
Sandara- og Rifsaragleðin 
var haldin um síðustu helgi. 
Gleðin hefur verið haldin 
annað hvert ár síðan um alda -
mótin og hófst gleðin á fimmtu-
dags morgninum með krafta -
keppninni Vestfjarða víking-
num. Þar var keppt í kúta kasti og 
bryggjupollaburði. Eftir það tók 
við hver viðburðurinn á fætur 
öðrum. Dagskráin var metnaðar-
full og fundu allir eitthvað við 
sitt hæfi. Markaðir voru haldnir 
bæði í Röstinni og víðsvegar um 
bæinn í kompum og bílskúrum. 
Myndlistarsýningar voru í Hvíta 
húsinu í Krossavík og á Gamla 
Rifi, í Rifssaumi voru sýndir hand 
gerðir skírnarkjólar og systkinin 
Lúlli og Hildigunnur Smárabörn 
sýndu handverk og hönnun. 
Uppistand og leiksýningar voru 
í Frystiklefanum. Slysósúpan 
góða var í Tröðinni og marg-
menni sem mætti þangað. 
Göngu ferðir voru farnar með 
Sæmundi og í Krossa vík var 
kvöldvaka. Leiksýningar fyrir 
börnin, forntraktora-akstur og 
margt fleira. Dansleikir voru 
bæði á föstudags og laugar-

dagskvöldinu þar sem fjörið ríkti 
fram á nótt. Ungmennafélagið 
Reynir hélt upp á 80 ára af mælið 
sitt á Reynisvelli á laugar degi-
num. Veðrið var gestunum hlið-
hollt og það voru glaðir gestir 
og heimamenn sem gengu frá 
og fóru til síns heima á sunnu-
deginum.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Vel heppnuð helgi
657. tbl - 14. árg. 17. júlí 2014 

Útsala - Útsala - Útsala - Útsala
Líkamsræktin Grundar�rði  ætlar að vera með útsölu 

f öllum Under armour fatnaði
25% - 30% afsláttur Buxur, bolir, brjóstatoppar, 

peysur, jakkapeysur, renndar og hálfrenndar.

Sjón er sögu ríkari nánari upplýsingar veitir Þórey 
í síma 8927917 



Vestfjarðavíkingurinn, kepp-
ni sterkustu manna lands ins fór 
fram dagana 10. til 12. júlí. Þetta 
var 22. keppnin sem haldin 
hefur verið, keppt var á sex 
stöðum: á Hellissandi, Bjarkar-
lundi, Reykhólum, Patreksfirði, 
Tálknafirði og Búðardal. Að 
þessi sinni hófst keppnin í 
Tröð inni á Hellissandi. Tvær 
greinar fóru fram á Hellissandi 
en það var Kútakast og Bryggju-
pollaburður. Ellefu kraftajötnar 
tóku þátt að þessu sinni. Nokkur 
mannfjöldi hafði safnast saman 
í Tröð til að fylgjast með þó 
veðrið væri aðeins að stríða þátt-
takendum og gestum, áhorf-
endur voru duglegir að hvetja 
keppendur áfram. 

Ari Gunnarsson vann kúta-
kastið og sló íslandsmetið, 
hann kastaði kútnum yfir 5,9 
metra við mikinn fögnuð. Georg 
Ögmundsson vann bryggju-

pollaburðin, hann náði að bera 
bryggjupollann brautina nánast 
á enda. Hann endaði svo sem 
Vestfjarðarvíkingurinn 2014 
þegar keppt hafði verið í öllum 
keppnisgreinum. 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

  HÚS TIL SÖLU

Grundarbraut 32, Ólafsvík 
236 fm. steinsteypt einbýlishús byggt árið 1965. 
Húsið er á tveimur hæðum. Efri hæð skiptist í 
forstofu, hol, stofu, sólstofu, eldhús, svefnherbergis-
gang, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Neðri 
hæðin skiptist í rúmgott hol, bílskúr, geymslur, 
baðherbergi og tvö samliggjandi íbúðarherbergi og 

er lítil eldhúsinnrétting í stærra herberginu. Nýlegt parket er á einu herbergi á efri 
hæð, og nýtt parket er á holi, stofu og tveimur herbergjum. Nýlegt járn er á þaki.  Gott 
útsýni er frá húsinu. 

Verð: 17.000.000,-.

Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir 
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is

Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af 
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.

Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

Þriggja herbergja íbúð til leigu
Til leigu er um 50 fm. nýuppgerð íbúð 

að Snæfellsási 1 á Hellissandi.
Uppl. í síma 892 4143

Bæjarblaðið Jökull kemur út 24. júlí.

