
Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Drengirnir í 4 fl. karla, 7 
mannabolta, í Snæfellsnesliðinu 
eru Íslandsmeistarar í ár og er 
meðfylgjandi mynd af þeim. 
Frábær frammistaða og sýnir að 
framtíðin er björt hjá unga 
fólkinu á Nesinu. 

Það eru ekki bara strákarnir í 
4. flokki sem eru að standa sig, 
3. flokkur kvenna hjá Snæ
fellsnes í knattspyrnu vann sér 
inn þátttökurétt í úrslitakeppni 
Íslandsmótsins. Stelpurnar 
gerðu sér lítið fyrir og unnu 9 
leiki í Íslandsmótinu í sumar og 
töpuðu aðeins 1. Markatalan 
var góð eða 41 mark skorað og 
aðeins 11 fengin á sig.

Fyrsti leikur í úrslitakeppn
inni verður við Fjölni á Ólafs
víkurvelli, föstudaginn 31. 
ágúst klukkan 18:00. Ef sá 
leikur vinnst spilar Snæfellsnes 
við KR eða Völsung um sigur í B 
úrslitum.

 Ef Snæfellsnes vinnur sinn 
leik á föstudaginn þá eru 
stelpurnar öruggar um að spila 
við Breiðablik og Þór um 
Íslandsmeistaratitilinn í knatt
spyrnu hjá 3. flokk kvenna. 

Sannanlega glæsilegur á  
rangur hjá stelpunum og við 
hvetjum alla til að mæta á 

Ólafsvíkurvöll á föstudaginn og 
hvetja liðið til sigurs.

Líklega hafa fleiri afrek verið 
unnin af okkar unga fólki á 
sviði íþróttanna í sumar án þess 
að að það hafi borist okkur til 
eyrna hér hjá Jökli. Frábær 
frammistaða hjá unga fólkinu.

Strákarnir í Grundar fjarðar
liðinu unnu sinn síðasta leik í 

riðlakeppninni og eiga eftir 
einn leik í sumar við Léttir úr 
Mosfellsbæ um sæti í nýrri 3. 
deild á næsta ári. Sá leikur 
verður í Borgarnesi á laugar
daginn kl. 12.00 og hvetjum við 
alla á nesinu til að mæta og 
hvetja strákana.

Víkingur Ó fór í Breiðholtið 
og lék við Leikni í grenjandi 
rigningu á föstudaginn var. Að 
sögn þeirra sem á horfðu höfðu 
Víkingar mikla yfirburði og 
skoruðu mark strax á 11. mín 
og var þar að verki  Arnar 
Sveinn. Þannig var staðan í 
hálfleik. Einhver værð kom yfir 
Víkingana í seinni hálfleiknum 
(ekki ókunn staða í sumar) og 
gengu Leiknismenn á lagið og 
náðu að jafna seint í leiknum 

og endaði leikurinn þannig, 
11. Það sem hjálpar Víkingum 
við að halda öðru sætinu er að 
Fjölnir, sem er í mestri baráttu 
um annað sætið og þar með í 
baráttu um að komast í efstu 
deild, tapaði sínum leik um 
helgina. Núna er deildin að 
verða æsispennandi bæði um 
annað sætið, en nokkuð ljóst er 
að Þór verður í efsta sæti og fer 
upp, og eins líka í neðri 
hlutanum um hvaða lið fellur. 
Þess skal getið að Víkingur er 
nú um það bil að slá stigametið 
frá í fyrra sem var 34 stig eins 
og flestir muna. Víkingar eiga 
næsta leik á Ísafirði á laugar
daginn og eitt er víst að þar 
verður tekið á því!

óhs

Íslandsmeistarar og fleira úr boltanum
565. tbl - 12. árg. 30. ágúst 2012

Bréfbera vantar á  Hellissandi
Íslandspóstur hf óskar að ráða bréfbera 

í 70% starf á Hellissandi og Rifi.
Í starfinu felst einnig að keyra út böggla á sama svæði.

