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663. tbl - 14. árg.

11. september 2014

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190
Netfang: 0190@landsbankinn.is

Nýnemadagur FSN
Fjölbrautaskóli Snæfellinga
var einn þeirra ellefu fram
haldsskóla sem í ár bættust í
hóp þeirra skóla sem ekki hafa
busavígslu. Tók nemendafélag
skólans af skarið og bjó til nýja
hefð, nýnemadaginn. Hófst
dagurinn á venjulegri kennslu
í fyrsta tíma eftir hann söfnuðust
allir saman í matsalnum. Þar
fóru nýnemarnir með heit FSN
og voru teknir formlega inn
sem FSN-ingar. Eftir það fóru
allir í rútur, nýnemarnir fóru
saman í rútu og þegar inn í
hana kom var þeim skipt í hópa.
Stoppuðu þeir í Ólafsvík og fóru
í stigaleik líkan og Evrópski og
Ameríski Draumurinn. Höfðu
nýnemarnir klukktíma til að
safna sem flestum stigum.
Stiginn fengu þeir með því að
gera alls konar hluti til dæmis
borða matskeið af kokteilsósu,

syngja fyrir leikskólabörn, smella
kossi á einhvern og margt fleira
og fóru stigin eftir verkefninu.
Dagurinn endaði svo í Skarðsvík
en þar biðu eldri nemendur og
tóku á móti nýnemunum. Þar
var grillað og farið í ýmsa leiki.

Dósasöfnun
Fimmtudaginn 11. september
kl.17:30

ætlum við að fara í dósasöfnun í Ólafsvík.
Er það von okkar, bæjarbúar góðir að þið eigið eitthvað af flöskum
handa okkur, hvort sem það er plast, ál eða gler.
Til að allt gangi vel og fljótt fyrir sig, væri ágætt að þið settuð poka
eða kassa með flöskunum fyrir utan hús ykkar,
að öðrum kosti bönkum við uppá hjá ykkur.
Með fyrirfram þökk.
Gothia-Cup hópurinn 2015

Ekki er hægt að segja annað en
almenn ánægja hafi verið með
daginn og allir skemmt sér hið
besta þó ekki hafi verið eiginleg
busavígsla. Deginum lauk svo

að sjálfsögðu með Busaballi í
Samkomuhúsi Grundarfjarðar
þar sem Emmsjé Gauti, Úlfur
Úlfur og Óli Geir héldu uppi
þa
stuðinu.			
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Blóðbankabíllinn
verður á Snæfellsnesi
16. sept. Grundarfirði við Samkaup - Úrval 12:00-17:00
17. sept. Stykkishólmi við Íþróttamiðstöðina 8:30-12:00
17.sept. Ólafsvík við Söluskálann Ók 14:30-18:00
Allir velkomnir.	
  	
  

Fengu bát í nótina
Dagurinn hjá skipverjum
á Ólafi Bjarnasyni SH tók
óvænta stefnu þegar þeir voru
á veiðum síðasta föstudag. Í
fyrsta hali dagsins kom tonn
af fiski, í öðru halinu slitnaði
tógið og í því þriðja fengu þeir
skipsflak í nótina. Var þá tekin
ákvörðun um að sigla í land með
flakið í togi. Báturinn sem þeir
fengu í nótina hafði þá legið á
hafsbotni í 24 ár. Hét báturinn
Doddi SH222, voru þrír í áhöfn
og var öllum bjargað er hann
fórst þann 7. febrúar 1990.
Þrír brotsjóir hvolfdu bátnum
á skömmum tíma. Sagði
skipstjóri bátsins í viðtali við
morgunblaðið þennan sama
dag að röð kraftaverka ásamt
ró og yfirvegun áhafnarinnar
þa
hafi skipt sköpum.		

Sæmd starfsmerki
Laugardaginn 13. sept 2014
verður foreldrafélag Krílakots
með kökubasar
í versluninni Kassanum
kl. 14 - 16

Einn af þjálfurum á starfs
svæði HSH var sæmdur starfs
merki Frjálsíþróttasambands
ÍSlands á frjálsíþróttaþingi sl.
laugardag 6. september.
Kristín Halla Haraldsdóttir

þjálfari hjá UMFG (frjálsar)
til 15 ára var sæmd eirmerki
FRÍ. Kristín Halla hefur verið
þrautseig og ötul í sínu
þjálfarastarfi samfleytt í um 15
ár hjá UMFG.