Prentsmiðjan Steinprent verður lokuð 
vegna sumarleyfa 28. júlí - 8. ágúst 

og því kemur Jökull 

ekki út 

31. júlí og 7. ágúst.

Útgáfudagar 
Jökuls

Vestfjarðavíkingar á Hellissandi



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

Ungmennafélagið Reynir 
á Hellissandi fagnaði 80 ára 
afmæli sínu um síðustu helgi 
og nýtti til þess sömu helgi og 
Sandara- og Rifsaragleðin fór 
fram. Afmælishátíðin fór fram 
á Reynisvelli á Hellissandi. 
Sigursteinn Einarsson formaður 
Ungmennafélagisns Reynis 
bauð gesti velkomna á hátíðina. 
Ungmennafélagið veitti Þóru 
Olsen viðurkenningu fyrir störf 
sín fyrir félagið en hún og maður 
hennar hafa séð um að koma 
uppbúningsaðstöðu á vellinum 
sem staðsett er í tveimur gámum 
og er aðstaðan orðin mjög góð. 

Voru gámarnir látnir heita eftir 
þeim hjónum og heita því Óskar 
og Þóra. Stúlkur sem voru á 
söngnámskeiði hjá Öldu Dís 
Arnarsdóttur í sumar sungu 
fyrir gesti. Að sjálfsögðu voru 
veitingar í boði eins og í öllum 
afmælisveislum og var boðið 
upp á popp, grillaðar pylsur 
og svala. Hátíðinni lauk svo 
með því að keppt var í Bubble 
bolta á vellinum. Dómari í 
leiknum var Kristinn Jónasson 
bæjarstjóri, var hart barist og 
mikið skoppað.

þa

Kæru viðskiptavinir.
Vegna sumarleyfis starfsmanna  verður 
lokað frá og með 25. júlí til 11. ágúst

Kveðja, Ægir og Ingvar

Shop will be closed for summerholiday 
25.07 to 11.08.14

 Best regards. Ægir  og Ingvar

Umf. Reynir 80 ára

Til leigu
Til leigu 130 m2 íbúð að Sæbóli 35 í Grundarfirði, 

fjögur svefnherbergi, laus strax.  

Upplýsingar gefur Kristján í síma 896 3867.

Smáauglýsing



Karlalið Víkings lék við KV 
á gervigrasinu í Laugardalnum 
í Reykjavík á föstudaginn var. 
Eitthvað voru strákarnir illa 
tilbúnir því eftir 14 mínútur 
var staðan orðin 3-0 fyrir KV og 
Víkingasveitin þögnuð, enda ekki 
vön svona byrjun á leik liðsins. 
Strákarnir sýndu góðan karakter, 
gáfust ekki upp, og unnu sig inn í 
leikinn smátt og smátt og ýttu KV 
mönnum ofar á völlin, frá okkar 
marki. Það var svo allt annar 
bragur á liðinu í seinni hálfleik, 
þeir pressuðu stöðugt og uppskáru 
réttilega vítaspyrnu á 67 mínútu 
sem Eyþór skoraði úr af öryggi 
og þar með tók Víkingasveitin við 
sér. Pressan hélt áfram og á 84. 
skoraði Eyþór aftur og núna með 
föstu skoti utan úr teignum, flott 
spil hjá liðinu á þessum tímapunkti 
og til loka, en ekki tókst að jafna 

þrátt fyrir mikla pressu og sárt tap 
því staðreynd. 

Haukar komu svo á þriðjudaginn 
og úr varð hörkuleikur. Yfirburðir 
heimamanna voru miklir í fyrri 
hálfleik og ótrúlegt að það skyldi 
hafa verið markalaust í hálfleik. 
Seinni hálfleikur var jafnari, en á 
63 mínútu komust heimamenn í 
hörkusókn, sem endaði með marki 
frá Steinari, vel að þessu marki 
staðið, fín samvinna. Eyþór bætti 
svo við marki á 70 mínútu eftir að 
hafa farið illa með vörn Hauka. 
Gestirnir fengu svo réttilega víti 
á 87 nínútu og staðan orðin 2-1. 
Kemal innsiglaði svo sigur Víkings 
í uppbótartíma og bráðfjörugum 
leik lauk með 3-1 sigri Víkings.

Á laugardaginn kl. 16.00 koma 
svo KA menn í heimsókn og þar 
með hefst seinni umferð mótsins.

