
Mjög góð makrílveiði er búin 
að vera undanfarna daga á 
Breiðafirði en þónokkuð margir 
bátar stunda veiðarnar þessa 
dagana. En búinn er að vera 
vaðandi makríll meðfram allri 
ströndinni og er gríðarlegt magn 
af makríl á Breiðafirði, króka
bátarnir hafa verið að veiðum 
mjög skammt frá landi og allt að 
14 bátar hafa sést í einum hnapp. 
Sjómenn láta almennt ágætlega 

af fiskeríi en verð á makrílnum er 
þó mun lægra en það var í fyrra. 

Eins og fyrri ár syndir makríll
inn með ströndinni og kikir þá oft 
inn í hafnir, hafa til dæmis margir 
verið að veiða makríl í Rifshöfn 
og veitt bara vel. 

Myndin af lönduninni var 
tekin þegar Dögg SU skaust inn 
til löndunar í Ólafsvíkurhöfn á 
mánudagskvöld.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Makríllinn mættur í Breiðafjörð
706. tbl - 15. árg. 20. ágúst 2015 

Sérblað um 
Evrópukeppni í futsal 

fylgir þessu tölublaði Jökuls



Eldur kveiknaði í strand
veiðibátnum Gísla MÓ SH 727 
sem var á veiðum á Breiðafirði 
í síðustu viku. Varð báturinn 
aldelda á örfáum mínútum 
áður en hann sökk. Hafði Arnar 
Laxdal, skipstjóri og eigandi 
bátsins einungis örfáar mínútur 
til að koma sér frá borði. Kom 
það honum verulega á óvart 
hversu hratt allt gerðist og er 
hann enginn nýgræðingur, 
hefur verið trillusjómaður í 17 
ár, björgunarsveitarmaður í yfir 
15 ár og því komið sjó mönnum 
í þessari aðstöðu til bjargar.  
Sagðist Arnar aldrei hafa lent í 
neinu sambærilegu á sjó manna
ferli sínum. Þegar hann sá fram 
á að geta ekki gert neitt sprengdi 
hann upp björgunarbátinn og 
kom sér um borð. Sá hann þá 
að báturinn var orðinn alelda 

stafnanna á milli. Um borð í 
björgunarbátnum skaut hann svo 
upp neyðarblysi enda hafði hann 

ekki haft neinn tíma til að senda 
frá sér nein boð. Arnari fannst 
líða heil eilífð þar til aðstoð barst 
þó líklega hafi það einungis verið 
á bilinu 15 til 20 mínútur. Það 
var góður vinur hans Fannar 
Baldursson sem kom fyrstur á 
staðinn og bjargaði honum yfir í 

sinn bát. Er Arnar mjög þakklátur 
fyrir það en þeir Fannar hafa 
þekkst mjög lengi. Ekki ætlar 
Arnar að láta þetta stöðva sig í að 
fara á sjó aftur en á von á að hann 
verði varari um sig og segir öllu 
skipta að ekki varð manntjón.

þa

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

Eldur í strandveiðibát

Loksins kom makríllinn. Þó 
er ennþá ekki jafn margir bátar 
komnir á makrílveiðar og var 
síðustu tvö ár. Þeir fáu bátar 
sem þó eru byrjaðir eru farnir 
að skríða í 30 báta, þeir hafa 
helst verið að veiðum í kringum 
Snæfellsnes og Suðurnes. Má 
segja að svo til jafn margir bátar 
séu á sitthvoru svæðinu. 

Aflahæsti makrílbáturinn á 
Snæfellsnesi er ekki heimabátur 
heldur er það Dögg SU frá 
Hornafirði sem hefur landað 42 
tn í 7 róðrum og mest 9,4 tonn í 
róðri. Tryggvi Eðvarðs SH kemur 
þar á eftir með 37 tn í 7 og mest 
10,2 tonn í einni löndun. Það 
má geta þess að þessi 10 tonna 
róður Trygga er eini 10 tonna 
róðurinn enn sem komið er hjá 
krókabátunum á makríl. Brynja 
II SH 35 tn í 7, Særif SH 32 tn í 

11, Júlli Páls SH 29 tn í 7 og Álfur 
SH 25 tn í 7.

Stóru beitningavélabátarnir 
eru aðeins byrjaðir að koma sér á 
sjóinn og hefur Grundfirðingur 
SH landað 58 tn í einni löndun. 
Hinir bátarnir eru frá Grinda
vík sem hafa byrjað veiðar. 
Kristinn SH hefur landað 7,7 
tn í 3 á Skagaströnd. Enginn 
dragnótabátur frá Nesinu hefur 
hafið veiðar og frekar rólegt er 
hjá netabátunum. Bárður SH er 
með 5,4 tn í 4, Hafnartindur SH 
2,8 tn í 4, báðir á skötusel. 

