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Viðurkenningar veittar á uppskeruhátíð

Uppskeruhátíð Snæfellsnes
samstarfsins í fótbolta var haldin
síðasta föstudag í tengslum við
áheitamaraþon sem fram fór á
sama tíma. Á uppskeruhátíðinni
voru veittar viðurkenningar og
fengu allir iðkendur í 6. 7. og
8. flokki karla og kvenna viður
kenningu í formi verðlauna
penings. Í ár var tekin upp sú
ánægjulega nýbreyttni að veita
viðurkenningar bæði fyrir eldra
og yngra ár hjá eldri börnunum
og einnig í A og B liði ef við átti.
Í 5. flokk karla fengu þeir Atli
Ágúst á eldra ári og Óli á yngra
ári viðurkenningur fyrir mestu
framfarir. Hjá 5. flokk kvenna A
lið fékk Sara Dögg viðurkenningu
fyrir mestu framfarir á eldra ári
og Laufey Lind á yngra ári. Fyrir
mestu framfarir í B liði fengu
þær Heiðrún viðurkenningu
á eldra ári og Aldís á yngra ári.
Þegar komið er upp í 4. flokk
eru einnig veittar viðurkenningar
fyrir markahæsta leikmanninn og
leikmann ársins, í kvennaflokki

var Elín Dögg markahæst og
Fehima Líf leikmaður ársins.
Það voru svo þær María Ósk á
yngra ári og Erika Rún á eldra ári
sem fengu viðurkenningu fyrir
mestu framfarir. Hjá strákunum
var Benedikt Björn Ríkarðsson
markahæstur og Bjarni Arason
leikmaður ársins. Á yngra ári fékk
Kristinn Jökull viðurkenningu
fyrir mestu framfarir og Birgir
Vilhjálmsson á eldra ári. Freydís
Bjarnadóttir framkvæmdastjóri
samstarfsins ásamt leikmönnum
meistarflokks kvenna og karla
hjá Víking sáu um að afhenda
viðurkenningarnar. Að þeim
loknum var hópmyndataka
af öllum börnum sem stunda
fótbolta og mætt voru á hátíðina
og boðið upp á grillaðar pylsur í
tilefni dagsins. Uppskeruhátíðin
heppnaðist mjög vel og börnin
voru glöð og ánægð. Þjálfarar
meistaraflokks karla og kvenna
þurfa ekki að hafa áhyggjur af
framtíðinni með öll þessi flottu
þa
börn sem æfa fótbolta.

Lions gefur leiktæki
Lionsklúbbur Ólafsvíkur hefur
í gegnum árin oft fært leik
skólanum Krílakoti í Ólafsvík
gjafir og styrki, í sumar var sett
upp lítið fótboltamark og körfu
boltaspjald á leikskólanum sem
er einmitt gjöf frá klúbbnum.
Kristinn Kristófersson formaður
Lionsklúbbs Ólafsvíkur ásamt
Illuga Jens Jónassyni siða
meistara klúbbsins afhentu leik
tækin formlega í síðustu viku
en við gjöfinni tók Ingigerður
Stefánsdóttir leikskólastjóri.
Lionsklúbbur Ólafsvíkur er
að hefja starfsárið um þessar

mundir en stór hluti af starfi
klúbbsins fellst í að styðja við
málefni í sínu nærumhverfi og
láta gott af sér leiða.
Það er skemmtileg tilviljun
að þegar körfuboltaspjaldið
og fótboltamarkið er afhent er
íslenska landsliðið í körfubolta að
spila í Evrópumóti og landsliðið
í knattspyrnu að tryggja sér
keppnisrétt í lokakeppni EM í
Frakklandi, það verður vonandi
til þess að börnin nýta leiktækin
enn betur.
jó

Víkingur í
Pepsídeild að ári

Karlakórinn Kári getur bætt
við söngvurum. Kátir karlar
og kröftugur söngur.
Æft einu sinni í viku,
á mánudagskvöldum
kl. 20.00 - 22.00 til skiptis
í Stykkishólmskirkju
og Grundarfjarðarkirkju.
Áhugasamir hafi samband við
Hólmfríði í síma 868 1083.

