Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

3. október 2013

619. tbl - 13. árg.

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

Stækkun Rjúkandavirkjunnar á eftir áætlun
Veður hefur ekki verið hagstætt
til framkvæmda í Ólafsvík í sumar
og verktakar sem vinna við
stækkun Rjúkandavirkjunnar
hafa fengið að finna fyrir því,
verkið er 3-4 vikur á eftir áætlun
en hefur að öðru leyti gengið vel.
Með framkvæmdunum er
ætlunin að auka raforkuvinnslu
virkunarinnar um 70%, úr
970 kW í 1.700 kW og felast
breytingarnar í því að stíflan er
hækkuð um 1 meter, skipt er um
þrýstipípu sem vatnið rennur
eftir frá stíflu í stöðvarhús og í
stöðvarhúsinu verður sett upp
ný vélasamstæða sem komin
er til landsins frá Austuríska
fyrirtækinu Gugler.
Nokkrir verktakar koma að
verkinu, RGB vélaleiga verktakar
ehf. sér um lagningu pípunnar,
Skipavík ehf. sér um breytingar
á stíflu og stöðvarhúsi, TS véla
leiga hefur unnið talsvert við
verkið og Vélsmiðja Árna Jóns
mun sjá um uppsetningu á nýrri
vélasamstæðu sem komin er á
staðinn og bíður uppsetningar,
SB raftækni sf. mun svo sjá um
raflagnir.
Áætlanir gera núna ráð fyrir
að lagningu þrýstipípunnar ljúki
fyrrihluta október og á svipuðum

tíma verði hafin uppsetning á
vélbúnaði, ýmis frágangur og
prófanir munu svo taka nokkrar
vikur svo að farið verður að líða
að jólum þegar Rjúkandavirkjun
fer að framleiða rafmagn úr
vatnsorku á ný.
jó

Jóga með Önnu Þóru
Jóga hefst þriðjudaginn 08. október.

Kennt verður í húsnæði Fiskmarkaðs Íslands á/í Rifi
Þriðjudaga og fimmtudaga kl. 17:00
Liðkandi og styrkjandi fyrir
líkama og sál
Skráning í síma 8646771
Sjáumst með sól í hjarta.

Hársnyrtistofan Tikva auglýsir opnunartíma
sem er mán, mið, fim, og fös frá 9.00-16.00
og á þriðjudögum er opið frá 10.00-18.00
eða lengur ef þörf er á.

Sími er 4381275.
Erum staðsett við hliðin á Hrannarbúðinni
á Hrannarstíg 3, 350 Grundarfirði.

Efsta deildin
kvödd

Skálholt 11, Ólafsvík

Til sölu eða leigu
Frekari upplýsingar veita:
Pétur Steinar Jóhannsson, s. 893 4718
Sveinn Þór Elinbergsson, s. 861 7802

Víkingur kvaddi efstu deildina
í bili á laugardag þegar þeir tóku
á móti Val á heimavelli í síðustu
umferð Pepsi deildarinar í
knattspyrnu. Þrátt fyrir mikið rok
og rigningu tókst leikmönnum
að spila sæmilega knattspyrnu.
Leikmaður Víkings Samuel
Jimenez fékk rautt spjald í fyrri
hálfleik og léku Víkingar því
manni færri eftir það. Í hálfleik
var staðan 0-0 en Valsarar farnir
að bæta í sóknina. Það færðist

heldur betur fjör í leikin í seinni
hálfleik en á þriðju mínútu
hans skoruðu Valsmenn sitt
fyrsta mark og voru þá komnir
á bragðið, þegar hálftími var eftir
af leiknum var staðan orðin 0 –
3 fyrir Val. Víkingar bættu þá í
og sótt meira en án árangurs.
Valsmenn skoruðu svo tvö mörk
í lok leiksins sem endaði 0 – 5
fyrir Val.

Frekari upplýsingar má einnig sjá
á söluskrá valholl.is

Réttað

þa

Félagsfundur
Framsóknarfélag Grundarfjarðar boðar til félagsfundar
þriðjudaginn 8. okt. á Hótel Framnesi kl. 21.00.
Dagskrá:
Kosnir fulltrúar á kjördæmisþing, haldið á
Sauðárkróki daganna 12. - 13. okt. n.k.
Sveitastjórnarmál.
Önnur mál.
Stjórnin

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

Um síðustu helgi var réttað
í Snæfellsbæ. Að venju hófst
smölun að morgni og réttir um
hádegið. Létu réttargestir veðrið
ekki aftra sér, kalt var og hafði
snjóað í fjöll um nóttina. Einna
verst veður var þó í Ólafsvíkurrétt
og rigning enda sauðaustanátt.