Togbáturinn Hringur SH kom 
með 72 tonn í einni löndun, auk 
þess hafði báturinn landað 108 
tonn í 2 af makríl, Helgi SH 
landaði 65 tn í 2, líka makríl. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir
Efri sérhæð við Brautarholt 12 í Ólafsvík. 
Hæðin er samkv. fasteignamati alls 126 
fm. Á forstofunni er náttúrusteinn á gól� 
og góður fataskápur. Úr forstofunni er 
gengið inn á gang/hol sem er 
parketlagður. Til vinstri af ganginum eru 
tvö herbergi og til hægri er annað 
herbergi og úr því er gengið út á sólpall 

mót suðri. Öll herbergin eru með plastparketi á gól� og í svefnherberginu er góður 
skápur. Til hægri á ganginum er þvottahús. Baðherbergið er �ísalagt í hólf og gólf og 
í því er sturtukle�. 
Eldhúsið er með náttúrusteini á gól� og góðri innréttingu. Fyrir enda gangsins er stór 
stofa með ekta viðarparketi á gól�. Húsið lítur vel út að utan og íbúðin er mjög góð og 
vel frá öllu gengið. Á húsinu er gott þak og gluggar eru úr mahony og þá er húsið 
klætt að utan með stený.
Á lóðinni er steinsteyptur tvöfaldur bílskúr smíðaður 1979 og er 61,6 fm. Fyrir framan 
hann er gott steinsteypt plan með góðu aðgengi. Á bílskúrnum eru góðar hurðir og 
báðar með rafmagnsopnara. Húsið er á góðum stað með góðu útsýni.

Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Hábrekka 16 Ólafsvík er til sölu. Húsið er 
109,8mf skv FMR auk ca 13 fm forstofu og 
því alls 112,8fm. Húsið skiptist í forstofu, 
þvottahús og geymslu, eldhús, hol, �ögur 
svefnherbergi, stofu og baðherbergi. Á 
forstofu, þvottahúsi og geymslu eru �ísar 
og gól� sem og baðherbergi  og þar er 

hiti í gól�. Á herbergjum, stofu og holi er viðarparket. Í svefnherbergi er góður skápur. 
Húsið var árið 2006 klætt að utan með lóðréttri timburklæðningu og á sama tíma var 
nýtt járn sett á þakið. Í húsinu er geymsluloft. Umhver�s húsið er stór garður og við 
suðurhlið hússins er nýlegur og góður sólpallur. Húsið lítur vel út utan sem innan. 

Ásett verð kr 16,2millj. 

Upplýsingar gefur Pétur Steinar sími 8934718 og Erlendur Davíðsson löggiltur fasteignasali.  

Valhöll fasteignasala kynnir:



Undanfarnar vikur hefur verið 
unnið að því að endurhlaða gömlu 
réttina í Ólafsvík. Að verkefninu 
stendur áhugahópur um réttina 
og svæðið í kring en þarna eru 
gamlar og merkilegar mynjar í 
landi bæjarins sem mikilvægt 
er að varðveita. Fengnir voru 
vanir hleðslumenn í verkið með 
hópnum og ætlunin er að nota 
aftur grjót af staðnum. Verkið 
er þó rétt hafið og klárast ekki 
í sumar en eingöngu var unnið 
fyrir þá upphæð sem búið var að 
safna í verkið að þessu sinni. Það 
ríkti mikil vinnugleði og ánægja 
hjá hópnum við hleðsluna. 
Undirbúningur að þessu verkefni 
hefur staðið yfir í dálítinn tíma 
en aðstandendur verkefnisins 
eru mjög ánægðir með það sem 
gerst hefur í sumar og hlakka 
til framhaldsins. Framundan 
hjá hópnum er að safna fyrir 
næsta hluta verkefnisins og 
geta áhugasamir lagt verkefninu 
lið með því að leggja inn á 
reikning í Landsbankanum 190
26600 kt: 0401404769 og er 
Marinó Mortensen hjá Deloitte 
vörslumaður reikningsins.

Aðstandendur verksins vilja 
koma á framfæri þakklæti til 
þeirra sem styrkt hafa verkið 
með fjárhagsstuðningi eða 
vinnuframlagi.

þa

Gamla réttin endurhlaðin

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 37.941
Heilsíða í svarthv.  25.294
Hálfsíða í svarthv. 16.690
1/4 í svarthv.    10.889
1/8 í svarthv.   7.938
1/16 í svarthv.     4.885

Verðin eru með 24% vsk

Smáauglýsingar kosta 800,- 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  68.175
Heilsíða í lit  45.450
Hálfsíða í lit 31.548
1/4 í lit  23.102
1/8 í lit  14.960
1/16 í lit  10.075



Dagana 21. til 23. ágúst fer 
fram úrtökumót KSÍ fyrir drengi 
árið 2015 á Laugarvatni og 
hefur Freyr Sverrisson umsjón 
með mótinu. Greinilegt er að 
mjög gott yngri flokka starf 
fer fram í Snæfellsbæ og hafa 
undanfarin ár farið bæði drengir 
og stúlkur á þessi úrtökumót og 
staðið sig með prýði. Í ár fara 
þeir Ívar Reynir Antonsson og 
Sumarliði Kristmundsson á þetta 
úrtökumót fyrir efnilegustu 
leikmenn landsins sem fæddir 
eru árið 2000.

