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Skemmtilegt héraðsmót HSH
Árlegt héraðsmót HSH í frjáls
um íþróttum innanhúss var
haldið í íþróttahúsinu Stykkis
hólmi laugardaginn 29. mars
2014.
Keppendur voru um 40 tals
ins, aldursdreifing var þannig
að í flokkum 8 ára og yngri og
9-10 ára voru 16 þátttakendur,
stelpur og strákar. Það er
frekar fátt miðað við fyrri ár,
þar sem yngstu hóparnir hafa
verið fjölmennastir. Í flokkum
11-12 ára og 13-14 ára voru 20
keppendur og síðan voru 4 eldri
keppendur; tveir 16 ára, einn 17
ára og einn tvítugur. Til fróðleiks
má nefna að síðustu árin hefur
HSH ekki oft átt keppendur á
mótum, sem eru yfir 16 ára aldri.
Allir flokkar kepptu í 35 m
spretthlaupi, langstökki með
atrennu og langstökki án at
rennu. Níu ára og eldri kepptu
auk þess í hástökki og hjá 11 ára
og eldri bættist kúluvarp við.
Mótið gekk mjög vel fyrir sig

undir vaskri stjórn Guðnýjar
Jakobsdóttur mótsstjóra og dug
legra foreldra og fleiri sem sáu
um mælingar, skráningu og að
allt gengi vel fyrir sig.
Allir 10 ára og yngri fengu
þátttökuverðlaun en veitt voru
verðlaun fyrir efstu sæti í flokk
um 11 ára og eldri. Í þeim
flokku m eru því miður fáir
í hverjum flokki, jafnvel svo
að dugar ekki alltaf til að fylla
verðlaunasætin, gull, silfur og
brons. Þar eiga Snæfellingar
verk að vinna, að auka þátttöku
unglinga í frjálsum íþróttum. Við
verðlaunaafhendinguna naut
HSH aðstoðar sonar Guðnýjar
mótsstjóra, Brynjars Gauta Guð
jónssonar, knattspyrnumanns
úr Breiðuvík , sem kominn var
á mótið að styðja yngri systur
sína. Brynjar leikur nú með ÍBV
og hefur verið í U21 landsliðinu.
Hann var á yngri árum liðtækur
frjálsíþróttamaður og á ennþá
allnokkur héraðsmet sem ekki

hafa verið slegin, t.d. í hástökki,
langstökki, þrístökki, spjótkasti
og kúluvarpi 13-14 ára pilta,
innan- og utanhúss. Við trúum
því að frjálsíþróttirnar á sínum
tíma hafi hjálpað Brynjari að
verða enn betri og fjölhæfari

Ferminga- og páskavörur.
Málshátta-,
tilvitnanaog orðabækur.

Spennandi vörur frá
meistarakokknum
Jamie Oliver.

fótboltamaður.
HSH vill þakka þátttakendum
á mótinu, aðstandendum þeirra
og öðrum gestum fyrir komuna,
mótsstjóra og öðrum sem lögðu
hönd á plóginn er þakkað kær
lega fyrir þeirra framlag.

Krummahálsmen ásamt
skarti frá Aurum og Fríðu.

Glæsilegar flugtöskur, töskuvogir, merkispjöld,
símahulstur, kíkirar, úr og skart.

Ath.

Nú ætlum við að selja upp lagerinn
af Furstynju og Natalíu stellum
frá Tékkkristal vegna verðhækkana.
Okkar verð eru frá 2011!

