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Sjómannadagurinn í Snæfellsbæ
Sjómannadagurinn var haldinn
hátíðlegur í Snæfellsbæ að venju. Að
þessu sinni hófust hátíðarhöldin á
föstudegi með dorgveiðikeppni og
skemmtisiglingu. Að Siglingunni
lokinn bauðst gestum að fá sér
grillaða pylsu og hlusta á tónlist en
Kirkjukór Ólafsvíkur söng nokkur
sjómannalög áður en trúbadorinn
Egill Jónsson spilaði og söng bæði
fyrir og með gestum.
Hoppukastalar voru fyrir börnin
og vel mætt bæði í siglinguna og
í grillið á bryggjunni. Myndaðist
skemmtileg stemming á bryggjunni
enda lék veðrið við gesti og gangandi.
Sú nýbreytni var tekin upp að þessu
sinni að sameina skemmtiatriðin
sem venju
l ega hafa verið við
hafnirnar í Ólafsvík og á Rifi og fóru
þau fram á Rifi þetta árið. Lista og
menningarnefnd Snæfellsbæjar
bauð upp á Sirkus Íslands og hófst
dagskráin á bryggjunni með sýningu
þeirra. Lagðist þessi nýbreytni vel í
Snæfellsbæinga og voru 14 lið skráð til
keppni. Keppt var í kappróðri, þrauta
braut og reipitogi. Hraðfrystihús
Hellissands bauð upp á Slysósúpuna
að þessu sinni. Strákarnir á Tryggva
Eðvarðs og Brynjunni voru sigursælir
en þeir unnu allt sem hægt var að
vinna á bryggjunni, kappróðurinn,
reipitogið og þrautabrautina. Hjá
stelpunum voru þau Kríurnar sem
unnu kappróðurinn. Það voru svo
ljóskurnar sem unnu reipitogið og
þrautabrautina. Börnin kepptu í
flekahlaupi og voru að sjálfsögðu veitt
verðlaun fyrir það. Hjá strákunum

var það Matthías Daði Gunnarsson
sem varð í fyrstasæti í yngri flokknum
og Ísak Máni Guðjónsson hjá eldri.
Hjá stelpunum var það Anja Huld
Jóhannsdóttir sem varð í fyrsta
sæti hjá yngri flokknum og Aldís
Guðlaugsdóttir hjá eldri.
Um kvöldið fór svo fram
Sjómannahóf í Félagsheimilinu Klifi
þar sem um það bil 400 manns
mætti til að eiga saman skemmtilegt
kvöld. Veislustjóri kvöldsins var Kári
Viðarsson sem stýrði borðahaldi
af sinni alkunnu snild. Sóley
Jónsdóttir flutti minni kvenna og
heiðraðar voru sjómannskonurnar
Thelma Rut Eðvarðsdóttir og Ásdís
Þórðardóttir. Á Sjómannahófinu ár
hvert er áskorendakeppni þar sem
áhafnir skora hver á aðra að koma

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

með skemmtiatriði á hófið að þessu
sinni voru það áhafnirnar á Magnúsi
SH og Katrínu SH sem áttu að koma
með atriði. Voru bæði atriðin frábær
en strákarnir á Magnúsi sungu og
dönsuðu um Íslenska sjómenn,
áhöfnin á Katrínu sýndi frábært
myndband sem þeir létu gera fyrir
sig. Vöktu bæði atriðin mikla lukku
og verður spennandi að sjá hvað
áhafnirnar á Bárði SH og Matthíasi
SH gera á næsta ári. Hljómsveitin
Bandmenn hélt svo uppi fjörinu
fram á nótt.
Sjómannadagurinn sjálfur rann svo
upp í mildu veðri. Á Hellissandi var
sjómannamessa í Ingjaldshólskirkju
um morguninn, að henni lokinni
var lagður blómsveigur við minnis
varða um sjómenn sem hvíla fjarri.
Eftir hádegi var svo dagskrá í
sjómannagarðinum. Ræðumaður
dagsins var Sara Ýr Ragnarsdóttir.
Heiðraðir voru sjómenn og að þessu
sinni einnig kona en það voru þau
Gunnar Sigurjónsson og Jóhanna
Davíðsdóttir sem voru heiðruð. Í
Ólafsvík fór dagskrá sunnudagsins
fram í Sjómannagarðinum þar sem þau
Lena Hulda Örvarsdóttir og Trausti
Leó Gunnarsson fluttu tónlistaratriði.
Ræðumaður dagsins var Lárus Ástmar
Hannesson, heiðraðir voru aldraðir
sjómenn og að þessu sinni voru
það þeir Grímur Benjamínsson og
Guðleifur Guðmundsson, einnig var