Bæði heimamenn og brottfluttir
eru duglegir að mæta í réttir til
að sýna sig og sjá aðra, enda réttir
ómissandi hluti haustsins hjá
mörgum. Í réttunum í Ólafsvík
og á Hellissandi var boðið upp á
veitingar sem gestir gæddu sér á.
þa

Íbúar Snæfellsbæjar

60 ára og eldri

Í október verður ein íbúð laus til umsóknar í parhúsunum fyrir 60 ára og eldri
við Engihlíð í Ólafsvík. Íbúðirnar eru með búseturétti.
Áhugasamir, vinsamlegast hafið samband við bæjarstjóra/bæjarritara í síma 433-6900.

Sýning í
Hvítahúsi

Hrannarbúðin til sölu

Til sölu er Hrannarbúðin, verslun og húsnæði við
Hrannarstíg 5 í Grundarfirði sem er miðsvæðis í
hjarta bæjarins
Endurbyggingu og breyt
ingum á Hvítahúsi, gamla
íshúsinu í Krossavík á Hellis
sandi er nú að mestu lokið og
húsið tilbúið að þjóna sínu
framtíðarhlutverki að vera dvalarog vinnustaður listamanna.
S.l. laugardag var einn af
sumargestum hússins að kveðja
eftir dvöl þar við listsköpun
allan septembermánuð. Það er
þýsk kona, Sabine Berr. Hún
bauð til sýningar á verkum

þeim sem hún hafði gert á
meðan hún dvaldi í Hvítahúsi.
Verkin á sýningunni voru
fjölbreytt og mörg áhugaverð.
Þó nokkur hópur fólks kom á
sýninguna. Sabine Berr er fjórði
listamaðurinn sem dvalið hefur
í Hvítahúsi í sumar.
Á myndinni eru f.h. Sabine
Berr, Steingerður Jóhannsdóttir
húsráðandi í Hvítahúsi og Sigfús
Almarsson. Steingerður virðist
vera að kynna verkin fyrir Sigfúsi.
sa

Sjá fyrirkomulag húsnæðis á vef fastko.is
Eigninni fylgir 44,5 m2 bílskúr. Sá möguleiki er fyrir hendi
að kaupa einnig tvær nýuppgerðar íbúðir á efri hæð
hússins og þar með alla fasteignina að Hrannarstíg 5 og
tvöfaldan 90 m2 bílskúr. Einnig kæmi til greina að leigja
húsnæði Hrannarbúðar tímabundið en kaupa rekstur.
Tilboð óskast í verslun og neðri hæð og/eða alla
fasteignina að Hrannarstíg 5.
Nánari upplýsingar veitir Kristján Guðmundsson
í síma 8963867, eða e-mail kristjan@fastko.is.

Uppskeruhátíð
Uppskeruhátíð Snæfellsnes
samstarfsins í fótbolta fór fram
síðasta laugardag í Íþróttahúsi
Snæfellsbæjar. Veittar voru
viðurkenningar fyrir góðan
árangur. Allir iðkendur í 6. 7.
og 8. flokk fengu gefins bol
frá Landsbankanum sem er
aðalstyrktaraðili samstarfsins
og einnig verðlaunapeninga
sem viðurkenningu. Í 5. flokk
karla a-lið fengu viðurkenningar
Kristinn Jökull Kristinsson fyrir
mestu framfarir og Anel Crnac
var valin leikmaður ársins.
Í 5. flokk karla b-lið fékk
Sindri Snær Matthíasson fyrir
mestu framfarir og Leikmaður
árnsins var valin Anton Ingi
Kjartansson. Hjá stúlkunum í 5.
flokk a-liða var valin leikmaður
ársins Fehima Líf Purisevic og
viðurkenningu fyrir mestu
framfarir Halla Sóley Jónasdóttir.
Það var svo Elva Björk Jónsdóttir
sem fékk viðurkenningu fyrir
mestu framfarir hjá b-liðinu og
Tanja Lilja Jónsdóttir sem var
leikmaður ársins. Þá var komið
að 4. flokk karla en þar fékk
Bjartur Bjarmi Barkarson viður
kenningu fyrir mestu framfarir
en titilinn leikmaður ársins
hlaut Sumarliði Kristmundsson
en hann var einnig markahæstur
í sínum flokki með 11 mörk.

Hjá stúlkunum í 4. flokk fékk
Elísabet Páley Vignisdóttir
viðurkenningu fyrir mestu
framfarir, leikmaður ársins
var Svana Björk Steinarsdóttir
og markahæst Alma Jenný
Arnarsdóttir með 6 mörk.
Einnig var 7 manna lið kvenna
hjá 4. flokk og þar sýndi mestu
framfarir Álfheiður Ólafsdóttir
og leikmaður ársins var Rebekka
Guðjónsdóttir. Að lokum
voru afhentar viðurkenningar
hjá 3. flokk karla sem spilaði
7. manna bolta í sumar og
urðu Íslandsmeistarar þar var
leikmaður ársins Andri Már
Magnason og mestu framfarir
sýndi Leó Örn Þrastarson. Ekki
voru veittar viðurkenningar
hjá 2. flokk karla að öðru
leiti en að Tomasz Weyer
fékk viðurkenningu fyrir
að vera markahæstur með
5 mörk og verður þeirra
uppskeruhátíð haldin síðar.
Um verðlaunaafhendinguna
sá stjórn samstarfsins ásamt
leikmönnum úr Pepsídeildar
liði Víkings Ólafsvíkur. Að
Afh endingu lokinni var svo
öllum boðið í grillveislu þar
sem boðið var upp á pylsur,
svala og ís.
þa

Kirkjan okkar

Ólafsvíkurkirkja.