Fjölbrautaskóli Snæfellinga boðar
til foreldrafundar.

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

Fimmtudaginn 11. september kl. 20:00 – 21:30.
Fundarstaðir: FSN Grundarfirði og Framhaldsdeild FSN á
Patreksfirði. Starfsmenn Fjölbrautaskóla Snæfellinga kynna
starfsemi skólans.
Dagskrá:
Almennt um FSN
Kynning á nýjum námsbrautum
Kennsluhættir-Námsmat
Kynning á stoðþjónustu
Foreldrafélag FSN
Önnur mál
Umsjónarkennarar nýnema verða á staðnum
Skólameistari
Jón Eggert Bragason

Bókasafn Snæfellsbæjar
Opnunartími Bókarsafns Snæfellsbæjar verður frá 15 sept 2014 til 15 maí 2015:
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

Maraþonfótbolti

BÁTUR TIL SÖLU
Skarpi SH-200 (áður Rikki Magg )
Til sölu er báturinn Skarpi SH-200 skipaskr.nr.6338, (áður Rikki Magg SH). Báturinn er
5,98 brúttótonna trefjaplastbátur frá Mótun í Hafnarfirði byggður árið 1982. Í bátnum
er Yanmar 370 ha. vél árg. 2004. Báturinn þarfnast yfirhalningar.
Verð: 7.900.000,-.
Sjá má myndir og nánari upplýsingar um bátinn 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

Nú fer tímabilinu senn að ljúka
hjá Snæfellsnessamstarfinu í
fótbolta, árangurinn hefur verið
góður og uppskeran drjúg –það
er efni í aðra grein-. En þrátt fyrir
lok tímabils heldur starfsemin
áfram. Nú í september færast
þeir upp um flokk sem voru
á eldra ári í sumar og nýjir
iðkendur koma vonandi inn
og vetrarstarfið fer í gang.
Á bak við tjöldin er unnið
mikið starf og til að halda því
starfi gangandi þarf að koma
til fjármagn. Aðildarfélögin taka
að miklum hluta reksturinn
á sig en eitthvað verður þó
að koma frá íbúum og fyrir
tækjum á svæðinu í formi
styrkja. Um aðra helgi (13.-14.
september) ætla allir flokkar

hjá Snæfellsnessamstarfinu að
taka þátt í maraþonfótbolta.
Krakkarnir ætla að spila knatt
spyrnu í íþróttahúsinu í Snæ
fellsbæ í 24 klukkutíma, mara
þonið hefst strax að loknum
heimaleik hjá meistaraflokki
karla hjá Víkingi.
Á næstu dögum munu
krakkarnir því banka uppá og
bjóða fólki að heita á þau, mig
langar að biðja ykkur að taka vel
á móti krökkunum.
Ef einhvern langar að styrkja
starfið en hefur ekki fengið
neinn í heimsókn er hægt að
hafa samband með tölvupósti
freydis@fsn.is
Með fyrirfram þökkum
Áfram Snæfellsnes!

Aflafréttir

Átta liða úrslit

Snæfellsnes átti annað
utanbæjarliðið af tveimur í 8
liða úrslitum hjá 4. flokk karla.
Strákarnir í 4. flokk hafa staðið
sig vel í sumar ásamt því að
fara á Gothia Cup í Svíþjóð
spiluðu þeir í C-riðli A-liða í
íslandsmótinu og unnu níu af
10 leikjum sínum þar. Komust
þeir í 8 liða úrslit sem er frábær
árangur, þar spiluðu þeir við

Breiðablik 1 og 2 og Fram.
Gerðu þeir markalaust jafntefli
við Breiðablik 2 en töpuðu
fyrir Fram og Breiðablik. Í
hinum riðlinum voru Stjarnan,
Keflavík, Víkingur R. og
Fjarðarbyggð/Leiknir. Þarna
eru greinilega á ferðinni flottir
strákar með framtíðina fyrir sér.
þa

Kirkjan okkar

Fannar Baldursson og Karl Thomsen kátir um borð í Rifsara, myndina tók
Stefán Ingvar Guðmundsson.