þa

Reykjavíkurmaraþon fer 
fram um næstu helgi og er 
búist við fjölmennu hlaupi, 
yfir 170 góðgerðafélög taka 
þátt í áheitasöfnun hlaupsins 
en áheitasöfnunin vekur jafnan 
a.m.k. jafn mikla athygli og 
hlaupið sjálft. Eins og undanfarin 
ár er hægt að heita á hlaupara 
sem hlaupa fyrir góðgerðarfélög, 
þá er farið inn á heimasíðuna 
hlaupastyrkur.is, þar er hlaupari 
valinn og síðan er greitt með 
debet eða kreditkorti, einnig er 
hægt að heita á viðkomandi með 
því að senda sms.

Krabbameinsfélag Snæ fells
ness er í fyrsta sinn meðal þessara 
góðgerðarfélaga í ár og eru Snæ

fellingar hvattir til að heita á þá 
hlaupara sem hafa valið félagið 
sem sitt góðgerðarfélag.

Krabbameinsfélag Snæfellinga 
óskar hlaupurum góðs gengis í 
hlaupinu og þakkar hlýhug í garð 
félagsins.

Sigurbjörg Kristjánsdóttir
ritari Krabbameinsfélags 

Snæfellsness

Efnilegir á leið á úrtökumót

Hlaupið til góðs í 
Reykjavíkurmaraþoni

Fulltrúar frá Alzheimerfélaginu (FAAS, félagi aðstandenda 
Alzheimerssjúklinga og annarra með skylda sjúkdóma) 
verða með upplýsingar og ráðgjöf á eftirtöldum stöðum:

Á dvalarheimilinu Jaðri, 
Hjarðartúni 3, Ólafsvík: 
Fimmtudaginn 20. ágúst kl. 13-15

Á hjúkrunar- og dvalarheimilinu Fellaskjóli, 
Hrannarstíg 20, Grundar�rði: 
Fimmtudaginn 20. ágúst kl. 16-18

Á dvalarheimili Stykkishólms, 
Skólastíg 14, A Stykkishólmi:
Föstudaginn 21. ágúst kl. 14-16

Öllum er frjálst að líta við, heyra hvað við höfum 
fram að færa og leita svara við spurningum 

sem jafnvel brenna á. 

Verið velkomin.

Sautjándu umferð 1. deildar 
karla í knattspyrnu lauk um 
það leiti sem verið var að ljúka 
uppsetningu á Jökli,  Víkingur 
tók á móti HK í fjörugum 
leik á Ólafsvíkurvelli og lauk 
leiknum með 30 sigri Víkinga. 
Víkingur er sem fyrr í fyrsta sæti 
deildarinnar með 41 stig þegar 

fimm umferðir eru eftir, Þróttur 
er í öðru sæti með 5  stigum 
minna en Víkingur, þ.e. 36, KA 
er í þriðja sæti með 31 og Þór 
í því fjórða með 29 stig. Næsti 
leikur Víkings er einmitt við Þór 
á Akureyri n.k. laugardag.

jó

Víkingar efstir



25. ágúst  kl. 17.00 Hamburg  FC Di�erdange 03 

25. ágúst  kl. 19.30 Víkingur   Flamurtari

26. ágúst  kl. 17.00 Flamurtari  Hamburg

26. ágúst  kl. 19.30 Víkingur  FC Di�erdange 03

28. ágúst  kl. 17.00 FC Di�erdange 03 Flamurtari

28. ágúst  kl. 19.30 Hamburg  Víkingur

ÍÞRÓTTAHÚSI SNÆFELLSBÆJAR
ÓLAFSVÍK

25. - 28. ágúst 2015



Við þökkum stuðninginn

JÓNAS KRISTÓFERSSON HÚSASMÍÐAMEISTARI



Fyrir hönd Snæfellsbæjar býð ég kep-
pendur og gesti innilega velkomna til 
Snæfellsbæjar.  Það er með mikilli gleði 
sem við tökum á móti keppendum  í 
Ólafsvíkur-riðli Evrópukeppni félagsliða 
í Futsal-innanhússknattspyrnu (UEFA 
Futsal Cup) í annað sinn.   Við erum stolt 
og ánægð með árangur liðsins okkar og 

