
Eitt af þeim verkefnum í 
Átt hagafræði sem 10. bekkur 
Grunn skóla Snæfells bæjar 
vinnur á hverju ári er Bóka
veisla á Klifi og var árið í ár engin 
undantekning. Bókaveislan í ár 
er ellefta bókaveislan en það 
var Framfarafélag Snæfellsbæjar 
sem fór með hana af stað 
árið 2002 fyrst undir nafninu 
Bókmenning undir Jökli. Síðan 
árið 2003 hafa nemendur í 
10. bekk Grunnskólans séð 
um kynningar á höfundum og 
veit ingar í hléi og nú síðustu 
ár tekið alveg við verkefninu. 
Eins og áður undirbjuggu 
nemendur kynn ingar á höfund
unum sem komu til að lesa úr 
bók um sínum en þær Margrét 
Gróa Helgadóttir og Sigrún 
Jón ína Baldursdóttir kennarar 
að stoðuðu þau í þeirri vinnu. Að 
þessu sinni voru það þau Guðni 
Ágústsson, Sif Sigmarsdóttir, 
Stefán Máni Sigþórsson og 
Vigdís Grímsdóttir sem komu. 
Þeim til halds og trausts var að 
sjálfsögðu Þorgrímur Þráinsson 
þó hann hafi ekki gefið út bók 
fyrir þessi jól en hann hefur 
undanfarin ár aðstoðað skólann 
við að fá rithöfunda og verið 
bílstjóri í þessum ferðum. Fyrir 
kynninguna buðu nemendur 
rithöfundunum til kvöldverðar í 

skólanum, þar gafst nemendum 
færi á að ræða við höfundana og 
var margt skrafað og spjallað yfir 
kjötsúpunni sem rann ljúflega 
niður. Rithöfundarnir árituðu 
svo bækur sínar fyrir bókaver 
skólans áður en haldið var á Klif. 
Blómaverk styrkti verkefnið með 
rósum sem nemendur færðu 
rithöfundunum í lok kvöldsins 
en einnig styrktu Lista og 
menningarnefnd og Snæfellsbær 
verkefnið. Bókaveislan sjálf var 
svo að mestu leiti í höndum 
nemenda 10. bekkjar. Þau sáu um 
kynningar, kynntu höfundanna 
og seldu veitingar í samvinnu við 
foreldra sína í hléi til fjáröflunar 

fyrir útskriftarferð sem þau ætla 
að fara á vordögum. Þau Hlöðver 
Smári, Nína Marín og Lilja 
Sæbjörg sungu svo og spiluðu 
fyrir gesti í hléinu. Nemendur 

í 10. bekk kennarar þeirra og 
aðrir sem að kvöldinu komu 
stóðu sig með strakri prýði og 
mega vera stoltir af verkefninu. 

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Ellefta Bókaveislan á Klifi
629. tbl - 13. árg. 12. desember 2013

Verið velkomin

Í jólapakkann!

ALESSI

Ný fjölskylduspil og púsl.
Allar fallegu 
vörurnar okkar frá:

Opnunartími í desember:

Virka daga    frá  14 - 18
Laugardaginn 14. des. 13 - 17
Laugardaginn 21. des. 13 - 17
Þorláksmessa 23. des. 11 - 22
Aðfangadag 24. des. 10 - 12 



Nú á aðventunni hefur Tón
listarskóli Snæfellsbæjar tekið 
upp þá skemmtilegu nýbreyt ni 
að kennarar og nemendur fara 
á milli fyrirtækja og stofn ana til 
að spila og syngja jóla lög fyrir 
starfsfólk og við skiptavini. Hafa 
þau meðal annars heimsótt Ráð
hús Snæ fells bæjar, Verslunina 
Kassann, Lands bankann og 
Dvalar heimilið Jaðar þar sem 
þau hafa spilað og sungið við 
góðar undirtektir. Ætlunin er 

að strákarnir í hljómsveitinni 
ásamt Jenna kennaranum 
sínum verði í Verslun inni 
Virkinu á föstudaginn klukkan 
16. Á myndinni eru strákarnir 
í heimsókn í Versluninni Kassa
num þar sem þeir spiluðu 
í vikunni við mikla ánægju 
bæði viðskiptavina, starfsfólks 
og eigenda. Vonandi verður 
áframhald á þessari kærkomnu 
nýbreytni.

