
Fjölmennt alþjóðlegt sjó
stanga veiðimót var haldið frá 
Ólafs vík dagana 25. til 27. maí sl. 
á vegum EFSA Íslands, Samtökum 
evrópskra sjóstangaveiðimanna
Íslands deild, með þátttöku 46 
veiði manna, þar af þrjár konur, 
frá fimm þjóðum. Fjölmennastir 
voru keppendur frá Englandi 
eða nítján. Frá Írlandi tóku 
ellefu þátt, frá Skotlandi fimm, 
frá Íslandi níu og tveir frá Belgíu. 

Keppt var á ellefu bátum með 
þrjá til fimm veiðimenn um borð 
í hverjum báti og fór fjöldinn 
eftir stærð bátanna. Fyrsta 
keppnisdaginn fimmtudaginn 
25. maí urðu veiðimenn að vera 
í landi vegna brælu. Annan veiði
daginn föstudaginn 26. maí var 
keppt í að ná sem flestum teg
undum fremur en magni afla. 
Þriðja veiðidaginn laugardaginn 
27. maí var keppt í að veiða 
einungis stóra þorska og ufsa. 
Keppt var í sex klukkustundir 
hvorn veiðidaginn á veiðislóð 
sem skipstjóri ákvað hverju sinni 
og veiddust alls 2.100 fiskar báða 
dagana. 

Sá veiðimaður vann mótið sem 
flest stig eða skor fékk saman
lagt báða veiðidagana, sem 
reiknast þannig að veiðimaður 
sem flest aflastig fær á sínum 

báti vinnur hann og hlýtur 100% 
skor, en aðrir veiðimenn hlut
fall af því skori. Ef tveir veiði
menn eru með jafnmikið skor 
í prósentum talið er næst tekið 
tillit til fjölda stiga sem afli hans 
gefur og þá fjölda veiddra fiska 
hjá viðkomandi keppanda. Keppt 
var einnig í tvímennings og fjór
menningssveitum og um stærsta 
fiskinn mældan í lengd (cm.) í 
hverri fisktegund.

Mótið frá Ólafsvík var undir

búnings mót fyrir Evrópumót í 
sjó stanga veiði sem haldið verður 
frá Ólafsvík í lok maí á næsta ár 
og má búast við fjölmenni enda 

Ísland þekkt í Evrópu sem staður 
þar vænta má góðrar veiði.

þa

790. tbl - 17. árg. 231. maí 2017

Alþjóðlegt sjóstangaveiðimót

SVAVAR KNÚTUR OG TIM MCMILLAN

Frystiklefinn Rifi 
Föstudaginn 2 júní kl: 21:00 

2500 kr. / Ársmiðigildir 
www.thefreezerhotel.com



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

Nú á dögunum hóf Steypustöð 
Skagafjarðar framkvæmdir við 
lagningu Grundarfjarðarlínu. 
Það er 2,66 kw jarðstrengs milli 
Ólafsvíkur og Grundarfjarðar 
ásamt byggingu nýrra tengi
virkja. Með þessari fram kvæmd 
mun áreiðanleiki svæðis kerfisins 
á Vesturlandi og afhendingar
öryggi batna á Snæfellsnesi. 
Hafa truflanir með tilheyrandi 
straumleysi verið tíðar á Snæ
fells nesi undanfarin ár því loft
línan milli Ólafsvíkur og Vega
móta liggur um mjög erfitt svæði 
veðurfarslega á Fróðarheiði. 

Vinna við undirbúning, hönnun 
og útboð ásamt jarðvinnu 
framkvæmdum tengivirkis í 
Grundarfirði hófst árið 2015. 
Hófust framkvæmdir svo árið 
2016 og einnig vinna við hönnun 
nýs tengivirkis í Ólafsvík og 
innkaup á jarðstreng. Nú er 
vinnan við strenginn hafinn eins 
og fram kemur hér að framan 
og stefnt er að því að fram
kvæmdum ljúki sumarið 2018 
ásamt yfirborðsfrágangi á streng
leiðinni.

