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17. júní í Snæfellsbæ
Íslendingar fögnuðu 70 ára afmæli
íslenska lýðveldisins þann 17. júní,
víða um land var haldið veglega upp
á daginn og var Snæfellsbær engin
undantekning frá því. Á meðfylgjandi
myndum má sjá hluta þeirra atriða sem
boðið var upp á í tilefni dagsins.

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

Ný bæjarstjórn tekin til starfa
Fyrsti bæjarstjórnarfundur
nýrrar bæjarstjórnar í Snæfells
bæ var haldinn þann 19. júní
síðastliðinn. Tillögur komu fram
um að Kristín Björg Árnadóttir
yrði kosin forseti bæjarstjórnar
til eins árs, Kristján Þórðarson
fyrsti varaforseti og Rögnvaldur
Ólafsson annar varaforseti. Allar
voru tillögurnar samþykktar sam
hljóða sem og aðrar tillögur um
skipan nefnda og ráða Snæfells
bæjar.
Á fundinum var lagður fram
ráðningarsamningur við Kristinn
Jónasson um stöðu bæjarstjóra
næstu fjögur árin, var samningur
inn samþ ykktur með fjórum
atkvæðum. Baldvin Leifur, Fríða
og Kristján sátu hjá, þau gerðu
það að tillögu að launakjör bæjar
stjóra og bæjarstjórnar verði gerð
opinber. Var tillagan samþykkt
samhljóða.
Meðal annars efnis á fund
inum má nefna að á honum
komu fram erindi frá þremur
aðilum þar sem óskað er eftir
viðræðum við Snæfellsbæ um

vatnsútflutning, bæjarstjórn
samþykkti að fela oddvitum Dog J-lista ásamt bæjarstjóra og
lögfræðingi Snæfellsbæjar að
funda með þeim aðilum sem hafa
sýnt vatnsréttindunum áhuga og
leggja niðurstöður þeirra funda
fyrir bæjarstjórn eða bæjarráð.

Víkingur í efsta
sæti ásamt ÍA

jó

Föndurnámskeið

Þórdís Björgvinsdóttir stóð
fyrir námskeiði þann 19. júní,
námskeiðið stóð í 4 tíma og fékk
Þórdís fyrirtækið Skagaskessur
til að vera með námskeiðið,
Skagaskessur er rekið af Guð
finnu Rósantsdóttur og Ásthildi
Ósk Ragnarsdóttur.
Á námskeiðinu kenndu þær
skiltagerð annars vegar og púða
og kertagerð hinsvegar. Fullt
var á bæði námskeiðin, yfir 20
konur og voru konur ánægðar
með þetta, allar fóru þær
glaðar og kátar heim hlaðnar
af hugmyndum og föndri.
Gunna Lára bæjarlistamaður
Snæfellsbæjar spilaði nokkur
lög og léttar veitingar voru í
boði.
Voru þátttakendur á nám
skeiðinu sammála um að þetta

væri sérstaklega skemmtilegt
og notalegt svona á kvenna
deginum 19. júní.
Vegna mikillar eftirspurnar
er stefnt á annað námskeið í
haust.
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Víkingar skelltu sér suður í
Kópavog laugardaginn 14. til að
spila við HK. Á ýmsu gekk í leiknum,
sem var spilaður innanhúss, um
miðjan júní! Víkingar voru mun
sterkari aðilinn í fyrri hálfleik,
en þrátt fyrir mörg góð færi vildi
boltinn ekki í markið, en það gekk
betur hjá heimamönnum sem
fullnýttu færin sín og skoruðu tvö
og annað úr víti. Víkingar komu í
seinni hálfleikinn af krafti og voru
búnir að jafna eftir 6 mínútur. Þá
yfirgáfu heilladísirnar strákana.
Heimamenn skoruðu á 59 mínútu
og aftur, úr víti á 65. mínútu eftir
að einn leikmanna okkar lenti í
deilum við heimamann innan
okkar vítateigs sem endaði með
að heimamaðurinn féll í gerfigrasið
og dómarinn mat það sem brot
og þá var ekkert annað í stöðunni
en víti. Staðan orðin 4-2 fyrir HK.
Víkingum tókst ekki að laga þá
stöðu þrátt fyrir mikla pressu og
yfirburði sem eftir lifði leiks.

