Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

9. ágúst 2012

562. tbl - 12. árg.

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

Fengu tunglfiska í flottrollið
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Hamar SH 224 sem var á
makrílveiðum með flottrolli um
60 - 70 sjómílur vestur af Snæ
fellsnesi, fékk tvo tunglfiska í
síðustu veiðiferð og vógu þeir
570 kg samtals, annar þeirra er
talsvert minni og er giskað á að
stærri fiskurinn sé í kringum
400 kg. Tunglfiskar (Mola mola)
er þyngsti beinfiskur jarðar, og
getur verið yfir tvö tonn að
þyngd og rúmir þrír metrar að
lengd. Meðalþyngd þeirra er
um eitt tonn og meðallengd
tæpir tveir metrar. Nærast þeir
einkum á marglyttu, smokkfisk,
krabbadýrum og minni fiskum.
Munnurinn á þeim líkist goggi
og gerir þeim kleift að brjóta
harða skel krabbadýra. Tungl
fiska er aðallega að finna í
hlýjum sjó og því ekki algengt
að þeir veiðist við Íslands
strendur þó kemur það fyrir og
hefur heimsóknum þeirra
fjölgað síðustu ár. Fiskana sem
Hamar kom með að landi keypti
Úlfar Eysteinsson mat
reiðslu
meistari á Þremur Frökkum í
Reykjavík. Í byrjun júlí fékk
Úlfar tunglfisk sem veiddist á
Sighvati Bjarnasyni VE og þó að
gamlar heimildir hermi að
tunglfiskur sé eitraður þá ákvað
Úlfar að prófa að elda fiskinn,
engum virðist hafa orðið meint

af fyrst að yfirkokkurinn á
Þremur frökkum ákvað að fá
meira af þessum furðufisk. Á
heimasíðu veitingastaðarins má
sjá að tunglfiskurinn er borinn
fram pönnusteiktur með rjóma
lagaðri sítrónudillsósu, nú er
bara að kíkja við og prófa.
þa

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.

Pizzutilboð alla daga

HH stækkar

Hraðfrystihús Hellissands
festi kaup fyrr í sumar á laus
frysti og afurðaflokkara frá
Singa
pore. Stækka þarf frysti
húsið til að rúma þessi tæki og
er það komið langt á veg.
Kostnaður við vélakaupin og
stækkun hússins er rúmlega
100 milljónir króna. Við
byggingin er um 140 fermetrar.
En verðmæti afurða mun aukast
til muna. Hraðfrystihús Hellis
sands hefur verið starfrækt frá
árinu 1942 og var allt til 1983
með starfsemi sína á Hellissandi.

Það ár brann mikið af húsum
fyrirtækisins og var þá ákveðið
að byggja þau upp í Rifi. Þangað
flutti svo mest öll starfsemin
árið 1985. Frá árinu 1984 hefur
Ólafur Rögnvaldsson verið
framkvæmdastjóri fyrirtækisins.
Hraðfrystihús Hellissands gerir
út tvo báta Örvar SH og Rifsnes
SH hjá fyrirtækinu starfa 40
mans í landi og 30 á sjó og ekki
er reiknað með því að þurfa að
fjölga starfsfólki eftir þessar
framkvæmdir.

Spennan að
aukast!