óhs

Lið Tindastóls frá Sauðárkróki 
kom í heimsókn á laugardaginn. 
Okkar stúlkur voru full gestrisnar 
og buðu gestunum upp á að setja tvö 
mörk í fyrri hálfleik án þess að svara 
fyrir sig. Hálfleiksræða þjálfarans 
hefur greinilega svínvirkað, því 
stelpurnar komu mikið ákveðnari 
til leiks í seinni hálfleik. Yekaterina 
minnkaði muninn á 63. mínútu og 
Freydís jafnaði síðan 5 mínútum 

síðar. Leiknum lauk með sigri 
okkar stúlkna, en María Rún 
tryggði stelpunum öll stigin á 
lokamínútu leiksins með dýrmætu 
marki. Lokastaðan 3-2 fyrir Víking. 
Næsti leikur er á morgun, föstudag 
kl. 20.00, við BÍ/Bolungarvík. Þá 
stendur til að hefna fyrir súrt tap 
fyrir vestan fyrr í sumar.

óhs

Góður sigur 
gegn Haukum

Stelpurnar unnu

Makrílveiðar hjá hand færa-
bátunum eru aðeins farnar að 
aukast enda hefur veður verið 
mjög gott á miðunum. Þó virðst 
makríllinn vera nokkuð dreifður 
og hafa bátarnir verið á veiðum 
við Snæfellsnesið, inn í Faxaflóa 
og þá mikið til á svæðinu frá 
Helgu vík og yfir í Voga á Vatns-
leysu strönd. Einnig hafa nokkrir 
bátar verið í Röstinni á milli 
Reykjanes og Eldeyjar.

Núna þegar þetta er skrifað þá 
er Ólafur HF hæstur með 33 tn 
í 10 róðrum. Af SH bátunum þá 
er Litlihamar SH með 12 tn í 6, 
Álfur SH 8,5 tn í þrem landað í 
Keflavík. Tryggvi Eðvarðs SH 7,8 
tn í 3, Brynja SH 7,7 tn í 3 og Særif 
SH 6,4 tn í 3. Mangi á Búðum SH 
4,9 tní 7.

Grásleppuveiðarnar ná greini-
lega yfir ansi langt tímabil. 
Fyrstu bátarnir hófu veiðarnar 
fyrir norðan land seinnipartinn 
í apríl og núna um miðjan júlí 
eru ennþá nokkrir bátar á þeim 
veiðum. Rán BA sem landar í 
Stykkishólmi er t.d með 7,6 tn 
í 6 róðrum. Dísa SH 5,1 tn í 5, 

Íris SH 4,9 tn í 5 og Anna SH 4,6 
tn í 6 róðrum. Allir að landa í 
Stykkishólmi.

Lítið fer fyrir netabátunum. 
Bárður SH er kominn með 30,5 
tn í 7 róðrum. Hafnartindur SH 
6,5 tn í 4.

Magnús SH er eini báturinn á 
nesinum sem er á dragnótinni og 
er með 52 tn í 6 róðrum. Egill SH 
landaði reynar 20 tonnum í einni 
löndun snemma í júlí.

Trollbátarnir hafa verið að 
mokfiska. Helgi SH kom með 
fullfermi eða 53 tonn í einni 
löndun þar sem að ufsi var um 28 
tonn af aflanum. Hringur SH kom 
með stærstu löndunina sína frá 
upphafi þegar báturinn landaði 
94 tonnum í einni löndun og var 
þorskur af því 48 tonn. Er þetta í 
fyrsta skiptið sem að Hringur SH 
kemur með meira en 90 tonn í 
einni löndun.

Farsæll SH 14 tn í einni af rækju 
og Sigurborg SH 67 tn í 2 þar sem 
að rækja er 37 tonn.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Hrönn Sigurgeirsdóttir með sýningu 
í Átthagastofu til 31. ágúst.

 
Hrönn Sigurgeirsdóttir starfar á Listasafni Íslands, hún er áhuga-
ljósmyndari og hefur tekið myndir síðan hún var unglingur, hún 
er félagi í FÓKUS, félag áhugaljósmyndara. 

Hrönn hefur tekið þátt í sýningum með félögum mínum í Fókus, 
m.a. í Ráðhúsi Reykjavíkur, Þingvöllum, Gerðubergi, Víkinni, 
Borgarbókasafni og �eiri stöðum. 

Eiginmaður Hrannar er fæddur og uppalinn á Snæfellsnesi og 
hefur Hrönn því tekið myndir á Snæfellsnesi í áratugi.