Þarf að geta hafið störf 24. september 2012. 
Umsóknarfrestur er til  10. september 2012

Upplýsingar veitir afgreiðslustjóri í síma 825-1119



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

Haraldur Sigurðsson heldur 
úti fróðlegu bloggi sem nálgast 
má frá vefsíðu Eldfjallasafnsins 
www.eldfjallasafn.is. Á þriðju
dag skrifar Haraldur um 
Þúfurnar á Snæfellsjökli, sem 
eru hæstu tindar jökulsins, þar 
segir hann: „Hæstu tindar Snæ
fellsjökuls eru nefndar Þúfur
nar. Sú í miðju er hæst, eða 
1446 metrar. Þegar ég hef klifið 
Jökulinn þá hefur Þúfan nær 
undantekningalaust verið hulin 
ís og fönn, eins og fyrsta 
myndin sýnir. Hún var tekin á 
Jónsmessunótt í sumar. Þá var 
Þúfan kleif með því að höggva 
spor í ísinn, en þverbratt niður 
undir. En þegar ég flaug í þyrlu 

umhverfis topp Jökulsins hinn 
26. ágúst 2012 þá blasti önnur 
sjón við. Þúfan í miðjunni var 
nú nær alveg íslaus og jarðlögin 
komu vel í ljós, eins og kemur 
fram á seinni myndinni. Ég held 
að þetta sé ef til vill í fyrsta sinn 
að Þúfan er svo algjörlega 
afhjúpuð, enda bráðnar Jökull
inn nú hratt.  Nú gefst því tæki
færi til að kanna þessi jarðlög 
og fræðast frekar um gossögu 
Jökulsins. 

Sennilega eru hér aðallega 
rauðleit gjall og vikurlög, en ef 
til vill einnig hraunlög. 
Lögunum hallar til suðurs, í átt 
frá stóra gígnum, sem er rétt 
fyrir norðvestan Þúfurnar. Það 

eru nokkur áberandi ljós lög í 
Þúfunni. Það er freistandi að 
giska á að þau séu ef til vill 
trakít, en sú bergkvikutegund 
einkennir stóru sprengigosin 
þrjú, sem hafa orðið í 

Snæfellsjökli síðan ísöld 
lauk.  En nú ber að hætta öllum 
ágiskunum og bregða sér upp á 
Jökul til að kanna þetta nánar.“

www.eldfjallasafn.is

Jökulþúfa afhjúpuð

Einnig:
Dömujakkapeysur 
í 10 �ottum haustlitum.

Dömugallabuxur í 
mörgum sniðum.

Innanhússkórnir komnir!

Góðir Softshell útivistar-/skólaskór 
frá CATMANDOO í Finnlandi
Stærðir 28-39
Softshell bakpoki 
með tveimur hólfum fylgir

Saman á 8.990 kr.

Skólatilboð 9 holu Texas á Fróðárvelli þann 8. sept.
Mæting kl 16:30

Ræst út á öllum teigum kl. 17:00
Teiggja�r frá Landsbankanum

Vinningar fyrir fullt af sætum frá: Bylgjunni, H.H, Olis, 
N1 Ólafsvík og Hellisandi og Apóteki Ólafsvíkur.

Súpa og brauð í boði Hobbitans 
og Brauðgerðar Ólafsvíkur

Mótsgjald er 2.000 kr og rennur óskipt til líknarmála.
Skráning á staðnum.

Kalt á kantinum fyrir vægt verð.

Kveðjumót 
Gústa Geirs



Fyrir stuttu síðan héldu þau 
Guðbjörg Lilja Liljudóttir, Krist
inn Fannar Liljuson og Thelma 
Rut Þorvarðardóttir tombólu til 
styrktar Björgunarsveitinni  
Lífs    björg í Snæfellsbæ. Söfnuðu 

þau alls 3.500 krónum.
Af því tilefni var farið í 

heimsókn til björgunar sveita
manna þar sem  ágóðinn af 
tom  bólunni var afhentur á 
form  legan og virðulegan hátt.  