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

Tónleikar um 
allan bæ

Nýtt kortatímabil hefst í dag  12. des.

- Á betra verði en þig grunar -

Kvöldopnun til jóla 
frá kl 20-22

Notaleg stemning, kaffi og konfekt 

-15% afsláttur af öllu
 Playmobil 12.-15.des

Dásamlegar jólagjafir fyrir elskuna þína 
Nýjar vörur frá 

SIGN og SNÖ 

40% afsláttur af öllum íþróttafatnaði 
og íþróttaskóm fram að jólum.

Skinn 12,990 kr 
Úr frá Casio, Fossil,DKNY

Flís-sett á börn og fullorðna kr 4,990 

 Sléttujárn, hárblásarar, 
            hársnyrtisett á jólatilboði

Opnunartími:  Mán-Fös 11-12, 13,30-18, 20-22
  Laugardaga 13-18
  Sunnudaga 13-16

Munið 

Frá og með 1. janúar 2014 verður 
hárgreiðslustofan lokuð tímabundið. 

Ég hef ákveðið að snúa mér að öðru um tíma : )

Allar vörur á 20% afslátti út desember.

Innilegar þakkir 
fyrir viðskiptin á árinu.

Kveðja, Irma.

Nú er desember að verða 
hálfnaður og því rétt að 
rifja upp útgáfudaga Jökuls 
í  jólamánuðinum, næsta 
tölublað er jólablað Jökuls og 
kemur það út föstudaginn 20. 
desember, við erum að taka á 
móti jólakveðjum í það blað, 

síðasta blað ársins kemur út 
mánudaginn 30. desember. 
Fyrsta blaðið á nýju ári kemur 
svo ekki út fyrr en 9. janúar.

Til að gera sér betur grein 
fyrir skilafrestum í blaðið þá 
fylgja hér helstu dagsetningar:

Útgáfa í 
desember

Útgáfud.       skil á lit        skil á svarthv.
20. des 13. des  17. des
30. des 23. des  26. des
9. jan. 6. jan.  7. jan



Ef innifalið gagnamagn klárast bætast við 10 GB skv. gjaldskrá. Hægt er að kaupa stækkun: 

10 GB á 1.700 kr. og 50 GB á 5.040 kr. Sjá nánar á siminn.is

Innifalið: Netvarinn, vefpóstur, 5 netföng og heimasíðupláss. Einnig möguleiki á Sjónvarpi 

Símans og tengdri þjónustu skv. verðskrá.

Með Sjónvarpi Símans 

getur þú séð allar íslensku

stöðvarnar, yfir 100 erlendar 

og leigt meira en 

5.000 titla í SkjáBíói.

Með Ljósnetinu getur

þú tengt allt að fimm

háskerpumyndlykla

fyrir Sjónvarp Símans.

Til að tryggja öruggt 

samband er Síminn með 

þrefalda tengingu út úr

landinu. 

NÝTT Nýtt app fyrir iOS og Android 

sem færir þér Sjónvarp Símans 

í snjalltækin.

Netvarinn fylgir öllum

internetáskriftum Símans.

Mánaðarverð

- Hraði allt að   
   50 Mb/sek.

- Gagnamagn       
  50 GB

5.890 kr.

12Mb • 10GB50Mb • 10GB - Hraði allt að   
   50 Mb/sek.

- Gagnamagn       
  10 GB

Mánaðarverð

4.890 kr.
- Hraði allt að      
50 Mb/sek.

- Gagnamagn         
200 GB

Mánaðarverð

8.290 kr.
- Hraði allt að   
   50 Mb/sek.

- Gagnamagn       
  100 GB

Mánaðarverð

6.990 kr.

12M b • 40GB50M b • 50GB 12Mb • 80GB50Mb • 100GB 12Mb • 140GB50Mb • 200GB

Ráðgjafar Símans taka á móti þér í útibúi VÍS, Ólafsvík 

fimmtudaginn 12. desember milli kl. 10.30–17.00  

og veita þér aðstoð við síma- og netmálin þín.

