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Eftir mjög góðan sigur á 
Haukum í Hafnarfirði 15. júní 
s.l. 0-2, lágu Víkingar heima 
gegn neðsta liði deildarinnar, 
Leikni. Þeir sem sáu leikinn í 
Hafnarfirði voru sammála um 
að það væri besti leikur Víkings 
í sumar, sem léku eins og sá 
sem valdið hefur og sáu 
Haukarnir aldrei til sólar eins 
og einn orðaði það. Björn 
Pálsson miðjumaðurinn sterki 
skoraði bæði mörk Víkings í 
leiknum, bæði af dýrari gerð-
inni. Liðið lék sem heild mjög 
vel og samhugur í drengjunum 
og þá þarf ekki að spyrja að 
leikslokum því liðið er fyrna-
sterkt þegar það leikur eins og í 
firðinum. En það er erfitt að 
vera á toppnum og það fengu 
Víkingar að reyna á föstudaginn 
þegar Leiknir kom í heimsókn. 
Víkingarnir byrjuðu mjög vel og 
sóttu stíft fyrstu 20 mín. án þess 
að skapa sér opin færi. Leiknis-
menn náðu að vinna sig aðeins 
inn í leikinn. Á 37 mín átti Edin 
skot í innanverða stöng en nær 
komust Víkingar ekki í marka-
skorun. Það var því nokkuð 
gegn gangi leiksins að Leiknis-
menn náðu að skora á loka-
mínútu fyrri hálfleiks. Viðstaddir 
reiknuðu með að Víkingarnir 
kæmu grimmir inn í seinni 

hálfleikinn, sem og þeir gerðu 
án þess að ógna Leiknismarkinu 
verulega. Víkingar voru miklu 
meira með boltann, en það 
telur ekkert í úrslitunum. 
Eyjólfur markmaður Leiknis átti 
mjög góðan leik og bjargaði 
nokkrum sinni á stórgóðan 
hátt. Leiknismenn léku sterkan 
varnarleik og fóru eins langt í 

því eins og dómarinn leyfði, 
sem er mjög skynsamlegt þegar 
verið er að verja fyrsta sigur 
sumarsins, sem þeim tókst. 
Leikurinn endaði því með 0-1 
sigri Leiknis. 

Næst leikur er hér heima við 
Bí/Bolungarvík, sem er í næst 
neðsta sæti deildarinnar á 
laugar  daginn kl. 14 og má 

reikna með hörkuleik, enda 
verða Víkingar að vinna ef þeir 
ætla sér að vera áfram í 
toppbaráttunni. Skorum á íbúa 
að kjósa snemma og fjölmenna 
síðan á völlinn og styðja við 
bakið á strákunum.

ALLIR Á VÖLLINN!!

Sigur og tap
558. tbl - 12. árg. 28. júní 2012

Pizzutilboð alla daga



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

Lionsklúbbur Ólafsvíkur 
færði björgunarsveitinni Lífs-
björgu gjafir í síðustu viku, þær 
samanstóðu af þremur 27 
tommu tölvuskjám, þráðlausum 
lyklaborðum og uppfærslum á 
tölvubúnaði. Í samtali við Davíð 
Óla Axelsson formann Lífs-
bjargar kom fram að þessi 
búnaður nýtist sveitinni í 
stjórn  stöðinni við að stjórna og 
setja upp leitir bæði á sjó og 
landi, að auki þá eru skjáirnir 
staðsettir þannig að allir stjórn-
endur leitaraðgerða geta alltaf 

fylgst með hvernig aðgerðum 
framvindur.

Lionsklúbbur Ólafsvíkur 
hefur eins og önnur félög, fyrir-
tæki, klúbbar og einstaklingar í 
Snæfellsbæ verið dugleg að 
styrkja björgunarsveitina fjár-
hagslega og með tækjakaupum. 
Það að samfélagið stendur svo 
þétt að baki Lífsbjörgu er ein 
helsta ástæðan fyrir því hve vel 
hefur gengið að byggja nýtt 
húsnæði yfir sveitina. 
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Kvennahlaupið fór fram í 
blíðskaparveðri laugardaginn 
16. júní, 46 kátar og hressar 
konur hlupu sem er óvenjufátt 
miðað við í fyrra, þá tóku 97 
konur þátt, en allt á þetta sýnar 
eðlilegar skýringar í svona litlu 
samfélagi  að sögn Sigríðar Þór-
arins dóttur sem að hefur veg 
og vanda af hlaupinu, það var 
t.d. pæjumót í eyjum, brúð-
kaup, útskrift og fótboltamót á 
Akranesi.