Það var við það tilefni sem einni 
mynd var smellt af afhend
ingunni, auk Guðbjargar Lilju 
eru þeir Guðbjartur og Davíð 
Óli á myndinni.

Að myndatöku lokinni var  
gengið um nýju björgunar
stöðina og skoðað bæði húsið, 
búnað og tæki sveitarinnar.

Við í björgunarsveitinni 
þökkum þeim að sjálfsögðu 
mikið og vel fyrir þeirra framtak.  
Munum við að sjálfsögðu sjá til 
þess að peningarnir verði 
notaðir í góðar þarfir.

Kærar kveðjur frá Björgunar
sveitinni Lífsbjörg Snæfellsbæ.

Björgunarsveitin styrkt

Bókasafn Snæfellsbæjar 
Opnunartími Bókarsafns Snæfellsbæjar verður frá 1 sept 2012 til 15 maí 2013: 

    Mánudagur frá kl. 16 til 18                                                              

                                Þriðjudagur frá kl. 10 til 13 og á kvöldin frá kl. 20 til 22 

                  Miðvikudagur frá kl. 16 til 18 

    Fimmtudagur frá kl. 10 til 13 

    Föstudagur frá kl. 13 til 15 

Allir velkomnir á Bókasafn Snæfellsbæjar, ársgjaldið er frítt .   Flestir 
ættu að geta fundið sér stund til að koma á Bókasafnið , enda opið á 
ýmsum tímum yfir vikuna.  Nýjustu skáldsögurnar, barna- og 
unglingabækurnar eru keyptar inn fyrir Bókasafnið .    

           Sjáumst á Bókasafni Snæfellsbæjar 

Klippið út og geymið

Þetta er gott atvinnutækifæri fyrir einstakling, góður sölutími framundan.
Ásett verð 5,6 millj.



Við byrjum

miðvikudaginn 5. september.

Þessar ungu stúlkur þær 
Björg Eva Elíasdóttir og Laufey 
Lind Sigurðardóttir héldu 
tombólu og færðu Rauða 

krossinum ágóðann sem var 
3.405 kr. Þeim eru færðar bestu 
þakkir fyrir framlag þeirra.

Tombóla

Núna líður að fiskveiðiára
mótunum þar sem kvóta 
verður úthlutað og svo til allur 
flotinn fer af stað. Nokkur 
gleði ríkir meðal kvótaeigenda 
því ákveðið var að auka þorsk
kvótann, en á móti kemur að 
ýsukvótinn verður skorin 
nokkuð niður.  

SH bátarnir hafa haft ansi 
hægt um sig núna.  Nokkrir 
dragnótabátar fóru af stað um 
miðjan mánuðinn og voru það 
Esjar SH sem var með 27 tn í 5 
róðrum, Sandvík SH sem var 
með 14 tn í 5, Guðmundur 
Jensson SH sem var með 29 tn 
í 4 mest um 10 tonn í róðri og 
Egill SH sem var með 11 tn í 2.

Makrílveiðar á handfærum 
hafa gengið mjög vel í sumar 
og er afli aflahæsta bátsins sem 
er Fjóla GK frá Keflavík orðin 
mun meiri heldur enn afli 
hæsta bátsins í fyrra, en Fjóla 
GK er kominn með í kringum 
160 tonn.  Sæhamar SH er 
annar hæstur bátanna og er 
kominn með 121 tonn í 34 
róðrum.  Fjóla SH sem er eini 
stálbáturinn á handfærum á 
makríl er kominn með 74 tn í 
27,  Ingibjörg SH 73 tn í 29,  
Mangi á Búðum SH 68 tn í 31, 
Litlihamar SH 60 tn í 26 og 
Álfur SH 61 tn í 39. Aflinn hjá 
Fjólu GK hefur dregið að sér 
bát frá Hornafirði og Vest
mannaeyjum og núna nýverið 
Álf SH.  Verður fróðlegt að sjá 
hvort að Álfur SH nái sömu 
mokveiðinni og Fjóla GK hefur 
náð.  Búið er að landa um 700 
tonnum og er því lítið eftir að 
kvótanum sem er um 850 tonn 