þa

ÚTSALAN HEFST Í DAG
DÖMUFATNAÐUR - 40% AFSLÁTTUR
HERRAFATNAÐUR - 40% AFSLÁTTUR
ÍÞRÓTTAFATNÐUR - 30% AFSLÁTTUR

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

Víkingur lagði Tindastól
laugardaginn 28. júlí í leik sem
var keimlíkur öðrum hér í
sumar á móti liðum úr neðri
hluta deildarinnar, þ.e. gesta
liðið hélt sig að mestu á sínum
vallarhelmingi og varðist, en
beitti síðan skyndisóknum.
Svona leikir eru ekki skemmti
legir á að horfa, en vænlegir til
árangurs þegar verið er að
leika við sterkari mótherja.
Gestirnir komust yfir með
marki á 41. mín. eftir skyndi
sókn og staðan því 0-1 í
hálfleik. Þá voru Víkingar búnir
að eiga þungar sóknir, en
markmaður gestanna var lík
lega með bestu mönnum
vallarins í þessum leik, bjargaði
liði sínu frá stórtapi. Víkingar
gerðu svo út um leikinn í
seinni hálfleik með tveim
mörkum frá Guðmundi Steini
á 59. mín. og svo aftur á 84.
Víkingar voru betri aðilinn og
áttu fjölmörg færi á að skora
fleiri mörk. Á miðvikudaginn
fyrir viku léku strákarnir við

Hött, á Egilsstöðum og unnu
mjög góðan sigur 0-3 með
marki frá Eldar M. og tveimur
frá Guðmundi Steini, sem fer
hamförum í markaskorun
þessa daganna. Önnur úrslit
síðan hafa verið mjög hagstæð
okkar mönnum, en næstu lið,
Fjölnir, Haukar og Þór hafa öll
verið að tapað stigum. Forysta
VíkingsÓ er því 3 stig á næsta
lið, en Þórsarar geta ekki náð
þeim stigafjölda þó svo að þeir
vinni þá leiki sem þeir eiga á
okkar menn. Núna eru aðeins
8 leikir eftir og spennan því
mikil í næstu umferðum. Næsti
heimaleikur er núna á laugar
daginn og er vægast sagt mjög
mikilvægur því þá koma
Þórsarar í heimsókn, sem eru
að berjast á toppnum eins og
okkar menn. Svokallaður sex
stiga leikur. Takið því strax frá
laugardaginn 11. ágúst frá kl.
14.00 - 16.00, mætið á völlinn
og látið í ykkur heyra.
óhs

4. flokkur karla á Gothia Cup
Eftir margs konar fjáraflanir hjá
strákunum og foreldrum þeirra
ásamt fundum og heilmörgum
tölvupóstum rann dagurinn upp
sem búið var að bíða eftir.
Laugardagurinn 14. júlí en þá
lagði hópurinn af stað í langþráða
keppnisferð á Gothia Cup. Fyrsta
daginn var enginn leikur svo
stefnan var tekin á Lieseberg
skemmti
garðinn þar sem bæði
börn og fullorðnir skemmtu sér
konung
lega í tækjunum sem
boðið var upp á þar. Á
mánudeginum tók svo fótboltinn
við og spilaður fyrsti leikurinn
hann fór ekki vel fyrir strákunum
og spiluðu þeir undir getu og
töpuðu 3 - 1. Næsti dagur var
tekinn snemma enda leikur um
hádegið eftir morgunmat hélt

hersingin af stað á völlin við
fengum heldur betur góða gesti
til að styðja strákana á þessum
leik en það voru þau Júna, Jói og

Víkingur Ó - Þór
Laugardagur 11. ágúst
kl. 16.00

börn en þau voru í heimsókn hjá
Kínu og Tryggva sem einnig
komu ásamt dóttur sinni. Ekki
hafðist sigur í þessum leik eða
þeim næsta daginn eftir. Eftir þrjá
tapleiki í röð voru strákarnir ekki
upplitsdjarfir í fyrsta leik B-úrslita
og farnir að tala um að eyða
restinni af ferðinni í að versla og
fara í Lieseberg. Það reyndist þó
verða hörku leikur og strákarnir
náðu sér vel á strik og unnu
verðskuldaðan sigur 1 - 0. Það
voru glaðir og þreyttir strákar
sem fóru heim í skólann þetta
kvöld. Ákveðnir í að gera sitt
besta mættu strákarnir í næsta
leik, ekki var spennan minni í
honum og endaði hann í
vítaspyrnukeppni þar sem úrslitin
réðust ekki fyrr en í síðustu
spyrnunni 4 – 3 fyrir strákunum.
Eftir mikil fagnaðarlæti var lagt af
stað á næsta leik og komið við í
búð á leiðinni til að kaupa nesti.
Einhverjir strákanna voru þó
farnir að spyrja hvort við
kæmumst ekki örugglega í búðir
enda kominn fimmtudagur næsti
leikur klukkan 7 að kvöldi og
ekkert búið að versla. Leikurinn
var skemmtilegur og spennandi