Pétur Steinar Jóhannsson heiðraður
en þess má geta að í mörg ár hefur
Pétur Steinar séð um að heiðra
aðra sjómenn og ekki fundist þurfa
að fá heiðurinn sjálfur. Það voru
félagar hans í Sjómannadagsráði
Ólafsvíkur sem komu honum á
óvart með því að heiðra hann en
hann hefur meðal annars séð um
útgáfu á veglegu sjómannadagsblaði
í mörg ár. Að þessu loknu var sungin
sjómannamessa í garðinum. Að
lokinni dagskrá í sjómannagarðinum
fór u margir í kaffi hjá
Slysavarnafélogunum Helgu Bárðar
og Sumargjöf í Björgunarstöðinni
Von. Frábærri sjómannahelgi sem
fram fór í góðu veðri lauk svo með
heimaleik meistaraflokks Víkings
Ó gegn Fylki í Pepsídeildinni.
Það voru áhafnirnar á Risnesi SH,
Örvari SH, Gunnari Bjarnasyni SH,
Brynju SH og Stefaníu SH sem sáu
um skipulagningu og framkvæmd
helgarinnar og er það mál manna að
sameining sjómannahófsins í fyrra
og atriðanna á bryggjunni núna hafi
heppnast með eindæmum vel. Vildu
áhafnirnar koma á framfæri þakklæti
til styrktaraðilanna. Vonandi er þetta
fyrirkomulag á sjómannadeginum
þróun sem heldur áfram og byggt
verður næstu sjómannadaga.
þa

Sýning á
Malarrifi

Nemendur Grunnskóla Snæ
fellsbæjar, Lýsuhólsskóla ásamt
Þjóðg arðinum Snæfellsj ökli
opnuðu þann 2. júní 2016
sýningu í Salthúsinu á Malarrifi
í Þjóðg arði num Snæfellsjökli.
Sýningin var unnin veturinn
2015-2016 að beiðni þáverandi
þjóðgarðsvarðar, Guðbjargar
Gunnarsdóttur. Guðbjörg óskaði
eftir því að fá inn í Salthúsið
verkefni sem höfðuðu til barna
og væru unnin af börnum.
Í Salthúsinu gefur nú meðal
annars að líta myndir af
Lóndröngum með túlkun á því

hvað þeir eru eða gætu verið,
upplýsingar unnar úr viðtali við
síðustu bændur og vitaverði á
Malarrifi um búsetu og lífið þar.
Upplýsingunum er komið fyrir
á flettispjöldum og spjöldum í
saltfisklíki. Kynjamyndir og tröll
fá að njóta sín, leikföng barna í
gamla daga eru til sýnis og hægt
er að spila minnisspil og teikna
myndir til að skilja eftir á töflu.
Lögð var áhersla á endurvinnslu
og endurnýtingu við gerð
sýningarinnar.
Sýningin verður í Salthúsinu
fram á haust og jafnvel lengur.

Aflafréttir
Fínasti mánuður liðinn sem
endaði með sjómannadeginum.
Reyndar hefði veðrið mátt
vera betra. Ég skellti mér í
smá Snæfellsnes túr á rútu á
Sjómannadag og var fjandi kalt
á nesinu. Bátar voru reyndar vel
skreyttir í höfnum og athygli
vakti að í Ólafsvík þá var þar
Tjaldur SH staddur en hann
hafði landað þar 54 tonnum.
Frekar óvenjulegt að Tjaldur SH
landi í Ólafsvík en ekki á Rifi sem
er jú heimahöfn Tjalds.
Annars var maí mánuður
fínn fyrir SH línubátanna.
Fyrrnefndur Tjaldur SH varð
hæstur með 375 tonn í 6 róðrum
og hvar var aflanum landað, jú
öllum á Rifi. Örvar SH 310 tn í
7, Rifsnes SH 249 tn í 6 báðir að
landa á Rifi. Gullhólmi SH 202
tn í 13, Grundfirðingur SH 195
tn í 4, Kristinn SH 136 tn í 20 og
Faxaborg SH 136 tní 10.
Í gegnum árin þá er ekki mikið
um það að minni línubátarnir
fara á flakk um landið enn
strákarnir á Faxaborg SH gerðu
það. Þeir byrjuðu að landa á
Rifi. Skelltu sér svo norður
til Skagastrandar og þaðan til

