
Árlegt Herrakvöld Víkings 
var haldið laugardagskvöldið 1. 
mars. Herrakvöldið heppnaðist 
vel í alla staði en þetta er í 
11. skiptið sem það er haldið. 
Sigfús Almarsson framreiddi 
einkar glæsilegt fiskihlaðborð 
ásamt aðstoðarmönnum. 
Um veislustjórn sá Jóhannes 
Kristjánsson. Dagskrá kvöldsins 
var hefðbundin. Jónas Gestur 
Jónasson formaður Víkings hélt 
tölu. Þá var komið að ræðumanni 
kvöldsins en það var Bárður H. 
Tryggvason. Fórst honum það 
mjög vel úr hendi og lumaði 

á mörgum skemmtilegum 
sögum og skrýtlum. Dregið 
var í leikmannahappdrætti 
Víkings og voru 1000 miðar í 
pottinum að þessu sinni þar 
sem þeir seldust upp. Það voru 
þeir Brynjar Kristmundsson 
og Eyþór Helgi Birgisson sem 
drógu út vinningana 27 og er 
hægt að finna vinningsnúmerin 
á heimasíðu Víkings. Dagskránni 
lauk svo með árlegu uppboði. 
Boðnar voru upp treyjur, 
málverk og myndir og voru 
undirtektir gesta góðar. 

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Herrakvöld 
Víkings

640. tbl - 14. árg. 6. mars 2014 

Þór Magnússon gekk fram á 
dauðann haförn í síðustu viku. 
Þór var á gangi með hundinn 
sinn og var það hundurinn 
sem fann örninn. Hafði örninn 
flogið á eitt af stögunum á lang
bylgjumastrinu á Gufuskálum 
og vængbrotnað við það. 

Þór hafði samband við Nátt
úru stofu Vesturlands til að láta 

kannan hvaðan örninn kæmi 
en hann var vel merktur. Aðal
heimkynni arnarins eru við 
Breiðafjörð og þar heldur rúm
lega 2/3 hluti stofnsins til eða 
yfir 40 pör. Haförn er um 70 
til 90 sm langur með rúmlega 
tveggja metra vænghaf og geta 
vegið um það bil 5 kíló.

þa

Örn flaug á stag

Ólafsvík
Ólafsbraut 55
Sími: 436 1212

50% afsláttur 
af kuldaúlpum og kuldaskóm



Firmakeppni Víkings fór fram 
í íþróttahúsi Snæfellsbæjar 
laugardaginn 1. mars. 8 lið 
voru skráð til keppni og leikið 
í tveimur riðlum. Mikið fjör var 
inni á vellinum og hart barist 
enda hafði ekkert liðið gleymt 
keppnisskapinu heima. Það 
var svo lið Ragnars og Ásgeirs 
sem varð í fyrsta sæti eftir 

hörkuspennandi leika við lið 
Fiskmarkaðs Íslands. Í þriðja 
sæti varð lið Deloitte, í fjórða 
sæti Guðmundur Jensson, í 
fimmta Blómsturvellir í sjötta 
sæti Saxhamar í sjöunda sæti 
Bylgjan og lið Steinunnar SH 
í 8 sæti. 

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

Fjör í firmakeppni Víkings

Fimmtudagur 6. mars
Kl. 8.30 Keppni og framhaldsskólakynning hefst
Kl. 9.00-14.00 Grunnskólanemendur
Kl. 10.00-14.00 Atriði á sviði
Kl. 13.00 Setningarathöfn Íslandsmóts iðn- og verkgreina 2014
Kl. 14.30 Keppni frestað til morguns
Kl. 16.30 Framhaldskólakynning lokar

Föstudagur 7. mars
Kl. 8.30 Keppni og framhaldsskólakynning heldur áfram
Kl. 9.00-14.00 Grunnskólanemendur
Kl. 10.00-14.00 Atriði á sviði
Kl. 17.30 Keppni frestað til morguns og framhaldskólakynning lokar