þa 

Framkvæmdir voru á Fróðár
heiði á síðasta laugardag. Verið 
var að lagfæra eina malarkaflann 
á heiðinni sem er upp heiðina að 
norðanverðu. Voru allar stikur 
teknar upp og heflað upp úr 
köntunum inn á veginn, það 
brotið niður með malarbrjót 
sem er aftan í traktor til að gera 
efnið fínna, heflað út aftur til að 
gera veginn mýkri og betri að 
keyra á. Ekki voru veðurguðirnir 
hliðhollir vegagerðinni en rigna 

fór seinni part laugardags og 
nánast allan sunnudaginn. Varð 
það til þess að hluti vegarins 
varð leiðinlegur sökum bleytu 
og drullu. Vonandi rignir ekki 
mikið á næstunni svo hægt verði 
að lagfæra vegarkaflann og gera 
hann eins og til stóð. Strax á 
mánudaginn fór vegurinn að 
lagast þegar hætti að rigna seinni 
partinn.

þa

Grundarfjarðarlína 
í jörð

Vegabætur á 
Fróðarheiði

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundar�örður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

• Almennar bílaviðgerðir
• Smurþjónusta
• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Rúðuskipti
• Stjörnu viðgerðir á framrúðu
• Tölvulestur

Fermingarmessa
Grundarfjarðarkirkju

Hvítasunna 4. júní kl. 11.00

Allir velkomnir.

GÁMAR - GEFINS
Djúpiklettur á 2 stk 20 feta gáma 

sem fást gefins.
Upplýsingar í síma 898 5463



Sandholt 21 í Ólafsvík.
Eignin er alls 183,6fm á tveimur 
hæðum. Efri hæðin, sem er samkv 
FMR 132fm,  skiptist í forstofu, rúm- 
gott hol, eldhús, búr, þrjú herbergi 
þar af eitt stórt forstofuherbergi. Þá 
er baðherbergi með sturtuklefa og 
mjög rúmgóð stofa. Á forstofu og 
baðherbergi eru �ísar á gólfum og 
eldhúsi er kork�ísar og hiti er í gól�. 

Á holi, herbergjum og stofu er gegnheilt parket. Eldhúsinnréttingin lítur mjög vel út 
og í svefnherbergi eru góðir skápar. Innihurðir eru uppha�egar og geymsluloft er y�r 
hæðinni. Neðri hæðin er 51,6fm og skiptist í geymslur, þvottahús og stórt herbergi. 
Útgangur er af neðri hæðinni út í garðinn. Við suður og austurhlið er góður sólpallur. 
Gluggar í húsinu líta vel út og það er klætt með canexel að utan. Húsið er á góðum 
stað með mjög góðu útsýni út á sjóinn.

Verð kr. 27,3 milljónir.

Upplýsingar veita Ingólfur Gissurarson löggiltur fasteignasali á Valhöll sími  588 4477. 
Sýningu annast Pétur Steinar gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is.

Valhöll fasteignasala kynnir:

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Aðalfundur
Átthagafélags Fróðhreppinga

verður haldinn í Átthagastofu Snæfellsbæjar

miðvikudaginn 7. júní kl. 20

venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórnin.
Rauðikrossinn í Ólafsvík, 

Svæðisgarðurinn Snæfellsnes 
ásamt fleiri félögum hafa í 
vetur verið í samstarfsverkefni. 
Markmiðið með þessu verkefni 
er að konur af mismunandi 
þjóðerni hittist, tali saman 
og kynnist. Í þetta skiptið var 
ferðinni heitið í Gestastofu 
þjóð  garðsins á Malarrifi. Þar 
tók Ragn  hildur Sigurðardóttir 
á móti konunum sýndi þeim 
Gesta stofuna og var hún skoðuð, 
sumar smökkuðu söl og lyktuðu 
af Ilm rey. Þá var  gengið í fylgd 
Ragn hildar í Salthúsið  fór hún 
með ljóð þar fyrir utan. Var mjög 
áhrifa mikið að standa þarna við 
sjóinn og hlusta á hana fara með 
þetta langa ljóð utanbókar að 
sögn kvenna sem í ferðinni voru 
Inni í Salthúsinu hafa nemendur 
Lýsu hóls skóla sett upp sýningu 