og gaman að sjá hvað sjálfstraustið
hjá strák
unum hafði aukist.
Leiknum lauk með sigri 2 – 1
fyrir okkur og 8 liða B – úrslit
orðin að veruleika. Það voru
spenntir ferða
langar sem voru
mættir á völlin klukkan 8 á föstu
dagsmorgunin tilbúnir í slaginn.
Strákarnir börðust eins og ljón og
spiluðu með hjartanu en það
dugði ekki til og eftir venjulegan
leiktíma var jafnt þá tók við
vítapyrnukeppni sem lá ekki
okkar megin í þetta skipti.
Vonbrigðin voru gífurleg og erfitt
að rífa sig upp en þetta eru
frábærir strákar sem vissu að þeir
höfðu gefið allt og staðið sig með
prýði. En alls tóku 204 lið frá 26
löndum þátt í þeirra flokki. Þar
sem fótboltanum var lokið var
stefnan tekin á verslanir þar sem
deginum var eytt. Ekki verður
látið uppi hvað var í pokunum en
það voru glaðir og ánægðir
strákar sem borðu á Pizza Hut
þetta kvöld. Þegar búið var að
pakka niður og ganga frá
skólanum skelltu strákarnir sér í
Lieseberg svona rétt til að taka
síðustu ferðirnar. Þegar við svo
skiluðum af okkur stofunni
fengum við viðurkenningarplatta
frá starfsfólkinu í okkar skóla fyrir
góða umgengni og framkomu.
Þessi ferð heppnaðist í alla staði
frábærlega og erum við sem
fórum með strákunum bæði
fararstjórar og foreldrar ákaflega
stolt af þeim. Þökkum þeim fyrir
samveruna og vonum að þeir hafi
eignast minningar sem gleymist
seint. Öllum þeim fjölmörgu
einstaklingum og fyrirtækjum á
Snæfellsnesi sem styrktu okkur til
ferðarinnar þökkum við kærlega
fyrir, ferðin hefði ekki getað
orðið að veruleika án ykkar.

Miðaverð kr. 1.000,Frítt fyrir yngri en 16 ára

Starfsmaður óskast!
Sægarpur ehf óskar eftir starfsmönnum 18 ára
eða eldri til starfa sem fyrst í vinnslu fyrirtækisins,
almennur vinnutími er 8-16.
Upplýsingar gefur Aðalsteinn
í síma 852-3782 eftir kl 16:00

Rannsóknaskúta
í Grundarfirði

Samkomulag um rannsóknarsamstarf IFAW og Háskóla Íslands handsalað í
Reykjavík 2 ágúst sl. við rannsóknarskútuna.

Fimmtudaginn 9. ágúst verð
ur seglskúta sem er sérhönnuð
til hvalarannsókna opin al
menningi í Grundarfjarðarhöfn
milli klukkan 11 og 12 og milli
klukkan 14 og 16. Skútan er að
koma úr leiðangri þar sem
sérstökum búnaði til að nema
hljóð steypireyða var komið
fyrir milli Íslands og Grænlands.
Um er að ræða samstarfsverkefni
Háskóla Íslands og IFAW sam

takanna. Um borð gefst gestum
kostur á að heyra hljóð ólíkra
hvalategunda sem tekin hafa
verið upp í bátnum og að ræða
við sérfræðinga IFAW og HÍ.
Klukkan 14:00 flytur Kirsten
Westfall sérfræðingur hjá Vör i
Ólafsvik fyrirlestur um rann
sóknir á fæðuþróun í hafinu og
eru allir sömuleiðis velkomnir
að hlýða á hann um borð.