Komdu í útibú VÍS

á fimmtudaginn    



B riðli karla í undankeppni 
Íslandsmótsins í Futsal, innan
hússknattspyrnu, lauk á laugar
dag, þá fór fram seinni umferð 
á Akranesi. Þar kepptu fjögur lið 
af Vesturlandi auk liðs Kormáks/
Hvatar úr Húnavatnssýslu. Vík
ingur Ólafsvík vann alla sína 
leiki í riðlinum og það með 
talsverðum yfirburðum. Eins 
og sést af meðfylgjandi töflu, 
sem fengin er af heimasíðu 
ksí, þá endaði Víkingur með 
markamun upp á 61 í plús, 
Grundarfjörður/Kári varð í öðru 

sæti með markamun upp á 2 í 
mínus eftir að hafa unnið þrjá 
leiki, tapað þremur og gert tvö 
jafntefli, þannig sést að Víkingur 
hafði talsverða yfirburði í 
riðlinum.

Úrslitakeppnin í Futsal karla 
fer fram í janúar en um næstu 
helgi spila konurnar í Víkingi 
seinni hluta riðilsins, sá hluti 
fer fram í Víkinni í Reykjavík og 
hefst fyrsti leikur kl. 14.35, hann 
er gegn Val.

jó

Futsal

Allar fatnaður fyrir Snæfellssamstar�ð og 
Víking Ólafsvík til á lager hjá Namo ehf.

 
Opið alla daga frá kl 9,00 til 18,00 

og laugardaga 11,00 til 16,00. 

Erum að Smiðjuvegi 74 ( gul gata ) 
beint fyrir ofan Tengi og 

við hliðina á Sólningu í Kópavogi. 

Merkjum á meðan beðið er.

Gjafabréf

Gjafapakkningar fra 

         snyrtivörur- gjafapakkningar

        naglalökk- nýjir litir

Vörur frá Önnu Rósu grasalækni

Njótum aðventunnar
Kveðja, Rán

Margt falleg til jólagjafa

Kirkjanokkar.is

Ólafsvíkurkirkja.
Aðventuguðsþjónusta verður sunnudaginn 15. desember kl. 14.

Star�ð í söfnuðinum.
Sunnudagaskólinn er á sunnudögum kl. 11 í Ingjaldshólskirkju.
TTT er í Ólafsvíkurkirkju á hverjum �mmtudegi kl. 14:15.

Sóknarprestur.

Starfið hjá Kirkjukór Ólafs
víkur er fjölbreytt og mikið 
um að vera þessa dagana. 
Kórinn æfir af fullum krafti 
fyrir jólatónleika sem haldnir 
verða í dag, fimmtudaginn 12. 
desember í Ólafs víkurkirkju. 
Fyrstu heimildir um tilvist 
Kirkjukórs Ólafsvíkur eru frá 
árinu 1893 og saga kórsins því 
120 ára. Það er því ánægjulegt 
að geisladiskur kórsins Íslensk 
& Þýsk jól sem tekinn var upp 

í janúar 2012 sé kominn út. Á 
disknum má finna eins og nafnið 
gefur til kynna bæði íslensk og 
þýsk jólalög. Diskurinn verður 
seldur í Pakkhúsinu, Versluninni 
Hrund, og svo auðvitað við 
innganginn á tónleikunum.

Myndin var tekin þegar 
kórfélagar voru að leggja 
lokahönd á pökkun og frágang 
disksins.

þa

Geisladiskaútgáfa 
kirkjukórsins



Kósý á aðventunni
Blómabúðin Blómaverk þakkar hlýjar móttökur.
Föstudaginn 13. des frá kl. 16-18 verðum við með léttar 
veitingar. Gunna Lára spilar ljúfa tóna og jólasveinninn 
gefur heppnum viðskiptavini Bility snjókorn.

Kynning á listagallerý:
Vigdís Bjarnadóttir – málverk
Arna Dögg Tómasdóttir - málverk
Beta á Ri� - ljósmyndir á striga og karton
Stefán Ingvar - ljósmyndir á striga og plötum

Blóm, greni, hyacintur. Allt til skreytinga- 
leiðisgreinar- krossar og kerti. Gjafavörur og skart.

Blómaverk, Ólafsbraut 24 Ólafsvík.
Sími 436 1688, verið velkominn.