Eftir heldur betur góðan
makrilmánuð í ágúst þá var
sett stopp á veiðarnar hjá
færabátunum 5. september og
það hefur ekki farið frammhjá
neinum að sú ákvörðun hefur
mætt mikilli andstöðu. Brynja
SH var aflahæsti makrílbáturinn
á vertíðinni með 239 tonn.
Allur flotinn fór á veiðar þessa
fáu daga sem mátti veiða í
september og landaði Brynja
SH 30 tonnum í 5 róðrum.
Stakkhamar SH 21,8 tn í 5, Alda
HU 21,8 tn í 4, Guðbjartur SH
21,5 tn í 5, Tryggvi Eðvarðs SH
21,2 tn í 4, Álfur SH 20,9 tn
í 4. Ansi lítill munur á öllum
þessum bátum. Særif SH 18,2
tn í 2 og þar af 11,7 tonn í einni
löndun. Ingibjörg SH 18 tn í 4.
Mangi á Búðum SH 18 tn í 4,
Kári SH 15 tn í 4, Víxill II SH
13 tn í 4. Andri SH 13,6 tn í 6,
Óli Magg BA 16,7 tn í 4 og Bessa
SH 6,6 tn í 4.
Dragnótabátarnir eru að tygja
sig til veiða og þeir á Rifsara SH

byrja fiskveiðiárið heldur betur
með látum, þeir fóru vestur til
Bolungarvíkur og hafa landað
á 4 dögum samtals 86 tonnum
og af því er þorskur 75 tonn,
mest komist í 27 tonn í einni
löndun. Þangað er Steinunn SH
líka kominn og hafði landað 12
tonnum í einni löndun þegar
þetta er skrifað. Esjar SH 29 tn í
2 sem landað var á Patreksfirði.
Guðmundur Jensson SH 27 tn
í einni löndun, Magnús SH 17
tn í 3 og Markús SH 14 tní 2 í
Bolungarvík.
Þeir fáu bátar sem eru á
netaveiðum frá Nesinu eru á
skötuselsveiðum og er Bárður
SH með 6,9 tn í 3, Katrín SH 5,4
tní 2. Hugborg SH 1,1 tn í 2 í
Bolungarvík.
Rifsnes SH hefur landað 50
tn, Örvar SH 49 tn, Saxhamar
SH 42 tn allir í einni löndun á
línu. Kristinn SH er með 11,3
tonn í 2.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Guðsþjónusta í
Ingjaldshólskirkjukirkju
verður sunnudaginn 14. september kl. 14.
Elena Makeeva er nýr organisti og kórstjóri kirkjunnar og
spilar við guðsþjónustuna.
Komum saman og eigum notalega stund í helgidómnum.

Viðburðaríku
viðburðasumri í
Frystiklefanum lokið
Rannsóknir sína að meðal
manneskja hefur ekki þolin
mæði til að lesa blaðagreinar
sem eru lengri en 200 orð. Það
þýðir að akkúrat núna á ég 167
orð eftir.
Best að reyna að nýta þau
sæmilega.

Vélstjóri óskast
Annan vélstjóra vantar á dragnótabát
sem rær frá Ólafsvík.
Uppl. í síma 864 6457

Nú er fyrsta “viðburðasumri”
Frystiklefans í Rifi formlega
lokið. Við hófum leik með
stórtónleikum Kaleo og
enduðum á íslandsmótinu í
spunaleik nú um síðustu helgi.
Þegar allt er talið voru viðburðir
í húsinu tæplega 100 þetta árið
og eru þá taldar allar sýningar
og viðburðir hússins, kvöld
með lifandi tónlist og allir þeir
gestaviðburðir sem sóttu okkur
heim í sumar.
Ég vil byrja á að nota tæki

færið og þakka öllum þeim
sem mættu kærlega fyrir
stuðninginn. Án ykkar væri
algjörlega tilgangslaust að
standa í þessu.
Nú þegar haustið bankar
á dyrnar breytast áherslur í
Frystiklefanum og færri gestir
sækja okkur heim. Á döfinni
eru þó nokkrir spennandi
hlutir. Til dæmis leiksýning fyrir
börn í október og nýtt íslenskt
verk sem frumsýnt verður í
Frystiklefanum í desember.
Að lokum vil ég benda á það
að húsið er alltaf opið þeim sem
vilja gera eitthvað skapandi og
skemmtilegt.
Lifi menningin. Líka úti á
landi.
Svo mörg voru þau orð (200).

