
Núna þegar líður á seinni 
hlutann á síldarvertíð í Breiða
firði og margir bátanna að 
verða búnir ef ekki búnir með 
kvótann er gaman að segja frá 
því að á stuttum tíma settu fjöl
veiðiskipin hvert metið af öðru 
á síldveiðum í Grundarfirði. 
Hákon EA fékk 1800 tonna kast 
fyrir hálfum mánuði og var það 
talið með stærsta kasti sem 

fjölveiðiskip hafði fengið en 
það met stóð ekki lengi því 
Heimaey VE fékk enn stærra 
kast í síðustu viku eða um 2000 
tonn. Hákon og Heimaey miðl
uðu báðir aflanum til fleiri 
skipa sem dældu úr nótinni. Á 
myndinni eru Vilhelm Þor steins
 son EA11 og Huginn VE55 á 
síldveiðum í Grundarfirði.
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Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Síldveiðum að ljúka
577. tbl - 12. árg. 22. nóvember 2012

Verslunin Hrund er komin í jólabúninginn. Full búð af fallegum og nytsamlegum vörum.
            vörurnar komnar aftur - Klassísk hönnun

Rauðvíns- og hvítvínsglösin - tær.
Vatns- og whiskyglös - hrímuð.
Ávaxtaskálar - stórar og litlar

Kökudiskar á fæti og flatir
Alvar Alto vasarnir 

og kertatýrur í mörgum litum

Opið virka daga 14 - 18 & laugardaga 14 - 16

Komið,
skoðið og njótið

Kátt er um jólin!



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

Um síðustu helgi varð vart 
við háhyrning sem rekið hafði 
upp í fjöru við höfnina í Rifi, 
ekki er vitað hvers vegna 
háhyrningurinn drafst en 
starfsmenn Hafró hafa tekið úr 
honum sýni og mælt lengd og 
ummál. Í ljós kom að þetta er 
tarfur en líklega ekki fullvaxinn, 
lengdin var 6,1 meter en full

vaxnir verða háhyrningstarfar 
allt að 10 metrar að lengd  og 
10 tonn að þyngd.

Í apríl í fyrra rak dauðann 
háhyrning á svipuðum slóðum 
og var hann heldur stærri eða 
um 6,5 metrar, það var líka 
tarfur.

jó Nemendur Grunnskóla Snæ
fells bæjar héldu upp á dag 
ís lenskrar tungu með ýmsum 
hætti. Á Hellissandi komu nem
endur saman á sal þar sem 
af hent voru verðlaun í smá
sagna samkeppni 1.4. bekkjar. 
Anja Huld Jóhannsdóttir fékk 
verðlaun fyrir söguna Tófan og 
systkinin sem bestu sögu 
nemenda 1. og 2. bekkja en 
Aníta Ólafsdóttir fyrir söguna 
Jólastress í  3.  4. bekk.  Margrét 
og Marteinn  nemendur 10. 
bekkjar komu og lásu úr 
bókunum sem þær fengu í 
verð laun. Aníta, Minela, Bene
dikt, Dawid, Fjóla Rún og Jason 
Jens, nemendur 4. bekkjar fóru 
í leikskólann Kríuból og lásu 
sögur fyrir nemendur þar. Í 
Ólafsvík var sett upp ljóðasýning 
á Dvalarheimilinu Jaðri. Sýn
ingin er afrakstur samvinnu 
verkefnavers í Ólafsvík og Átt
hagastofu Snæfellsbæjar, en 

ljóðin ortu nemendur 5. 8. 
bekkjar. Við erum ákaflega stolt 
af nemendum okkar og ljóst að 
innan skólans leynast án efa 
skáld framtíðarinnar. Ljóðin 
voru einnig hengd upp til sýnis 
í skólanum, m.a. á fallegt 
ljóðatré. Ýmis verkefni voru svo 
unnin innan hverrar bekkjar
deildar í tilefni dagsins. Á 
Lýsuhóli skemmtu nemendur 
hver öðrum með flutningi ljóða 
eftir Þórarinn Eldjárn og sungu 
Ókindarkvæði.  