Á laugardaginn var tóku Víkingar
á móti Tindastól hér heima.
Skemmst er frá því að segja að
leikurinn endaði 1-0, sem segir
ekkert um gang leiksins, en
yfirburðir Víkings voru miklir. Í
fyrri hálfleik áttu heimamenn 5
færi, sem hefðu átt að gefa mark
en ekki vildi boltinn inn. Gestirnir
áttu eitt skot að marki á sama tíma,
sem Arnar varði auðveldlega. Sama
pressan hélt áfram í þeim seinni og
Vikingar fengu víti á 74. mínútu
eftir að leikmaður gestanna
handlék boltann innan teigs, en
það má ekki! Mossi skoraði úr
vítinu, 1-0 og það urðu lokatölur
leiksins. Denny Herzig var kosinn
maður leiksins.
Næsti leikur er við Leikni, á
laugardaginn og hefur sá leikur
mikla þýðingu í baráttunni um
efsta sætið. Hvetjum því fólk til að
mæta í Breiðholtið á laugardaginn
og styðja við strákana.
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Hátíðardagskrá
í Rifi
Klukkan tvö á sunnudaginn
þann 29. júní býður leikhúsið
Frystiklefinn upp á hátíðardagskrá.
Tilefnið er að Árni Kristjánsson einn
þriggja starfsmanna Frystiklefans
vann Grímuna fyrir útvarpsverk
ársins. Frystiklefinn er leikhús
og menningarmiðstöð í Rifi á
Snæfellsnesi, en í Frystiklefanum
rúmast fleiri gestir en búa í bænum.
Kári Viðarsson leikhússtjóri er
að vonum stoltur af Árna: „Okkur
í Frystiklefanum fannst það
tilvalið að kynna verkið hans Árna
almennilega fyrir bæjarbúum og
öðrum sem hafa áhuga. Söngur
hrafnanna fjallar um Davíð
Stefánsson frá Fagraskógi og við
bjóðum fólki í leikhúsið þar sem
hægt verður að hlusta á verkið
og fá kaffi og vöfflur. Dagskráin
hefst stundvíslega kl. 14 en einnig
verða sönglög og kynning á Davíð
Stefánssyni. Aðgangur er ókeypis
og dagskránni lýkur áður en næsti
fótboltaleikur hefst í sjónvarpinu.“
Árni starfar við miðasölu og
tæknikeyrslu í Frystiklefanum
en þess á milli vinnur hann að
næsta leikriti sem er styrkt af
Menningarsjóði tengdum nafni
Jóhannesar Nordal. „Það er
frábært að hafa fengið vinnustofu
hér í Frystiklefanum til að reita