Boðið var uppá 3 vegalengdir 
að þessu sinni, vistmönnum á 
Jaðri var boðið og þáðu 4 
konur það og var sett upp 

styttri vegalengd, það sem 
skiptir höfuðmáli er að hvetja 
fólk til hreyfingar og taka þátt. 
Flestar konurnar fóru 2.5 km., 
og svo voru nokkrar sem að 
fóru 5 km. Í lokin fengu allir 
Kristal að drekka og verð launa-
pening. Magdalena Kristjáns-
dóttir var heiðruð því að hún 
var elsta konan í hlaupinu  84 
ára. Þar að auki voru fjórir 
happa   drættisvinningar dregnir 
út. Sigríður Þórarinsdóttir sá 
um að konur hituðu vel upp 
fyrir hlaupið.
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Gjafir til 
Lífsbjargar

Konur hlupu í 
Kvennahlaupi

Sumarfrí
Prentsmiðjan verður lokuð 

2. - 6. júlí og 16. - 20. júlí vegna sumarleyfa

Bæjarblaðið Jökull kemur ekki út 
�mmtudagana 5. og 19. júlí.

Þeir sem þurfa aðstoð eða upplýsingar 
vegna trygginga er bent á 

síma 440 2392

Til sölu

VW Golf 1,6 árgerð 1999, þriggja dyra, sjálfskiptur. Ekinn 171.000. 
Ásett verð 460.000, lækkað verð vegna útlits: 340.000,-

Nánari upplýsingar í síma 893 5443



Smábæjarleikarnir á Blöndu-
ósi fóru fram dagana 22. og 23. 
júní síðastliðinn keppt er í 7. 
manna bolta og sendi Snæfells-
nes flottan hóp stráka og 
stelpna um það bil  50 kepp-
endur í 5. 6. og 7. flokki. Allir 
keppendur stóðu sig mjög vel, 

var spilaður fótbolti í góðu 
veðri og skein gleðin og áhug-
inn úr andlitum barnanna. Á 
myndinni sem Hermína  
Lárusdóttir tók er lið 5. flokks 
sem vann alla sína leiki og 
mótið í sínum flokki.

þa

Smábæjarleikar
á Blönduósi

Auglýsing um kjörfund vegna 
forsetakosninga þann 30. júní 2012

Kjörfundur í Grundar�rði vegna forsetakosninga verður haldinn 
laugardaginn 30. júní 2012 í Samkomuhúsi Grundar�arðar.

Kjörfundur stendur y�r frá kl. 10:00 til kl. 22:00.

Kjósendur þurfa að framvísa persónuskilríkjum.

Kjörstjórn Grundar�arðar

Alexandra Elvan Óskars-
dóttir, Unnur Birna og Dagný 
Rós Gunnsteinsdætur tóku sig 
til einn góðviðrisdaginn í síð-
ustu viku og héldu tombólu. 

Þær færðu Rauða krossinum 
ágóðann kr. 1.286 og eru þeim 
færðar bestu þakkir fyrir 
framlag þeirra.
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Styrktu 
Rauða krossinn



Næstkomandi laugardag 
verður Snæfellsjökulshlaupið 
haldið í annað sinn.  Í fyrra 
voru keppendur 50 talsins og 
var það framar öllum vonum. 
Spennandi verður að sjá hvað 
margir mæta til leiks í ár. 
Gaman er að fylgjast með 
skráningu á hlaup.is.  Búið er 
að kanna aðstæður á hlaupa-
leiðinni og er hún mjög svipuð 
og í fyrra, þar sem u.þ.b 5 km af 
leiðinni er snjór. Þetta er það 
sem keppendur er að sækjast 
eftir í svona fjallahlaupum að 
hafa hlaupaleiðina sem fjöl-
breyttasta og ekki skemmir fyrir 
fallegt landslag. Undirbúningur 
hefur gengið mjög vel og er 
frábært  að finna  alla þessa 
jákvæðu strauma sem við 
höfum fengið. Hvað allir sem 

við höfum leitað til hafa verið 
jákvæðir og hjálpsamir við 
undir  búninginn. Takk fyrir öll.

Veðurspáin er góð fyrir helg-
ina og hlökkum við mikið til að 
taka á móti gestunum. Okkur 
langar að hvetja bæjarbúa til að 
koma og taka á móti þessum 
duglegu hlaupurum þegar þeir 
koma í mark. Hlaupið verður 
ræst kl. 12  frá  Arnarstapa og 
líkur við Pakkhúsið í Ólafs-
vík.  Bersti tími ársins 2011 í 
karlaflokki var 1.39.38 sem Þor-
lákur Jónsson á.  En í kvenna 
flokki var besti tíminn 2.14.51 
sem Elín Gísladóttir á. 