eeá

Háhyrningur 
í Rifi

Dagur 
íslenskrar tungu

200 milljónir verða í fyrsta 
vinning á laugardaginn. Hlé 
varð á áskorendaleiknum, 
vonandi komum við honum 
sem fyrst í gang aftur. Með 
pepsídeildarsæti hefðum við 
haldið að áhuginn fyrir að 
styrkja starfið hjá félaginu í 
formi getrauna hefði aukist en 
því miður hefur áhug
inn  dregist verulega saman og 

sjaldan verið tippað eins lítið 
og á þessu ári, eða 0,7% af 
heildarsölu getrauna en árin á 
undan um 1,3%. Opið á laugar
dögum í Íþróttahúsinu frá 
11.00 til 13.00. Heitt kaffi á 
könnunni. Munið félags núm
er ið 355. Allir velkomnir. Áfram 
Víkingur.

Nefndinn. 

Nýverið var haldin keppni 
innan Unglingadeildarinnar 
Dreka sem starfar undir 
björgunarsveitinni Lífsbjörg 
um nýtt merki deildarinnar. 
Alls bárust 9 tillögur. Drekarnir 
kusu svo sjálfir um merkið. 

Heiðurinn að þessari stór
glæsilegu teikningu á Brimrún 
Birta Friðþjófsdóttir! 

Við viljum þakka öllum þeim 
sem þátt tóku kærlega fyrir. 

Umsjónarmenn Dreka

Risapottur

Nýtt merki Dreka

BLEK - TÓNERAR - TÖLVUVÖRUR



Sony og Canon kynning 
laugardaginn 24. nóvember kl. 10-18 

Frábær tilboð á sjónvörpum, myndavélum og prenturum. 

Sony 32" á 119.900 og 40" á 199.900

Minniskort fylgja öllum myndavélum 
og Canon kennslubók að auki með SLR vélum.

Glæsilegir kaupaukar þegar 
keyptar eru Biotherm vörur 
fyrir 7.500 krónur eða meira.

Snyrtifræðingar frá Biotherm aðstoða við val á snyrtivörum 
og kynna glæsilegar jólaöskjur og ýmis frábær tilboð. 
Boðið verður upp á kaffi og konfekt.

15%afsláttur af öllum BIOTHERM vörumá kynningu.

Vinnur gegn þreytumerkjum
áður en þau valda öldrun húðarinnar

Í APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR
Á FÖSTUDAG FRÁ 13 -18 

BIOTHERM KYNNING

félags eldri borgara í Snæfellsbæ 
verður sunnudaginn 25. nóvember

 í félagsheimilinu Klifi 
og hefst kl. 15

Margir góðir munir, kökur o.fl.
Einnig í boði heitt kaffi, súkkulaði, 

vöfflur og rjómi á kr. 600,-

Nefndin



Á mánudag voru liðin 45 ár 
frá því að Ólafsvíkurkirkja var 
vígð og 120 ár frá því að fyrsta 
kirkjan í Ólafsvík var tekin í 
notkun, haldið var upp þessi 
tímamót með guðsþjónustu á 
sunnudag. Hefðbundinn kirkju
kór fékk frí að þessu sinni en 
barnakórinn sem samanstóð af 
28 börnum sá um sönginn, 
nem endur úr Tónlistarskóla 
Snæ  fellsbæjar sáu um hljóð
færaleik í forspili og eftirspili.

Eftir guðsþjónustu bauð 
sóknar nefnd upp á  rjómatertur  
í tilefni dagsins og sáu ferm
ingar börn og foreldrar þeirra 
um það. Sigrún Baldursdóttir 
for maður sóknarnefndar 
Ingjalds hólskirkju færði Ólafs
víkur kirkju „hænur og geit“ en  
það eru gjafabréf þar sem að 
fjölskyldur í Afríku fá að njóta 
verðmæta gjafabréfsins. 

jó

Laugardaginn 17. nóvember 
héldu nemendur, í 10. bekk 
Grunnskóla Snæfellsbæjar, 
bingó í félagsheimilinu Röst. 
Þetta var liður í fjáröflun 
bekkjar inns fyrir útskriftarferð 
næsta vor.