Siglufjarðar og síðan var tekið
mjög langt og mikið stím alla
leið austur til Stöðvarfjarðar.
Þetta var allt í maí og núna eru
þeir komnir á Djúpavog og hafa
landað þar 12 tonnum í einni
löndun. Verður fróðlegt að sjá
hvort að fleiri SH bátar fari í
ferðalag austur.
Það má reyndar geta þess að
þegar að Hamar SH var á balalínu
þá haustið 2013 þá réri báturinn
dagróðra frá Djúpavogi. Síðan
þá hefur enginn SH línbátur
verið á dagróðrum þarna fyrir
austan land.
Þó svo að vertíðin sé búinn þá
var Pétur á Bárði SH á netum allan
maí og fiskaði ansi vel. Landaði
alls 239 tonnum í 25 róðrum
og mest 18 tonn. Reyndar var
Þorleifur EA frá Grímsey SH að
róa frá Ólafsvík mest allan maí
mánuð og landaði þá 231 tonni
í 21 róðrum.
Báðir þessir bátar eru ennþá
á netum núna í júní og hefur
Bárður SH landað 14 tní 2 og
Þorleifur EA 32 tonn í 3 landað
í Grímsey.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is
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

Snæfellsjökulshlaupið
25. júní 2016

Hreinsunardagar
í Grundarfirði
Tökum höndum saman dagana 10. - 13. júní nk.
og hreinsum og fegrum bæinn okkar fyrir sumarið.
Með samstilltu átaki má lyfta grettistaki í því að
fegra nærumhverfið og eigin lóðir.
Þriðjudaginn 14. júní nk. munu starfsmenn bæjarins fara um
og hirða rusl sem komið hefur verið fyrir í pokum við lóðarmörk.
Að öðru leyti er bent á opnunartíma gámastöðvarinnar.
Sýnum í verki hvað hægt er að gera með samstilltu átaki allra bæjarbúa.

Hreinn bær okkur kær! - Gleðilegt sumar!
Grundarfjarðarbær

Krabbameinsskoðun
kvenna
Sú breyting hefur orðið á
að nú framkvæma ljósmæður
leghálssýnatöku kvenna, bæði á
Leitarstöð Krabbameinsfélagsins
og á heilsugæslustöðvum víðast
hvar um landið.
Það er því hægt að panta tíma á
heilsugæslustöðinni hvenær sem
er þegar boðsbréf hefur borist.
Þessi háttur er hafður á í mörgum
nágrannalöndum okkar og þar er
þátttakan mun meiri.
Þátttakan á Íslandi hefur
farið minnkandi undanfarin ár,
sérstaklega hefur hún dregist
saman á landsbyggðinni.
Leitin skilar góðum árangri svo
framarlega sem konur mæta.
Ef þú hefur fengið boðsbréf frá
Leitarstöðinni, getur þú pantað
tíma fyrir leghálsskoðun hjá
ljósmóðurinni á Heilsug æslu
stöðinni í Ólafsvík í síma 432
1360.
Hugsaðu vel um kvenheilbrigði
þitt og nýttu boð um frumusýni
á þriggja ára fresti.

Áfram verður komið með
brjóstamyndatöku annað hvert
ár og reiknað er með að hluti
kvenna mæti í sýnatökuna í
tengslum við hana.
Sjáumst,
Berit Ljósmóðir

Vatnsleikfimi
12 tíma námskeið í vatnsleikfimi
verður í sundlauginni í Grundarfirði
og verður fyrsti tíminn 14. júní
Tímarnir verða á
þriðjudögum og fimmtudögum kl.10