HÚSEIGENDUR!
Nú er rétti tíminn til framkvæmda
þar sem að átakið ALLIR VINNA
hefur verið framlengt.
Hjá okkur starfa smiðir, múrarar (flísar),
píparar og aðrir iðnaðarmenn.
Við erum með tæki og tól til allra verka.
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hárið yfir næsta verki.“ segir Árni
glaður í bragði. „Það tók langan
tíma að skrifa Söng hrafnanna og
rannsóknarvinnan var mikil. Ég hef
fjallað um Davíð og þetta verk mitt
á kynningum í Róm, Reykjavík og
á Akureyri. Ég vona að sem flestir
mæti til okkar í kaffi og vöfflur hér
í Rifi.“  
Nánari dagskrá Frystiklefans
má finna á heimasíðu leikhússins
þar sem fjöldi viðburða á ensku
og íslensku verða haldnir þar yfir
sumartíðina.
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Bæjarlistamaður Snæfellsbæjar
Lista- og menningarnefnd
Snæfellsbæjar hefur undanfarin
ár tilnefnt bæjarlistamann Snæ
fellsbæjar, í ár var Guðrún Lára
Pálmadóttir tilnefnd og var til
nefningin opinberuð við hátíða
höld á 17. júní.
Guðrún Lára Pálmadóttir
fæddist 29. október 1967 og
ólst upp í Kópavogi. Hún hóf
tónlistarnám 5 ára og lærði á
blokkflautu, píanó og gítar fram
á unglingsár í Tónlistarskóla
Kópavogs og Gítarskóla Ólafs
Gauks. Seinna stundaði hún
söngnám í nokkur ár við Tón
listarskóla Akureyrar og Nýja
tónlistarskólann. Guðrún Lára
hefur sungið með mörgum
kórum og toðið upp sem
einsögnvari og trúbador í seinni
tíð. Hún hefur m.a. komið

fram með Trúbatrixunum og
Alþjóðlega trúbadoras am
særinu. Hún semur og flytur
eigin tónlist og texta í bland við
lög og ljóð eftir aðra. Guðrún
Lára hefur einnig lagt stund
á leiklist um langa hríð, sótt
fjölda námskeiða og starfað
með ýmsum áhugaleikfélögum.
Hún hefur auk þess starfað í
atvinnuleikhúsum og í Íslensku
Óperunni við leikmunagerð,
ljósa-, hljóð, sviðs- og sýningar
stjórn. Eftir að Guðrún Lára
flutti í Snæfellsbæ árið 2006
hefur hún tekið virkan þátt í
lista- og menningarlífi bæjarins,
m.a. í Frystiklefanum í Rifi og
með Leikfélagi Ólafsvíkur. Hún
hefur stigið á svið í söng- og
leikskemmtunum, haldið fjölda
tónleika og staðið fyrir og tekið

þátt í viðburðum á tónlistarog leiklistarsviðinu. Guðrún
Lára er búfræðikandidat frá
Landbúnaðarháskólanum á
Hvanneyri og með meistarapróf
í umhverfis- og auðlindafræði
frá Háskóla Íslands. Hún hefur

lengst af starfað hjá Land
græðslu ríkisins og Umhverfis
stofnun en starfar nú sem
ferðaskipuleggjandi á Hellis
sandi og býður upp á gönguog fræðsluferðir.

Þrír leikir á
átta dögum

Laugardaginn 14. komu
keflavíkurstúlkur í heimsókn.
Víkingsstúlkur höfðu mikla yfir
burði. Fyrsta markið kom strax á
14. mínútu, mark, sem María Rún
skoraði eftir vel útfærða sókn.
Næsta koma svo á 24. mínútu og
þar var að verki Berglind Ósk. Á
lokamínútu fyrri hálfleiks fengu
víkingsstúlkur aukaspyrnu við
vítateig gestanna, en mark
maður þeirra varði. Seinni hálf
leikur var jafnari. Það voru þó
heimastúlkur sem bættu við
marki á 75. mínútu eftir vel
útfærða sókn. María Rún setti
sitt annað mark, og þannig
lauk leiknum 3-0. Góður sigur
stelpnanna.
18. júní fóru þær suður og
léku við Fjölnir, efsta liðið í
deildinni. Fyrsta markið kom
strax á 7. mínútu og reiknuðu
þá einhverjir með stórtapi „litla“
liðsins að vestan. Fjölnisstúlkur
skoruðu annað mark á 24
mínútu. stelpurnar okkar náðu
betri tökum á leiknum eftir
það, sem dugði samt ekki því
heimastúlkur skoruðu þriðja