Það er óhætt að segja að 
bæjar búar hafi tekið uppá
komunni fagnandi því húsfyllir 
var á bingóinu. Vinningarnir 
voru mjög glæsilegir enda fóru 
margir glaðir heim og aðrir 

vonandi ánægðir með skemmti
legan dag.  

Fjáröflun snýst alltaf fyrst og 
fremst um velvilja bæjarbúa og 
ættingja og í þessu tilviki einnig 
um velvilja fyrirtækja sem 
styrktu krakkana með vinn
ingum og hjálpuðu þeim að 
öðru leiti. 10. bekkur þakkar 
ykkur öllum fyrir stuðninginn 
og einnig kærar þakkir til ykkar 
sem tókuð þátt.

þa

Kirkjan 45 ára

Stofnfundur meistaraflokks 
kvenna á Snæfellsnesi var 
haldinn í íþróttahúsi Snæ
fellsbæjar í mánudaginn 19. 
nóvember. Alls mættu rúmlega 
20 manns á fundinn, leikmenn, 
stjórn og áhugafólk um kvenna
knattspyrnu á Snæfells nesi. 
Stjórn ina skipa Sveinn Þór 
Elinbergsson formaður, Kristinn 
Jónasson, Jónas Gest ur Jónas
son og Elínrós Jóns dóttir gjald
keri. Gunnar Örn Arnarson, 
framkvæmdarstjóri meistara
flokks karla VíkingsÓ, gegnir 
einnig því hlutverki í hinum 
nýstofnaða meistara flokki 
kvenna.

Á fundinum var farið yfir 
grundvöll og markmið með 
stofnun meistaraflokks kvenna 

og þjálfari kynntur til sögunnar. 
Björn Sólmar Valgeirsson mun 
gegna stöðu þjálfara en hann 
þjálfar nú þegar lungað úr 
hópnum sem kemur til með að 
spila með liðinu. Stuttlega var 
farið yfir samningsmál auk þess 
sem málefnalegar um  ræður 
voru um hvað nafn liðið muni 
bera. Var það einróma álit 
fundarmeðlima að notast skyldi 
við nafn Víkings.

Um næstkomandi helgi taka 
stelpurnar þátt í futsalmóti sem 
haldið verður í Ólafsvík þar sem 
liðið etur kappi við Breiðablik, 
Val og Þrótt R. Í kjölfarið verður 
gengið frá samningum við 
leikmenn auk þess sem æfingum 
verður fjölgað.

göa

Stofnfundur 
mfl. kvenna 

Flott bingó 

  HÚS TIL SÖLU

Grundargata 60, Grundarfirði 
297 fm. einbýlishús á tveimur hæðum byggt árið 
1979. Neðri hæð hússins er steinsteypt og sú efri úr 
timbri. Í húsinu eru tvær íbúðir. Efri hæð skiptist 
forstofu, eldhús, búr, stofu, fjögur svefnherbergi,  
baðherbergi og þvottahús. Góður sólpallur er út af 
stofu. Á neðri hæð er 60 fm. bílskúr og  íbúð sem 

skiptist í forstofu, hol, eldhús, tvö herbergi og baðherbergi. Auðveldlega mætti breyta 
húsinu í eina íbúð.    Verð 29.900.000,-. 

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. Gott útsýni er frá húsinu. Húsið þarfnast viðhalds. 

Verð 19.000.000,-. 