Ræsi endurnýjuð
Í síðustu viku var veginum
um Fróðárvaðal lokað þegar
Vegagerðin lét skipta um ræsi, á
meðan var ekið um hjáleið sem
lá um gamla Bugsveginn.
Ræsið er komið til ára sinna,
vegurinn var gerður árið 1987 og
voru rörin sett niður þá, þau eru
því orðin rúmlega 26 ára gömul,
verður það að teljast ágætis
ending. Vegurinn var hinsvegar
tekinn í notkun árið 1988.
Ekki mátti bíða lengur með
að skipta rörunum út því að
botninn var alveg farinn og vatn
farið að grafa undan ræsinu.
TS Vélaleiga sá um verkið ásamt
starfsmönnum Vegagerðarinnar.
jó

Snjóaði í kaf
Kátir púllarar

Það er ekki tekið út með
sældinni að vera með heilsárs
ferðaþjónustu á Snæfellsnesi.
Það fengu þeir feðgar Þór
Magnússon og Ægir Þór Þórs
son að upplifa þegar opið niður
í Vatnshellir fór á kaf í snjó á
dögunum. Mikil snjókoma
var á sunnanverðu nesinu og
vonskuveður. Var snjórinn svo
mikill að einungis rétt sást í efstu
tröppurnar sem liggja niður
að hellisopinu. Feðgarnir létu
þetta ekki á sig fá og mokuðu

göng niður að opinu svo að
ferðamenn gætu fengið að njóta
hellaferðar.
Ægir og Þór hafa eins og
flestum er kunnugt boðið
upp á ferðir í Vatnshelli en
nú hafa þeir aukið framboð
afþreyingar í sveitarfélaginu
með því að bjóða einnig upp
á gönguferðir á Jökulinn, hægt
er að nálgast allar upplýsingar
á heimasíðunni www.glaciers.is
þa

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími: 436 1617

Það hefur ekki farið framhjá
neinum sem fylgist með enska
boltanum að Liverpool er á
mikilli siglingu þessa dagana og
er nú í efsta sæti deildarinnar.
Þessi frammistaða liðsins hefur
alveg ótrúleg áhrif á mannlífið
í bænum, margir sem ekki
hafa brosað í mörg ár ganga
nú um með brosið aftur fyrir
hnakka og reita af sér brandara.
Sumir jafnvel fullyrða að afköst
á sumum vinnustöðum hafi
aukist til muna vegna þessa.
Allt er þetta gott og jákvætt
og verður vonandi svona
áfram. Undanfarna vetur hafa
áhugamenn um fótbolta komið
saman á RúBen til að horfa á
knattspyrnuleiki, en þar er

aðstaðan mjög góð, þar eru tveir
flatskjáir auk myndvarpa. Að
öllu jöfnu er vel mætt til að horfa
á leiki en fer þó eftir gengi liða.
Mikil og skemmtileg stemmning
skapast er menn koma saman
og horfa á leik og skiptar
skoðanir um hitt og þetta, þó
sérstaklega dómgæsluna sem
menn geta aldrei verið sammála
um frekar en snjómoksturinn.
Meðfylgjandi mynd er tekin er
Liverpool valtaði yfir Tottenham
eins og einn viðstaddra sagði.
Svo mikill var fögnuður manna
að einn fór haltur heim eftir
leikinn. Allt þetta er hið besta mál
og skapar góða og skemmtilega
stemmningu í bænum.
Gummi Gísla

Landsleikur

Ísland - Austurríki
Starfsmaður óskast
Starfsmaður óskast tímabundið á leikskólann Krílakot.
1 x 100 %. Vinnutími kl. 8:00-16.00.
Um er að ræða tímabundna vinnu
frá 14. apríl – 3. júlí 2014.

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir í 3. mgr. 6. gr: „Óheimilt er að ráða til
starfa við leikskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum
XXII. kafla almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð
eða heimild leikskólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá.“

Gylfi Scheving var einn af þeim fyrstu sem tryggði sér miða á landsleikinn um
helgina úr hendi Björns Hilmarssonar hjá Olís en salan hefur gengið mjög vel.