Laugardagur 8. mars
Kl. 8.30 Keppni og framhaldsskólakynning heldur áfram
Kl. 11.00-13.00 Atriði á sviði
Kl. 14.30 Keppni og framhaldskólakynningu lýkur
Kl. 15.00 Skemmtidagskrá 
Kl. 16.00 Verðlaunaafhending

Opið er fyrir almenning alla daga og aðgangur ókeypis

 Innilegar þakkir til þeirra 
fyrirtækja, báta og einstaklinga 
í Grundarfirði sem veittu 
okkur frábæran stuðning með 
kaupum á rjómabollum í byrjun 
vikunnar. Salan fór framm 
úr okkar björtustu vonum. 
Þökkum einnig öllum þeim sem 
bökuðu bollurnar, færðu okkur 
sultu, rjóma og glassúr. Gaman 
er að segja frá því að við fengum 

líka nokkra erlenda ferðamenn 
til okkar í kaffi og bollur og 
fannst þeim þetta alveg sérlega 
skemmtileg uppákoma. Þetta 
var skemmtileg vinna með 
góðum félögum. Takk allir og 
Gunni Ragga þúsund þakkir. 

F.h. Félags eldriborgara 
í Grundarfirði

Elsa Árnadóttir.

Þakkir

Kirkjanokkar.is

Guðsþjónusta
verður í Ingjaldshólskirkju sunnudaginn 9. mars kl. 14.
Djús og ka� eftir athöfn.

Barnaguðsþjónusta er á sunnudögum 
kl. 11 í Ólafsvíkurkirkju.

Grundarfjarðarkirkju
9. mars kl. 20.00

Kvöldguðsþjónusta

Allir velkomnir

Söngur - bæn - kyrrð



Héraðsmót HSH í frjálsum íþróttum, 
Stykkishólmi 29. mars 2014

Héraðsmót HSH í frjálsum íþróttum innanhúss verður haldið í 
íþróttahúsinu Stykkishólmi laugardaginn 29. mars 2014.

Mótið hefst kl. 11.00 stundvíslega.  Foreldrar eru hvattir til að fylgja 
börnum sínum, taka þátt í framkvæmd mótsins og hvetja keppendur.

Keppt er í eftirfarandi �okkum og greinum:
8 ára og yngri, Langstökk, með og án atrennu og 35m hlaup
9 - 10 ára Langstökk, með og án atrennu, hástökki og 35m hlaup
11 - 12 ára, Langstökk, með og án atrennu, hástökki, kúluvarpi  og 35m hlaup
13-14 ára, Langstökk, með og án atrennu, hástökki, kúluvarpi  og 35m hlaup
15-16 ára, Langstökk, með og án atrennu, hástökki, kúluvarpi  og 35m hlaup
17 ára og eldri,   Langstökk, með og án atrennu, hástökki, kúluvarpi  og 35m hlaup

Þegar skráð er þarf að gefa upp kennitölu keppandans og hvað greinar 
á að keppa í. Skráning er hjá: 

Kristínu Höllu, þjálfara, Grundar�rði, í síma 899-3043 eða 
kh270673@gmail.com  
Gísla, þjálfara, Stykkishólmi, í síma 861-8389 eða netfangið 
gislipalsson82@gmail.com
Einnig í netfangið hsh@hsh.is

Skráningu lýkur miðvikudaginn 26. mars kl. 20.00.

Hlutastörf í boði í
Ólafsvík og Grundar�rði

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir hlutastörf  
laus til umsóknar:

·   Ólafsvík =>  heimaþjónusta  á 1 heimili/félagsleg liðveisla
·   Grundar�örður => félagsleg liðveisla

Frekari upplýsingar um stör�n veita:
Berghildur Pálmadóttir, ráðgja� heimaþjónustu
Birta Antonsdóttir, ráðgja� málefna fatlaðs fólks

Umsóknir er tilgreini menntun og fyrri störf sem og sakavottorð
berist til skrifstofu FSS, Klettsbúð 4, 360  Snæfellsbæ eða á netföng 
ráðgjafa FSS; berghildur@fssf.is; eða birta@fssf.is 

Umsóknarfrestur er til og með  20. mars

Forstöðumaður

Styðsti mánuður ársins búinn 
og hann var ansi góður aflalega 
séð fyrir báta á Snæfellsnesinu, 
reyndar þótt oft hafi tíðarfarið 
ekki verið uppá það besta. 
Yfir landið voru í það minnsta 
tveir bátar frá Nesinu aflahæstir 
í sínum flokkum. Kristinn SH 
var aflahæstur smábátanna og 
Steinunn SH hæstur drag nóta
bátanna. 