í handfærin.
Einn SH bátur er þó búinn 

að vera heldur betur að gera 
góða hluti núna í ágúst og er 
það nýlengdi Bíldsey SH.  
Báturinn sem var 15 bt var 
lengdur og er núna um 30 BT.  
Óskar skipstjóri á Bíldsey SH 
gerði heldur betur góðan túr 
um daginn því landað var úr 
bátnum 22,5 tonnum sem er 
nýtt Íslandsmet í afla hjá smá
báti.  Reyndar komu strax uppi 
efasemdir um hvort að Bíldsey 
SH eigi rétt á því að vera 
flokkaður með smá bátunum 
sem allir eru miðaðir við 15 
BT.  Bílsey SH er flokkuð sem 
krókaaflamarksbátur og fær því 
að vera með þeim á lista.  
Bíldsey SH byrjaði veiðar fyrir 
austan land og hefur núna fært 
sig norður til þess að ná í 
ýsuna og er báturinn núna 
aflahæstur smábátanna yfir 10 
BT á landinu.  Flott byrjun hjá 
Óskari á nýjum báti.

Nokkrir netabátar hafa verið 
að verið að veiðum og allir á 
skötuselnum.  Magnús SH er 
kominn með 38 tn í 7,  Kristinn 
SH 26 tn í 4,  Bárður SH með 
22 tn í 10, Birta SH 11 tn í 3, 
Katrín SH 12 tn í 7, Hafnar
tindur SH 13 tn í 9, Bóti SH 6 
tn í 5, Magnús Ingimarsson SH 
1,3 tn í 4 og Arnar SH sem hóf 
veiðar um miðjan ágúst er 
kominn með 5,4 tn í 3.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir



Frá Tónlistarskóla Grundarfjarðar

Kennsla hefst skv. stundaskrá 
mánudaginn 3. september.

Skólastjóri.

ATVINNA
Starfsmaður óskast í verslun.

Um er ræða: Almenn afgreiðsla, innkaup, 
skráningu á vörum á lager og �eira tilfallandi.

Tölvukunnátta mjög æskileg
Nánari upplýsingar gefur Árni Jón í síma 6941771

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á 
arnijon@arnijon.is

Umsóknarfrestur er til 7. september

Smiðjugötu 6, Rifi  -   436 6500  -  www.arnijon.is

Brimilsvallakirkja
Sunnudagurinn 2. september kl. 14.

Uppskeruhátíð og guðsþjónusta.

Eftir guðsþjónustu verða grillaðar pylsur 
og farið í leiki ef veður ley�r.

Fundir með fermingabörnum vetrarins 
og forráðamenn þeirra eftir guðsþjónustu.

Komum saman og eigum góða stund í helgidómnum.

Vinir í bata
Mannrækt – viltu bæta lífsgæðin?

Tólf spor – andlegt ferðalag 
í Ingjaldshólskirkju í vetur.

Kynningarfundur verður 
miðvikudaginn 5. september kl. 20.

Sjá nánar á nýrri heimasíðu kirkjunnar 
www.kirkjanokkar.is .

Sóknarprestur.

Pizzutilboð alla daga

Byrjum um helgina með 
Getraunastarfið. Þá er tilvalið 
fyrir gamla tippara að rifja upp 
gamla takta og nýja tippara að 
spreyta sig. Hugmyndir eru um 
nýjan leik sem kæmi í staðinn 
fyrir Áskorendaleikinn hann 
verður kynntur betur í næsta 
blaði og vonandi fær hann 
góðar undirtektir. Einnig 

viljum við mynna á að 
yngriflokkarnir fá 300 þús. af 
sölulaununum sem fást fyrir 
getraunirnar. Opnum á laugar
daginn kl 11.00 til 13.00. Heitt 
kaffi á könnunni. Munið 
félagsnúmerið 355. Allir vel
komnir. Áfram Víkingur.