Mikil eftirvænting er í sam
bandi við landsleikinn í hand
bolta nk. laugardag á milli
Íslendinga og Austurríkismanna.
Engin spurning er að þetta er
stórviðburður í bæjarfélaginu
sem margir vilja upplifa en það
er ekki á hverjum degi sem
landsleikur er haldinn í hinu
glæsilega íþróttahúsi okkar.
Um kl 10.30 á laugardaginn
verða menn frá HSÍ með léttar
æfingar fyrir krakka í Íþrótta
húsinu en um kl 14.00 koma
svo bæði liðin með rútu í
bæinn. Stuttu seinna gefa
þeir kost á að hitta þá sem
vilja fá eiginhandaráritanir og
verða þeir vafalaust margir
sem verða ánægðir með það.
Í hálfleik verður skemmtileg

uppákoma með áhorfendum
og leikmönnum og veglegur
vinningur er í boði.
Það er ástæða að þakka stjórn
HSÍ fyrir þessa ákvörðun að halda
leikinn hér og við bjóðum að
sjálfsögðu bæði liðin velkomin
og við Austurríkismenn segjum
við: HERZLICH WILLKOMMEN.
Fjölmargir hafa tryggt sér miða
í forsölu en miðar eru til sölu
hjá Olís í Ólafsvík og einnig
verða seldir miðar fyrir leik í
Íþróttahúsinu ef eitthvað verður
eftir. Leikurinn hefst kl 16.00.

Upplýsingar gefur Inga og Hermína í síma 4336925
eða sendið póst á netfangið leikskolar@snb.is.
Umsóknarfrestur er til 10. apríl 2014.

Gott hal

Áfram Ísland
og góða skemmtun.

Hellissandur
Hraunás 2 er einbýlishús á einni hæð byggt úr
timbri 1981. Það er 110,2fm og skiptist í forstofu,
hol, rúmgóða stofu, eldhús, baðherbergi,
þvottahús og þrjú herbergi. Á forstofu, holi og
eldhúsi eru flísar á gólfi en á stofu og einu
herbergi er parket. Á tveimur herbergjum og
baði er dúkur á gólfi. Geymsluloft er yfir húsinu.
Umhverfis húsið er stór lóð. Húsið er á mjög
góðum stað á Hellissandi.
Óskað er eftir tilboði í eignina.

Loksins þegar veður lægði í
síðustu viku voru aflabrögð góð.
Var mjög góð veiði á öll veiðarfæri
að línunni undanskilinni. Hafa
nokkrir línubátar þess vegna
farið í Grindavík og hafa þeir
fiskað vel þar. Myndin er fengin
af fésbókarsíðu Matthíasar
SH en strákarnir um borð
tóku hana þegar þeir fengu
20 tonna hal á föstudaginn.
Þann daginn lönduðu þeir 32
tonnum, þennan saman dag
landaði Hafnartindur SH tvisvar
sinnum samtals 17 tonnum en

það er mesti afli sem þeir bræður
Kristmundur og Baldvin hafa
fengið í einum róðri. Einnig
landaði Bára SH tæpum 20
tonnum í þremur löndunum
þennan dag. Magnús SH er
búinn að fara 8 róðra þegar
þessi frétt er skrifuð, frá því hann
kom úr breytingum. Hefur hann
í þeim fengið tæp 200 tonn og
fer því vel af stað.
Hrygningarstoppið er nú
hafið og því ljóst að bátum á sjó
við Snæfellsnes fækkar nokkuð
á meðan á stoppinu stendur.
þa

Tóku þátt í
Nótunni
Bæjarmálafélagið Samstaða
Grundarfirði
auglýsir
Nótan - uppskeruhátíð tón
listar
s kóla er nú haldin í
fimmta sinn. Nótan fer fram
í þremur hlutum: Innan ein
stakra tónlistarskóla, á svæðis
tónleikum á fjórum stöðum út
um land 1.-15. mars og með loka
hátíð á landsvísu í Eldborgarsal
Hörpu sunnudaginn 23. mars.
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
tók þátt í Nótunni og þann
8. mars voru svæðistónleikur
Vesturlands í Borgarnesi. Tveir
nemendur ásamt kennurum
tóku þátt í svæðistónleikunum,
Bjarni Arason og Dariusz Dubaj.
Bjarni flutti lagið „Turkish
Rondo“ eftir W. A. Mozart á

saxófón, meðleikari hans var
Evgeny Makeev á píanó. Dariusz
spilaði lagið „Waltzes“ eftir J.
Straus á píanó, meðleikari var
Valentina Kay.
Þeir Bjarni og Dariusz stóðu
sig vel og var boðið að spila í
Hörpu þann 23. mars sl., vegna
veikinda gat Bjarni ekki þegið
boðið en Dariusz lék á píanó í
Hörpunni.
Valentina Kay skólastjóri
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
vill koma á framfæri þakklæti
til foreldra og aðstandenda
nemenda sem þátt tóku í
Nótunni.