Riffilmót
Skotgrundar

markið á 67. mínútu og þar við
sat. Ekki slæmur árangur á móti
efsta liðinu.
Á sunnudaginn komu svo
Grindavíkurstelpurnar í heim
sókn. Mikið leikjaálag hefur
verið á víkingsstúlkunum,
þrír leikir á átta dögum og
var greinilegt að skórnir
voru orðnir nokkuð þungir.
Gestirnir voru ákveðnari og
skoruðu eftir hornspyrnu á
26. mínútu. Jeannette var þá
búin að verja nokkrum sinnum
mjög vel, og hélt heimastúlkum
inni í leiknum. Á 72. mínútu
fengu gestirnir aukaspyrnu rétt
utan teigs Víkings, sem þær
skoruðu úr og staðan orðin 0-2.
Jeannette átti enga möguleika
á að ná til knattarins, vel tekin
aukaspyrna. Á 78 mínútu fékk
Víkingur vítaspyrnu en mark
maður gestanna varði. Leiknum
lauk með sigri Grindavíkur 0-2.
Næsti leikur er á laugardaginn í
Reykjavík við Víking/HK, reyndar
á sama tíma og karlaliðið er að
leika við Leikni.
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Sumarfrí
Stofan verður lokuð
frá 3. júlí - 13. ágúst.
Óska ykkur gleðilegs sumars.
Með sumarkveðju.

Riffilmót Skotgrundar fór
fram þann 17.júní á skot
æfingasvæði félagsins í Kol
grafafirði. Veðrið var eins og
við var að búast ekta 17. júní
veður, en það var smá vindur
og rigningarúði inn á milli.
Mætingin var samt mjög góð
og var þetta mjög skemmtilegt
mót.
Keppt var í tveimur flokkum,
annars vegar 22. caliber flokki
þar sem skotið var á 50m færi
og hins vegar stærri caliberum
að eigin vali á 100m færi.
Þátttakan var góð í báðum
flokkum og kepptu sumir í
þeim báðum.
Ein kona tók þátt í mótinu,
en það var Mandy Nachbar
og gerði hún sér lítið fyrir og

sigraði 22. caliber flokkinn.
Gunnar Ásgeirsson hafnaði
í öðru sæti, en Mandy og
Gunnar voru jöfn að stigum,
en þar sem Mandy fékk eitt X
(miðju) stóð hún uppi sem
sigurvegari. Í þriðja sætinu
hafnaði svo Runólfur Jóhann
Kristjánsson.
Í flokki veiðicalibera sigraði
Gunnar Ásgeirsson, Guð
mundur Andri Kjartansson
var í öðru sæti og Steinar Már
Ragnarsson var í þriðja sæti.
Heilt á litið var þetta mjög
skemmtilegt mót og eru
menn ákveðnir í að halda
annað mót fljótlega. Hægt er
að skoða myndir frá mótinu í
myndabankanum á heimasíðu
félagsins www.skotgrund.123.is.

Helgiganga

með keltneskum brag í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli
Laugardaginn 28. júní
verður efnt til helgigöngu í
Þjóðgarðinum Snæfellsjökli í
samstarfi við heimamenn og
Starfshóp þjóðkirkjunnar um
helgistaði á föruleiðum.
Gengið verður frá Öndverðar
nesi að Gufuskálum. Mæting
er við Ingjaldshólskirkju kl.
13 og ekið út á Öndvarðarnes
þar sem fyrsta helgistundin
verður haldin. Þaðan verður
gengið í áföngum eftir
ströndinni að Gufuskálum,
ýmist í þögn eða samræðum.
Áð verður reglulega, haldnar
stuttar helgistundir og sagðar
sögur af merkum atburðum,
minnisstæðu fólki, helgisagnir
og þjóðlegur fróðleikur sem
tengist leiðinni og lífi fólks að

fornu og nýju. Göngufólk les
ritningarorð og fornsögutexta.
Þetta er í þriðja sinn sem
slík helgiganga er farin í
Þjóðgarðinum og í þetta sinn
með nokkuð öðru sniði en
áður.
Eftir gönguna verður boðið
upp á kaffisopa í safnaðarheimili
kirkjunnar á Ingjaldshóli.
Dagskráin er fjölskylduvæn
og allir hjartanlega velkomnir.
Nauðsynlegt er að vera vel
skóaður og hafa drykkjarvatn
með sér sem og annað nesti.
Ekkert þátttökugjald.
Nánari upplýsingar á
www.kirkjanokkar.is, www.
snaefellsjokull.is, á facebook
síðu þjóðgarðs og í síma 436
6888.