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



Trésmiðja Guðmundar Frið
rikssonar hefur í haust unnið 
við að byggja nýtt vigtarhús á 
Rifi. Fimmtudaginn 15. nóv em
ber var þeim áfanga náð að 
lokið var við að reisa húsið, af 
því tilefni var að sjálfsögðu 
flaggað og þeir sem að verkinu 
koma gæddu sér á kaffi og 

marsipantertu.
Áætlanir gera ráð fyrir að 

húsinu verði lokað og byrjað að 
kynda fyrir jól en stefnt er að 
því að húsið verði afhent 
fullbúið um miðjan febrúar 
2013.

jó

Það er kanski full snemmt 
fyrir marga að fara í miðjan 
nóvember í jólafrí, en það hefur 
einmitt áhöfninn á Steinunni SH 
gert. Báturinn var í Bol ungar vík 
og kom svo til Ólafs víkur þann 
12. og var þá bátur inn búinn að 
landa um 80 tonnum í 7 róðrum. 
Rifsari SH hefur líka verið þar og 
er búinn að landa 76 tonnum í 8 
róðrum. Aðrir dragnótabátar eru 
með margfalt minni afla og 
næstur á eftir þessum tveimur er 
Guð mundur Jensson SH sem er 
kominn með 17 tonn í 6 róðrum. 
Ólafur Bjarnasson SH var komin 
með 10 tonn í 4 en hætti á 
dragnót og fór á netin og er 
búinn að landa tvisvar sam  tals 
14 tonnum. Gunnar Bjarnas on 
SH er kominn með 15 tonn í 6, 
Esjar SH 11 tn í 4, Bára SH 6 tn í 
2, Sveinbjörn Jakopsson SH 5,5 
tn í 5 og svo Egill SH 4 tonn í 2 
og báturin hætti á dragnót og er 
kominn yfir á netin og hefur 
landað 4,2 tonnum eftir eina 
löndun. Greinilega mun betri 
afli á netin en í dragnótina.

Þessir tveir netabátar sem eru 
taldir upp að ofan eru einu og 
fyrstu SH netabátarnir í haust 
sem ekki eru á skötuselsveiðum 
því allir hinir SH netabátarnir 
eru ennþá á skötuselsveiðum. 
Magnús SH er komin með 46 tn 
í 8 róðrum, Bárður SH 18 tn í 6, 
Hafnartindur SH 11 tn í 5, Arn ar 
SH 8 tn í 3 og Katrín SH 4 tn í 3.

Mjög góð veiði hefur verið hjá 
smábátunum og reyndar eru 
nokkrir bátar komnir suður fyrir 
Snæfellsnes og landað þá á 
Arnarstapa, t.d Kristinn II SH, 
Særif SH og Tryggvi Eðvarðs SH, 
en Tryggvi Eðvarðs SH er 
kominn aftur í heimahöfn sína 
og er búin að landa 29 tn í 7 
róðrum. Er hann þó langt frá því 
að vera hæstur SH bátanna því 
það er nokkrir ofar en hann, t.d 
Brynja SH sem er með 33 tn í 6, 
Særif SH 38 tn í 6 og Kristinn II 
SH sem er hæstur með 43 tn í 6. 

Af öðrum bátum má nefna 
Kvika SH sem er með 24 tn í 5, 
Ingibjörg SH 14 tn í 4, Kóni II 
SH 13 tn í 4 og Guðbjartur SH 

13 tn í 1 og báturinn er ennþá á 
Skagaströnd og má kanski segja 
að hann sé fastur þar vegna 
mikilla snjóa og óveðurs sem 
hefur verið á því svæði til þess að 
hægt sé að sigla bátum í 
heimahöfn sína.

Minni bátarnir eru ekki margir 
en þó hafa bátar sverris
útgerðinnar fiskað vel og er 
Sverrir SH kominn aftur af stað 
eftir vélarbilun, eru bæði Glaður 
SH og Sverrir SH komnir með 
sitthvor 14 tonnin, Glaður SH 
eftir 4 róðra og Sverrir SH eftir 5 
landanir.

Trollbátarnir hafa fiskað vel, 
náð fullfermi, og er Helgi SH 
kominn með 97 tonn, Sóley SH 
94 tonn, Farsæll SH 87 tonn og 
Hringur SH 149 tonn allir eftir 
tvær landanir.