Spennandi verður að sjá hvort 
þessir tímar munu falla í ár.

 
Kveðja

Fannar og Rán Niður á Sjávarsafni í Ólafsvík 
eru til sýnis auglýsingar frá 
löngu liðnum sjómannadögum 
í Ólafsvík. Eru þær frá árunum 
1967 til ársins 1971. Þær eru 
allar handskrifaðar og einnig 
eru teikningar á þeim. Margir 
segja að þær séu listaverk en 
því miður er ekki vitað um þá 
listamenn sem þau gerðu. Þó 
sjást upphafstafirnir GL á einu 
þeirra. Þessar auglýsingar hafa 
verið geymdar hjá Sjómanna-
dagsráði Ólafsvíkur allan þenn-
an tíma eða í 45 ár. Í vor var 
ákveðið að setja þær á sérstakar 
plötur sem síðan var sett yfir 
filma og munu þær geymast 
enn  betur þannig. Þessar 
auglýsingar innihalda liðinn 
tíðaranda en ma eru á þeim 

nöfn ræðumanna sjó manna-
dagsins og þeirra hljóm sveita 
sem spiluðu á sjómanna-
dagsböllunum. Ég vil hvetja 
bæjar búa til að skoða þessi 
listaverk og kanske kemur ein-
hver með nöfn þeirra lista-
manna sem þau gerðu. Ég vil 
svo að lokum vekja athygli allra 
á þeirri frábæru starfsemi sem 
fram fer í Sjávarkistunni en þar 
er boðið upp á það besta fisk-
meti úr Breiðafirðinum sem völ 
er á. Allt afar vel handerað og 
vel til haft af starfsmönnum 
Sjávarkistunnar. Svo að lokum 
vil ég þakka aðstandendum 
Sjávarsafnins í Ólafsvík fyrir 
það góða starf sem þar hefur 
verið unnið á liðnum árum.
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Snæfellsjökulshlaup

Gamlar 
auglýsingar

Víkingur Ó - BÍ/Bolungarvík

Laugardagur 30. júní   
kl. 14.00

Miðaverð kr. 1.000,-
Frítt fyrir yngri en 16 ára

Systurskipin tvö sem róa á 
línu með beitningavél, Tjaldur 
SH og Örvar SH, hafa verið að 
gera ansi góðar túra núna í 
júní.  Tjaldur SH er t.d afla-
hæstur allra línubáta það sem 
af er júní og fékk í síðastu 
löndun um 90 tonn þar af var 
þorskur um 79 tonn.  

Örvar SH reyndi fyrir sér á 
blálöngunni en allir línu bát-
arnir stóru frá Grindavík hafa 
verið á þeim veiðum.  Örvar 
SH var 11 daga úti þar af 10 
daga á veiðum og með metafla 
að landi þar sem landað var úr 
bátnum 98 tonnum og þar af 
var blálanga um 86 tonn. 
Áætlað aflaverðmæti var um 15 
milljónir króna, allur aflinn var 
tekinn til verkunar af útgerð-
inni og þess vegna er afla-
verðmætið minna heldur enn 

hefði aflinn verið settur á 
markað.  

Þessi afli er mesti afli sem 
Örvar SH hefur komið með að 
landi frá því hann var keyptur 
til landsins aftur árið 2008. 
Upprunalega þá var Örvar SH 
smíðaður árið 1992 og kom til 
landsins skömmu á eftir Tjaldi 
SH, Örvar SH hét þá Tjaldur II 
SH.  

Grundfirðingur SH er hættur 
veiðum og er því Rifsnesið SH 
eftir og er hann búinn að fá um 
100 tonn í tveim löndunum.  
Kristinn SH sem var á balalínu 
er hættur veiðum og lítið hefur 
farið fyrir 15 tonna plast bát-
unum sem eru að róa á línunni.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir



Aug lÝs ing um kjör fundi
vegna forsetakosninga 

laug ar dag inn 30. júní 2012

ÓlAfs vík ur kjördeild:
Kjör fund ur verð ur hald inn í Grunn skól an um í Ólafs vík.  

Kosn ing hefst kl. 10:00 og stend ur til kl. 22:00

Hell issAnds - og rifskjördeild:
Kjör fund ur verður hald inn í Grunn skól an um á Hell issandi.  