ATVINNA

Ræstitæknir/húsvörður óskast í hlutastarf
fyrir sumarhús nálægt Hellnum
Reyndur ræstitæknir/húsvörður óskast í hlutastarf fyrir 4ra herbergja
sumarhús nálægt Hellnum.
Reynsla æskileg, grunnkunnátta í ensku nauðsynleg, góð laun í boði.
Vinnudagar fara eftir bókunum.
Athugið: viðkomandi verður að hafa aðgang að eigin þvottavél til að þvo
rúmföt, og geta sinnt smávægilegum viðgerðum og viðhaldi.
Nánari upplýsingar gefur Hjalti í síma 616-9090 eða á hjalti@sfn.is

jó

Kynning á L - lista fólksins fer fram
í kvöld, fimmtudagskvöld,
í Sögumiðstöðinni kl. 20:00.
Kaffi á könnunni
Frambjóðendur L listans - Lista fólksins

Hjúkrunarrýmum
fjölgar á Jaðri

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 261. FUNDUR
Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar,
fimmtudaginn 3. apríl 2014 og hefst hann
í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Ársreikningur Snæfellsbæjar og stofnana hans fyrir árið 2013. 		
Fyrri umræða.
2) Fundargerð 82. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar, 		
dags. 25. mars 2014.

Þau ánægjulegu tíðindi
hafa orðið hjá okkur að frá og
með 1. apríl 2014 þá fjölgar
hjúkrunarrýmum á Jaðri úr 10
í 11, en þetta var staðfest í bréfi
frá Velferðarráðuneytinu þann
20. mars síðastliðinn.
Til upprifjunar þá hefur það
verið baráttumál hjá okkur
í Snæfellsbæ að ríkið stæði
við samning um að fjölga
hjúkrunarrýmum á Jaðri úr
10 í 12 eins og samið var um
þegar ákvörðun var tekin um
að byggja nýtt hjúkrunarheimili
við Jaðar. Þrátt fyrir samninga
hefur ekkert gengið þar til nú
að fá þessa leiðréttingu á fjölgun
hjúkrunarrýma þó að í bili sé
ekki gengið alla leið eins og um
var samið, en ég bind vonir við
að svo verði mjög fljótlega.
Það hefur farið mikill tími
hjá okkur í Snæfellsbæ að sækja
þetta mál og verð ég að hrósa
núverandi heilbrigðisráðherra
Kristjáni Þór Júlíussyni fyrir hans

framgöngu í málinu. Einnig verð
ég að nefna það að undirritaður
hefur notið góðs stuðnings
alþingismanna í kjördæminu til
að ná þessu fram.
Fjölgun hjúkrunarrýma þýðir
það að nú getum við tekið
fleiri einstaklinga inn og stytt
biðlistann hjá okkur sem er
jákvætt auk þess verður þetta
til þess að draga úr rekstartapi af
starfseminni á Jaðri með bættri
nýtingu sem er einnig jákvætt.
Starfsemin á Jaðri er afar
mikilvæg fyrir íbúa Snæfellsbæjar
og sú ánægjulega þróun að
flestir þeir sem þurfa þjónustu á
hjúkrunarheimili/dvalarheimili
í Snæfellsbæ, sækjast eftir því
að komast á Jaðar umfram aðra
staði t.d. á höfuðborgarsvæðinu
eins og var töluvert um hér á
árum áður.
Kristinn Jónasson,
bæjarstjóri