Allir velkomnir

Upplýsingar gefur Elsa Árna í sima 8977047

Fjölmennt sjómannadagsmót

Árlegt Sjómannadagsmót Skot
félags Snæfellsness fór fram
síðastliðinn fimmtudag á æfinga
svæði félagsins. Þetta var í fjórða
skipti sem þetta mót er haldið og
var met þátttaka í ár. 26 keppendur
tóku þátt og þar af 6 konur sem
flestar voru að keppa í fyrsta skipti,
en það er mjög ánægjulegt að sjá
hvað stelpurnar eru að koma
sterkar inn.
Mótið var með sama sniði og
undanfarin ár þar sem sjómenn
leggja sín stig saman á móti stigum
Landsliðsins, en einnig voru veitt
verðlaun fyrir bestan árangur

einstaklinga. Þetta mót er alltaf að
stækka og verða vinsælla og vegna
mikillar fjölgunar þátttakanda
var ákveðið að keppa einnig í
einvígi í “járnfrúnni”. Járnfrúin
er heimasmíðað skotmark fyrir
22.cal riffla, þar sem keppendur
kepptust við að loka 5 götum í
járnfrúnni á sem skemmstum tíma.
Tveir einstaklingar úr sitthvoru
liðinu áttu að skjóta samtímis og
sá sem var fyrri til að hitta í öll
götin fékk stig fyrir sitt lið. Félagið
keypti á síðasta ári tvo 22.cal riffla
til að nota við kennslu og voru þeir
notaðir við keppnina.

Leirdúfukeppnin var afar
skemmtileg og fór hún þannig
að þrír efstu keppendurnir
voru allir jafnir og því þurfti að
fara í bráðabana til að skera úr
um hver sigurvegarinn væri.
Eftir bráðabanann voru þeir
allir ennþá jafnir og því þurfti
að fara í annan bráðabana. Að
honum loknum voru tveir efstu
menn ennþá jafnir og fóru þeir
því í þriðja bráðabanann. Þar
enduðu þeir aftur jafnir og var
það því ekki fyrr en að loknum
4 bráðabönum að hægt var að
krýna sigurvegara mótsins. Það

var Unnsteinn Guðmundsson sem
sigraði, Gústav Alex Gústavsson
var í öðru sæti og Júlíus Freysson
í því þriðja. Lið sjómanna sigraði
liðakeppnina og er staðan því jöfn
í einvíginu tvö tvö.
Fjöldi fólks mætti til að horfa
á mótið en um 60 manns sáu
keppnina í það heila. Grillaðar
voru pylsur ofan í gesti og
keppendur í boði Samkaupa
Úrvals, en Gunni í Samkaup styrkti
félagið með hráefni í grillveisluna.
Eftir mótið var spjallað lengi
og skotið mikið á riffilsvæðinu.
Síðustu menn fóru heim nokkrum
klukkutímum eftir að mótinu lauk,
en um kvöldið var komið alveg
dúna logn og frábært veður til
skotæfinga. Nú þegar er farið að
ræða um það hvernig hægt verður
að gera mótið enn stærra á næsta
ári og hugmyndir eru að gera
fjölskyldudag með afþreyingu fyrir
alla aldurshópa.
Við viljum þakka öllum þeim
sem aðstoðuðu við undirbúning
fyrir mótið, Gunna í Samkaup fyrir
grillveisluna og öllum þeim sem
lögðu leið sína í Kolgrafafjörðinn
til að taka þátt eða horfa á.
Skotfélag Snæfellsness

Gsnb slitið í tólfta sinn
Grunnskóla Snæfellsbæjar
var slitið við hátíðlega athöfn
í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar
föstudaginn 3. júní. Hilmar Már
Arason skólastjóri fór yfir starf
vetrarins í ræðu sinni, þakkaði hann
bæði starfsfólki og nemendum
fyrir vel unnin störf. Nemendur
1. bekkjar færðu útskriftarnemum
10. bekkjar rós og kvöddu þau
þannig fyrir hönd skólans. Að
venju veittu velunnarar skólans
viðurkenningar fyrir góðan
námsárangur. Að þessu sinni hlutu
tveir nemendur viðurkenningu
fyrir hæstu meðaleinkunn í listog verkgreinum í 5. til 7. bekk, það
voru þær Björg Eva Elíasdóttir og
Erika Rún Heiðarsdóttir í 6. bekk
sem hlutu þá viðurkenningu

frá Kvenfélagi Ólafsvíkur.
Kristinn Jökull Kristinsson
hlaut viðurkenningu fyrir hæstu
einkunn í stærðfræði í 8. bekk frá
Lionsklúbb Ólafsvíkur. Fehima Líf
Purisevic hlaut viðurkenningu frá
Lionsklúbbnum Rán fyrir hæstu
meðaleinkunn í 8. til 10. bekk.
Kvöldið áður hafði 10. bekkur
skólans verið útskrifaður við
hátíðlega athöfn í Ólafsvíkurkirkju.
Þar vor u einnig veittar
viðurkenningar. Samra Begic
hlaut viðurkenningar fyrir hæstu
einkunn í Íslensku frá Kvenfélagi
Hellisands og fyrir hæstu einkunn
í samfélagsfræðigreinar frá Snæ
fellsbæ. Unnur Eir Guðb jörns
dóttir hlaut viður
k enningur
fyrir hæstu einkunn í Ensku frá

