAND	í	Frystiklefanum	Rifi	miðasala	frystiklefinn.is	

	

	
Föstudagur	8.	júlí	
Kl.	17:00	 Vígsla	á	minningarbekk	um	Skúla	Al.	við	Bjarmahús/Beðið	í	von	

Kl.	17:30	 Síðdegisrölt	með	Gunnu	Láru	,,Náttúra	og	saga	
Krossavíkur“	Gengið	frá	Bjarmahúsi/Beðið	í	von	

Kl.	18:00	 Markaður	í	Bjarmahúsi,	Konur	títuprjónanna	

kl.	18:00	 Slysósúpan	í	Gamla	frystihúsinu		Peningar	flýta	fyrir,	

sniðugt	að	hafa	með	sér	stóla	og	jafnvel	borð	☺ 	

	 	 Lionsklúbbur	Nesþinga	sér	um	tónlist	o.fl.	
Lionsklúbburinn	Þernan	verður	með	sölu	

kl.	19:00	 Kvöldrölt	með	Sæmundi	gengið	um	verbúðir	og	
fornminjar	á	Gufuskálum	

Kl.	21:30		 Kvöld	í	Krossavík,	Pálmi	Almars	og	fleiri	
	 	 Gunna	Lára	og	Friðþjófur	Orri	,,starta“	kvöldinu	

Kl.	23:30	 Dansleikur	,,Í	Svörtum	fötum“	í	Röst,	miðaverð	2.500	kr.	
	

	
	



	
Laugardagur	9.	júlí	 	

kl.	11:00			 Göngutúr	með	Sæmundi,	gengið	frá	Fögruvöllum	um	Hellissand	

kl.	11:00			 Ratleikur	fyrir	alla	fjölskylduna	í	Krossavík	-	Þjóðgarðurinn	

kl.	12-15		 Grillpartý	hjá	Hótel	Hellissandi		

kl.	13:00	 Forntraktora-akstur	frá	Skólabraut	2,		Hans	Bjarni	o.fl.		

kl.	14:00	 Barnaskemmtun	Frystiklefans	í	Tröð;	Amma	Dídí	og	Stefán	

kl.	14:00		 Fótboltaleikur	á	Reynisvelli	4.fl.kvenna	Snæfellsnes	–	Haukar	

kl.	15:00	 Sápu-bolti	-	5	í	liði,	vestan	við	Hraðbúðina,		

Skráning:	Ari	Bent	866-6939	og	á	staðnum	

kl.	13-16	 Félagsheimilið	Röst				

Markaður,	öllum	velkomið	að	selja		
Básaleiga-	Lkl.	Þernan,	Steina	Júl.	847-785	

Kvenfélagsvöfflur	og	happaveiði	

Hoppukastalar	í	boði	HH	og	KG		

kl.	13	-15	 Markaður	í	Bjarmaskúr,	Konur	títuprjónanna	

13:30	–	16		 Rifssaumur		Eyrún	Óskarsdóttir	sýning	og	sýnikennsla	í		
fléttuprjóni	og	uppfitjun	með	tveimur	litum		
Sandara,	Kefsara,	Rifsara	og	Gufsara	húfurnar	til	sölu	

Gamla	Rif	kaffistofa		Göróttur	kaffidrykkur	með	gini	og	tonic	
kl.	15-16	 Gunna	Lára	og	,,staffið“	verða	á	pallinum	

Hótel	Hellissandur		
kl.	18	–	22	Hlaðborð	og	opinn	bar	

Götugrill		 í	öllum	götum.	Allir	velkomnir	með	sitt	góss	☺ 	

kl.	23:30	 Dansleikur	,,	Ungmennafélagið“	í	Röst,	miðaverð	2.500	kr.		

	

Sunnudagur	10.	júlí	-	Gleðilok	

kl.	20:00		 Svavar	Knútur	og	Kristjana	Stefánsd	með	tónleika	í	Frystiklefanum	
Eigum	saman	góða	helgi	!	

Þakkir:	Breiðavík	ehf,	HH,	Hraðbúðin,	KG,	Ragnar-	og	Ásgeir,	Snæfellsbær	og	Steinprent		



Leikskólanum Krílakoti og 
Foreldrafélagi Leikskólans 
Kríubóls bárust góðar gjafir í júní 
síðastliðnum frá Lionskonum í 
Lionsklúbbnum Rán í Ólafsvík. 
Færðu Lionskonur Leikskólanum 
Krílakoti peningagjöf að upphæð 
50.000 vegna lestrarátaks 
leikskólans. Foreldrafélagi 
Leikskólans Kríubóls færðu þær 

einnig peningagjöf að upphæð 
50.000 króna upp í kaup á kastala 
á útisvæði sem foreldrafélagið 
hefur verið að safna fyrir 
undanfarið. Það er greinilegt 
að hið góða starf Lionskvenna 
er að skila góðum árangri út í 
bæjarfélagið.