Notalegt í Grundarfirði

ATVINNA
Snæfellsbær auglýsir eftir starfsmanni á tæknideild
Snæfellsbæjar í 50 % starf.
Um er að ræða framtíðarstarf.
Gerð er krafa um stúdentspróf. Viðkomandi þarf að
vera metnaðarfullur, vinnusamur, jákvæður, snyrtilegur
og tilbúinn til að þess að leggja hart að sér. Tölvu- og
skipulagskunnátta er skilyrði.
Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst nk. og
nánari upplýsingar um starfið veitir Smári Björnsson,
á netfanginu smari@snb.is. Vinsamlegast sendið
ferilskrá á meðfylgjandi netfang fyrir ofangreindan frest.
Snæfellsbær.

Sögumiðstöðin, fyrir alla fjölskylduna




Þórðarbúð, leikfangasafn frá 7. áratugnum
Ný ljósmyndasyrpa frá Bæring Cecilssyni
Opnar sýningar, enginn aðgangseyrir, aðeins frjáls framlög

Kaffi Emil





Súpa dagsins og heimabakað brauð
Gómsætar kökur, bakaðar á staðnum
Ristaðar beyglur með allskonar
...og margt fleira

Opið alla daga kl. 10 – 18

HSH á unglingalandsmóti UMFÍ
Fimmtánda unglingalandsmót
UMFÍ var haldið á Selfossi um
verslunarmannahelgina. Yfir
2000 þátttakendur voru skráðir
og hafa aldrei verið fleiri. Áætlað
er að um 15 þúsund manns hafi
notið helgar
innar í frábæru
veðri. Keppendur á vegum HSH
voru 57 talsins og kepptu í
frjálsum íþróttum, körfubolta,
fótbolta, golfi, hestaíþróttum,
sundi, skák og starfsíþróttum,
þ.e. í upplestri og stafsetningu.
Auk þess urðu tvær ellefu ára
stúlkur fyrstu keppendur HSH til
að keppa í fimleikum á
unglingalandsmóti (ULM) en
þær kepptu í liði með stúlkum
frá Selfossi. Í körfubolta og
fótbolta voru einnig blönduð lið
HSH og ýmissa annarra félaga og
töluðu krakkarnir um hvað það
væri gaman að spila svona með
öðrum og gera eitthvað nýtt.
Ekki var hægt að sjá á
spilamennskunni að þessir
krakkar æfðu ekki saman að
staðaldri og skemmtilegt að
fylgjast með þeim.
Keppnisaðstaðan og aðstaða
áhorfenda á Selfossi var með því
allra besta sem gerist á landinu.
Allar helstu keppnis
greinarnar
fóru fram við glæsilegar að
stæður þar sem örstutt var á
milli íþróttahúss, fótboltavalla
og hins nýja og glæsilega frjáls
íþróttavallar. Skipulag mótsins
var gott og umgengni á svæðinu
til fyrirmyndar.
Á landsmótum skapast
skemmti
leg stemning þar sem
HSH-mannskapurinn var með
tjaldbúðir sínar í nágrenni við
Borgfirðinga, Skagamenn og
Dalamenn. HSH, UMSB og UDN
eiga sameiginlegt samkomutjald
þar sem hægt er að koma saman,
funda og hvetja mannskapinn.

Mikill áhugi var hjá HSHforeldrum að hefja strax skipu
lagningu næsta ULM og var
skipuð undirbúnings
nefnd for
eldra af svæðinu. Nefndin vill
leggja stjórn HSH lið við að
skipuleggja og undir
búa enn
öflugri þátttöku af hálfu HSH á
ULM á Höfn í Hornafirði 2013.
Stefnan er sett á 100 þátt
takendur HSH úr öllum eða
flestum keppnis
greinum sem
þar verða í boði!
Það voru stoltir foreldrar og
aðstandendur sem horfðu á
ungmennin
ganga
undir
merkjum HSH inná Selfossvöll
við setningu mótsins á föstu
dagskvöldinu. Allir keppendur
stóðu sig síðan mjög vel á
mótinu og voru sér og HSH til
sóma.
Á vef HSH http://hsh.is/ er að
finna frekari upplýsingar um
úrslit og árangur HSH-kepp
endanna, auk ljósmynda frá
mótinu.
Samantekt foreldra