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

KA frá Akureyri heimsótti okkur
síðastliðinn laugardag. Í stuttu
máli má segja að heimamenn
hafi sloppið nokkuð vel með
0-0 jafntefli í leiknum. Meira var
í húfi fyrir gestina, en þeir eru í
harðri baráttu um annað sæti í
deildinni, sem gefur sæti í Pepsídeildinni. Cristian markmaður
bjargaði nokkrum sinnum mjög
vel. Í okkar lið vantaði bæði

Tokic og William í framlínuna
og var hún frekar bitlaus fyrir
vikið. Eðlilegt er kannski að
menn slaki á, enda búnir að
tryggja sér sæti í Pepsí-deildinni
og vinna deildina, svo eina sem
verið er að keppa að er að slá
stigametið. Nánar verður fjallað
um fótboltasumarið í Jökli fyrir
síðasta heimaleik sem verður
óhs
þann 19. september.

Brandenburg

TIL HAMINGJU,
VÍKINGAR
422 1000

orkusalan@orkusalan.is

orkusalan.is

Með þolinmæði og þrautseigju er ekkert ómögulegt.
Þess vegna er Víkingur Ólafsvík á leið í Pepsi–deild
karla á næsta ári. Til hamingju, strákar!

Góð aðsókn í
sund í sumar
Ný útiaðstaða við sundlaugina
hefur aldeilis vakið lukku í sumar.
Aðsókn sundgesta hefur aukist
um 250% á milli ára. Allir sem hafa
tjáð sig eru mjög ánægðir með
aðstöðuna. En eins og á öðrum
stöðum á landinu, sem ekki hafa
hitaveitu, er ekki mögulegt að
hafa rennibrautina og vaðlaugina
opna yfir vetrartímann, því
þurfum við að loka þeirri aðstöðu
á næstu dögum. Stefnt er að því

að halda pottunum opnum og
svo er von á köldu kari sem
verður staðsett á útisvæðinu.
Vegna fjölda óska verður aukinn
opnunartími í vetur, og því ber að
fagna. Við vonumst til að fólk nýti
sér það. Á meðan sundkennsla
fer fram er einungis hægt að fara
í sturtu og útipottana.
Sigrún Ólafsdóttir
Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi
Snæfellsbæjar

Auglýsingaverð
í Jökli
Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

37.941
25.294
16.690
10.889
7.938
4.885

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

68.175
45.450
31.548
23.102
14.960
10.075

Verðin eru með 24% vsk
Smáauglýsingar kosta 800,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Aflafréttir
Komið nýtt kvótaár og þá fer
allt á fullt. Nokkrir dragnótabátar
frá Snæfellsnesinu fóru strax til
Bolungarvíkur og hafa mokveitt
þar. Rifsari SH og Steinunn SH
eru þar efstir á blaði og þvílík
veiði. Rifsari með 117,9 tonn í 4
og mest 43 tonn, og Steinunn SH
117,7 tonn í 2 og mest 62 tonn.
Þarna eru líka Matthías SH sem
er með 83 tonn í 4 og mest 32
tonn og Esjar SH sem er með 33
tonn í 3 og mest 16 tonn.
Makrílveiðar krókabátanna
eru í gangi og hafa margir SH
bátanna landað í Keflavík og
Sandgerði enda hefur fiskast
nokkuð vel af makríl þar um
slóðir. Brynja II SH er með 22
tonn í 4, Ingibjörg SH 15 tn í 3,

Júlli Páls SH 14,9 tn í 4, Tryggvi
Eðvarðs SH 14 tn í 5, Sæhamar
SH 8,4 tn í 2. Mangi á Búðum
SH 19 tn í 5.
Kristinn SH er á Skagaströnd
og hefur landað 33 tonn í 4
róðrum á línu. Stakkhamar SH
13 tonn í einni löndun á Rifi
á línu.
Grundfirðingur SH 36 tn í 1,
Rifsnes SH 28 tn í 1 og Hamar
SH 24 tn í 1.
Í Stykkishólmi er Blíða SH
með 6,4 tn í 4 af beitukóng.
Sigurborg SH hefur landað 24
tonn og af því er rækja 18 tn í
einni löndun.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Söfnuðu fyrir
Rauða krossinn
Bríet Elvan Sæbjörnsdóttir,
Alexandra Elvan Óskarsdóttir
og Rakel Lilja Jónsdóttir héldu
tombólu til styrktar Rauða
krossinum og söfnuðu 4.076

krónum. Á myndina vantar
Alexöndru Elvan Óskarsdóttur.
Rauði krossinn þakkar þeim
innilega fyrir stuðninginn.