Stóru linubátarnir eru ennþá 
útum allt land og er Tjaldur SH 
með 178 tn í 3, Örvar SH 115 tn 
í 3, Gullhólmi SH 99 tn í 2, 
Grundfirðingur SH 87 tonn í 2 
og þar af landaði báturinn 63 
tonnum í Grundarfirði og er 
þessi löndun fullfermi hjá 
bátunum og með stærri 
löndunum hjá bátnum. Sax
hamar SH er með 86 tn í 2.

Balabáturinn Hamar SH er 
kominn með 65 tonn í 10 
róðrum og ákkúrat meðan að 
þessi pistill er skrifaður þá er 
Hamar SH nýbúinn að sigla 
framhjá Sandgerði á langri leið 
sinni frá Hornafirði og til 
heimahafnar sinnar á Rifi en 
þessi langa sigling tekur Hamar 
SH hátt í 30 klukkustundir. 
Hamars menn hafa verið fyrir 
austan í rúma 2 mánuði og 
landað á Djúpavogi hátt í 411 
tonnum. Samhliða þessu hafa 
miklir flutningar átt sér stað því 
að allur afli sem og allir balar 
hafa verið eknir frá Djúpavogi og 
til Rifs enn þessi vegalend er 
mjög löng eða 740 kílómetar 
eða 1480 kílómetrar fram og til 
baka.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Næstkomandi sunnudag, 25. 
nóv ember, verður haldinn stofn
fundur kjördæmisfélags Dögunar 
í Norðvestur kjördæmi og verður 
hann haldinn í Bjarkarlundi kl. 
1418. Í tilkynningu frá Dögun 
kemur fram að u.þ.b. 10% af 
skráðum félögum í Dögun koma 
úr þessu kjördæmi, eða 257 af 
2.253 félögum.

Á fundinum verður tekin 
ákvörð un um stjórnarkjör. Kos
ning í stjórn eða ákvörðun um 
póstkosningu, sem lokið yrði fyrir 
þriðjudaginn 11. desember.

Umræður verða um aðferðir 
um val á framboðslista í kjör
dæminu, sbr. 39. gr. laga Dögunar.

Félagsmenn eru hvattir til að 
kynna sér hvað Bjarkarlundur 
hefur upp á að bjóða, en nefna 
má að kvöldið fyrir fundinn fer 
fram villibráðarveisla á staðnum 
með tilheyrandi skemmtidagskrá 
og dansleik; ef fólk vill mæta á 
laugardeginum, hafa það gott og 
gista.

Félagsmenn eru að þessu og 
öðru leyti hvattir til að fylgjast vel 
með fréttum á www.xdogun.is og 
tölvupóstum. Atkvæðisrétt hafa 
skráðir félagsmenn Dögunar í 
kjör  dæminunýir félagar vel komn
ir. Hægt er að skrá sig á heim asíðu 
Dögunar www.xdogun.is.

Dögun fundar

Reisugilli

Aflafréttir

Nýir réttir á matseðli



Endurvinnslutunnan

Almenna tunnan
Í almennu tunnuna með 
svarta lokinu má setja:
Allan almennan heimilisúrgang, 
matarleifar, ka�korg, matarsmit-
aðan pappír og plast, samsettar 
umbúðir (áleggsbréf, ostabox, 
tannkremstúpur og �eira). 

Einnig glerílát, ryksugupoka, 
bleiur og dömubindi, úrgang frá 
gæludýrahaldi.

Í Endurvinnslutunnuna má setja 
eftirfarandi �okka: 

Endurvinnslutunnan er losuð á 
4 vikna fresti, íbúar eru hvattir til að 
vera duglegir að �okka - það er hagur okkar allra.

Almenna tunnan er losuð á tveggja vikna fresti.