Kosn ing hefst kl. 10:00 og stend ur til kl. 22:00

stAðAr sveit Ar- og Breiðu vík ur kjör deild:
Kjör fund ur verð ur hald inn í Grunn skól an um á Lýsu hóli.  

Kosn ing hefst kl. 11:00 og stend ur til kl. 20:00

Kjósendur eru beðnir um að muna eftir persónuskilríkjum

Yf ir kjör stjórn Snæ fells bæj ar



Emanúel Ragnarsson var 
sæmdur þjónustumerki Slysa-
varnafélagsins Landsbjargar á 
sjómannadaginn, athöfnin fór 
fram í Sjómannagarðinum í 
Ólafsvík og fékk Emanúel 
merkið afhent af félögum 
sínum í Lífsbjörgu, Emanúel á 
40 ára starfsafmæli á þessu ári. 
Emanúel  hóf að starfa með 
Björgunarsveitinni Sæbjörgu í 
Ólafsvík árið 1972. Árið 1974 
varð hann formaður sveitar-
innar og sinnti því starfi til 
ársins 1991. Tók Emanúel sér 
þá frí frá formannsstörfum, 
hann var þó yfirleitt mættur 
fljótlega á staðinn ef eitthvað 

bjátaði á. Tók hann aftur sæti í 
stjórn árið 1998 sem gjaldkeri 
og sinnti því starfi til ársins 
2007. Emanúel var fulltrúi í 
svæðisstjórn strax eftir stofnun 
svæðisstjórna og sat þar fram 
að sameiningu sveitanna Sæ -
bjargar og Bjargar árið 2007 þá 
sat hann einnig í stjórn 
Björgunarbátasjóðs Slysavarna-
félagsins á Snæfellsnei í nokkur 
ár eða þar til hann var lagður 
niður. Er Emanúel vel að merk-
inu komin enda hefur hann 
stjórnað stórum aðgerð um 
með miklum sóma og leyst verk 
sín vel og farsællega af hendi.

þa

Á 40 ára 
starfsafmæli

Fellihýsi til sölu
Til sölu vel með farið 8 feta Coleman Taos fellihýsi, 

árgerð 2003.
Meðfylgjandi er fortjald og 2 gaskútar.

 
Verð 650 þús.

 
Ath. Fellihýsið er staðsett í geymslu í Ólafsvík.

 
Upplýsingar veitir Sibba (dóttir Ingu á Jaðri) 844-4451

Gummi 844-4451 Í síðustu viku lauk 
leikjanámskeiði á vegum 
Víkings/Reynis. Þar hafa um 
það bil 50 börn á aldrinum 5 til 
12 ára með 7 umsjónarmönnum 
skemmt sér við margvísleg 
verkefni. Farið var á hestbak, í 
veiðiferð, fyrirtæki heimsótt. 
Farið í fjöruferð, fossferð og í 
hina ýmsu leiki. Að venju voru 
svo leikir og grill síðasta 

daginn. Fótboltanámskeið á 
vegum Víkings /Reynis hófst 
svo síðasta mánudag og 
stendur fram til 29. júní. Það er 
greinilegt að börnin hafa nóg 
fyrir stafni á þessum 
námskeiðum og hafa mikla 
ánægju af. Myndin er tekinn í 
sjómannagarðinum í Ólafsvík.

þa

Leikjanámskeiði 
lokið



Opinn fundur Hafrann-
sóknar  stofnunar um veiði ráð-
gjöf komandi fiskveiðiárs og 
starfsemi hennar fór fram á Klifi 
þann 18. júní. Jónar P. Jónas-
son kynnti rannsóknir á krabba-
tegundum, trjónu, bog og 
grjót  krabba, en þeir tveir fyrr-
nefndu hafa verið algengustu 
krabbar við íslandsstrendur, sá 
síðastnefndi fannst fyrst árið 
2006 og hófust rannsóknir árið 
2007, rannsóknir hafa leitt í 
ljós að honum fjölgar hratt og 
er orðin stærsta krabba teg-
undinn hér við land, finnst 
aðallega við vesturströnd lands-
ins, frá Reykjanesi og norður í 
Arnarfjörð á Vestfjörðum, 
einnig er útbreiðsla hans við 

austur strönd Bandaríkjanna. 
Kynntar voru einnig rannsóknir 
á beitukóng og hörpudisk og 
verða t.d. Engar veiðar leyfðar á 
hörpudisk á næsta fiskveiði ári 
og er það 10 árið í röð. Jóhann 
Sigurjónsson kynnti veiði ráð-
gjöfina á nytjastofnum við Ís -
lands strendur og kom fram að 
þorsk stofnin hefur styrkst 
mikið og leggur stofnunin til 
auknigu á þorsk kvóta úr 177 
þúsund tonnum í 196 þúsund 
tonn, lagt er til að ýsukvótinn 
verði skertur um 5 þúsund 
tonn, einnig mælir stofnunin 
með því að kvóti á ufsa, 
grálúðu, gullkarfa og síld verði 
aukin. 