með myndum af umhverfinu, 
kynjamyndir og tröll eru þar og 
einnig leikföng barna frá því í 
gamla daga. Ýmsar upplýsingar 
má finna á spjöldum sem eru 
eins og saltfiskur í laginu og 
hanga þau uppi í bandi. Mjög 
skemmtilegt.  Á leiðinni má finna 
„aparólu“ og sumar konurnar 
voru nógu hugaðar til að prófa! 
Eftir gönguna var farið til baka 
í Gestastofu og þar var boðið 
upp á góðar veitingar. Rúmlega 
20 konur voru í ferðinni sem 
heppnaðist mjög vel eins og 
fyrri hittingar í vetur. Verður 
samstarfsverkefni þessu haldið 
áfram næsta vetur og verður 
vonandi til þess að konur af 
mismunandi þjóðerni eigi auðv
eldara með að kynnast.

þa

Konuhittingur

kirkjanokkar.is

Hátíðarguðsþjónustur 
á hvítasunnudag

Guðsþjónusta verður í Ingjaldshólskirkju 
sunnudaginn 4. júní kl. 11.  

Messa verður í Ólafsvíkurkirkju 
sunnudaginn 4. júní kl. 13.

Fermt verður í guðsþjónustunni í Ólafsvík.  

Allir velkomnir.



SJÓMANNAHÓF

 

SNÆFELLSBÆ

 

 

SKRÁNING Í KEPPNISGREINAR:
VILHJÁLMUR BIRGISSON - 866 2575

BÖRKUR ÁRNASON - 690 0866

KLIFI LAUGARDAGINN 10. JÚNÍ 2017

MATSEÐILL

FORRÉTTADISKUR SEM SAMANSTENDUR AF:
DJÚPSTEIKTUR HUMARHALI Í TEMPURADEIGI  
 MEÐ CHILLIMÆJÓ
PARMASKINKUVAFIÐ KEILU-SPJÓT 
MEÐ PESTÓI OG HVÍTLAUKSSÓSU 
HEITREYKTUR LAX MEÐ KRYDDJURTAKREMI
SUSHI MEÐ LAXI, VORLAUK, PAPRIKU, 
AVOKADÓ OG JAPÖNSKU MÆJÓ

AÐALRÉTTIR:
HUNANGSGLJÁÐ KALKÚNABRINGA 
MEÐ VILLISVEPPASÓSU
GRILLUÐ NAUTALUND MEÐ BERNAISE SÓSU
TERYAKI GLJÁÐ LAXAFLÖK

MEÐLÆTI:
OFNBAKAÐ KARTÖFLUSMÆLKI
BRAKANDI FERSKT SALAT 
HVÍTLAUKSSÓSA
HEIT RÓTARGRÆNMETISBLANDA
BLÓMKÁLSSALAT
SÆTKARTÖFLUSALAT

DAGSKRÁ

VEISLUSTJÓRI: MATTI MATT
HLJÓMSVEIT: MATTI MATT OG HLJÓMSVEIT 
ÁSAMT JOGVAN

MIÐASALA Í FÉLAGSHEIMILINU KLIFI
ÞRIÐJUDAGINN 6. JÚNÍ KL. 19 - 20.30

MIÐAVERÐ Á SJÍMANNAHÓF: 9.500 KR.
HÚSIÐ OPNAR KL. 19.15 OG HEFST BORÐHALD 
KL. 20.00

SELT VERÐUR INN Á BALLIÐ EFTIR KL. 23.30
MIÐAVERÐ Á BALL: 2.500 KR.
SNYRTILEGUR KLÆÐNAÐUR

RÚTUFERÐIR VERÐA TIL OG FRÁ 
HELLISSANDI OG RIFI