3) Fundargerð 111. fundar hafnarstjórnar Snæfellsbæjar, 		
dags. 31. mars 2014.
4) Fundargerð 139. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga, 		
dags. 4. mars 2014.
5) Fundargerð 45. stjórnarfundar Jeratúns ehf., dags. 25. mars 2014
6) Fundargerðir 1. og 2. fundar starfshóps um fjölnota íþróttahöll, 		
dags. 21. janúar og 10. mars 2014.
7) Fundargerð stjórnarfundar Sorpurðunar Vesturlands, 		
dags. 27. febrúar 2014.
8) Fundargerð 363. fundar stjórnar Hafnarsambands Íslands, 		
dags. 28. febrúar 2014.
9) Fundargerð 813. fundar Sambands íslenskra sveitarfélaga, 		
dags. 28. febrúar 2014.
10) Fundargerð 814. fundar Sambands íslenskra sveitarfélaga, 		
dags. 21. mars 2014.
11) Bréf frá Velferðarráðuneytinu, dags. 20. mars 2014, varðandi
viðbótarhjúkrunarrými á Jaðri.
12) Bréf frá umhverfis- og skipulagsnefnd, dags. 26. mars 2014, varðandi
ósk bæjarstjórnar um umsögn nefndarinnar vegna svæðisskipulags.
13) Bréf frá Björgu Ágústsdóttur, dags. 27. mars 2014, varðandi stofnsáttmála
og stjórnunaráætlun svæðisgarðs.
14) Bréf frá SSV, dags. 14. mars 2014, varðandi framlög sveitarfélaga til
Menningarsamnings Vesturlands.
15) Bréf frá Jeratúni ehf., dags. 24. mars 2014, varðandi hlutafjáraukningu
aðildarsveitarfélaga árið 2014.
16) Bréf frá Auði Sigr. Kristinsdóttur, dags. 20. mars 2014, varðandi verkefnið
„Saga upplýsingatækni á Íslandi“.
17) Bréf frá umhverfis- og skipulagsnefnd, dags. 26. mars 2014, varðandi
ósk bæjarstjórnar um umsögn nefndarinnar vegna betrumbóta á
búningaaðstöðu við Lýsuhólslaug.
18) Málefni Lýsuhólslaugar og framkvæmda við hana. Vísað til bæjarstjórnar
úr bæjarráði.
19) Bréf frá Magnúsi Eiríkssyni, dags. 13. mars 2014, varðandi úrsögn úr
kjörstjórn Ólafsvíkurdeildar.
20) Tilnefning aðalmanns í kjörstjórn Hellissandsdeildar.
21) Framkvæmdaáætlun Snæfellsness 2014-2018. Gögn áður send í
tölvupósti.
22) Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 1. apríl 2014
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

Undanúrslitin
Kirkjanokkar.is

Poppmessa

verður í Ólafsvíkurkirkju sunnudaginn 6. apríl kl. 20.
Altarisganga og fjörug tónlist.

Síðasti sunnudagaskóli vetrarins er
á sunnudag kl. 11 í Ólafsvíkurkirkju.

Laugardagskvöldið 29. mars
kepptu þau Birgitta Rún Baldurs
dóttir fyrir Rifsara SH, Guðrún
Lára Pálmadóttir fyrir Frysti
klefann, Dagbjört Guðmunds
dóttir fyrir Hraðfrystihús Hellis
sands og Grétar Arndal Krist
jónsson fyrir Þrif og þjónustu
um það hverjir kæmust áfram
á lokakvöldið í Karokíkeppni
fyrirtækjanna. Kynnar kvöldsins
voru þær G. Sirrý Gunnarsdóttir
og Harpa Björnsdóttir og héldu
þær uppi fjörinu. Atriðin í keppni
kvölds
i ns voru hvert öðru
skemmtilegara. Úrslit kvöldsins

voru þau að þær Birgitta
Rún Baldurs
d óttir, Guðrún
Lára Pálmadóttir og Dagbjört
Guðmundsdóttir komust áfram
á úrslitakvöldið sem fram fer
þann 26. apríl í Röstinni. Munu
þær keppa þar til úrslita ásamt
þeim Öldu Dís Arnardóttur,
Hafrúnu Björnsdóttur og Frið
þjófi Orra Jóhannssyni. Þess má
geta að gestadómari á úrslita
kvöldinu verður hinn eini sanni
Magni Ásgeirsson og mun hann
einnig taka nokkur lög að
keppni lokinni.
þa