ekki síður að Víkingi hafi verið treyst til 
að halda mót sem þetta og höfum þá 
trú að það sé gert vegna þess að síðasta 
mót tókst með miklum ágætum
Snæfellsbær er um 680 ferkílómetrar 
að stærð og íbúar þess eru um 1700.  
Flestir búa í þéttbýliskjörnunum Ólaf-
svík, Rifi og Hellissandi en auk þess er 
nokkur búseta í dreifbýlinu en þar lifir 
fólk af landbúnaði og ferðaþjónustu.  Í 
bæjarfélaginu eru  víðáttumikil óbyggð 
svæði þar sem auðvelt er að komast 
í snertingu við óspillta náttúru og in-
nan bæjarfélagsins er Þjóðgarðurinn 
Snæfellsjökull sem nýtur mikillar hylli.  
Í Snæfellsbæ höfum við hinn fræga 
Snæfellsjökul sem á sér vart annan líkan.  
Frá jarðfræðilegu sjónarmiði er þetta 
svæði einstakt í veröldinni.  Hér eru 
gróin tún og engi, eldgígar, fjöll, hellar 
og fagrar strandlengjur sem heilla flesta 
sem koma á svæðið. Ferðaþjónusta er 
öflug á svæðinu og ár eftir ár kemur 
fjöldi ferðamanna á svæðið til að njóta 

þess sem hér er og fjölgar fólki sem ke-
mur á svæðið ár frá ári.  Breiðafjörðurinn 
er mikið forðabúr og fiskast mikið úr 
honum ár hvert og er sjávarútvegur 
og fiskvinnsla öflugur atvinnuvegur í 
Snæfellsbæ.
Það er von mín að dvöl ykkar verði 
ánægjuleg í Snæfellsbæ og að keppen-
dur geti kynnt sér Snæfellsbæ á meðan 
á dvölinni stendur og jafnframt upplifað 
það sem við höfum upp á að bjóða.

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri.

Kveðja frá Snæfellsbæ!



Fyrir hönd knattspyrnudeildar Víkings 
Ó. þá er það mér mikil ánægja að bjóða 
þátttakendur velkoma á þessa forkepp-
ni í Futsal.
Þetta er í annað skipti sem íslenkt félag 
heldur Evrópukeppni í Futsal á Íslandi 
og einnig í annað skipti sem Víkingur 
heldur þessa keppni. Við höfum un-
nið hörðum höndum að gera þennan 
viðburð eins góðan og við getum og ég 
vona að allir fari ánægðir heim.
Það er að mörgu að huga þegar verið er 
að undirbúa atburð eins og þennan og 
margar hendur koma að verki. Liðin gis-
ta á Hótel Ólafsvík og Hótel Hellissandi 
og borða þar einnig en Hópferðabílar 
Svans sjá um að flytja liðin á milli staða.

Allir leikirnir fara fram í íþróttahúsi 
Snæfellsbæjar.
Ég hvet alla til að koma og horfa á Futsal 
leikina og verða vitni að sögufrægum 
viðburði. Futsal er að stækka á hverju ári 
og þessi keppni mun hafa upp á margt 
að bjóða. Að lokum vil ég þakka öllum 
þeim sem hafa lagt hönd á plóg að gera 
þessa keppni að veruleika hér hjá okkur. 
Við erum mjög þakklát fyrir alla ykkar 
hjálp.

Með knattspyrnukveðju,
Jónas Gestur Jónasson

Form. knd. Víkings Ó

Frá formanni knattspyrnudeildar Víkings



Við Hafið   
Guesthouse / Hostel

 

Ólafsvík - Snæfellsnes
✆ 436 1166 - 859 8166
vid.ha�d@hotmail.com         



Þriðjudagur 25. ágúst kl.17:00 Hamburg Panthers FC Differdange 03

 kl.19:30 Víkingur Ólafsvík KF Flamurtari Vlorë

Miðvikudagur 26. ágúst kl.17:00 KF Flamurtari Vlorë Hamburg Panthers

 kl.19:30 Víkingur Ólafsvík FC Differdange 03

Fimmtudagur 27. ágúst Frídagur

Föstudagur 28. ágúst kl.17:00 FC Differdange 03 KF Flamurtari Vlorë

 kl.19:30 Hamburg Panthers Víkingur Ólafsvík

Liðin sem keppa í E-riðli

Tímasetning leikja í E-riðli
Stöndum vörð um þá miklu uppbyggingu  sem orðið hefur í íslenskum 

sjávarútvegi á liðnum árum og áratugum.
Nýtum tækifærin til enn frekari uppbyggingar og leyfum greininni 

að þróast á eigin forsendum til hagsbóta fyrir land og þjóð.

Nýtum tækifærin í sjávarútvegi!

Norðurtanga - 355 Ólafsvík - Sími 430 3700 - fmis@fmis.is

Norðurtanga - 355 Ólafsvík - Sími 430 3700 - fmis@fmis.is

Óskum keppendum í Evrópukeppni í futsal velfarnaðar í mótinu.

ÁFRAM VÍKINGUR!