Aflafréttir
Bátar sem hafa verið gerðir
út frá Snæfellsnesinu undan
farin 50 ár eða svo hafa haft
nokkra sérstöðu þar sem ekki
mikið hefur verið um báta sem
hafa t.d einblínt á nótaveiðar
og þá t.d á loðnunni. Helsti
loðnubáturinn sem hefur verið
gerður út er Skarðsvíkin SH
sem í dag er kominn í Njarð
víkurslipp og er í eigu Vísis í
Grindavík.
Stykkishólmur er má segja sá
staður við Snæfellsnes sem
aldrei hefur fengið loðnufarma
til löndunar þangað. Engu að
síður þá eru gerðir út þar núna
tveir bátar sem eiga það
sameiginlegt að vera fyrrum
loðnuskip. Undanfarin ár þá
hefur línubáturinn Gullhólmi
SH verið gerður út þaðan.
Báturinn var smíðaður árið
1964 og hét Þórður Jónasson
EA alveg frá því það ár og fram
til 2003 þegar að báturinn var
seldur, eða í 39 ár. Þórður
Jónasson EA var mjög atkvæða
mikill nótabátur og á milli þess
sem báturinn var á nótaveiðum
þá var hann á trolli. Síðan
báturinn fékk nafnið Gullhólmi
SH hefur hann ekkert farið á
nótaveiðar en nótaleggjarinn
er enn um borð.
Núna hefur annar nótabátur
bæst í flotann í Stykkishólmi og
er það Þórsnes SH. Sá bátur
hét áður Marta Ágústdóttir GK
enn er hvað þekktastur undir
nafninu Keflvíkingur KE. Kefl

víkingur KE var aðeins burðar
minni heldur enn Þórður
Jónasson EA enn fiskaði vel og
var að langmestu leyti gerður
út á nótaveiðar. Báturinn var
gerður út undir nafninu Kefl
víkingur KE í 32 ár
Mun báturinn leysa af hólmi
Þórsnes II SH sem hefur verið
gerður út undir sama nafni í
hátt í 40 ár. Þess má geta að
pistlahöfundur var á loðnu á
bátnum þegar hann hét Bergur
Vigfús GK og forsíðumyndin á
bókinni Aflafrettir 1971 er
tekin um borð í þeim báti.
Annars hefur verið ansi ró
legt á nesinu í júlí og einungis
Egill SH var á dragnót, landaði
35 tonnum í 3 róðrum. Enginn
stór línubátur á nesinu var að
veiðum. Þónokkrir smábátar
yfir 10 BT voru á hand
færa
veiðum og voru þeir að landa
t.d á Patreksfirði og Bolungar
vík. Guðbjartur SH var hæstur
þeirra og var jafnframt næst
hæstur allra færabáta á landinu,
var báturinn með 36 tn í 13,
mest 7,5 tn. Lilja SH kom þar
á eftir líka með 36 tn í 15, mest
5,8 tn. Tryggvi Eðvars SH var
með 28 tn í 8, mest 8,5 tn og
Kvika SH með 15 tn í 4. Makríl
veiðar á handfærum ganga vel
og eru 6 SH bátar á veiðum og
er Sæhamar SH kominn með
58 tn í 20 róðrum. Ingibjörg
SH 36 tn í 17.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

góðir grannar
Helgartilboð 9. - 12. ágúst

samkaupurval.is
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BBQ kartöflur 600g
frá Coop
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Ananas

Hindber 300g
frosin, frá Coop
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kr/kg

Indverskur hafragrautur

með kanil, engiferi, möndlum,
og kókosmjólk
...sjá uppskrift
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Birt með fyrirvara um prentvillur.
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Nýbakað tómatbrauð
frá Myllunni

Haframjöl 1kg
frá Coop

209
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