Sunnudagurinn 6. október kl. 14.
Messa með altarisgöngu.

Biblíumaraþon og annað starf í kirkjunum.
Félagar í æskulýðsfélagi kirknanna safna á miðvikudagskvöld
áheitum fyrir biblíumaraþon til styrktar ferðar á landsmót.
Áheitum má líka koma á föstudagskvöld í Ólafsvíkurkirkju meðan
lesturinn fer fram, en hann hefst kl. 20 og lýkur um 14 daginn eftir.
Sunnudagaskólinn er á sunnudögum kl. 11 í Ingjaldshólskirkju.
TTT verður í Ólafsvíkurkirkju á hverjum fimmtudegi kl. 14:15.
Athugið nýjan vikudag.
Foreldramorgnar, sem er sameiginlegir fyrir báða söfnuðina, verða
á miðvikudögum í Ólafsvíkurkirkju frá kl. 10-12.
Sóknarprestur.

Réttir í
Staðarsveit

Liðna helgi var réttað í Staðar
sveit, eins og venja er í 23. viku
sumars. Í ár lék létt og kalt
haustkul við fólk og fé.
Réttir hafa á undanförnum
árum þróast og breyst og eru
nú oft með fleira fólk en fé,
einhvers konar sveitamót og
er það ágætt. Eftir að ánum og
lambfénu hafði verið fundin
réttur dilkur var boðið til
réttarkaffis á fimm bæjum í
það minnsta - og þá eru aðeins
taldir bæirnir í næsta nágrenni
Ölkelduréttar.
Þó var nýbreytni í ár því að

Grundarfjarðarbær auglýsir eftir
gömlum húsgögnum
Við erum að leita að húsgögnum frá 1950 – 1970. Ef einhver á
gamalt sófasett, borðstofusett eða hillur þá höfum við áhuga
á að skoða það til kaups.
Vinsamlegast hafið samband við Öldu
í síma 895 7110 eða alda@grundarfjörður.is

Kariokí
Lionsklúbburinn Þernan, í
samstarfi við Hótel Hellissand,
hefur verið að skoða að fara
á stað með karókíkeppni milli
fyrirtækja í Snæfellsbæ. Eins og
fólk eflaust man fór sambærileg
keppni fram í Röstinni fyrir
nokkrum árum og þótti hún hin
mesta skemmtun og upplyfting
í félagslífi okkar.Til að slík
keppni geti orðið að veruleika
þurfa margir að koma að henni
en fyrst og fremst vantar okkur
keppendur frá fyrirtækjunum
og að for
s vars
m enn fyrir
tækjanna greiði leið þeirra
með greiðslu þátttökugjalds.
Vegleg peningaverðlaun verða í
boði fyrir sigurvegarana. Einnig
munu glæsilegir vinningar bíða
þeirra sem komast áfram á hverju
keppniskvöldi. Gert er ráð fyrir
nokkrum undankeppnum,
svo undanúrslit og að síðustu
úrslitakeppni.

þs

Hjálparsími Rauða krossins

1717
Opinn allan sólarhringinn

Hluti ágóðans mun renna til
barnanna okkar í Grunnskóla
Snæfellsbæjar þar sem við
höfum ákveðið að verja hluta
ágóðans í kaup á spjaldtölvum
sem nýtast orðið mikið við
kennslu í gr unnskólum
landsins. Því stærri keppni, því
stærri gjöf þannig að til mikils
er að vinna jafnt fyrir Gsnb og
keppendur.
Fyrirtæki Snæfellsbæjar
mega því búast við heimsókn
frá Lionsklúbbnum Þernunni
á næstunni og er það von
okkar að vel verði tekið á móti
okkur og ekki væri verra ef að
keppandi þíns fyrirtækis væri
fundinn.
Með von um gott samstarf
f.h lionskl. Þernunnar
	
  

Sólveig Bláfeld.

ekki voru aðeins brottfluttir
sveitungar í bland við okkur
hin að þamba heitt kakó í í boði
bændanna í suðursveitinni. Að
þessu sinni var einnig sægur af
prestframbjóðendum sem tóku
innilega í hendur og brostu
sínu blíðasta svo að fréttaritari
Jökuls mátti hafa sig allan við til
að halda hlutleysi sínu og vera
ekki dreginn í dilk.
Það verður gaman að sjá hver
þeirra flytur á Staðastað nú fyrir
jól.