Ekki gefa bara eitthvað, 
gefðu frekar hvað sem er.

Með gjafakorti Landsbankans er 

ekkert mál að velja réttu jólagjöfina. 

Þú ákveður upphæðina og sá sem 

þiggur velur gjöfina. Þú færð gjafa-

kortið í næsta útibúi.

Jólasýning barnanna í fim leik
um hjá Víking/Reyni fór fram 
í Íþrótta húsi Snæfells bæjar í 
síðustu viku. Rúmlega 50 krakk
ar bæði strákar og stelpur eru 
skráðir í fim leika og æfa tvi svar 
sinnum í viku hjá fjórum þjálf
ur um þeim Ásdísi, Írisi, Billu og 
Brynju Mjöll. Eru börnin mjög 
áhuga söm og dugleg eins og 

sást á sýningunni sem var mjög 
fjölbreytt og skemmtileg. Strák
arnir sýndu æfingar í hring jum 
en það hefur ekki verið áður. Að 
sögn þjálfar anna hefur að staðan 
batnað með loft dýnunni og 
slánni sem bæst hafa við búnaðin 
á síðustu árum. 

þa

Fimleikasýning



  Veronica Osterhammer 

         Valentina Kay   

       

       

     

  

mánudaginn 16. des. kl. 20:00 í Pakkhúsinu 

þriðjudaginn 17. des. kl. 17:00 á Dvalarheimilinu Jaðri 

 

Veronica Osterhammer, söngkona og Valentina Kay, 
píanóleikari, munu flytja hress og skemmtileg jólalög m.a. 

„Meiri snjó“, „Jólakvöld“ og „Yfir fannhvíta jörð“.  

 

Enginn aðgangseyrir 

Allir velkomnir 

Tónleikarnir eru í boði Lista og menningarnefnd Snæfellsbæjar. 

Laust starf 
í Grunnskóla Snæfellsbæjar
Laust er tímabundið 80% starf skólaliða 

í Grunnskóla Snæfellsbæjar í Ólafsvík 
í veikindaforföllum.

Nánari upplýsingar um tilhögun starfs, þ.á.m. vinnutíma 
og launakjör veitir Magnús Þór Jónsson skólastjóri 
í síma 894 9903 og 4339900.

Umsóknum skal skilað á skrifstofu skólans á Ennisbraut 11 
eða með tölvupósti í póstfangið maggi@gsnb.is .  

Umsóknarfrestur er til og með 
föstudeginum 27. desember.

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir í 3.mgr. 11.gr: „Óheimilt er að ráða 
til starfa við grunnskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á 
ákvæðum XXII. ka�a almennra hegningarlaga.  Við ráðningu skal liggja fyrir 
sakavottorð eða heimild skólastjóra til að a�a upplýsinga úr sakaskrá!“

Eldri umsóknir þarf að endurnýja.
      

Skólastjóri

í  G r u n d a r f j a r ð a r k i r k j u
15. desember kl. 20.00

Aðventukvöld

Allir velkomnir

Ungt tónlistarfólk og kirkjukór 
flytur tónlist kvöldsins

Sólrún Guðjónsdóttir flytur hugleiðingu

Jólaopnun Norska hússins 
hófst laugardaginn 8. desember. 
Í Mjólkurstofu sýnir Bryndís 
Arnardóttir (Billa) hringlaga 
málverk en sýningin heitir 
TEBOÐ. Titill sýningarinnar 
vísar til myndefnis verkanna þar 
sem margvíslegir áningastaðir 
kvenna koma fyrir. Stemmningin 
byggist á tærleika, kyrrð og 
tímaleysi þar sem tesopinn 
verður að athöfn. Þetta er 18. 
einkasýning Bryndísar.

Í Eldhúsi eru sýndir hand
gerðir jólasveinar eftir Kol
brúnu Guðjónsdóttur. Þeir 
rata hingað í Stykkishólm af 
Suðurnesjum en jólasveinarnir 
hafa glatt íbúa Reykjanesbæjar 
í Duushúsum áður en fá nú að 
ferðast á Vesturland til að gleðja 
fleiri. Sýningin er innblásin af 
kvæðum Jóhannesar úr Kötlum 
sem birtust fyrst á bók 1932. 
Kolbrún lærði grunnnám í list og 
hönnun í Noregi og hefur sótt 
ýmis námskeið s.l. 10 ár.