Opnunartími: Mánudag - fimmtudag 9 - 18
Föstudag 9 - 19, laugardag 13 - 16
ATH: Sunnudag 13 - 16

Senseo kaffipúðar XL

Grísabógur

599 kr.
Coke 2L

Grísalundir

679 kr/kg.
Appelsínur

289 kr.

1.599 kr/kg.
Jonagold epli

199 kr/kg.

169 kr/kg.

Tilboðið gildir um helgina eða á meðan birgðir endast.

Opnunartími í Sundlaug Snæfellsbæjar
Mánudagur
07:30-08:30
13.20-14:00
18:00-21:00

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

07:30-08:30
11:00-12:40
13.20-14:00
15:20-21:00
07:30-09:00
13.20-14:00
15:30-21:00

07:30-14:00
9:10-10:50
18:00-21:00

07:30-10:00
12:40-15:00
17:00-21:00

Á öðrum tíma eru kennsla og æfingar og þá er
einungis hægt að fara í sturtu og útipottana.

Börnum yngi en tíu ára verður óheimilt að fara í sund nema í fylgd með syndum einstaklingi sem
er fimmtán ára eða eldri. Ábyrgðarmaður tekur fulla ábyrgð á barni og fylgir því alltaf hvort sem
er í lauginni eða í pottunum.

ATH.: hætt er að hleypa ofan í laugina 30 mínútum fyrir lokun.
Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi Snæfellsbæjar
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ÞÚ FÆRÐ
MEIRA Í STOFNI
· Afsláttur af tryggingum
· Stofn endurgreiðsla
· Vegaaðstoð án endurgjalds
· Afsláttur af barnabílstólum
· Ókeypis bílaleigubíll í 7 daga vegna kaskótjóns
· Frí flutningstrygging innanlands
· Enginn iðgjaldsauki ef þú lendir í tjóni
· Nágrannavarsla
... og margt fleira

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

Prentsmiðjan Steinprent í Ólafsvík er umboðsaðili Sjóvá fyrir
Snæfellsbæ og Grundarfjörð. Hafðu samband í síma 436 1617.

TSC Snæfellsnesi
Býður góðar og hraðvirkar
internet-tengingar gegnum ljósnet.*
Hægt að fá sjónvarp og VOD
frá Símanum eða Vodafone.
Mælum aðeins erlent niðurhal.
Einfalt að skipta um þjónustuaðila.

TSC hjálpar þér alla leið.
Viðgerðaþjónusta á tölvum.

*Háð línum frá Mílu

TSC ehf.
Grundargata 50, 350 Grundarfjörður
simi 430 8040 - tsc.is - ljósnet.is

Aðgengi að
Saxhóli bætt
Undanfarið hafa staðið yfir
framkvæmdir við Saxhól á vegum
Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls.
Verið er að bæta aðgengið upp á
Saxhól með því að laga stíginn og
setja tröppur, á miðri leið verður
gerður pallur og þar verður settur
bekkur. Notuð var smágrafa sem

Kirkjan okkar

fór alveg upp á top til að slétta
og laga fyrir tröppurnar. Það er
verktakafyrirtækið Kvistfell sem
vinnur verkið. Áætluð verklok er
um miðjan september en verkið
hefur tafist vegna veðurs.
þa

Starfsmann í
barna- og æskulýðsstarf
vantar til að hafa umsjón með starfi sóknanna, ásamt
sóknarpresti. Um er að ræða sunnudagaskóla, 6 til 9
ára starf, 10 til 12 ára starf og unglingastarf. Hægt er
að taka að sér alla hópanna eða að þeim sé skipt á
milli fleiri aðila.
Gott er einnig að fá sjálfboðaliða til að aðstoða frekar
við starfið.
Allar upplýsingar eru hjá sóknarpresti í síma
844-5858 og netpósti prestur@kirkjanokkar.is.

Héldu tombólu og
gáfu út smásögur
Jónas Vilberg Óskarsson,
Kristrún Inga Óskarsdóttir,
Dagný Rós Gunnsteinsdóttir,
Unnur Birna Gunnsteinsdóttir
og Anna Rakel Aðalbergsdóttir
héldu tombólu til styrktar
Rauða krossinum en einnig
sömdu þau smásögur sem þau
skrifuðu á blöð og myndskreyttu,

smásögurnar seldu þau svo til
styrktar Rauða krossinum.
Samtals fyrir bóksöluna og
tombóluna söfnuðu þau 10.207
krónum.
Rauði krossinn þakkar þeim
innilega fyrir stuðninginn. Á
myndina vantar Unni Birnu
Gunnsteinsdóttur.