Víkingur Ólafsvík KF Flamurtari Vlorë Hamburg Panthers FC Differdange 03



Futsal er hröð og skemmtileg útfærsla á 
knattspyrnuíþróttinni og var fyrst keppt 
eftir Futsal-reglum í innanhússknatt-
spyrnu hér á landi árið 2007.  Mikil hefð 
er þó fyrir innanhússknattspyrnu á Ís-
landi og fór fyrsta Íslandsmótið í knatt-
spyrnu innanhúss fram árið 1969, þó 
með öðru sniði en í Futsal.

Þátttaka íslenskra félagsliða í Evrópuke-
ppni nær þó einungis aftur til 2008 
þegar Víðir reið á vaðið, fyrst íslenskra 
félagsliða.  Árið 2010 voru svo Keflvík-
ingar fyrstir til að halda hér á landi riðil 
í forkeppni Futsal Cup og árið 2011 var 
haldinn hér riðill í Evrópukeppni land-
sliða.  Ólafsvíkingar, sem fljótlega skip-
uðu sér í fremstu röð Futsal-liða á Íslandi 
og eru ríkjandi Íslandsmeistarar, voru 
svo gestgjafar riðils í undankeppninni 
árið 2013 og hafa nú ráðist í það verkef-
ni í annað sinn, sem er okkur mikið 
gleðiefni. Framkvæmd móts á vegum 
UEFA er ekki mögulegt án mikillar vinnu 
forráðamanna og sjálfboðaliða.  Ólsa-
rar ráðast í þetta verkefni af stórhug og 
dugnaði og munu skila verkefninu með 
miklum sóma.

Ég óska Ólafsvíkingum góðs gengis 
í Evrópukeppninni.  Ennfremur óska 
ég gestaliðunum, FC Differdange 03 
frá Lúxemborg, Hamburg Panthers frá 
Þýskalandi og KF Flamurtari Vlore frá Al-

baníu, ánægjulegrar dvalar á Snæfells-
nesi.
 
Mótið í Ólafsvík verður vafalaust góð 
skemmtun fyrir áhorfendur og rétt að 
hvetja alla til að mæta á leikina.
 

Geir Þorsteinsson,
formaður KSÍ.

Kveðja frá Knattspyrnusambandi Íslands

Stöndum vörð um þá miklu uppbyggingu  sem orðið hefur í íslenskum 
sjávarútvegi á liðnum árum og áratugum.

Nýtum tækifærin til enn frekari uppbyggingar og leyfum greininni 
að þróast á eigin forsendum til hagsbóta fyrir land og þjóð.

Nýtum tækifærin í sjávarútvegi!

Norðurtanga - 355 Ólafsvík - Sími 430 3700 - fmis@fmis.is

Norðurtanga - 355 Ólafsvík - Sími 430 3700 - fmis@fmis.is

Óskum keppendum í Evrópukeppni í futsal velfarnaðar í mótinu.

ÁFRAM VÍKINGUR!



Leikvöllurinn
Leikið er á handboltavelli, á hand-
boltamörk með hand  bolta vítateig. 
Vítamerki er á vítateig (6 m.) og ytra 
vítamerki er á 10 m. Skiptisvæði liða eru 
5 m. frá hliðar línu og er 5 m. á lengd. 
Hornbogi er 25 cm. á hverju horni og 
miðjuhringur hefur 3 m. radíus. 

Fjöldi leikmanna
Lið er skipað 5 leikmönnum og skal 
einn þeirra vera markvörður. Varamenn 
mega vera 7 og eru skiptingar frjálsar. 
Leik skal slitið ef annað liðið hefur færri 
en 3 leikmenn inni á vellinum. Skipting-
ar fara fram á skiptisvæðinu. Leikmaður 

skal áminntur ef skipting er ekki rétt 
framkvæmd.

Dómarar og aðstoðardómarar
Í hverjum leik skulu vera 2 dómarar, 
ásamt varadómara og tímaverði. Séu 
dómarar ósammála um dóm, gildir 
ákvörðun dómara sem fyrr er tilnefndur. 
Tímavörður skal gefa til kynna þegar 
uppsöfnuð leikbrot í hvorum hálfleik 
eru orðin 5 á hvort lið.

Leiktími
Leiktími í m.fl. er 2x20 mín. Leiktími skal 
stöðvaður þegar knötturinn er ekki í 
leik. Hvort lið á rétt á einu leikhléi í hvo-

rum hálfleik. Ekkert leikhlé er í fram-
lengingu.

Upphaf leiks og leikur hafinn að nýju.
Mark er ekki skorað beint úr upphafs-
spyrnu. Upphafsspyrna er tekin eftir 
hvert mark, andstæðingar skulu vera í 3 
m. fjarlægð.

Rangstaða
Rangstaða er ekki í futsal.