Þá verður boðið upp á kynn
ingu á menningarsögulegu 
gagna safni sem heitir Sarpur og 
er skráningarkerfi sem notað 
er af 45 söfnum á landinu 
þ.á.m. Norska húsinu sem 
hýsir Byggðasafn Snæfellinga 
og Hnappdæla. Húsið var keypt 

sérstaklega til þess að hýsa þar 
safn. Söfnun hófst 1956 en 
safnið opnaði ekki formlega fyrr 
en búið var að gera upp húsið 
árið 1991. Um 4000 munir hafa 
verið skráðir en töluvert vantar 
upp á að myndir séu til af gripum 
enn sem komið er. Hægt er að 
fylgjast með á síðunni www.
sarpur.is með því að slá inn leit 
undir safninu og jól* er hægt að 
skoða hluta af safngripum sem 
tengjast jólum.

Opið verður frá 8.23. des. 
alla daga frá kl.1417 og haldin 
markaðskvöld 12. og 19. des. 
og þá er einnig opið frá kl. 
2022. Á Þorláksmessu, 23. des., 
verðuropið til 22. Aðgangur 
ókeypis  allir velkomnir.

Krambúðin verður opin 
með fullt af fallegri gjafavöru, 
slikkeríi og huggulegheitum.

Jól í 
Norska húsinu



 
Kráarviska, jóla-tónleikar, 
trúbador og prjónakaffi  
um helgina 
 

 
LAUGARDAGUR 

Kráarviska að hætti Fúsa og Magga  

kl. 21:30. Þemað er áttundi áratugurinn (70's). 

Trúbadorinn Ásgeir Kr. spilar eftir kráarviskuna 

SUNNUDAGUR 

Prjónakaffi kl. 15 

Jólatónleikar kl. 20.  

Fram koma m.a. Hlöðver Smári og Huldubörn 
(Erla og Siggi) og Gunna Lára. 

 
 

Kaffi Sif, Klettsbúð  3, 360 Hellissandur 
Sími: 577-3430, 820-3430 

kaffisif@kaffisif.is  www.kaffisif.is  

Nú er komið að því að loka sundlaug 
Snæfellsbæjar vegna framkvæmda.

Sundlaugin lokar í dag �mmtudaginn 
12. desember kl. 16, stefnt er að því að 
opna aftur um miðjan mars.

Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi Snæfellsbæjar.

Sundlaug lokað

Það var Bryndís Brá Guð
björns dóttir sem hóf jólatón
leika nemenda í Tónlistarskóla 
Snæfellsbæjar með því að spila á 
piano Kátt er um jólin. Tónleikar 
skólans voru haldnir í Klifi 2. og 
3. desember. Nemendur skólans 
á Lýsuhóli héldu svo sína 
tónleika þann 19. desember. 
Þema tónleikanna í ár var Íslensk 
jólalög. Valentína Kay skólastjóri 

bauð gesti velkomna og Nanna 
Þórðardóttir kennari sá svo 
um að kynna nemendur sem 
spiluðu og sungu af hjartans list. 
Hljómsveit skólans flutti einnig 
nokkur lög. Einnig var flutt 
lagið Jólafrí af Hlöðver Smára 
Oddssyni en hann samdi sjálfur 
lag og texta.

þa

Jólatónleikar
tónlistarskólans



sjá um lifandi tónlist fyrir gesti 
að loknu borðhaldi.

Heimalöguð síldarsalöt - Tvíreykt ærfille
Kengúruspjót - Hangikjöt - Hægeldaður
nautahryggvöðvi - Kalkúnabringur - Grísapurusteik.

Verð aðeins 8.900 kr. á mann.

Ef þú vilt bæta við gistingu þá kostar gisting með morgunverðar-
hlaðborði og jólahlaðborði 14.900 kr. á mann í tveggja manna 
herbergi. Verð fyrir einn í herbergi er 19.900 kr. á mann.

Síðasta jólahlaðborðið 2013 
verður laugardaginn 14. des. - Örfá sæti laus

Klettsbúð 9 - 360 Hellissandur - S: 430 8600
hotelhellissandur@hotelhellissandur.is

www.hotelhellissandur.is

    

Pizza - Pizza - Pizza

Fjölskyldu pizza hlaðborð 
sunnudaginn 15. desember.