Tíst á Twitter

Líf og fjör er í kringum
spjaldtölvuvæðingu og breytta
kennsluh ætti í Grunnskóla
Grundarfjarðar og hafa kenn
arar skólans verið duglegir
að sækja sér námskeið og
endurmenntun í tengslum við
upplýsingatæknina. Nýverið
stýrðu kennarar á unglingastigi
menntaspjalli á Twitter. Þátttaka
vonum framar og umræður
líflegar enda margir skólar að
fóta sig í þessum heimi. Hér
er tengill á spjallið ef einhver
hefur áhuga á að kynna sér
það frekar. https://storify.com/
IngviHrannar/6-vendikennsla .
Kennarar hafa einnig tekið
þátt í ráðstefnum og verið með

kynningar á því sem er í gangi í
skólanum á þessu sviði. Opnuð
hefur verið heimasíða þar sem
sagt er frá ýmsu sem í gangi er
í skólanum í upplýsingatækni.
Slóðin erhttp://hugrelis.wix.
com/grundarfjordur.
Skólinn er einnig með opna
facebooksíðu og nú eru mjög
margir foreldrar og nemendur
að fylgjast með henni ásamt
ýmsum sem áhuga hafa á að
kynna sér skólastarfið. Hvetjum
alla til að kíkja á síðuna og
fylgjast með því sem fram fer
í skólanum. Slóðin er:    
https://www.facebook.com/
grunnskoligrundarfjardar

Hefur sést betra

Eins og ég gat um í síðasta
pistli þá var kærumál í gangi og
var það tekið fyrir laugardaginn
22. mars. Niðurstaðan varð sú að
stjórnendur hópleiksins höfðu
rétt fyrir sér og tapaði hópurinn
sem kærði málinu. Enn er þó
deilt um hver eigi að borga
málskostnaðinn og vill hópurinn
að stjórnendur leiksins borgi hann
og benda máli sínu til stuðnings á
mál Seðlabankans. Á meðfylgjandi
mynd má sjá er helmingur
hópsins ráðfærir sig við ráðgjafa
og lögfræðing hópsins eftir að
dómur féll og hinn helmingurinn
fylgist með einhverju öðru. Annars
var skorið frekar lélegt því aðeins
einn hópur þ.e. Rauðu djöflarnir
náði 9 réttum með bónusstigum
og var það eini hópurinn. Ekki
náði Anfield að komast upp fyrir
Meistarana því báðir hóparnir
voru með 6 rétta. Alfredo datt
ekki núna niður um sæti eins og
síðast (enda Stína komin heim).
Nokkrir hópar færðust þó upp
töfluna eins og Sæstjarnan, Up
the iron og Bryggjupollarnir sem
fóru upp um 4 sæti (nú liggur vel á
hafnarstjóranum). Á botninum er
þó aðeins breyting þar sem RúBen
er að færast upp og er kominn fast

að S.G. Hópnum sem fer neðar
og neðar með hverri helginni.
Þá hefur El Classico hertekið
botnsætið (væri ráð að fá Vikrot
aftur). H.G. og G-42 duttu niður
um 4 sæti en þessir hópar eru
jafnir að stigum. Dimmalimm
nálgast nú Sigurdísina óðfluga og
verður Sverrir að herða sig ef hann
ætlar ekki að missa Sillu framúr
sér á lokasprettinum. Það munar
aðeins 9 stigum á fyrsta og fimmta
hópnum og fjórar umferðir eftir.
Nú hefur verið ákveðið að
Hópleiknum ljúki laugardaginn
26. apríl n.k. og eru því 4 umferðir
eftir svo allt getur gerst.
Þess má svo geta í framhjá
hlaupi að vel hefur verið mætt
í Kallakaffið og nú í dag komu
18. Aðal umræðuefnið var
draugasögur og fór Ingi Hans á
kostum með sannar og lognar
sögur. Einn kaffigesta sagði að það
væri draugur hemilisfastur hjá sér
og hann hefði sagt sér að hann væri
austan af landi. Er þessi draugur
frekar hrekkjóttur og á það til að
fela hluti fyrir heimilisfólki. En eitt
er víst að ekki er neinn draugur
þátttakandi í Hópleiknum (ja það
skyldi þó aldrei vera).
Gummi Gísla