Útskriftarferð tíunda bekkjar
Krakkarnir úr árgangi 1998
hér úr Grunnskóla Snæfellsbæjar
skelltu sér í frábæra útskriftarferð
núna í maí. Ferðin hófst 19.maí og
var byrjað á að bruna á Bakkaflöt
í Skagafirði, farið var í rafting og
svo gist þar. Byrjuðum næsta dag
á paintball áður en haldið var til
Akureyrar þar sem gist var í 2
nætur. Þar var ýmislegt brallað m.a.

bogfimi, keila, bíó og kíkt á nokkur
söfn. Á heimleiðinni þann 22. maí
var farið á skotsvæði í Skagafirði
og fengu allir sem vildu að prófa
að skjóta. Það var sæll og glaður
hópur sem kom heim þann dag.
Við viljum þakka eftirtöldum
veittan stuðning, en án fjáröflunar
og styrkja hefðum við ekki getað
gert þessa ferð svona ógleymanlega

Stína í Virkinu, Sjávariðjan,
Söluskáli ÓK, Brauðgerð Ólafs
víkur, Verslunin Kassinn og svo

allir þeir bæjarbúar sem sáu sér
fært að taka þátt í söluferðum okkar
F.h. 10.bekkjar
Erla Sigurðardóttir
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Aðalfundur
Ungmennafélags Víkings og Víkings/Reyni
verður haldinn í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar
fimmtudaginn 10 júlí 2014 kl. 20.00
Dagskrá:
1. Fundur settur
2. Skýrsla stjórnar
3. Ársreikningur kynntur
4. Kosning formans og stjórnar
5. Önnur mál

Auglýsum hér með eftir fólki í stjórn Víkings.
	
  

Næstkomandi
laugardag
verður Snæfellsjökulshlaupið
haldið í fjórða sinn. Hlaupið
verður frá Arnarbæ á Arnarstapa
yfir Jökulhálsinn að Pakkhúsinu
í Ólafsvík. Vegalengdin er um 22
km. Rúta fer frá átthagastofunni
klukkan 11 fyrir þá sem fara með
rútunni yfir á Arnarstapa. Skotið
verður svo úr byssunni kl 12:00.
Besti tíminn er 01:24:31 klst.
sem ólimpíufarinn Kári Steinn
Karlsson setti í fyrra. Mjög margir
góðir hlauparar munu taka þátt í
ár svo það verður spennandi að sjá
hvort metin falli. Í fyrra hlupu 115
manns og búumst við jafnvel við
fleirum í ár. Okkur langar að hvetja
sem flesta bæjarbúa til að koma
og taka vel á móti keppendum
og búa til góða stemmingu með
okkur. Því ekkert er skemmtilegra
en að fá góðar móttökur þegar
komið er í mark. Einnig væri
mjög gaman ef íbúar Ólafsbrautar
og aðrir bæjarbúar mundu hvetja
hlauparana þegar þeir koma inn í
bæinn svona til að mynda skemmti
lega stemmingu. Okkur langar
sérstaklega til að hvetja sem flesta
heimamenn og nærsveitunga til
þess að skrá sig í hlaupið. Ef ekki
núna þá er bara koma sér í form og
taka vel á því á næsta ári. Því það
er draumur okkar að þetta hlaup
eigi eftir að vaxa og stækka á næstu
árum. Okkur langar að þakka