Stjáni Tótu.

Getraunir



Stjórnarkonur í Kvenfélagi 
Hellis sands komu í heimsókn í 
síðustu viku og færðu nem
endum Grunnskóla Snæ fells 
bæjar á Hellissandi ýmis útil
eikföng: Mikado, krikketsett, 

kubb spil og hoppibolta. Nem
endur voru himinlifandi því nú 
er meira við að vera í frí
mínútum. Við þökkum kven
félagskonunum kærlega fyrir 
góðar gjafir.

Allskonar farartæki koma við 
í Hraðbúðinni á Hellissandi  N 
1. Mikið hefur verið um ferða
fólk í sumar og það ferðast á 
mörgum gerðum farar
tækja.  Það brá þó til einstaks 
viðburðar í síðustu viku.  Nú 
komst tækið ekki að afgreiðslu
dælunni, færa  varð eldsneytið 

til þess í brúsum. Hér var á 
ferðinni þyrla og fólk  frá 
Liechtenstein og farþegarnir að 
skoða landið okkar og taka af 
því myndir. Þeir flugu vítt og 
breytt um Vesturland og komu 
fimm sinnum í Hraðbúina til að 
fá þjónustu og bensín.

Leikföng frá 
Kvenfélaginu

Ekki allir á bílumAtvinna
Leitað er að hressum, ábyrgum karlmanni, 18 ára eða eldri til þess 
að starfa á Gufuskálum, þar sem er skammtímavistun fyrir fötluð 
börn og ungmenni á Snæfellsnesi. Starfið felst í vaktavinnu tvær 
helgar í mánuði á tímabilinu 1. september 2012 til 31. maí 2013.

Einnig er leitað að hressum, ábyrgum karlmanni, 18 ára eða eldri til 
þess að starfa við liðveislu með skjólstæðingi Félags- og skólaþjó-
nustunnar. Með liðveislu er átt við persónulegan stuðning og 
aðstoð sem einkum miðar að því að rjúfa félagslega einangrun.

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst!

Laun greidd skv. samningum 
Starfsmannafélags Dala- og Snæfellsnessýslu.

Frekari upplýsingar veitir Berghildur Pálmadóttir í síma 430-7800 eða á 
netfanginu berghildur@fssf.is

Umsóknir berist Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga
Klettsbúð 4,  Hellissandi sími 430 7800 eða á netfangið berghildur@fssf.is

Nú er frábæru sumri tekið 
að halla, haustið að taka við 
með sínum sjarma og þá 
lokum við stöllurnar í Gamla 
Rifi. Eins og venjulega lokum 
við 31. ágúst og viljum þakka 
ykkur öllum sem leið áttu til 
okkar í sumar fyrir komuna án 
ykkar værum við ekki.

Mikill ferðamannastraumur 
lá hingað til Snæfellsbæjar í 
sumar og mikil ánægja var með 
tjaldstæðin hér. Við aðilar í 

þjónustustörfunum höfum 
einnig fengið okkar skerf af 
lukkulegum ferðalöngum og 
er það okkur til framdráttar ef 
gestirnir fara heim með 
jákvæða og notalega tilfinningu 
af svæðinnu.

Kæru bæjarbúar enn er 
tækifæri til að líta við í Gamla 
Rifi í kaffi eða súpu og svo 
komum við gallvaskar að ári.

Anna Þóra og Sigga Magga

Gamla Rif 
þakkar fyrir sig



Bikarmót hestamannafélaga á 
Vesturlandi var að þessu sinni 
haldið af Snæfellingi.  

Mótið var haldið í Stykkis
hólmi laugardaginn 25. ágúst. 

Yfir 80 skráningar voru á 
mótið.  Mótið er einstaklings
keppni en einnig stigakeppni á 
milli hestamannafélaga á 
Vesturlandi.   Sérstaka athygli 
vakti óvenju góð þátttaka í 
fimmgangi unglinga og í yngri 

flokkum almennt.  Helsti 
styrktar aðili mótsins var 
Hringhótel, Hótel Stykkis
hólmur en auk þess að koma 
veglega að kostnaði við mótið 
gaf Hringhótel, Hótel Stykkis
hólmur stigahæsta knapa 
mótsins gistingu fyrir tvo og 
jólahlaðborð fyrir tvo og varð 
mikil barátta um þennan 
veglega vinning.  Árangur á 
mótinu var eftirfarandi.