Kvika SH var með 60 tonn í 
13 róðrum, Lilja SH 56 tonn í 
12. Glaður SH 44 tn í 11, Sverrir 
SH 24 tn í 6. Bára SH sem var 
á netum var með 10 tonn í 3. 

Af 15 tonna plastbátunum þá 
var Tryggvi Eðvarðs SH með 107 
tonn í 13 róðrum og mest 11 
tonn í róðri. Var nokkuð langt 
í næsta bát og var það Særif 
SH sem var með 71 tonn í 13. 
Brynja SH var með 66 tonn í 
12, Guðbjartur SH 50 tonn í 
10, Stakkhamar SH 41 tonn í 9, 
Sæhamar SH 33 tonn í 7, Álfur 
SH 25 tn í 7, reyndar er Álfur SH 
um 13 tonna bátur. Kristinn SH 
var svo hæstur SH smábátanna 
og var reyndar aflahæstur yfir 
landið annan mánuðinn í röð. 
Var hann með 154 tonn í 17 
róðrum. 

Tjaldur SH var einn af fáum 
línubátum sem yfir 400 tonnin 
komst í febrúar og var með 405 
tonn í 6 löndunum. Kristín ÞH 
sem Vísir í Grindavík gerir út 
var ekki langt á eftir Tjaldi SH 
með 402 tonn í 5 löndunum. 
Tjaldur SH var með áberandi 
meiri afla en aðrir SH línubátar 

því næsti bátur á eftir Tjaldi var 
Grundfirðingur SH sem var 
með 198 tonn í 4 löndunum. 
Ansi mikill munur þarna á milli 
eða 206 tonn. Örvar SH var með 
181 tonn í 5. Hamar SH var með 
137 tonn í 9. Saxhamar SH 81 
tonn í 3 og hætti á línu og fór yfir 
á netin og landaði 105 tonnum 
í 6 róðrum.

Af SH netabátunum þá var 
Þórsnes SH aflahæstur þeirra 
með 261 tonn í 9 róðrum, 
Bárður SH kom næstur með 
196 tonn í 26 róðrum. Ólafur 
Bjarnason SH var með 142 tonn 
í 10. Arnar SH var með 132 tonn 
í 16, Haukaberg SH 128 tonn í 
13, Katrín SH 83 tonn í 16.

Mokveiði var í dragnótina og 
varð Steinunn SH eini báturinn 
sem yfir 200 tonnin komst yfir 
landið og var með 247 tonn í 
15 róðrum og mest 36 tonn í 
róðri. Rifsari SH var með 132 
tonn í 11, Egill SH 132 tonn í 
11. Egill SH lenti heldur betur 
í mokveiði því í tveim róðrum 
þá landaði báturinn 58 tonnum 
þar sem að stærri róðurinn var 
32 tonn. 

Sem fyrr þá var Hringur SH 
hæstur trollbátanna með 271 
tonn í 4 löndunum. Sóley SH 
var með 186 tonn í 4, Helgi SH 
var með 143 tonn í 4 og Farsæll 
SH 127 tonn í 4.

Fjóla SH landaði 18 tonnum í 
ígulkerjum í Stykkishólmi. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

RAJA YOGA-HUGLEIÐSLUNÁMSKEIÐ
Verður haldið í Safnaðarheimili Ingjaldshólskirkju

laugardaginn 8. mars n.k. frá kl. 10:00-15:00
Súpa og brauð í hádeginu. 

Upplýsingar og skráning í síma 6961104



Atli Alexandersson kennari í 
Gsnb var með skákkennslu fyrir 
börnin í 3. og 4. bekk á Hellis

sandi í síðustu viku, áhuginn var 
mikill og börnin höfðu greini
lega gaman af.