öllum sem hafa styrkt okkur og
tekið svona vel í þetta verkefni. Án
ykkar væri ekki hægt að halda svona
viðburð. Þeir sem vilja skrá sig í
hlaupið eða fá meiri upplýsingar
geta heimsótt vefsíðuna
hlaup.is eða á fésbókarsíðuna
Snæfellsjökulshlaupið. Endilega
hafið samband við okkur. Rán
(8644236) eða Fannar (8528902).
Hlökkum til að sjá ykkur með
sól í hjarta.
Kveðja, Rán og Fannar

Gönguferðir með Gunnu Láru

Guðrún Lára Pálmadóttir um
hverfis- og auðlindafræðingur,
trúbador og bæjarlistamaður Snæ
fellsbæjar 2014 býður upp á morgun
göngur á Hellissandi fyrir gesti á
Snæfellsnesi í sumar. Gunna Lára
hefur búið í Snæfellsbæ um árabil og
starfaði áður í Þjóðgarðinum Snæ
fellsjökli. Gönguferðirnar hefjast á
tjaldstæðinu á Hellissandi kl. 8:45
og kl. 9:00 á Hótel Hellissandi. Hún
stefnir á að bjóða upp á gönguferðir
daglega í allt sumar en þarf þó að
vera í burtu 2. - 8. júlí.
Í ferðunum er gengið í um Hellis
sand, sem er eitt elsta þorp landsins
og út í Krossavík sem liggur
við norðurmörk Þjóðgarðsins
Snæfellsjökuls. Krossavík er mikil
náttúruperla m.a. með fjölbreyttu
fuglalífi og rík af sögu eins og
bærinn sjálfur. Í göngunum er
saga svæðisins rakin í hnotskurn,

sagt frá útgerðarsögunni, gömlu
lendingunum á Hellissandi og
gömlu höfninni í Krossavík.
Einnig falla til fróðleiksmolar um
Snæfellsjökul, jarðfræði svæðisins,
fuglana, Bárð Snæfellsás, Gufuskála,
þjóðgarðinn, aðrar náttúruperlur
og áhugaverða staði og þjónustu í
nágrenninu. Leiðsögnin fer fram á
íslensku og ensku.
Göngurnar eru 3-5 km langar og
taka um 1,5 - 2 klst. Verð er 2000
krónur fyrir fullorðna en börn
eru alltaf velkomin án gjalds með
fullorðnum. Göngurnar eru rólegar
og auðveldar og stoppað oft til að
fræðast og njóta.
Nánari upplýsingar um göngur
nar og aðra þjónustu í boði er að
finna á vefsíðunni gunna.is en
einnig er hægt að senda fyrirspurnir
á netfangið gunna@gunna.is eða
hafa samband í síma 862-6362.

Krossavík er einstaklega fjölbreytt og skemmtileg útivistarperla og rík af náttúru og sögu. Myndina tók Guðrún Lára.

Firmakeppni
Geisla

Bílafloti
Víkingasveitarinnar
Meðal fjölmargra viðburða
þann 17. júní var Firmakeppni
hesteigendafélagsins Geisla á
Hellissandi, keppnin fór fram í
fínu veðri og hófst kl. 13.
Keppt var í ýmsum flokkum
og að auki var veitt viður
kenning fyrir glæsilegasta hest

Víkingasveitin, stuðnings
mannafélag Víkings Ólafsvík,
tók fyrir nokkru í notkun rútu
félagsins. Rútan hefur fengið
nafnið Vagninn en haldin var
samkeppni um nafnið.
Rútuna fékk félagið fyrir
lítinn pening en áður gegndi
hún því hlutverki að ferðast
með meistaraflokk Víkings
og yngri flokka á leiki og

mót. Undanfarið hafa félagar
í Víkingasveitinni unnið
hörðum höndum að því að
gera við rútuna. Hafa þeir Lárus
Einarsson, Vagn Ingólfsson,
Oddur Brynjarsson og Þráinn
Egilsson verið þar fremstir
í flokki og hafa þeir séð um
allt sem gert hefur verið við
Vagninn.
þa

mótsins, að þessu sinni varð
hryssan Dula frá Hellissandi
fyrir valinu en hún er 9 vetra
og steingrá að lit. Myndin er
tekin þegar eigandi og knapi
tók við viðurkenningu fyrir
glæsilegasta hestinn.