Hjálparsími Rauða krossins 1717
er landsverkefni allra deilda Rauða
krossins. Hann sinnir því hlutverki
að vera til staðar fyrir alla þá sem
þurfa að ræða sín hjartans mál í
trúnaði og einlægni við hlutlausan
aðila. Starfsmenn og sjálfboðaliðar
Hjálparsímans leggja mikið upp úr
því hlutverki að veita upplýsingar
um samfélagsleg úrræði og þjónustu
til einstaklinga sem þurfa frekari
aðstoð við sínum vandamálum.
Hjálparsíminn veitir einnig upp
lýsingar um þjónustu og aðstoð
einstakra deilda Rauða krossins.
Einkunnarorð 1717 eru hlutleysi,
skilningur, nafnleysi og trúnaður.

Síminn er opinn allan sólahringinn
allan ársins hring og það birtist ekki
á símareikningnum að hringt hafi
verið í 1717. Öll símafyrirtæki á
Íslandi fella niður gjöld notenda
sinna þegar hringt er í 1717 sem
þýðir að þetta er gjaldfrjálst númer.
Hjálparsíminn er í samstarfi við
Landl æknise mbættið, bráða
móttöku geðsviðs LSH og Neyðar
línuna. Hjálparsíminn er einnig
félagi í alþjóðlegu hjálparlínu
samtökunum CHI Helpline
international sem yfir hundrað
lönd eru aðilar að.
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Litið yfir farinn veg
Nú þegar knattspyrnuver
tíðinni er formlega lokið er ekki
úr vegi að líta yfir farinn veg. Þó
svo að niðurstaða sumarsins hafi
verið á skjön við björtustu vonir
leikmanna, stuðningsmanna og
þeirra sem standa að liðinu
muna allir á endanum una
við besta árangur Víkings frá
upphafi.
Ævintýrið hófst fyrir rétt
rúmu ári þegar stuðningsmenn
flykktust norður til Akureyrar
þar sem Víkingur gat með sigri á
KA tryggt sér sæti á meðal þeirra
bestu á Íslandi. Eftirleikinn
þekkja allir og Víkingur frá
Ólafsvík komst upp í efstu deild í
fyrsta sinn í sögu félagsins.
Mönnum var strax ljóst að
það var mikið verk fyrir hönd
um, umfangið mikið og auknar
kröfur varðandi umgjörð og fram
kvæmd leikja á Ólafsvíkurvelli.
Aðstöðu fyrir áhorfendur þurfti
að bæta með því að fjölga sætum
í stúkuna við Ólafsvíkurvöll,
stækka varamannaskýli, byggja
fjölmiðlaaðstöðu og lagfæra
girðingar í kringum völlinn.
Vinnan við framkvæmdirnar
gekk vel þar sem verktakar,
bæjaryfirvöld og fjöldinn allur af
sjálfboðaliðum vann gríðarlega
gott starf í þágu félagsins.
Þorskveiðistoppið í apríl var nýtt
til hins ýtrasta þar sem heilu og
hálfu áhafnirnar voru að störfum
löngum stundum saman. Viljum
við nýta tækifærið og þakka
öllum sem lögðu hönd á plóg.

Undirbúnings
tímabilið

Nokkrar mannabreytingar
voru á liði Víkings og fóru
stjórnarmenn og þjálfarar strax
á haustmánuðum að undirbúa
hópinn fyrir komandi átök. Eins
og þekkt er þá hurfu nokkrir

leikmenn á braut og aðrir komu í
staðinn. Undirbúningstímabilið
var með hefðbundnu sniði
þar sem liðið tók m.a. þátt í
Íslandsmeistaramótinu í Futsal
undir lok árs. Ejub hafði komið
liðinu í úrslit bæði 2011 og 2012
þar sem hann var hársbreidd frá
því að sigra. Honum tókst svo
að sanna hið fornkveðna, “allt
er þegar þrennt er“ þegar liðið
sigraði Val með fimm mörkum
gegn tveimur í úrslitaleik sem
háður var í Laugardalshöll,
Víkingur Ólafsvík var Íslands
meistari í Futsal.
Æfingar þyngdust þegar á
leið undirbúningstímabilið
og litu þjálfarar liðsins á það
sem svo að liðið þyrfti að
vera í a.m.k. 30% betra formi
en árið áður. Á hápunkti
undirbúningstímabilsins gekk
erfiðlega að finna styrkingar
fyrir liðið þar sem innlendir
leikmenn voru ekki tilbúnir
að taka slaginn úti á landi og
erlendir leikmenn sem voru
fengnir á reynslu stóðust ekki
væntingar.