Frítt fyrir 10 ára og yngri og 1.500 kr. fyrir fullorðna.
Hlaðborðið stendur milli 18:00 - 20:00.

Klettsbúð 9 - 360 Hellissandur - S: 430 8600
hotelhellissandur@hotelhellissandur.is

www.hotelhellissandur.is

Jólakveðjur

Við erum að taka á móti  
jólakveðjum í jólablað Jökuls 
sem kemur út 20. desember.

Vinsamlegast hafið samband

fyrir föstudaginn 
13. desember 

steinprent@simnet.is og 436 1617



JÓLATÓNLEIKAR 
Kirkjukórs Ólafsvíkur 

 
 

verða haldnir 
í Ólafsvíkurkirkju í kvöld 

 
fimmtudaginn 12. des. 2013 kl. 20:30 

 

Kirkjukór Ólafsvíkur  flytur hátíðlegu og yndislegu jólalögin, 
Veronica Osterhammer syngur einsöng, Huldubörn koma fram og 

Elena Makeeva leikur einleik á píanó.  
 

Kaffi og Konfekt á eftir í safnaðarheimilinu. 
 

Engin aðgangseyrir – allir velkomnir 
 

Jóladiskur Kirkjukórs Ólafsvíkurs : „Íslensk og þýsk jól“ verður til 
sölu á staðnum, verð: kr. 2.500,- ATH. erum ekki með posa.  

Þetta er JÓLAGJÖFIN í ár frá Ólafsvík  -  Takk fyrir stuðningin ! 

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 38.400
Heilsíða í svarthv.  25.600
Hálfsíða í svarthv. 16.400
1/4 í svarthv.    10.700
1/8 í svarthv.   7.800
1/16 í svarthv.     4.800

Verðin eru öll með 25,5% vsk

Smáauglýsingar kosta 750,- 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  69.000
Heilsíða í lit  46.000
Hálfsíða í lit 31.000
1/4 í lit  22.700
1/8 í lit  14.700
1/16 í lit    9.900

Desember byrjar frekar 
ró lega hjá SH bátunum, enda 
hefur veðrið ekki verið uppá 
það besta. Kristinn SH sem var 
hæstur smábátanna í nóvember 
er ennþá á Skagaströnd og hefur 
land að þar 21 tonni í 4 róðrum. 
Tryggvi Eðvarðs SH er með 15 
tonn í 2 á Arnarstapa og þar af 
9,6 tonn í einni löndun. Brynja 
SH er með 10 tonn í 2. Kvika SH 
9 tonn í 2, Guðbjartur SH 4,9 
tonn í einum róðri og það sama 
er Sæhamar SH með. Særif SH 
4,8 tonn í 1. Stakkhamar SH 4,6 
tonn í 1 og Lilja SH 3,7 tonn í 
einum róðri,

Desember mánuður hefur 
aldrei verð góður mánuður fyrir 
Dragnótabátanna, enda eru 
bátarnir núna mjög fáir og veiði 
dræm. Matthías SH er hættur 
rækjuveiðum í Ísa fjarðar
djúpinu og er hefur land að 22 
tonnum í 4 róðrum, reyndar 
var tveimur tonnum af þessum 
afla landað á Rifi, restinni í 
bolungarvík, en þaðan hefur 
verið mun betri þorskveiði enn 
við Snæfellsnesið. Esjar SH 
er með 8,7 tonn í 2. Gunnar 

Bjarna son SH 5 tonn í 4 róðr
um. Sveinbjörn Jakobsson SH 
4,7 tonn í 2. Egill SH 2,6 tonn 
í 3, Margrét SH 957 kíló og 
Guðmundur Jensson SH 700 
kíló báðir eftir eina löndun.

Glaður SH byrjar nokkuð vel 
í desember og hefur farið í eina 
sjóferð og landað 5,7 tonnum, 
Sverrir SH er með 4,8 tonn í 
einum róðri. 