Leikbrot og óviðeigandi hegðun leik-
manna
Rennitæklingar eru leyfðar, að því til-
skildu að þær stofni hvorki leikmann-

Eftirlitsmaður UEFA: 
Valeriu  Ionita, Rúmeníu

Dómaraeftirlistmaður UEFA: 
Antonin  Herzog, Tékklandi
 
Dómarar:
Veljkomir Boskovic, Svartfjallalandi
Barry Weijers, Hollandi
Kaspars Kivliss, Lettlandi
Guy Berger, Ísrael
 
Tímavörður:
Ólafur Ingi Guðmundsson, Íslandi

Nokkrir punktar úr Futsalreglunum

Dómarar og 
eftirlitsmenn

Við Ólafsbraut · Ólafsvík · Sími: 436 1012

SÖLUSKÁLI, GRILL, PIZZUR 
VERSLUN OG BENSÍNSTÖ‹

Hamborgara
tilboð

Hjá okkur getur þú
fyllt tankinn og magann 
bæði fyrir og eftir leik

Pizzu
tilboð



inum sjálfum né mótherja í hættu og 
að leikmaður snerti einungis knöttinn. 
Snerti leikmaðurinn andstæðinginn í 
rennitæklingu skal dæma beina auka-
spyrnu/víti. Þegar leikmanni er vikið af 
leikvelli má nýr leikmaður koma í hans 
stað eftir 2 virkar mín. Spili lið með ein-
um leikmanni færri og andstæðingur 
skorar mark, má bæta við einum leik-
manni (einnig ef leikið er 2 færri, bara 
einn leikm. inn við skorað mark). Spili 
bæði lið með færri en 5 og jafnt er í 
liðum, helst fjöldi leikmanna í báðum 
liðum óbreyttur ef mark er skorað. Eftir 
að mark vörður losar sig við knöttinn í 
leik, (með höndum eða fótum) má hann 
ekki snerta knöttinn aftur á eigin vallar-
helmingi fyrr en knötturinn hefur snert 
mótherja. Markvörður má einungis hafa 
vald á knettinum í 4 sek. á eigin vallar-
helmingi, hvort sem er með höndum 
eða fótum. Í báðum tilfellum er dæmd 
óbein aukaspyrna.

Aukaspyrnur
Andstæðingar skulu vera 5 m frá knetti-
num í aukaspyrnum. Spyrnandinn hefur 
4 sek. til að framkvæma spyrnuna. Bein-
ar aukspyrnur og vítaspyrnur teljast 
til uppsafnaðra leikbrota. Frá og með 
sjötta uppsafnaða leikbroti sem lið fær á 
sig er spyrnan tekin án varnar veggs frá 
ytra vítamerkinu. Liðið sem á spyrnuna 
fær val um brotstað eða ytra vítamerki 
ef brotstaður er nær marki, en ytra 
vítamerkið og utan teigs. Markvörður 
verður að vera í a.m.k. 5 m fjarlægð. 
Aðrir leikmenn skulu vera a.m.k. 5 m frá 
og fyrir aftan knöttinn.

Vítaspyrnur
Vítaspyrna er dæmd á leikbrot sem 
refsað er fyrir með beinni aukaspyrnu 
innan vítateigs varnarliðsins. Allir leik-
menn utan spyrnandann og mark-
varðar skulu vera a.m.k. 5 m frá knett-
inum og fyrir aftan hann. Markvörður 
skal vera á marklínu.

Innspyrnur
Spyrnandinn hefur 4 sek. til að fram-
kvæma innspyrnuna. Knötturinn skal 
vera kyrrstæður á hliðarlínunni eða allt 
að 25 cm beint út frá hliðarlínunni. Mark 
er ekki skorað beint úr innspyrnu.

Markkast
Í stað markspyrnu er markkast. Mark 
er ekki skorað beint úr markkasti. 
Markvörður hefu 4 sek. til að fram-
kvæma kastið og má ekki snerta knött-
inn aftur hvar sem er á vellinum fyrr en 
mótherji hefur snert knöttinn.

Hornspyrna
Mótherjar skulu vera a.m.k. 5 m frá 
hornboganum. Spyrn andinn hefur 4 
sek. til að framkvæma hornspyrnuna. Sé 
spyrnandinn lengur en 4 sek. að fram-
kvæma spyrnuna er dæmt markkast.