Boltinn farinn að
rúlla

Liðinu gekk erfiðlega að finna
taktinn í Fótbolta.net mótinu
sem fór fram í janúar þar sem
allir leikirnir í riðlakeppninni
töpuðust. Lengjubikarinn hófst
um miðjan febrúar og þar
var annað upp á teningnum.
Í riðlakeppninni vann liðið
alla sína leiki að einum
undanskildum sem var loka
leikurinn gegn ÍBV. Þar áður
hefði liðið unnið lið á borð
við Grindavík, Fylki og Íslands
meistara FH. Í úrslitakeppninni
sigruðu strákarnir ungt lið
Skagamanna í 8-.liða úrslitum og
í kjölfarið fylgdi naumt tap gegn

Breiðablik í undanúrslitum.
Gott gengi í Lengjubikarnum
hafði í för með sér að væntingar
til liðsins ruku upp úr öllu valdi.
Fjölmiðlar kepptust við að ausa
lofi á liðið og eftirvæntingin
meðal stuðningsmanna magn
aðist til mikilla muna. Ekki spillti
fyrir að sýna átti beint frá fyrsta
leik liðsins þann 5. maí gegn
Fram.
Eftir fyrstu umferðir Íslands
mótsins var ljóst að á frekari
styrkingu var þörf á liðinu
enda hópurinn smár og ekki
mátti mikið út af bregða. Vegna
smæðar hópsins og meiðsla
lykilmanna var erfitt að dreifa
álaginu fyrsta áfanga mótsins
þar sem 5 leikir voru spilaðir
með stuttu millibili. Líkt og á
undirbúningstímabilinu héldu
meiðsli áfram að plaga leikmenn
sem gerði liðinu enn erfiðara
um vik. Stigin létu á sér standa
og kom fyrsta stigið ekki fyrr
en í fimmtu umferð gegn ÍBV á
Ólafsvíkurvelli.

Ferskir vindar frá
Spáni

Umtalsverðar breytingar
urðu á leikmannahópnum um
mitt mót. Í lok júnímánaðar
var ljóst að fjórir leikmenn
myndu fara frá félaginu áður en
félagaskiptaglugginn opnaðist
þann 15. júlí. Ákveðið var að
bregðast strax við því og til
liðsins gengu fjórir spænskir
leikmenn. Með þeim fylgdu
aukin gæði sem kom bersýnilega
í ljós þegar liðið mætti Fram á
Laugardalsvelli og gerði sér lítið
fyrir og tvöfaldaði markafjölda
sinn.
Holningin á liðinu varð strax
betri og stigin komu inn með
reglulegu millibili þó þau væru
ekki mörg í einu. Liðinu gekk illa

að skora en á sama tíma héldu
varnarleikur og markvarsla vel
þar sem andstæðingunum gekk
erfiðlega að brjóta Víkinga á bak
aftur.

UEFA Futsal Cup

Víkingar höfðu áunnið sér
þátttökurétt í Evrópukeppninni í
Futsal með sigri á Íslandsmótinu
og fóru forráðamenn á þá leið
við UEFA að sækja um að Ólafsvík
yrði leikstaður á mótinu. Í stuttu
máli heilluðust forsvarsmenn
mótsins svo að aðstæðum félags
ins og umgjörð að riðill Víkinga
varð spilaður í Ólafsvík.
Komið var á kopp sérstakri
stjórn utan um mótið sem vann
ötullega að undirbúning við
mótið. Félagið fékk mikið lof
fyrir nálgun sína við framkvæmd
mótsins og á Futsal stjórnin
mikið lof skilið. Gefin var út
vegleg leikskrá auk þess sem
leikir mótsins voru teknir upp og
svipmyndir sýndar í fjölmiðlum.
Frábær stemning skapaðist í
íþróttahúsi Snæfellsbæjar þar
sem fjölmargir áhorfendur
lögðu leið sína til að fylgjast
með þessari hröðu og jafnframt
skemmtilegu íþrótt.

Draumurinn lifir

Flugeldasýning á Akranesi í 20.
umferð mótsins hélt lífi í draum
okkar allra sem varð þó að engu
eftir tap gegn Fylkismönnum í
næst síðustu umferð. Óhagstæð
úrslit í öðrum leikjum það að
verkum að liðið var fallið og ein
umferð eftir af mótinu.
Ekki verður annað sagt en
að liðið hafi á löngum köflum í
sumar sýnt að það geti vel spilað
á meðal þeirra bestu á Íslandi.
Þó að hlutskipti félagsins sé
fall að þessu sinni er ekki þar
með sagt að það sé komið á

endastöð. Liðið hefur öðlast
dýrmæta reynslu sem það mun
búa að í framtíðinni og sama
gildir um hópinn sem stendur
því að baki. Með þessa reynslu
í bakpokanum mun Víkingur
Ólafsvík byggja ofan á það
góða starf sem fyrir er og gera
heiðarlega tilraun til þess að
koma sterkari til baka.

Reyndist það heillaspor þó
svo að meiðsli hafi sett strik
í reikninginn undir lok móts.
Þó svo að stelpurnar hafi lent
í botnsæti síns riðils geta þær
verið stoltar af frumraun sinni
þar sem liðið endaði með 6 stig.
Þrátt fyrir áföll og slæmt gengi
héldu þær haus út tímabilið og
kláruðu það með sæmd.