Hringur SH kom með full
fermi til Grundarfjarðar 77 tonn 
á trolli. Farsæll SH landaði 48 
tonnum í einni löndun. Sóley 
SH 43 tonn í einni löndun. 
Ólafur Bjarnason SH er á netum 
og hefur landað 8,4 tonnum í 4 
róðrum. Arnar SH 2,5 tonn í 2. 

Strákarnir á Örvari SH njóta 
þess núna að Rifsnes SH hefur 
ekki hafið veiðar og því geta 
þeir veitt af meiri krafti núna og 
þegar þetta er skrifað hafa þeir 
landað 104 tonnum í 3 róðrum 
og eru aflahæstir línubátanna 
á landinu. Hamar SH er á 
Skagaströnd á balalínu og er 
með 32 tonn í 6 róðrum.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Rauðu djöflarnir virðast vera 
að gefa aðeins eftir í baráttunni 
um efsta sætið, því það munar 
núna bara 2 stigum á þeim og 
Meisturunum sem eru í miklu 
stuði núna. S.G. Hópurinn er 
kominn niður fyrir Antön Ö þar 
sem hópurinn fékk aðeins 5 stig 
og lagði inn kæru og vildi fá 6 
stig. Kærunni var vísað frá þar sem 
engin rök voru fyrir henni (þeir 
sögðu þá að þeir myndu senda 
inn stjórnsýslukæru, hvað sem það 
þýðir). Nú Tópasinn hefði átt að 
kætast meira um daginn er hann 
náði 4. sætinu því nú fékk hann 
aðeins 5 stig og hrapaði niður um 
7 sæti. Þá datt Alfredo niður um 

8 sæti og er nú í því þrettánda 
og fyrir neðan Grobbelear (sem 
þykir víst ekki gott). En Alfredo 
og Brettagaurarnir náðu þeim 
einstaka árangri báðir hóparni 
að fá 4 rétta. Þá fór Anfield upp 
í fimmta sætið, og er mér tjáð að 
báðir hlutar hópsins hafi tippað 
núna. Up the iron gleymdi sér 
í jólainnkaupum í Reykjavík og 
skilaði ekki inn seðli og hlaut 
því lægsta skor, eða 4. Nú ekkert 
gerðist merkilegt í neðri hlutanum 
sem vert er að minnast á.

Ég vil svo minna á sölu 
UMFG á getraunaseðlum á 
laugardagsmorgnum á RúBen kl. 
11:00. Gummi Gísla

Eru djöflarnir 
að gefa eftir



ilmandi 
rauð jólaepli

220
áður 
439 
kr/kg

Tilboðin gilda 12. - 18. desember

www.Samkaupurval.is verð eru birt með fyrirvara um villur og eða myndavíxl.
Akureyri · Blönduós · Bolungarvík · Dalvík · Grundarfjörður · Hafnarfjörður · Húsavík · Ísafjörður · Neskaupstaður · Ólafsfjörður · Selfoss · Siglufjörður · Skagaströnd

Svínakótelettur

Alifuglahakk 
Ísfugl
600g

Okkar
Laufabrauð 

466
áður 582 kr/pk

nú

986
áður 1.298 kr/pk

24% afsl.

299
áður 498 kr/stk

40% afsl.

2.198
áður 2.586 kr/kg

nú.

2.897
áður 4.198 kr/kg

31%afsl.

Grísabógur

Coop 
bláber/Skógarber/hindber

1.196
áður 1.898 kr/kg

37 %afsl.

649
áður 889 kr/kg

27 %afsl.

Svínaskankar 

Kjötsels
lambahryggur  

Kjötsel
Hangilæri
úrbeinað

Morgunkorn 
til hátíðarbrigða Hátíðar konfektið

Cocoa Puffs 1kg
Honey nut 1389g
Trix/lucky Charms/ 
Cocoa Puffs 1,9 kg
Cheerios 2pk 1,2kg
Kanil Toast Crunch

Nóa Konfekt 800g
í lausu
Celebrations 388g
Lindor Mjólkursúkkul. 

Ísterta nice’n easy 
roulade Murano /Venezia Gondola

1.298 kr/pk 2.798

898

798

389

NÚ

NÚ

NÚ

NÚ

3.298
kr/pk

1.398
kr/pk
1.098
kr/pk

599
kr/stk

verslum í 
heimabyggð 

um jólin
25%
afsláttur