Landsbankahlaup

Landsbankahlaupið var
endurvakið þann 17. júní sl.
Keppt var í 4 aldursflokkum
og hlupu börnin mislangt eftir
aldri. 5 ára og yngri hlupu
500m, 6 - 8 ára hlupu 1,3 km,
9 - 11 ára hlupu 2,5 km og 12 16 ára hlupu 3,5 km.
Að hlaupi loknu fengu allir
þáttakendur þáttökuverðlaun
sem samanstóðu af bol og þátt

tökupening frá Landsbankanum
og ís í boði Snæfellsbæjar. Alls
tóku 56 börn og unglingar þátt
í hlaupinu, þau voru hvött vel
áfram af foreldrum og öðrum
áhorfendum.
Vonandi verður framhald á
þessu hlaupi að ári þar sem að
þetta er skemmtileg viðbót við
dagskrá þjóðhátíðardagsins.

Listasmiðja
Þriðjudaginn 1.júlí og miðvikudaginn 2. júlí
verður listasmiðja fyrir börn í Snæfellsbæ
fædd frá árinu 2002-2007.

jó

Aflafréttir
Það er búið að vera ansi
góð og mikil veiði hjá nýja
Kristinn SH og Tryggva Eðvarðs
SH frá því 1. september árið
2013 og eru báðir þessir bátar
komnir yfir 1 þúsund tonn á
fiskveiðiárinu sem lýkur í lok
ágúst. Reyndar er Kristinn
SH aflahæstur allra smábáta á
landinu með um 1350 tonn.
Núna eru báðir þessir bátar
komnir í smá frí og er Kristinn
SH kominn á land þar sem á
að vinna við að setja í hann
búnað til þess að minnka
veltuna í honum. Væntanlega
þá ugga sem hafa reynst mjög
vel á plastbátunum. Tryggvi
Eðvarðs SH mun aftur á móti
fara á makrílinn og fer ekki
á línu fyrr en seinnipartinn í
september.
Makrílinn er kominn hér við
land og sjómenn greinilega
bíða spenntir eftir 1.júlí en
þá má hefja veiðar á honum
á handfærum og búast má við
miklu fjöri þá.
Annars er frekar rólegt
hjá línubátunum og hefur
Tryggvi Eðvarðs SH landað
23 tonnnum í 7 róðrum áður
enn hann stoppaði. Kristinn
SH var þá með 16 tonn í
3. Aftur á móti hafa margir
bátar bæði frá höfnunum inn
í Breiðarfirðinum sjálfum.
t.,d Skarðsstöð, Brjánslæk og

Stykkishólmi verið á grásleppu
veiðum og fiskað nokkuð vel.
Birta SH er t.d með 18 tonn í 9,
Andri SH 17 tn í 15, Jökull SH
16 tní 12, Jón Bóndi BA 15,5
tn í 13 á Brjánslæk, Friðborg
SH 15,3 tn í 13, Auður SH
14,3 tn í 8 í stykkishólmi.
Stormur BA 13,9 tn í 7 á
Brjánslæk. Birta Dís GK 24 tn í
13 í Stykkishólmi, Hugrún DA
21,6 tn í 10 róðrum landað á
Skarðstöð. Skarðsstöð er ein
af örfáum höfnum á landinu
þar sem að pistlahöfundur á
eftir að gera ferð til þess að
skoða en þangað hefur hann
aldrei komið.
Magnús SH er kominn með
104 tn í 10 á dragnót og er næst
hæstur bátanna yfir landið.
Hvanney SF frá Hornafirði er
langhæstur með 202 tonn í 9
róðrum. Ólafur Bjarnason SH
er með 65 tn í 9, Markús SH
60 tn í 6. Esjar SH 42 tn í 5 og
Egill SH 33 tn í 5.
Ekki fer nú mikið fyrir
netabátunum og ansi rólegt á
þeim vígstöðvum, þeir fáu bátar
sem eru á netaveiðum eru á
skötuselsveiðum. Bárður SH er
með 9,2 tn í 6 og Hafnartindur
SH 1 tonn í 2.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Tombóla