 
Stigahæsti knapinn: Lárus Hannesson, Snæfelling
Samanlagður fjórgangssigurvegari: Halldór Sigurkarlsson,  Skugga
Samanlagur fimmgangssigurvegari: Styrmir Sæmundsson,  Glað

 

Samanlagðir sigurvegarar úr yngriflokkum
Ungmenni fjórgangur  Klara Sveinbjörnsdóttir,  Faxa 
unglingar  fimmgangur  Ólafur Þorgeirsson,  Skugga 
unglingar  fjórgangur  Guðný Margrét Siguroddsdóttir,  Snæfelling 
börn fjórgangur  Fanney O. Gunnarsdóttir,  Snæfelling 
 

 

Stigasöfnun liðanna 
1  Snæfellingur 108 stig
2  Faxi  98 stig
3  Skuggi  94 stig
4  Dreyri  32 stig
5  Glaður  18 stig

Fjórgangur
Barnaflokkur
1  Fanney O. Gunnarsdóttir / Sprettur frá Brimilsvöllum     5,87
2  Arna Hrönn Ámundadóttir / Bíldur frá Dalsmynni      5,57
3  Aron Freyr Sigurðarson / Svaðilfari Frá Báreksstöðum     5,37
4  Gyða Helgadóttir / Gnýr frá Reykjarhóli      5,33
5  Berghildur Björk Reynisdóttir / Óliver frá Ánabrekku    3,80
 
Unglingaflokkur
1  Guðný Margrét Siguroddsdóttir / Lyfting frá Kjarnholtum 6.63
2  Borghildur Gunnarsdóttir / Gára frá Snjallsteinshöfða 1   5,88
3  Viktoría Gunnardóttir / Vígar frá Bakka      5,67
4  Axel Ásbergsson / Sproti frá Hjarðarholti     5,34
5  Konráð Axel Gylfason /  Hlynur frá Leysingjastöðum     5,25
 
Ungmennaflokkur
1  Klara Sveinbjörnsdóttir / Óskar frá Hafragili      6,10
2  Hrefna Rós Lárusdóttir / Krummi frá Reykhólum    5,63
 
1. flokkur
1  Randi Holaker / Skáli frá Skáney       6,20
2  Halldór Sigurkarlsson / Erró frá Króki      6,10
3  Haukur Bjarnason / Soldán frá Skáney      5,93
4  Lárus Hannesson / Hnokki frá Reykhólum     5,37
 

Tölt
Barnaflokkur
1  Aron Freyr Sigurðarson / Svaðilfari Frá Báreksstöðum     6,22
2  Fanney O. Gunnarsdóttir / Sprettur frá Brimilsvöllum     6,11 
3  Gyða Helgadóttir / Gnýr frá Reykjarhóli      5,61
4  Arna Hrönn Ámundadóttir / Bíldur frá Dalsmynni      5,44
5  Berghildur Björk Reynisdóttir / Óliver frá Ánabrekku    4,61
 

Unglingaflokkur
1  Guðný Margrét Siguroddsóttir / Lyfting frá Kjarnholtum 6,78
2  Svandís Lilja Stefánsdóttir / Glaður frá Skipanesi     6,44
3  Viktoría Gunnarsdóttir / Vigar frá Bakka      6,00
4  Atli Steinar Ingason / Diðrik frá Grenstanga      6,00
5  Konráð Axel Gylfason / Mósart frá Leysingjastöðum II     5,89
 
Ungmennaflokkur
1  Klara Sveinbjörnsdóttir / Óskar frá Hafragili      6,50
2  Hrefna Rós Lárusdóttir / Krummi frá Reykhólum    5,61
 