Nokkrir punktar úr Futsalreglunum

Eftirtaldir birgjar Kassans styrktu framkvæmd Futsalmótins

Garri
Eggert Kristjánsson h/f
Ölgerðin
John Lindsey ehf
O. J. & Kaaber ehf
Ásbjörn Ólafsson ehf
Natan & Olsen

Innes ehf
GÓA
Þykkvabæjar
Síld og �skur ehf - Ali
Norðlenska
Ísfugl
Eggjabúið Hvammur

J.G.R
BÚR
Arka
Yggdrasil
Mata



9

5

6

7

2
1

3

4

8

Þar sem jökulinn ber við loft!
Hér er að finna marga perluna. Taktu hringinn 
og byrjaðu í heitu ölkeldulauginni á Lýsuhól, 

gerðu sandkastala á Búðum. Renndu fyrir 
makríl á Arnarstapa og leitaðu að opnun inní 
jarðarmiðju að hætti Jules Verne, kannski er 
inngangurinn í gegnum Vatnshelli? Reyndu 
þig við aflraunir á Djúpalónssandi, nærðu að 
lyfta fullsterkum?  Rifjaðu upp hver Bárður 
Snæfellsás var og skelltu þér í leikhús í Rifi 

eða röltu um bæi og leitaðu uppi besta kaffi-
bollann, en umfram allt njóttu þín í fallegri 
náttúruparadís sem er Earth Check vottuð og 

staðfestir að um er að ræða umhverfismeðvitað 
samfélag. Að vera undir jöklinum hefur verið 
álitið kyngimagnað, upplifðu það á þinn hátt  

og njóttu alls þess sem Snæfellsbær  
hefur uppá að bjóða. 

0 2 4000 metrar 0 42 6000 álnir 1 : 5 0 0 0 0

Upplýsingamiðstöð 
(+354)433 6929

info@snb.is
snb.is

Kirkjutún 2
355 Ólafsvík, Snæfellsbæ
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Soroptimistaklúbbur Snæfells-
ness hefur ákveðið að varpa 
ljósi á sögur nokkurra kvenna 
af Snæfellsnesi í tilefni 100 ára 
afmælis kosningaréttar kvenna á 
Íslandi 

Lóa S Kristjánsdóttir  fæddist í 
Dalsmynni í Eyjahreppi 29. ágúst 
1909, hún lést þann 23. mars 2001

Hún var dóttir hjónanna 
Krist jáns Eggertssonar og 
Guðnýjar Guðnadóttur.  Bræður 
hennar voru Eggert Kristjánsson 
stórkaupmaður og Valgeir 
Kristjánsson klæðskeri.

Lóa ólst upp á kærleiksríku 
heimili sem einkenndist af 
vinnusemi, heiðarleika og 
trúrækni. Milli hjónanna Guðnýjar 
og Kristjáns var mikið ástríki sem 
allir tóku eftir er kynntust þeim.

Hinn 10. febrúar 1929 giftist Lóa 
Friðsteini Jónssyni veitingamanni, 
f. 11. september 1903 d. 6.júní 
1971. Lóa og Friðsteinn eignuðust 
fimm börn: Kristján f. 12.maí 1929 
d. 23.júní 1997, Jón Helga  f. 16. 
júlí 1936, Guðnýju Sigríði f. 27. 
desember 1940  d. 12. mars 1980, 
Ásgeir  f. 29. ágúst 1944, og Kjartan 
Má  f. 4. mars 1951.

Friðsteinn og  Lóa stóðu að rekstri 
nokkurra veitingastaða í Reykjavík 
en auk þess rak Lóa sumarhótel á 
Búðum á Snæfellsnesi á árunum 
1957 – 1970. Undir hennar stjórn 
urðu Búðir að einu vinsælasta 
hóteli landsins, þekkt fyrir góðan 
mat og aðbúnað, var hún oft við 
það kennd og kölluð Lóa á Búðum. 

Eftir fráfall Friðsteins tók Lóa 
við rekstri veitingastaðarins á 
Laugavegi 28 og rak hann fram 
til ársins 1977 er hún hætti 
störfum. Lóa var mjög virk í 
félagsmálum og mörg félög nutu 
krafta hennar og ósérhlífni. Hún 
var stofnandi og heiðursfélagi 
Hvatar, félags sjálfstæðiskvenna, 
auk þess sem hún var heiðursfélagi 
í tveimur öðrum félögum, 
Kvenréttindafélagi Íslands og 
Kvenfélagi Fríkirkjunnar.

Lóa gekk í Fríkirkjusöfnuðinn 
sextán ára og í Kvenfélagið árið 
1956 og starfaði þar vel á fimmta 
áratug. Hún var fljótlega kosin 
í varastjórn félagsins og tók við 
ritarastarfi eftir að hún tók sæti í 
aðalstjórn en þar sat hún til ársins 
1967. Lóa tók þátt í flestu því sem 
félagið tók sér fyrir hendur og 
var alltaf boðin og búin að rétta 
hjálparhönd. Fór með félaginu í 

ferðalög innanlands og utan, og 
var dugleg við fjáröflun.