Nú um helgina fór fram fyrri 
hluti riðlakeppninnar á Íslands
móti innanhús – hraðmót í fut
sal í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar. 
Var þetta fyrra mótið í B riðli 
karla en þar eru ásamt Víking 
Ólafsvík, UMF Grundarfjörður, 
Fylkir og Stálúlfur. Mikil 
stemm ing var og greinilegt að 
öll liðin ætluðu sér sigur í 
hverjum leik og ekkert annað. 
Það var Víkingur Ólafsvík sem 
endaði efst eftir að hafa unnið 

alla sína leiki. Myndin er tekin í 
leik Víkings við Grundarfjörð 
en ungir leikmenn Grundar
fjarðarliðsins gáfu allt í leikinn 
og áttu góða spretti á móti 
úrvalsdeildarliði Víkings Ólafs
víkur.

Seinni hluti riðlakeppninnar 
fer fram í Fylkishöllinni eftir 
hálfan mánuð, gaman verður 
að fylgjast með gengi okkar 
manna þá.

þa

Futsal



Víkingur/Reynir lenti í öðru 
sæti í körfubolta um helgina, en 
þá fór fram túrnering á Íslandsmóti 
í Briðli drengja í 7. flokk í 
Íþróttahúsi Snæfells bæjar. Liðin 
sem kepptu voru Fjölnir, ÍR, 
Hamar/Þór, Hruna menn og svo 
Víkingur/Reynir. Krakkarnir stóðu 
sig frábærlega vel unnu ÍR 33  27, 
Hruna menn 39  37 og Hamar/Þór 

55  22 í hörkuspennandi leikjum. 
Þau töpuðu svo fyrir Fjölni 29  
35. Fjölnir fer því upp í Ariðil en 
Víkingur/Reynir heldur áfram í 
Briðli. Körfuboltaráð barna hjá 
Víkingi/Reyni og krakkarnir voru 
að vonum mjög ánægð með 
helgina og vilja koma á framfæri 
kæru þakklæti til allra sem 
aðstoðuðu þau við túrneringuna.

þa

Yngri karfa

Gengið verður í hús í Ólafsvík 
sunnudagskvöld 25. nóvember 

og Lionsdagatölin boðin til sölu.

Visa-Euro    Debit-Kredit

Verð kr. 450,-

RafhlöÐuR í 
ReykskynjaRa

Um leið og lionsmenn bjóða dagatöl til sölu n.k. 
sunnudagskvöld munu þeir í samstarfi við TM bjóða 

íbúum Ólafsvíkur fríar rafhlöður í reykskynjara.

haPPaDRÆTTIsMIÐaR
Eins og undanfarin ár verður Lionsklúbbur Ólafsvíkur með 
leikfangahappadrætti fyrir börnin á aðfangadagsmorgun.

Miðar verða seldir um leið og dagatölin 
og er verðið kr. 300

Eins og áður 
fylgir tannkremstúpa 

hverju dagatali

lIOnsklÚBBuR
ÓlafsVíkuR

Það var nokkuð gott skor núna 
um helgina og voru hópar að fá 
tveggja stafa tölu í stigum. En til 
gamans ætla ég að bera árangurinn 
saman við stöðuna fyrir ári síðan 
þ.e. eftir 7 umferðir. Anton Ö sem 
núna er í 1. sæti var þá í því 
sjöunda. Litla ljónið var þá í 12. 
sæti en er komið núna í annað 
sætið. H.G. var í 1. sæti í fyrra en 
er núna í því þriðja. N1 virðist 
sýna stöðugleika því hópurinn var 
í sjötta sætinu fyrir ári en er núna 
kominn í það fjórða. Þeir roggnu í 
S.G. Hópnum sýna framfarir á 
milli ára því hópurinn er núna í 5. 
sætinu en var í því 16. fyrir ári 
(enda ekki nema von, það er ekki 
svo lítið búið að gefa þeim af 
hjálpartækjum fyrir tippið síðustu 
ár, hlaut að koma að framförum). 
Frænkan er á svipuðum slóðum 
og í fyrra. Stelpurnar á Kaffi 59 
sýna verulegar framfarir því þær 
fara úr 19. sætinu í það sjöunda. 
Meistararnir eru öllu hressari í ár 
en í fyrra og eru komnir í 10. 
sætið úr því fimmtánda. Þá sýnir 
Pétursson mikinn árangur fer úr 
neðsta sætinu í fyrra og í það 
ellefta núna (fengu reyndar 
þjálfara í ár). Púkarnir virðast 
dottnir niður af bitanum því þeir 
eru núna í 12. sætinu en voru í því 
fjórða fyrir ári (hvað segir Hallur 
við því að þær séu horfnar). 
Sæstjarnan er á betra skriði núna 
en í fyrra eins og Hjálmdís, sem 