þa

Stelpurnar í Víking Ólafsvík 
unnu góðan sigur á Skínanda 
þr ið judag inn  29 .  jún í 
síðastliðinn þegar liðin mættust 
á Ólafsvíkurvelli í 1. deildinni. 
Það var Samira Suleman sem 
skoraði fyrir Víking Ólafsvík á 
29. mínútu leiksins. Stelpurnar 
spiluðu vel og áttu mun fleiri 
færi en mörkin gáfu til kynna. 
Stelpunum hefur gengið vel 
það sem af er tímabilinu eins 
og strákunum í meistaraflokki. 
Eftir 6 umferðir eru stelpurnar í 
3. sæti í A riðli með 15 stig með 
jafnan stigafjölda og HK/Víkingur 
sem er í 2. sæti á fjölda skoraðra 
marka og einu stigi á eftir ÍR sem 
er í 1. sæti. Það verður spennandi 
að fylgjast áfram með stúlkunum 
sem eiga án efa eftir að gera góða 
hluti í sumar, þær eiga næsta 
leik á Hertzvellinum gegn ÍR 

sem eins og áður kemur fram 
eru í 1. sæti. Vonandi fjölmenna 
stuðningsmenn stúlknanna á 
völlin til að hvetja þær áfram.

þa

Gjafir til 
leikskólanna

Skínandi sigur Víkingskvenna

ÞAKKIR
24 drengir af Snæfellsnesinu eru nýkominn heim úr 
vikuferð á Barcelona Summer Cup, svona ferð krefst 
mikils undirbúnings. Aðstandendur hópsins þakka þeim 
sem stutt hafa hópinn til fararinnar, t.d. Snæfellingum 
sem tekið hafa vel á móti sölumönnum og keypt salt-
fisk, lakkrís og fleira! Sérstakar þakkir fá: 

Breiðavík ehf.
Útgerðarfélagið Guðmundur ehf.
Soffanías Cecilsson ehf.
Guðmundur Runólfsson hf.
Hraðfrystihús Hellissands hf.
Ragnar og Ásgeir ehf.
Verslunin Kassinn ehf.
Valafell ehf.
KG fiskverkun ehf.
Landsbankinn hf.
Apótek Ólafsvíkur
Ungmennafélagið Snæfell
Snæfellsbær
Grundarfjarðarbær

Ennfremur þakkir til Umf. Víkings/Reynis 
fyrir ýmsa aðstoð á liðnu ári. 

Barcelonafarar 2016



Þórður Rafn Gissurarson 
núverandi Íslandsmeistari í golfi 
heimsótti okkur síðastliðinn 
föstudag og laugardag og spilaði 
völlinn með nokkrum félögum 
klúbbsins. Þórður hafði á orði 
að völlurinn væri í mjög góðu 
standi, flatirnar sérstaklega. 
Meistarinn sýndi sannkallaða 
meistaratakta á vellinum. Að 
hring loknum sýndi hann okkur 
hvernig við getum bætt leik 
okkar, og hvernig kylfingar að 
hans gæðum æfa til að ná sem 
bestum árangri. Kunnum við 
Þórði bestu þakkir fyrir að sjá 
sér fært að heimsækja okkur og 
miðla reynslu sinni.

Íslandsmeistari 
í heimsókn

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður

Kæru viðskiptavinir.
Vegna sumarleyfis starfsmanna  verður 
lokað frá og með 21. júlí til 11. ágúst.

Kveðja, Ægir og Ingvar

Garage will be closed for summerholiday 
21.07 to 11.08.16

 Best regards. Ægir and Ingvar

Við í leikskólanum Kríuból 
höfum brallað ýmislegt nú í 
sumar og hafa bæði börnin og 
starfsfólkið notið þess að eiga 
góðar stundir í veðurblíðunni 
sem verið hefur undanfarið. 
Elsta deildin hefur auk þess 
farið í vikulegar vettvangsferðir 
á hina ýmsu staði í nærumhverfi 
okkar og hafa ferðirnar verið 
góð tilbreyting frá dag legu starfi 
okkar. Hefð hefur einnig skapast 

fyrir því að fara til hennar Drífu í 
Hraðbúð N1 á Hellissandi og fá 
ís, nýttum við einn góðveðursdag 
til þess  og skein gleði úr hverju 
andliti um leið og ísinn rann 
ljúflega niður. Færum við Drífu 
og hennar starfsfólki kærar 
þakkir fyrir ísinn og hlökkum 
til að koma í heimsókn að ári.  
Sólar- og sumarkveðjur börn og 
starfsfólk leikskólans Kríubóls.

Sumar á Kríubóli
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Nýtt vaktnúmer utan dagvinnutíma er 1700
Þegar þú hringir í 1700 númerið færð þú samband við hjúkrunarfræðing sem veitir 
þér ráðgjöf, leiðbeinir þér hvert skal leita í heilbrigðiskerfinu eða gefur símann áfram 
til læknis á þinni heilsugæslustöð þegar tilefni er til. (Þetta númer skal ekki nota á dagvinnutíma.)

Neyðarnúmer er 112 allan sólarhringinn. Það númer skal nota ef um slys eða bráð 
veikindi er að ræða.

Á dagvinnutíma, þ.e. kl. 08:00 – 16:00 alla virka daga,  hringir þú í þína heilsu
gæslustöð á HVE og færð samband við heilbrigðisstarfsmann eftir ástæðum. 

Helgar, helgidaga og almenna frídaga er opið fyrir 1700 allan sólarhringinn.

Símaráðgjöf, úrlausn og leiðbeiningar í síma 1700