Bestu stuðnings
menn í heimi

Lokahóf Víkings
Ólafsvík

Það er með engu móti hægt
að loka þessum pistli án þess að
tala um stuðningsmenn Víkings
Ólafsvík sem hafa verið frábærir
í allt sumar. Stuðningur ykkar
hefur reynst liðinu ómetanlegur
og er hann í raun hvatning fyrir
stuðningsmannafélög annarra
liða á landinu. Stigin 17 í
sumar tileinka strákarnir ykkur
stuðningsmönnum og vilja þeir
með því þakka fyrir sig, þið
voruð frábær!
Þessu til staðfestingar voru
stuðningsmenn Víkings kosnir
bestir af sérfræðingunum í
Pepsimörkunum á Stöð 2 Sport.
Ekki er lokum fyrir það skotið
að verðlaunin verði enn fleiri á
næstu dögum eða vikum.

Meistaraflokkur
kvenna

Mikil gróska er í knatt
spyrnuhreyfingunni hér í Ólafs
vík og undir lok síðasta árs var
meistaraflokkur kvenna settur á
laggirnar. Á opnum stofnfundi var
ákveðið að spila undir merkjum
Víkings. Undirbúningstímabilið
gekk brösulega og lengi vel
stefndi í að stelpurnar byrjuðu
Íslandsmótið án markmanns.
Líkt og hjá strákunum gekk
erfiðlega að lokka leikmenn út á
land og þurfti að sækja liðsauka
alla leið til Bandaríkjanna.

Sameiginlegt lokahóf
meistara
f lokka Víkings var
haldið síðastliðinn laugardag á
Hótel Ólafsvík. Þar voru viður
kenningar veittar fyrir marka
hæstu, bestu- og efnilegustu
leikmenn beggja liða ásamt því
að leikm enn voru heiðraðir
fyrir fjölda leikja fyrir félagið.
Hjá körlunum var Einar Hjör
leifsson kosinn leikmaður árs
ins og Alfreð Már Hjaltalín
efnilegastur. Alfreð Már fékk
einnig gullskóinn þar sem
hann var markahæstur með 4
mörk í sumar. Hjá stelpunum
var Freydís Bjarnadóttir kosinn
leikmaður ársins en efnilegust
var Viktoría Ellenardóttir. Lovísa
Margrét Kristjánsdóttir var svo
markhæst hjá stelpunum með
3 mörk og fékk hún gullskóinn
að launum.
Stjórnarmenn Víkings
veittu Birni Pálssyni, Steinari
Má Ragnarssyni, Guðmundi
Magnússyni, Emir Dokara og
Dominik Bajda viðurkenningar
fyrir að komast yfir 50 leiki
spilaða fyrir félagið. Eldar
Masic og Tomasz Luba fóru yfir
100 leikja markið og Fannar
Hilmarsson yfir 150 leikja markið.
Þá var Einari Hjörleifssyni veitt
viðurkenning fyrir 250 leiki en
hann er jafnframt leikjahæstur í
sögu félagsins.

Þrátt fyrir að meistaraflokkur
karla hafi fallið í 1. deild náði
liðið sínum besta árangri í
sögu félagsins. Sama gildir
um meistaraflokk kvenna sem
spila sitt fyrsta tímabil undir
merkjum Víkings í Íslandsmóti.
Stjórn félagsins vill koma á
framfæri þökkum til þjálfara,
leikmanna, stuðningsmanna
og styrktaraðila fyrir þeirra
framlag í sumar sem var frábært.
Stuðningsmennirnir studdu
liðið frábærlega í sumar og
margir aðstoðuðu við ýmiskonar

vinnu sem til féll. Félag með slíkt
bakland þarf ekki að örvænta og
í sameiningu munum við halda
áfram að vinna að hag Víkings
Ólafsvík.
Myndirnar af liðunum
tók Helgi Kristjáns
s on en
myndina af bestu, efnilegustu
og markahæstu leikmönnum
liðanna tók Þröstur Albertsson.
Fyrir hönd mfl. Víkings

Gunnar Örn Arnarson

Aðalfundir og
fundir um skólastefnu
Aðalfundir Foreldrafélags Grunnskóla Grundarfjarðar og
Foreldrafélags Leikskólans Sólvalla verða haldnir í
grunnskólanum þriðjudaginn 8. október kl. 20:00.
Að loknum hefðbundnum aðalfundarstörfum
foreldrafélaganna er fundur með öllum foreldrum um
gerð skólastefnu Grundarfjarðarbæjar.
Stjórnir foreldrafélaganna við
grunn- og leikskóla Grundarfjarðar
og starfshópur um gerð skólastefnu