Aflafréttir

Mars mánuður byrjaði ansi
vel veðurfarslega séð og endar
vel gagnvart veðrinu. Inná milli
komu reyndar ansi langir og
leiðinlegir kaflar þar sem bælur
voru tíðar. Engu að síður þá
hefur ansi góð veiði verið
hjá bátunum þótt að nokkrir
línubátanna séu komnir til
Suðurnesjanna til veiða, þar á
meðal eru Særif SH, Guðbjartur
SH, Tryggvi Eðvarðs SH og
Kristinn SH. Reyndar er þessi
mánuður nú frekar rólegur
hjá Kristni SH því hann hefur
einungis landað 72 tonnum 12
róðrum og er nokkuð langt frá
aflahæsta smábátanum sem er
Hálfdán Einarsson ÍS sem hefur
landað 151 tonni í 21 róðri frá
Bolungarvík og þar af kom sá
bátur tvisvar með um 20 tonn
að landi í einum róðri og var þá
uppistaðan í aflanum steinbítur.
Tryggvi Eðvarðs SH er með 113
tn í 14 og af því eru yfir 50 tonn
lönduð í Grindavík. Særif SH er
með 75 tn í 12. Guðbjartur SH
er með 47 tn í 11, Stakkhamar
SH er með 45 tn í 14, Brynja
SH 38 tn í 11 og Sæhamar SH
32 tn í 10. Kvika SH er með
38 tn í 10, Lilja SH 29 tn í 11
og eins og sést á róðratölunum
hjá bátunum að ofan þá kemur
brælutíðin þarna sterk inn og
arfafáir bátar á landinu náðu
yfir 20 róðrum í mars.
En þá kemur Bárður SH, þrátt
fyrir brælur og tóm leiðindi þá
finna þeir á bátnum alltaf leið til
þess að fara á sjóinn og heldur
betur sóttu sjóinn. Þeir lönduðu
samtals 33 sinnum sem er met
róðrafjöldi á einum mánuði og
lönduðu 251 tonni. Reyndar
er rétt að hafa í huga að fyrir
kom að þeir lönduðu tvisvar
og þrisvar sama daginn. Engu
að síður ótrúlegur róðrafjöldi.
Áhöfninn á Arnari SH réri líka
ansi mikið og fór í 24 sjóferðir
og lönduðu 214 tonnum sem
er metafli hjá þeim á Arnari SH.

Af öðrum netabátum má
nefna Saxhamar SH 159 tn í 11
og Magnús SH sem er kominn
á veiðar eftir langa og mikla
endurbætur en hann hefur
landað 119 tonnum í 5 róðrum.
Reynir Þór SH var með 67 tn í
15 og mest 16,3 tonn í einni
löndun.
Frekar rólegt var hjá drag
nótabátunum fyrir vestan sem
vekur nokkra athygli. Matthías
SH var hæstur með 186 tn í 9
róðrum og mest 32 tonn í róðri.
Er þetta ansi langt frá hæsta báti
sem var Hásteinn ÁR sem fór í
390 tonn. Og síðan voru fimm
bátar frá Sandgerði sem allir
fóru yfir 200 tonnin og voru
með samtals um 1100 tonn.
Esjar SH var með 155 tn í 12,
Steinunn SH 153 tn í 7, Rifsari
SH 144 tní 8, Guðmundur Jens
son SH 141 tn í 11, Egill SH 111
tn í 8 og Gunnar Bjarnason SH
106 tn í 9.
Góð veiði var hjá stóru
línubátunum og var Tjaldur
SH með 382 tn í 5 löndunum.
Rifsnes SH 250 tn í 6, Örvar SH
234 tn í 4, Grundfirðingur SH
173 tn í 3 og Hamar SH 124 tn
í 7. Gamla Rifsnes SH sem er í
Kanada hefur landað þar 166
tonnum í 3 róðrum og mest
62 tonn í einni löndun sem er
þá því sem næst fullfermi hjá
bátnum.
Aldrei þessu vant þá er
Hringur SH ekki hæstur troll
bátanna sem vekur nokkra
athygli, heldur var Farsæll SH
hæstur með 262 tn í 6 lönd
unum og mest 50 tonn í einni
löndun. Helgi SH var ekki langt
þar á eftir með 257 tn í 5 og
53 tonn í stærstu löndun sinni.
Hringur SH var með 216 tn í 3 og
mest 76 tn í einni löndun og að
lokum var Sóley SH með 183 tn í
4 og 51 tn stærstu löndun sinni.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju
sunnudaginn 6. apríl kl. 11.00