Skákkennsla

Bolludagurinn er alltaf stór 
dagur, a.m.k. fyrir sælkera og 
bakara, seinni ár má segja að 
Bollu dagurinn sé orðin Bollu
helgi eða jafnvel Bollu viku því 
að byrjað er að selja bollur 35 
dögum fyrir bolludag, það er 
líka eins gott því að nú orðið er 
boðið upp á svo margar tegundir 

af bollum að venjulegum manni 
endist ekki einn dagur til að 
prófa allt saman.

Í Brauðgerð Ólafsvíkur er 
úrvalið fjölbreytt og þegar 
ljósmyndari leit við þá bauð 
Hilma Jónsdóttir upp á ýmis
konar girnilegar nýjar tegundir.

jó

Bollur

Fundurinn verður mánudaginn 10. mars
kl. 20.00 í Átthagastofunni, Ólafsvík

Á fundinn mætir Bryndís Friðgeirsdóttir,

svæðisfulltrúi RKÍ á Vesturlandi

Stofnfundur 
Bjartrar Framtíðar í Snæfellsbæ

Formlegur stofnfundur Bjartrar Framtíðar verður 
haldinn í sal Gistiheimilisins Virkisins í Ri� 
miðvikudaginn 12. mars næstkomandi kl. 18.30.

Dagskrá:  
       1. Lög félagsins lögð fram til umræðu og samþykktar.
       2. Kosning til framkvæmdastjórnar.
       3. Kosning í Nefndina.
       4. Önnur mál.

                                      Björt Framtíð

Hamborgarar, pizzur 
og margt �eira



Sunnudaginn 2. mars var 
undir búningsfundur fyrir stofn
un flokksfélags Bjartrar Fram
tíðar í Snæfellsbæ haldinn í sal 
gistiheimilisins Virkisins á Rifi. 
Að fundinum stóð áhugafólk 
um þá hugmyndafræði sem 
Björt Framtíð byggir á. Guð
mundur Steingrímsson for
maður flokksins koma á 
fundinn auk þriggja af fjórum 
efstu frambjóðendum flokks
ins í NVkjördæmi í síðustu 
alþingiskosningum.  Á fund
inum kynnti Guðmundur „Yfir
lýsinguna“ sem starf flokksins 
hefur byggt á frá stofnun. 
Einnig fór hann yfir áherslur 
fyrir sveitarstjórnarkosningar 
sem eru framundan og sagði 
fréttir af framboðum sem 
komið hafa fram nú þegar og 
er að koma fram í nafni Bjartrar 
Framtíðar víða um land. Að 

þessu loknu hófust líflegar og 
uppbyggilegar umræður um 
mögulegt hlutverk slíks félags 
í samfélaginu í Snæfellsbæ. 
Var í lok fundarins ákveðið 
að stofna framkvæmdastjórn 
sem vinna mun að formlegri 
stofnun flokksfélags Bjartrar 
Framtíðar í Snæfellsbæ auk 
þess að kanna hvort grundvöllur 
sé fyrir framboði flokksins til 
bæjarstjórnarkosninga í maí 
næstkomandi. Í fram kvæmda
stjórnina voru kosin þau Hall
veig Hörn Þorbjargardóttir, 
Sigur steinn Þór Einarsson, Kol
brún Pálsdóttir og Magnús Þór 
Jónsson og töldu þau að stutt 
væri í formlegan stofnfund, sem 
og undirbúning málefnastarfs í 
Snæfellsbæ sem vinna á í anda 
þeirrar hugmyndafræði sem 
Guðmundur fór yfir á fundinum.

þa

Björt framtíð í 
Snæfellsbæ

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar

FUNDARBOÐ - 260. FUNDUR

Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar, 
fimmtudaginn 6. mars 2014 og hefst hann 

í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Guðrún Lára Pálmadóttir mætir á fundinn og verður með kynningu á 

verkefni varðandi Gufuskála.

2) Fundargerð 252. fundar bæjarráðs Snæfellsbæjar, dags. 20. febrúar 2014.