Skólastefna
Grundarfjarðar

Hafin er vinna við gerð skóla
stefnu Grundarfjarðarbæjar. En
hvað er skólastefna og til hvers
er hún?
Í stuttu máli er skólastefna
leiðarv ísir um skólas tarf í
sveitarfélaginu. Í skólastefnu
eru dregnar fram þær áherslur
í skólamálum sem íbúar koma
sér saman um. Skólastefna er
grundvöllur fyrir ákvarðanatöku
og skýrir hvaða leiðir á að fara til
að ná áætluðum árangri.
Jafnframt er leitast við að
skýra þau grunngildi sem aðil
ar skólasamfélagsins vilja að
skólarnir standi fyrir og einkenni
störf þeirra. Skólastefna markar
framtíðarsýn í skólamálum og
skiptir allt samfélagið máli.
Skólarnir eru mikilvægustu
stofnanir samfélagsins og jafn
framt fer stærstur hluti fjármuna
sveitarfélaga til reksturs skóla.
Nauðsynlegt er að skólarnir
séu í stöðugri þróun í takt við

breytingar í samfélaginu. Það
er því áríðandi að vera með
skýra stefnu um hvernig eigi
að forgangsraða verkefnum. Til
að hægt sé að meta árangur á
raunhæfan hátt er mikilvægt að
hafa skýra stefnu og markmið.
Stýrihópur hefur verið
stofnaður um verkefnið og hefur
honum verið falið að taka að
sér yfirumsjón með vinnunni.
Í hópnum eru Aðalsteinn
Þorv aldss on sóknarp restur,
Anna Bergsd óttir skólas tjóri
Grunnskólans, Ásthildur E.
Erlingsdóttir formaður skóla
nefndar, sem jafnframt er for
maður hópsins, Matthildur S.
Guðmundsdóttir leikskólastjóri
og Sigríður G. Arnardóttir full
trúi í skólanefnd. Áður hafði
Gunnar Kristjánsson verið
ráðinn verkefnisstjóri.
Þriðjudaginn 8. október
nk. verður haldinn umræðuog hugarflugsfundur með
foreldrum barna í leikskóla,
grunnskóla og tónlistarskóla
sem auglýstur er nánar hér í
blaðinu. Síðar verður fundur
með starfsfólki skólanna og
síðar verður öllum íbúum gefinn
kostur á að leggja fram sínar
áherslur.
Gert er ráð fyrir því að vinnu
við gerð skólastefnu ljúki í vor.
Björn Steinar Pálmason,
bæjarstjóri

Barna og fjölskylduguðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju
sun. 6. okt. kl. 11.00

Hópleikurinn er
að byrja
Eins og undanfarna vetur mun
Hópleikurinn fara af stað fyrsta
laugardag í október. Þetta er
níundi veturinn sem þessi leikur
hefur verið í gangi, síðasta vetur
voru 24 hópar sem tóku þátt.
Flestir hafa hóparnir verið 32 og
var þá skipti í 1. og 2. deild um
áramót. Við þetta skapaðist mikil
spenna hjá hópunum að lenda
ekki í 2. deild koma verður í ljós
hvort það verði deildaskipt núna.
Leikurinn er með svipuðu sniði
og verið hefur, spilað er 64 raða
kerfi þ.e. 6 tvítryggðir leikir. En

Smáauglýsing
Til leigu

Íbúðarhúsið á Grund við Grundarfjörð. Íbúðin er 145 m2 (4 svefnherbergi) plús 37 m2 góður
bílskúr. Laust strax. Leigist á 110.000 á mán plús rafmagn. Nánari uppl í síma 8963867 Kristján.

Gummi Gísla
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Helga Rós Indriðadóttir

	
  
Guðrún Dalía Salómonsdóttir

Guðrún Dalía, píanisti og Helga Rós, sópran, munu flytja þekkt lög, bæði
íslensk og erlend. Þetta er lög eins og „Í dag skein sól“ eftir Pál Ísólfsson
og Davíð Stefánsson og „Nú andar suðrið“ eftir Inga T. Lárusson/Jónas
Hallgrímsson svo dæmi séu tekin.

Í	
  hléi	
  munu	
  nemendur	
  10.	
  bekkjar	
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(ekki	
  	
  tekið	
  við	
  greiðslukortum).	
  
Tónleikarnir eru í samvinnu við Félag íslenskra tónlistarmanna
með styrk frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti.

Leikja- og sprellstund í íþróttahúsinu
eftir guðsþjónustu. Njótum dagsins í
söng og leik með börnunum.

Allir velkomnir

nú er breyting á aukareglunni
sem verið hefur. Leikir nr. 7, 9
og 13 gefa 5 stig ef þeir eru allir
réttir, annars 1 stig á leik ef ekki
næst ÞRENNA. Þátttökugjaldið
er það sama og verið hefur kr.
2000 á hóp. Við verðum eins og
undanfarin ár uppá RuBen kl.
11:00 á laugardagsmorgnum.
Þeir sem vilja vera með geta sent
tölvupóst á moli1954@hotmail.
com eða hringt í síma 662-2430
annars bara mæta og skrá hópinn.

Lista- og menningarnefnd Snæfellsbæjar

Getraunir
Getraunastarfið byrjar á
laugardaginn kl 11.00. Hægt er
að skrá sig í Hópleik sem verður
með veglegum vinningum,
leikurinn byrjar eftir tvær vikur.