Allir velkomnir

Upplestrarkeppnin

Frá vinstri: Rúna Birna Jóhannesdóttir, Gylfi Örvarsson, Björg Hermanns
dóttir og Þórhildur Hólmgeirsdóttir.

Lokahátíð stóru upplestrar
keppninnar á Snæfellsnesi fór
fram miðvikudaginn 26. mars
í Stykkishólmskirkju. Þar voru
saman komnir nemendur
úr 7. bekkjum skólanna á
Snæfellsnesi ásamt kennurum
sínum og foreldrum. Birta
Guðlaugsdóttir, Gylfi Örvarsson
og Denys Titov kepptu fyrir hönd
Grunnskóla Snæfellsbæjar.
Þrír lesarar lásu fyrir hvern
skóla í þremur umferðum.
Nemendur Tónlistarskóla
Stykkishólms léku á hljóðfæri
milli umferða.

Allir lesarar fengu bókagjöf
frá Félagi bókaútgefenda og úr
hópi lesara valdi dómnefnd þrjá
sem fengu í verðlaun gjafakort
frá Íslandsbanka. Þeir voru: 1.
sæti: Björg Hermannsdóttir úr
Grunnskóla Grundarfjarðar, 2.
sæti: Þórhildur Hólmgeirsdóttir,
Grunnskólanum í Stykkishólmi
og 3. sæti: Gylfi Örvarsson,
Grunnskóla Snæfellsbæjar.
Auk þeirra fékk Rúna Birna
Jóhannesdóttir, Grunns kóla
num í Stykkis
h ólmi, viður
kenningu fyrir sitt framlag.

Aðalfundur – Fundarboð
Aðalfundur hjá Félagi stjórnenda við Breiðafjörð verður
haldinn 9. apríl á Narfeyrarstofu Stykkishólmi kl. 19:30.
Á dagskrá er hefðbundin aðalfundarstörf.
Félagar eru hvattir til að mætta þar sem gestir fundarins
Kristján Örn Jónsson forseti VSSÍ og
Skúli Sigurðsson varaforseti VSSÍ
verða með kynningu á stefnumótunarvinnu
Verkstjórasambandsins. Þar sem greining á stöðu
sambandsins leiddi í ljós nauðsyn þess
að styrkja bæði framtíðarsýn og skipulag.
Á fundinum verður boðið upp á matarmikla súpu.
Vonumst eftir að sjá sem flesta.
Stjórnin

LANDSLEIKUR Í HANDBOLTA
Í ÓLAFSVÍK

ÍSLAND - AUSTURRÍKI
í íþróttahúsinu Ólafsvík

laugardaginn 5. apríl kl. 16.00
Forsala aðgöngumiða er hjá Olís-Ellingsen í Ólafsvík,

Miðaverð: Unglingar 12 - 15 ára
kr. 1.000,Fullorðnir 16 ára og eldri
kr. 2.000,Frítt fyrir börn 11 ára og yngri í fylgd foreldra