8,86% heildarkvótans á Snæfellsnesi
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5.941 tonni og á bátum með
heimahöfn í Rifi er 3,37%
aflaheimilda landsins sem gerir
12.673 tonn.
Af bátum með heimahöfn í
Snæfellsbæ er Magnús SH með
mestan kvóta í skötusel, Rifsnes
SH er kvótahæst í langlúru, Örvar
hefur mestar aflaheimildirnar í
blálöngu, Hamar er kvótahæstur
í úthafsrækju sem og rækju
við Snæfellsnes, (til rækju
við Snæfellsnes telst rækja í
Breiðafirði sunnanverðum,
í Kolluál og Jökuldýpi).
Kristbjörg SH er með mestar
aflaheimildir í þykkvalúru og
sandkola en í flestum öðrum
tegundum er Tjaldur SH með
mesta kvótann. Esjar SH er þó
með mesta kvótann í Gulllaxi þó
að það séu ekki nema 14kg og
Tryggvi Eðvarðs SH og Brynja
SH eru með 12 kg kvóta hvor
bátur í litla karfa.
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Röð tíu kvótahæstu skipa með
aflamark sem eru með heima
höfn í Snæfellsbæ hefur lítið
breyst á milli ára:
Tjaldur		
3.612.595
Örvar		
1.804.833
Rifsnes		
1.330.140
Steinunn		
1.084.622
Saxhamar
1.029.801
Magnús		
887.435
Ólafur Bjarnason
868.364
Hamar		
734.099
Rifsari		
612.924
Esjar		
562.795
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Fiskistofa hefur úthlutað
aflamarki fyrir fiskveiðiárið
2014/2015. Úthlutunin fer fram
á grundvelli aflahlutdeilda að
teknu tilliti til frádráttar fyrir
jöfnunaraðgerðir með sama
hætti og á fyrra fiskveiðiári. Að
þessu sinni er úthlutað 376.026
tonnum í þorskígildum talið
samanborið við um 378.828
þorskígildistonnum á sama tíma
í fyrra, reiknað í þorskígildum
fiskveiðiársins sem nú gengur
í garð. Breyting á milli ára
er því ekki mikil. Úthlutun í
þorski stendur nánast í stað eða
hækkar um 600 tonn og nemur
rúmlega 171.800 tonnum.
Ýsukvótinn dregst enn saman úr
30 þúsund tonnum í fyrra í rúm
24 þúsund tonn í ár. Nokkur
aukning er í úthlutun á ufsa,
skötusel, grálúðu og skarkola.
Nokkur samdráttur er í gullkarfa
og keilu.
Af úthlutuðum kvóta fara
20.961 tonn eða 5,57% til hafna
í Snæfellsbæ, það er heldur
meira en úthlutað var á síðasta
fiskveiðiári en þá voru það
20.303 tonn, hlutdeildin hefur
aukist frá því á síðasta ári en þá
var hún 5,32%. Í Grundarfirði
eru 2,28% heildarkvótans eða
8.589 tonn sem er aukning
um 287 tonn frá fyrra ári og í
Stykkishólmi er 1,03% eða 3.885
tonn, það er 31 tonni minna en
í upphafi síðasta fiskveiðiárs.
Úthlutun þessa árs í
Snæfellsbæ skiptist þannig
að 0,18% eða 707 tonn fara á
Arnarstapa. Á Hellissandi er
0,43% heildarkvótans skráð eða
1.640 þorskígildistonn, bátar í
Ólafsvík eru skráðir fyrir 1,57%
aflaheimilda en það jafngildir

Fimm kvótahæstu krókaafla
marksbátarnir eru:
Tryggvi Eðvarðs
771.634
Guðbjartur
662.703
Kristinn		
639.989
Særif		
483.852
Sæhamar
366.597
Á meðfylgjandi mynd sést
hvernig kvóti útgerða sem gera
út frá höfnum Snæfellsbæjar
hefur þróast frá kvótaárinu
1990/91.
jó