Um að gera að tippa fram að því
og fá sér kaffisopa í leiðinni. Allir
Velkomnir. Áfram Víkingur.

Stjáni Tótu.

Ræstingastarf
Nú þarf að mála kirkjuna!
Opnaður hefur verið reikningur í Landsbankanum í Ólafsvík vegna málningarframkvæmda.
Nauðsynlegt er að mála kirkjuna að innan og gera við
rakaskemmdir. Kirkjan var síðast máluð að innan 1992 og
er kominn tími til að mála kirkjuna og halda henni við svo
að sómi sé að fyrir bæjarbúa og aðra sem í kirkjuna koma.
Reikningsnúmerið er 0194-05-401286
Kennitalan er 500269-4999
Hvetjum við alla bæjarbúa og fyrirtæki að leggja okkur lið.

Grundarfjarðarbær óskar eftir að ráða sem fyrst
starfsmann til að sinna ræstingu á einni af húseignum bæjarins. Um er að ræða ca. 4 klst. á viku.
Vinnutími er sveigjanlegur.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Dalaog Snæfellsness (SDS).
Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu
í síma 430 8500 eða á netfangi
grundarfjordur@grundarfjordur.is
Umsóknarfrestur er til 7. október nk.
Grundarfjarðarbær

Pétur Bogason, meðhjálpari
Sævar Þórjónsson, fyrrverandi formaður sóknarnefndar

Beitningarmaður
óskast

Félag eldri borgara
í Snæfellsbæ

Beitningarmann vantar á Tryggva Eðvarðs SH.

Nesball 2013

Upplýsingar í síma 893 2395

Hið árlega Nesball eldri borgara á Snæfellsnesi verður haldið
laugardaginn 12. október 2013 í Klifi Snæfellsbæ
Allir 60 ára og eldri velkomnir.

Vélavörður óskast
Vélavörð vantar á Örvar SH.
Upplýsingar í síma 899 6715 - Ragnar

Húsið opnar kl 19:00 með fordrykk og borðhald hefst kl 20:00
Miðaverð 3.000 kr
Þátttöku þarf að tilkynna undirrituðum:
Ólafsvík:
Guðrún Tryggva s. 436-1216 og 894-5160
Kristín Kristins s. 436-1114 og 865-5063
Grundarfjörður:
Óli Jón s. 438-1375 og 826--1332
Elsa s. 438-6644 og 897-7047
Stykkishólmur:
Hermann s. 438-1158 og 894-6450

21. janúar 1973

Ný	
  og	
  spennandi	
  atvinnutækifæri!	
  
	
  	
  
	
  
Félags-‐	
  og	
  skólaþjónusta	
  Snæfellinga	
  auglýsir	
  ný	
  	
  störf	
  félags-‐
liða	
   í	
   heimaþjónustu	
   í	
   Grundarfirði,	
   Helgafellssveit,	
   Snæfells-‐
bæ	
  og	
  Stykkishólmi.	
  	
  	
  
	
  
• Um	
   er	
   að	
   ræða	
   ýmist	
   heil	
   eða	
   hálf	
   stöðugildi	
   félagsliða	
   í	
  
heimaþjónustu	
  sveitarfélaganna.	
  
• Nýtt	
  og	
  fjölbreytt	
  verksvið	
  	
  -‐	
  Þjónustuhópur	
  á	
  hverjum	
  stað	
  
• Heilsársstörf;	
  daglegur	
  vinnutími	
  9	
  –	
  17	
  eða	
  8-‐16	
  
• Góð	
  starfsaðstaða-‐	
  aðbúnaður	
  og	
  kjör	
  í	
  boði	
  
• Upphaf	
  starfs	
  er	
  28.	
  október	
  n.k.	
  
• Starfsmenn	
   sækja	
   starfseflingarnámskeið	
   dagana	
   28.	
   október	
  
til	
  1.	
  nóvember	
  og	
  eftirfylgninámskeið	
  í	
  ársbyrjun	
  2014.	
  
• Laun	
  skv.	
  kjarasamningi	
  sveitarfélaganna	
  og	
  SDS	
  
Umsóknir	
  er	
  tilgreini	
  menntun	
  og	
  fyrri	
  störf	
  ásamt	
  sakavottorði	
  berist	
  
skrifstofu	
  FSS,	
  Klettsbúð	
  4,	
  360	
  Snæfellsbæ	
  eða	
  á	
  netföngin	
  
sveinn@fssf.is;	
  berghildur@fssf.is;	
  eða	
  	
  helga@fssf.is.	
  	
  	
  	
  Upplýsingar	
  
veita	
  Sveinn	
  Þór,	
  Berghildur	
  og	
  Helga	
  á	
  skrifstofutíma,	
  í	
  tölvupósti	
  
ellegar	
  í	
  síma	
  430	
  7800	
  
	
  
	
  

Umsóknarfrestur	
  er	
  til	
  15.	
  október	
  
Forstöðumaður