3) Fundargerð 171. fundar skólanefndar, dags. 4. febrúar 2014.

4) Fundargerð 138. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga, dags. 4. febrúar 
2014.

5) Fundargerð 10., 11. og 12 fundar svæðisskipulagsnefndar og stýrihóps 
svæðisgarðsverkefnisins, dags. 24. september og 16. október 2013 og 
29. janúar 2014.

6) Fundargerð stjórnarfundar SSV, dags. 10. febrúar 2014

7) Fundargerð stjórnarfundar SSV, dags. 3. mars 2014.

8) Fundargerð 812. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
dags. 31. janúar 2014.

9) Bréf frá stjórn UMF Víkings, dags. 3. mars 2014, varðandi ósk um styrk 
til að halda ársþing HSH.

10) Bréf frá Rétti, dags. 27. febrúar 2014, varðandi mál Almennu 
umhverfisþjónustunnar ehf.

11) Bréf frá Logos, dags. 18. febrúar 2014, varðandi skipulagsmál vegna 
Ólafsbrautar 2830 í Snæfellsbæ.

12) Bréf frá Lánasjóði sveitarfélaga, dags. 28. febrúar 2014, varðandi 
auglýsingu eftir framboðum í stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga.

13) Bréf frá UMFÍ, dags. 28. febrúar 2014, varðandi auglýsingu eftir umsóknum 
til að halda 20. unglingalandsmót UMFÍ, verslunarmannahelgina 2017.

14) Bréf frá UMFÍ, dags. 28. febrúar 2014, varðandi auglýsingu eftir 
umsóknum til að halda 6. landsmót UMFÍ 50+ árið 2016.

15) Tilnefning tveggja aðalmanna og eins varamanns í yfirkjörstjórn 
Snæfellsbæjar.

16) Tilnefning aðalmanns í íþrótta og æskulýðsnefnd Snæfellsbæjar.

17) Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 4. mars 2014

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...



Aðal um�öllunarefni frummælenda verður þetta: 
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, umhver�smál, rannsóknir innan marka þjóðgarðsins og á Snæfellsnesi, horfur 
í ferðaþjónustu árið 2014 og framlag Þjóðgarðsins í þágu landkynningar og ferðaþjónustu á Snæfellsnesi.

1. Setning og stutt ávarp. Sturla Böðvarsson formaður stjórnar Hollvinasamtakanna Vinir Snæfellsjökuls.
2. Umhver�smál og hlutverk Þjóðgarða. Kristín Linda Árnadóttir forstjóri Umhver�sstofnunar.
3. Starfsemi Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls árið 2013 og áætlun um star�ð 2014. 
 Guðbjörg Gunnarsdóttir þjóðgarðsvörður.
4. Hlutverk þjóðgarða við að e�a landkynningu í þágu ferðaþjónustunnar á Íslandi. 
 Elías Bj. Gíslason  settur ferðamálastjóri.              
  Ka�hlé
5. „Þjóðgarðar í þágu þeirra“ - Hvað þarf til?  Helga Árnadóttir framkvæmdastjóri 
 Samtaka ferðaþjónustunnar.
6. Rannsóknir á vegum Náttúrustofu Vesturlands í Þjóðgarðinum og á Snæfellsnesi 
 Róbert A. Stefánsson forstöðumaður Náttúrustofu Vesturlands.
7. Fornleifarannsóknir í Þjóðgarðinum. Magnús A. Sigurðsson minjavörður og  
 Lilja Björk Pálsdóttir fornleifafræðingur.
8. Náttúruperlan Vatnshellir. Ferðaþjónusta innan Þjóðgarðs. 
 Þór Magnússon hellaleiðsögumaður og rekstraraðili Vatnshellis.
9. Fyrirspurnir og umræður
10. Fundarslit verða fyrir kl.19

Hollvinasamtök Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls í samstar� við 

Þróunarfélags Snæfellinga og Umhver�sstofnun boða til fundar 

um stöðu og framtíðarhorfur í starfsemi Þjóðgarðsins.

Fundurinn verður í Hótel Hellissandi  14. mars og hefst kl.15.00