Lóa var einstök kona, fríð sýnum 
og minnisstæð þeim sem kynntust 
henni. Hún var mikill persónuleiki 
og allir tóku eftir henni hvar sem 
hún fór. Dugnaður og kraftur 
einkenndu hana en jafnframt 
ljúfmennska og kærleiki. Hún 
var trygg og trúföst og mjög 
frændrækin. Var stálminnug, 
ættfróð með afbrigðum.  Hún 
reyndi alltaf að setja sig inn í 
aðstæður fólks og greiða úr vanda 
þess eins vel og henni var unnt. 
Það var líka eftirtektarvert hversu 
fólk sem hún hafði haft kynni af, 
jafnvel um stuttan tíma, rækti 
samband sitt við hana og talaði um 
hana með virðingu og þakklæti.   

Lóa á Búðum
Hótel Búðir var gert að 

hlutafélagi árið 1956 með þá 
Alexander McArthur og Friðstein 
Jónsson í forsvari og þar mað lauk 
afskiptum Félags Snæfellinga og 
Hnappdælinga af hótelrekstri  
Búða. Friðsteinn  og  Lóa  gerðust 
bæði hluthafar og þar sem þau 
höfðu áður rekið veitingastað í 
Reykjavík lá beinast við að þau 
önnuðust rekstur hótelsins. En 
þar sem Friðsteinn var í fullu starfi 
í Reykjavík var það Lóa sem fór 
vestur og tók við hótelrekstrinum. 
Hún rak Hótel Búðir í 15 ár og voru 
þau ár staðnum mikil lyftistöng. 
Hún hóf reksturinn á því að leggja 
niður Búðamótin og hætta allri 
áfengissölu á hótelinu. Hennar von 
var að gera Búðir að fjölskyldustað 
þar sem fólk gæti komið og notið 
lífsins áhyggjulaust. Lóa varð 
fljótt þekkt fyrir mikla gestrisni, 

hún heilsaði gestum sínum með 
handabandi, lét þeim líða eins 
og heima hjá sér og bauð uppá 
dýrindis mat þar sem besta hráefni 
hverju sinni var borðið fram.

Hún eignaðist fjölda vina 
sem komu ár eftir ár, þeirra á 
meðal voru margir af þekktustu 
listamönnum þjóðarinnar. Halldór 
Laxness dvaldi þar oft við skriftir 
og Kjarval og Júlíana Sveinsdóttir 
máluðu mikið á Snæfellsnesi. Það 
var gaman að heyra Lóu segja 

frá þessum tíma og sjá hvernig 
hugurinn fór á flug. 

 Á þeim tíma sem  Lóa rak hótelið 
þótti það vera með þeim betri  hér 
innanlands og var þá ekki dvalið 
i eina til þrjár nætur heldur var 
venjulega  keypt gisting í a.m.k. 
viku og allt upp í þrjár. Lóa auglýsti 
aldrei staðinn vegna þess að hann 
auglýsti sig sjálfur af ánægðum 
gestum sem hrósuðu staðnum 
óspart. Þetta fyrirkomulag hélst 
alveg fram á sjöunda áratuginn 
en þá komu nýjar áherslur, 
utanlandsferðir voru farnar að 
ryðja sér til rúms og tíðarandinn 
breyttur. Fólk kom til styttri dvalar 
en áður og þegar eiginmaður Lóu 
lést árið 1970 ákvað Lóa að hætta 
hótelrekstri. Lóa skildi eftir spor 
sem aldrei gleymast á Búðum.

Heimildir:
Mbl.is/gagnasafn
 Viðtal við Lóu Kristjánsdóttur: 
Elín Pálmadóttir 

Samantekt:
Ragnhildur Sigurðardóttir
Þóra Kristín Magnúsdóttir
Ragnheiður Víglundsdóttir
 

 Lóa S. Kristjánsdóttir
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GRÆJAÐU SKÓLANN

Kraftmikil 15,6" fartölva á frábæru verði. i5 örgjörvi  
og 4GB minni. 

Fjölnotaprentari með WiFi, 
prentun, ljósritun og skönnun.

Kraftmikið hljóð og mikil gæði. 
Fæst í svörtum, bleikum og hvítum lit.

Þráðlaust Bluetooth heyrnartól, frábært  
í ræktina. Fæst í rauðum, bláum og grænum lit. 

Glæsileg og létt 14" fartölva með snertiskjá. i5 örgjörvi  
og 8GB minni. 

Kraftmikil vél sem er frábær í 
leikina. i7 örgjörvi, 8GB minni  
og tvö skjákort.
Vnr. 59441600

Vnr. 59403222

Vnr.59444579 Vnr. 9487B006aa

Vnr. MDRZX110 Vnr. 200470-05

LENOVO  
G50-70

CANON   
PIXMA MG5650 

SONY  
ZX110 HEYRNARTÓL

PLANTRONICS  
BACKBEAT FIT HEYRNARTÓL 

LENOVO  
U430

LENOVO  
Y50-70 

Verð: 119.900 kr.

Tilboðsverð: 16.900 kr.

Verð: 6.990 kr. Tilboðsverð: 19.400 kr.

Verð: 139.900 kr.

Verð: 209.900 kr.
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