Lionsklúbbnum Þernunni og fyrir
hæstu einkunn í náttúrugreinum
frá Þjóðgarðinum Snæfellsjökli
og Vör sjávarrannsóknarsetri.
Pétur Steinar Jóhannsson og
Súsanna Sól Vigfúsdóttir fengu
viðurkenningu fyrir hæstu
einkunn í verk- list og valgreinum
frá Grunnskóla Snæfellsbæjar, Silja
Ólafsdóttir fékk viðurkenningur
fyrir hæstu einkunn í dönsku
frá Danska sendiráðinu og fyrir
hæstu einkunn í Stærðfræði frá
Lionsklúbb Ólafsvíkur. Einnig
fékk hún viðurkenningu fyrir

hæstu meðaleinkunn í 10. bekk
frá Lionsklúbbi Nesþinga. Hver
bekkur var svo kallaður upp
og fékk afhentar einkunnir frá
umsjónarkennara sínum, að því
loknu var bekknum klappað lof
í lófa og svo skellt sér beint í
myndatöku en öllum var gefinn
kostur á að mynda bekkina. Í
lok athafnar sleit svo Hilmar
Már skólastjóri Grunnskóla
Snæfellsbæjar og nemendur fóru
brosandi út í sólina og sumarið í
verðskuldað frí.
þa

SÝSLUMAÐURINN Á VESTURLANDI

ATKVÆÐAGREIÐSLA
UTAN KJÖRFUNDAR

Atkvæðagreiðsla vegna kjörs forseta Íslands á að fara fram laugardaginn 25. júní 2016.
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar er hafin.
Í umdæmi Sýslumannsins á Vesturlandi fer hún fram á eftirtöldum stöðum:
Akranesi - skrifstofu sýslumanns, Stillholti 16-18, virka daga kl. 10.00 til 15.00
Borgarnesi - skrifstofu sýslumanns, Bjarnarbraut 2, virka daga kl. 10.00 til 15.00
Búðardal - skrifstofu sýslumanns, Miðbraut 11, virka daga kl. 12:30 til 15.30
Eyja- og Miklaholtshreppi - skrifstofu hreppsstjóra, Þverá, virka daga kl. 12.00 til 13.00
Ólafsvík - skrifstofu sýslumanns, Bankastræti 1a á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 10.00 til 14.00
Stykkishólmi - skrifstofu sýslumanns, Borgarbraut 2, virka daga kl. 10.00 til 15.00
Grundarfirði – skrifstofu sýslumanns, Hrannarstíg 2, kosning hefst þar 7. júní
og verður kosið á mánudögum, þriðjudögum og fimmtudögum, kl. 17.00 til 19.00
Hægt er að kjósa á öðrum tíma samkvæmt nánara samkomulagi við viðkomandi kjörstjóra.
Kjósendum er bent á að hafa persónuskilríki meðferðis á kjörstað.
Stykkishólmi, 6. júní 2016
Sýslumaðurinn á Vesturlandi

Skáknámskeið

Námskeiðshaldari: Birkir Karl Sigurðsson en hann
er með alþjóðleg skákþjálfararéttindi frá FIDE.
Aldur: 6 – 16 ára.
Tímabil: 18. júní kl. 14-18 og
19. júní kl. 10-12 og 14-16.
Verð: 2500 kr.
Skákiðkun hefur jákvæð áhrif á börn
og er hugsunin með námskeiðinu að þjálfa
einbeitingu, sjálfsaga og rökhugsun.
Skráning og upplýsingar:
sigrun@snb.is og laufey@snb.is

Sjóvá

440 2000

Ef þú skrifar skilaboð
undir stýri lítur þú af
veginum í allt að 5
sekúndur.
Á 70 kílómetra hraða
keyrir þú því blindandi
næstum 100 metra
meðan þú skrifar.