sig

Á hverju ári heldur KSÍ 
æfingar á Laugarvatni fyrir 
stráka á eldra ári í 4. flokki þar 
sem öll félög landsins fá að 
senda einn leikmann. Skólinn 
fer fram á Laugarvatni undir 
handleiðslu landsliðsþjálfara 
Íslands. í skólanum hitta þau 
um 40 önnur ungmenni sem 
öll hafa verið valin af sínum 
félögum til þess að taka þátt. 
Þarna leynast oft framtíðar-
landsliðsmenn Íslands. Dagana 
18. til 22. júní fóru 4 strákar af 
Snæfelssnesi á þessar æfingar. 
Farið var frá Laugardalsvelli á 
mánudegi með rútu á 
Laugarvatn en þar tóku við 
æfingar undir stjórn Freys 
Sverrissonar landsliðsþjálfara 

U16 ásamt fræðslu og skiplagðri 
dagskrá einnig kom Gunnar 
Guðmundsson þjálfari U17 
sem gestaþjálfari. Leynigestur 
mætti í heimsókn eitt kvöldið 
til að hitta strákana og spjalla 
við strákana en það var Hjörtur 
Hermannsson hann spilar nú 
með PSV Eindhoven í Holandi 
en spilaði áður með Fylki. Þeir 
Kristófer James Eggertsson frá 
Reyni Hellis sandi, Svanlaugur 
Atli Jónsson frá UMFG, Leó Örn 
Þrastarson frá Víkingi Ólafsvík 
og Elías Björnsson frá Snæfelli 
voru hressir og ánægðir þegar 
þeir komu frá Laugavatni  
reynslunni ríkari. 

þa

Hafró fundar

KSÍ æfingar 
á Laugarvatni

 

Ólafsvík
Til sölu er 66,2 fm íbúð í parhúsi við Ólafsbraut 8. 
Íbúðin samanstendur af samliggjandi stofu og 
eldhúsi, baðherbergi, herbergi og geymslu. Hún 
er öll nýlega tekin í gegn. M.a. öll gólfefni, 
innréttingar, ra�agnir, gluggar   og þak. Góð 
staðsetning er á húsinu og stutt í alla þjónustu. 
Einnig kemur til greina leiga á íbúðinni. 

Ásett verð er kr 12,8 millj.  
 

Úrval gjafavara
 

Opið til kl. 22:00 alla daga vikunnar
 

Markaðurinn
Nesveg 5  -  Grundar�rði



Bökunarkartöflur 99kr/kg
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frá Kjötseli

Grill 
svínabógsneiðar   974 kr/kg

25%
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verð áður 1.298 kr

1.349 kr
kg   

Grill svínakótelettur
frá Kjötseli

góðir grannar

                                   Sparnaðartilboð helgarinnar 28. júní - 1. júlí       samkaupurval.is

frá Goða
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30%

afslá
ttu

r

399 kr
pk  

frosin, frá Coop
Spergilkálsblanda 750g

verð áður 1.798 kr

300g
X-tra Hindberja rúlluterta
199 kr

stk   

Ódýrt

BBQ 
kjúklingaleggir 769kr/kg

verð áður 1.098 kr

2.999 kr
kg  

úr kjötborði eða pökkuð fersk
Nautafilé með fitu

verð áður 3.998 kr

verð áður 259 kr

frá Ísfugli

...sjá fleiri tilboð og uppskriftir á samkaupurval.is

1.090 kr
kg  

frá Goðagrillsagaður
1/2 lambaskrokkur

verð áður 1.398 kr

30%

afslá
ttu

r Kryddpækill
úr appelsínu, 
límónu, kummini, 
oreganói, hvítlauk, 
steinselju,
timíani, eplaediki 
og sojasósu  
...sjá uppskrift  á
samkaupurval.is

Góð
kaup!

25%

afslá
ttu

r

Góð
kaup!

Grískar steiktar 
kartöflur með
24 hvítlauksgeirum,
dilli og sítrónu.
...sjá uppskrift 