Listasmiðjan verður í Grunnskólanum á
Hellissandi frá kl. 10:10-12.
Rútan fer frá Íþróttahúsinu í Ólafsvík kl. 10
og tilbaka frá Hellissandi 11:45.
Skráning hjá Gunnsteini (8618582)
og Sólveigu (6958565)
fyrir föstudaginn 27. júní.
Lista- og menningarnefnd Snæfellsbæjar

Alexandra Elvan Óskars
dótt
i r og Sara Björg Arn
þórsd ótti r héldu tomb ólu
fyrir utan Grillið í Ólafsvík
á sunnudaginn. Þær söfnuðu

kr. 1.290 sem þær af
h entu
Rauða krossinum. Þeim eru
færðar bestu þakkir fyrir fram
lag þeirra.

Kvennahlaupið hlaupið 14. júní
Kvennahlaupið var hlaupið
í Ólafsvík þann 14. júní sl. í
mjög góðu verði, þetta var í 24.
skipti sem hlaupið er í Ólafsvík
en Kvennahlaupið hefur verið
haldið í 25 ár óslitið á landinu.
Elfa Ármannsdóttir hefur haldið
utan um hlaupið í Ólafsvík
frá upphafi og gert það með
miklum sóma.
Að þessu sinni var Guðrún
Víglundsd óttir sú elsta sem
hljóp í Kvennahlaupinu í Ólafs
vík og eins og sést á meðfylgj
andi mynd þá fékk hún sérstaka
viðurkenningu af því tilefni.
jó

Fiskmarkaður Íslands er stærsti fiskmarkaður á Íslandi og fer u.þ.b.40% af öllu seldu magni á
íslenskum fiskmörkuðum í gegnum félagið. Fiskmarkaður Íslands starfar á 9 stöðum: Akranesi,
Arnarstapa, Grundarfirði, Ólafsvík, Reykjavík, Rifi, Skagaströnd, Stykkishólmi og Þorlákshöfn.
Aðalskrifstofa fyrirtæksins er í Ólafsvík en þar er jafnframt stærsti móttökustaðurinn. Einnig rekur
félagið öfluga flokkunar- og slægingarþjónustu á Rifi.

Fjármálastjóri
Fiskmarkaður Íslands hf. óskar eftir að ráða
fjármálastjóra til starfa.
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Hefur yfirumsjón með fjárreiðum og bókhaldi félagsins
• Annast útreikning launa og samskipti við opinbera aðila sem að því snýr
• Annast tölvukerfi félagsins og tæknimál
• Ætlast er til að viðkomandi geti einnig leyst af/tekið þátt í verksviði sölustjóra
og öðlist þekkingu á sölukerfum félagsins sem og tölvukerfum því tengdu
• Annast milligöngu um viðskipti á aflamarki sem og öðrum þjónustuþáttum
við viðskiptavini félagsins
• Annast ásamt stöðvarstjórum mönnunarmál og innkaup á rekstrarvörum

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 30. júní nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is

Menntun og hæfniskröfur
• Viðskiptamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á Navision, Microsoft hugbúnaði og færni til þess að
læra á sérkerfi félagsins
• Haldgóð almenn þekking á sjávarútvegsmálum

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