sjova.is

Víkingum líður vel á heimavelli
Það er greinilegt að Víking
Ó líður vel á heimavelli. Þeir
unnu mjög svo dramatískan
sigur 1-0 á Fylki í Pepsídeildinni
á sunnudaginn. Þetta var þriðji
heimasigur Víkinga í röð í
efstu deild en Fylksimenn eru
enn lánlausir á botninum.
Fylkismenn voru þó mun betri
í leiknum og grimmari. Þeir
komust aftur og aftur í góð
færi en náðu ekki að skora. Það
var Björn Pálsson sem skoraði
sigurmarkið á 93. mínútu með
hörkuskoti. Hann var nýkomin
inn á sem varamaður og má
segja að skotið hafi nánast verið
hans fyrsta snerting. Víkingur
er með sterkan heimavöll, hafa
þeir ekki tapað heimaleik síðan
9. ágúst 2014 þegar þeir léku
gegn Grindavík. Hafa þeir síðan
þá spilað 17 heimaleiki í röð án
þess að tapa, hafa 15 af þessum

leikjum endað með sigri og tveir
með jafntefli.

þa

410 tonna stálþili
skipað á land í Rifi
Um klukkan sex aðfararnótt
föstudagsins 3. júní kom
flutningaskipið Wilson Elbe
til hafnar á Rifi. Er þetta fyrsta
flutningaskipið í langann tíma
sem kemur í Rifshöfn. Farmur
skipsins var stálþil sem fara á í
norðurkantinn í Rifshöfn. Kom
skipið með 1000 tonn af stálþili
til Íslands, þar af fóru 410 tonn
á land í Rifi en hin 590 tonnin
fóru til Grindavíkur. Miklar
framkvæmdir eru fyrirhugaður í
Rifshöfn á næstu þremur árum.
Þar á að framkvæma fyrir um
það bil 500 milljónir. Verkinu
verður skipt upp í þrjá áfanga
og unnið á þremur árum þar
sem ekki er hægt að vinna allt
verkið í einu. Stálþilið sem skipta
á um er komið til ára sinna enda
orðið 53 ára gamalt. Einnig á að
skipta um 4000 fermetra þekju
en í hana fara 900 rúmmetrar af
steypu. Nýja þilið verður rekið

niður meter frá gamla stálþilinu
og verður það gamla látið
standa fyrir innan. Sett verða
ný masturshús og öll lýsing á
hafnarsvæðinu endurnýjuð. Við
kantinn verður dýpkað þannig
að dýpið verði 7 metrar á 130
metra kafla og 5 metrar á 70
metra kaflanum fyrir ofan. Áður
en framkvæmdir geta hafist þarf
að flytja löndunarkranana upp
í svokallaða sveit þar sem þeir
verða þangað til hægt verður að
flytja þá aftur á sinn stað þegar
búið verður að reka niður stálþilið
og steypa þekjuna. Í fyrsta áfanga
verður rekið niður um það bil
130 metrar af stálþilinu. Verður
byrjað að reka það niður þar sem
löndunarkranarnir standa nú og
haldið áfram í austur. Rekstur á
þilinu verður boðinn út seinni
partinn í júní og búist er við að
vinna við það geti hafist í haust.
þa

Enn einn sigur
kvennaliðs Víkings
Stelpurnar í Víkingi léku við
lið Þróttar á fimmtudaginn var
í Reykjavík. Fyrir leikinn voru
Þróttarstúlkur aðeins tveim
stigum á eftir Víking og höfðu
ekki tapað leik. Þetta var því
þýðingarmikill leikur fyrir
okkar stúlkur. Undirritaður
var ekki á leiknum, en vitnar
í skrif Helga Kristjánssonar,
sem sagði að stelpurnar hafi
verið ákveðnar, áræðnar og

skipulagðar í sínum leik, eins og
í leiknum hér heima á móti Hvíta
riddaranum. Hvernig svosem
leikurinn spilaðist, þá fengu
Víkingsstúlkur víti á 46. mínútu
og Samira skoraði örugglega úr
því. Þetta reyndist svo eina mark
leiksins og stelpurnar því fengið
fljúgandi start í mótinu, unnið
alla leiki sína og eru með 9 stig í
1.-3. sæti með ÍR og HK/VíkingR.
óhs