hét þá Hjálmar en með sömu 
áhöfn. Bryggjupollarnir eru á 
svipuðum slóðum eins og 
venjulega. Nú G42 er eitthvað illa 
fyrirkallað um þessar stundir 
(sennilega jólastressið) því 
hópurinn er kominn í nítjánda 
sætið en var í fyrra í því áttunda. 
Þá kemur að stærsta fallinu í 
þessum samanburði, en það eru 
félagarnir í Grobbelear sem voru í 
2. sæti í fyrra en verma nú það 
tuttugasta (það hefur greinilega 
verið betra fæði um borð fyrir ári 
síðan, nú þurfa Bent og Hemmi 
að taka að sér matseldina og gefa 
kokkinum í nefið svo þetta batni). 
Strákarnir í brettunum hafa 
örugglega séð brettastaflann 
hærri en hann er núna, þremur 
brettum frá botni en voru átta í 
fyrra. Timon og Pumba fara niður 
um 10 sæti á milli ára. Nú Up the 
irons hreyfast nú ekki mikið á 
milli ára bara um eitt sæti úr því 
næst neðsta, í það neðsta þannig 
að þeir virðast hafa stöðugleika. 
Ég hef ekkert minnst á nýju 
hópana en þeir eru að gera góða 
hluti miðað við hina gömlu með 
alla reynsluna. Að lokum minni ég 
á getraunasölu UMFG á laugar
dagsmorgnu frá kl. 11:00 á Kaffi 
59 og svo er hægt að sjá stöðu
töfluna á heimasíðu Grundar
fjarðarbæjar.

Gummi Gísla

Up the irons 
tryggði sér botninn



TILVALIN
JÓLAGJÖF!

...sjá
uppskrift 

“Mangósulta
með engiferi

og kanil”

1.199kr/kg

verð áður 1.598 kr

...sjá nýja uppskrift 
“BLOODY MARY”

salsasósa
á hamborgarann

...á samkaupurval.is

Nýbakað á staðnum!
Maísbrauð    249kr/stk

Mangó 255kr/kg

verð áður 509 kr
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                                   Helgartilboð 29. október - 2. nóvember      samkaupurval.is                  

úr kjötborði eða pakkað ferskt
Úrvals nautafilé

3.198 kr
kg   

verð áður 3.998 kr

1.495 kr
kg   

Bayonnesskinka
frá Kjötseli

verð áður2.198 kr

896 kr
kg   

Reyktur grísabógur
frá Kjötseli

150 kr
stk   

Croissant með súkkulaði
frá Myllunni

verð áður 299 kr

50%

afslá
ttu

r

25%

afslá
ttu

r

32%

afslá
ttu

r

31%

afslá
ttu

r

30%

afslá
ttu

r

50%

afslá
ttu

r

frá Myllunni

verð áður 1.298 kr

                                   Helgartilboð 22. - 25. nóvember                   samkaupurval.is                  

verð áður 498 kr

úr kjötborði eða pakkað ferskt

Úrvals 
nautahakk

50%

afslá
ttu

r

TILVALINTILVALIN
JÓLAGJÖF!

...sjá
uppskrift 

““Mangósulta
með engiferimeð engiferi

og kanil”