1. flokkur
1  Siguroddur Pétursson / Hrókur frá Flugumýri     7,72
2  Randi Holaker  / Soló frá Skáney       6,72
3  Haukur Bjarnason / Soldán frá Skáney      6,61
4  Halldór Sigurkarlsson / Nasa frá Söðulsholti     6,61
5  Lárus Ástmar Hannesson / Hnokkir frá Reyhólum     6,11

Fimmgangur 
Unglingaflokkur
1  Svandís Lilja Stefánsdóttir / Prins frá Skipanesi     6,26
2  Konráð Axel Gylfason / Fengur frá Reykjarhóli    5,87
3  Þorgeir Ólafsson / Sólbrá frá Borgarnesi       5,37
4  Gyða Helgadóttir / Víðir frá Holtsmúla      5,12
 

1. flokkur
1  Haukur Bjarnason / Laufi frá Skáney      6,93
2  Lárus Hannesson / Atlas frá Lýsuhóli     6,62
3  Styrmir Sæmundsson / Ása frá FremriGufudal     5,93
4  Ámundir Sigurðsson / Tilvera frá SyðstuFossum     5,67
5  Klara Sveinbjörnsdóttir / Abel frá Hlíðarbergi     5,48
 

Gæðingaskeið
Unglingaflokkur
1  Konráð Axel Gylfason / Vænting frá Sturlureykjum      6,58
2  Þorgeir Ólafsson / Sólbrá frá Borgarnesi       4,79
 
1. flokkur
1  Styrmir Sæmundsson /  Ása frá Fremri Gufudal     7,67
2  Ámundir Sigursson  /  Tilvera frá SyðstuFossum     5,88
3  Lárus Ástmar Hannesson  /  Atlas frá Lýsuhóli     5,58
4  Haukur Bjarnason /  Laufi frá Skáney      4,96
5  Gunnar Tryggvason / Galsi frá Brimilsvöllum     4,58
 
 

Skeið 100m (flugskeið)
1  Styrmir Sæmundsson / Skjóni frá Stapa     7,64
2  Konráð Axel Gylfason / Vænting frá Sturlureykjum 2     8,04
3  Ámundi Sigursson / Tilvera frá SyðstuFossum     8,63
4  Gunnar Tryggvason / Galsi frá Brimilsvöllum     9,24

 Bikarmót hestamanna á Vesturlandi

Lið Snæfelling ásamt mótsstjóra, formanni með bikarinn og stigahæsti 
knapinn með sín verðlaun. Myndina tók Gunnar Sturluson



Nautasnitsel
úr kjötborði eða pakkað ferskt

Ananassalsa

  1 ananashöfuð, skorið í litla teninga 
  1 bolli agúrka, skorin í litla teninga
  1 poblanopipar, saxaður
  1 knippi fersk steinselja, söxuð
  safi úr 1 límónu
  salt og nýmulinn pipar

Setjið hráefnin í skál og veltið. 
Hellið límónusafanum yfir.
Saltið og piprið.
Geymið salsað í ísskál í a.m.k. 1 klst
aður en það er borið fram.

...sjá fleiri góðar uppskriftir á
samkaupurval.is

Stór bláber 250g
frosin, frá Coop

   298kr/pk

verð áður 489 kr
Ódýrt

Ferskur heill ananas 175kr/kg

verð áður 349 kr

 1.679kr/kg

verð áður2.398 kr
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                                   Helgartilboð 30. ágúst - 2. september       samkaupurval.is                  

úr kjötborði eða pakkað ferskt
Nautainnralæri

2.572 kr
kg   

verð áður 3.298 kr

142 kr
stk   

Nautaborgarar 120g
úr kjötborði eða pakkaðir ferskir

verð áður 219 kr

296 kr
pk   

Hvítlauksbrauð, gróft
2 stk, 350g, frosin, frá Coop

verð áður 389 kr

1.399 kr
kg   

Kalkúnagrillsneiðar
frá Ísfugli

verð áður 1.998 kr
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