Víkingar á
Ísafirði
Strákarnir okkar lögðu
land undir fót og héldu til
Ísafjarðar um helgina og
léku á laugardaginn við BÍ/
Bolungarvík. Minnugir tapsins
hér heima var hugur í mönnum
að leggja djúpmenn á þeirra
heimavelli. Það var því gegn
áætlun, að heimamenn skyldu
skora þegar langt var liðið á
fyrri hálfleikinn og staðan 1-0
í hálfleik. Okkar menn tóku
sig taki í seinni hálfleik og
Steinar jafnaði, 1-1, en lengra
komust þeir ekki og lokastaðan
því 1-1. Liðið er í þriðja sæti
deildarinnar, tveimur stigum
fyrir ofan Þrótt og er takmarkið

að halda því sæti. Næsti leikur
og jafnframt síðasti heimaleikur
liðsins á þessu sumri er við KV
á laugardaginn kl. 14.00 og
væri gaman að sjá fjölmenni
á vellinum og stuðning, því
það þarf að hefna tapsins úr
fyrri leiknum. KV er fallið
í aðra deild og leika því án
allrar pressu. Veðurspáin er
hagstæð fyrir laugardaginn, en
gert er ráð fyrir hæglætisveðri.
Síðasti leikur sumarsins er svo
laugardaginn 20. september
við Hauka í Hafnarfirði.
óhs

LEIKUM SAMAN

ÞAÐ ER SVO GAMAN!

HÚSEIGENDUR!
Nú er rétti tíminn til framkvæmda
þar sem að átakið ALLIR VINNA
hefur verið framlengt.

Leiklistarnámskeið fyrir börn.

Leiðbeinandi er Gunnsteinn Sigurðsson

Leiklistarnámskeið fyrir börn fædd 2003 -2005
verður í Grunnskólanum í Ólafsvík og hefst
fimmtudaginn 18. september.
Kennt 1x í viku kl. 16.10 – 17.10 í átta skipti.
Leiklistarnámskeið fyrir börn fædd 2006 -2007
verður í Grunnskólanum á Hellisandi og hefst
mánudaginn 22. september.
Kennt verður 1x í viku kl. 16.20 - 17.20 í átta skipti
Unnið verður með tjáningu, spuna og leiki sem
stuðlar að samvinnu, framsögn, frumkvæði og leikgleði. Skráning og nánari upplýsingar fara fram á
netfanginu gunnsteinn@gsnb.is eða í síma 8618582.

Hjá okkur starfa smiðir, múrarar (flísar),
píparar og aðrir iðnaðarmenn.
Við erum með tæki og tól til allra verka.
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Námskeiðsgjald er kr 6.500 kr.

Kirkjukór Ólafsvíkur
auglýsir eftir söngfólki.
Kæru bæjarbúar.
Nú er nýtt starfsár Kirkjukórs Ólafsvíkur að hefjast og
leitað er eftir nýjum félögum í kórinn. Viljum við hvetja
þá sem hafa áhuga að syngja með okkur að hafa
samband við Veronicu Osterhammer stjórnanda kórsins
eða að mæta á æfingu sem verða á hverjum fimmtudagi
í vetur kl 20,00 í Safnaðarheimili Ólafsvíkurkirkju.

Íbúð fyrir eldri borgara
í Grundarfirði
Íbúð fyrir eldri borgara að Hrannarstíg 18 er laus
til umsóknar. Um er að ræða leiguíbúð með
búseturétti og 10% hlutareign. Íbúðin er tveggja
herbergja, 57,5 ferm.

Fyrsta æfingin er í kvöld 11. sept.

Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu í
síma 430 8500 og einnig á heimasíðu Grundarfjarðarbæjar, www.grundarfjordur.is

Einnig er hægt að hafa samband við þau Erlu Höskuldsdóttur, Guðlaugu Ámundadóttur og Pétur S. Jóhannsson. Það er margt á döfinni hjá kórnum m.a. tónleikaferð
til Þýskalands næsta haust auk jóla og vortónleika.
Sjáumst hress og kát.

Umsóknarfrestur er til 21. september 2014.

Stjórn Kirkjukórs Ólafsvíkur

