
Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Undanfarin ár hefur sú hefð 
skapast að fyrsta messa vetrarins 
er haldin í Brimilsvallakirkju,  
messan er þá einskonar upp
skeruhátíð sumarsins. Að þessu 
sinni þurfti að færa messudag 
til um eina helgi þar sem að 
mikið var um að vera í knatt
spyrnu yngri flokka síðustu 
helgi ágústmánaðar, þannig má 
kanski segja að messugestir hafi 
ekki síður verið að fagna upp
skerunni í knattspyrnunni.

Kirkjan á Völlum er ekki stór 
en hún var þétt setin í messunni 

og að henni lokinni hélt sr. 
Óskar fund með fermingar
börnum vetrarins og foreldrum 
þeirra þar sem farið var yfir 
dagskrá vetrarins og tilhögun 
fermingarfræðslunnar.

Þegar messu og fræðslufundi 
var lokið bauð sóknarnefnd 
messu  gestum upp á grillaðar 
pylsur og kaffisopa, veðrið lék 
við kirkjugesti og að lokum var 
farið í ýmsa leiki á túninu við 
kirkjuna. 

jó

Grill og leikir á Brimilsvöllum
566. tbl - 12. árg. 6. september 2012

Fáðu fötin 
send heim til þín!
Ný sending frá Villervalla og Keedo.
Auðvelt er að panta á http://rolo.is/

 
Barnafataverslunin RÓLÓ 
Glæsibæ, Álfheimum 74, 104 Reykjavík
Sími: 8948060 - www.rolo.is - Facebook



Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

      Sandholt 22a, Ólafsvík

      355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími: 436 1617

Þann 1. september hófst nýtt 
kvótaár. Úthlutunin fer fram á 
grundvelli aflahlutdeilda að 
teknu tilliti til frádráttar fyrir 
jöfnunaraðgerðir með sama 
hætti og á fyrra fiskveiðiári. 
Úthlutað er 318 þúsund 
tonnum í þorskígildum talið 
samanborið við um 299 þúsund 
þorskígildistonn á sama tíma í 
fyrra, reiknað í þorskígildum 
fiskveiðiársins sem nú gengur í 
garð. Aukninguna má rekja til 
aukinnar úthlutunar í þor ski 
sem nemur tæpum 23 þúsund 
tonnum, ýsukvóti dregst hins
vegar saman um 6 þúsund 
tonn.

Af úthlutuðum kvóta fara 
18.799 tonn eða 5,9% til hafna í 
Snæfellsbæ, það er talsvert 
meira en úthlutað var á síðasta 
fiskveiðiári en þá voru það 
16.878 tonn. Í Grundarfirði eru 
2,6% heildarkvótans eða 8.368 
tonn og í Stykkishólmi er 1,1% 
eða 3.586 tonn.

Úthlutun þessa árs í Snæfells
bæ skiptist þannig að 0,2% eða 
512 tonn fara á Arnarstapa. Á 
Hellissandi er 0,5% heildar kvót
ans skráð eða 1.708 þorsk
ígildis  tonn, bátar í Ólafsvík eru 
skráðir fyrir 1,7% aflaheimilda 

en það jafngildir 5.442 tonnum 
og á bátum með heimahöfn í 
Rifi er 3,5% aflaheimilda lands
ins sem er 11.137 tonn. 

Eins og á síðasta fiskveiðiári 
er Magnús SH er með mestan 
kvóta í skötusel, sandkola og 
skrápflúru, núna bætist þykkva
lúra við þær tegundir sem 
Magnús er með mestan kvóta 
af, Rifsnes SH er kvótahæst í 
langlúru en í öðrum tegundum 
er Tjaldur SH með mesta 
kvótann.

Röð tíu kvótahæstu skipa 
með aflamark sem eru með 
heimahöfn í Snæfellsbæ hefur 
ekkert breyst á milli ára:
Tjaldur  3.779.581
Örvar  1.455.188
Rifsnes  1.200.565
Steinunn  981.902
Saxhamar  928.757
Magnús  835.053
Ólafur Bjarnason 791.391
Hamar  615.959
Rifsari  544.808
Egill  497.580

Fimm kvótahæstu krókaafla
marks bátarnir eru:
Tryggvi Eðvarðs 688.054
Kristinn II 563.572
Guðbjartur 510.201
Sæhamar  476.760
Særif  427.923

Á meðfylgjandi mynd sést 
hvernig kvótaeign útgerða sem 
gera út frá höfnum Snæfells
bæjar hefur þróast frá kvóta
árinu 1990/91. 

jó

Þorskígildum fjölgar á Snæfellsnesi

sunnudaginn 9. sept. kl. 14.00

Messa
Grundarfjarðarkirkju

KafÞ og meðlæti í safnaðarheimili eftir messu.
Bækur og litir fyrir yngstu kirkjugestina.

Allir velkomnir

Pizzutilboð alla daga



SÝND Í KLIFI
SUNNUDAGINN 9. SEPTEMBER KL. 17

MÖGNUÐ ÍSLENSK SPENNUMYND
BÖNNUÐ INNAN 16

MIÐAVERÐ KR. 1.500,-

2 FYRIR 1 
FYRIR NÁMUFÉLAGA 



ÞÍN HEILSA – ÞINN LÍFSSTÍLL
Konur/Stelpur hvernig væri að skipta um gír 

og breyta lífsstíl sínum til hins betra.

 Við erum að fara af stað með Þín heilsa keppni og þetta er 
tilvalið tækifæri til að koma sér af stað. keppnin fer þannig 
fram að það eru mælingar einu sinni í mánuði og svo er hver 
og ein á sínum forsendum. Þú mátt gera hvað sem er til að 
vinna þessa keppni. Eftir 12 vikur kemur í ljós hver hefur 
misst mest og fær sú skvísa peningaverðlaun fyrir frábæran 
árangur. 
Keppnin hefst 16. september og þátttökugjald er 10.000 kr. 
Að sjálfsögðu hvetjum við ykkur allar að nýta líkamsræktar-
stöðina Sólarsport og allt sem er í boði þar, sem er t.d. 
Átaksnámskeið, spinningur, þrektímar og líkamsræktar-
salurinn, einnig eru þar þjálfarar sem hægt er að leita til.

Allir velkomnir að vera með og endilega hringja ef 
það eru einhverjar spurningar. 

Nánari upplýsingar og skráning í síma:
Margrét Sif.  8679450
Hafdís Rán.  8476291
Harpa Finns.  8993308

Eldur kviknaði í bifreið við 
Söluskála ÓK síðastliðið sunnu
dagskvöld. Eldurinn var í mæla
borði bílsins og komu veg far
endur ökumanninum til hjálpar 
og slökktu eldinn með slökkvi
tæki. Slökkvilið Snæfellsbæjar 
var einnig kallað til og spraut

uðu þeir kvoðu innan í bílinn 
ásamt því að aftengja rafgeymi 
bílsins. Ökumaðurinn slapp 
ómeiddur frá þessu en bíllinn 
er mikið skemmdur. Myndina 
tók Erlingur Sveinn Sæ  björns
son

þa

Eldur í bíl

Núna er nýtt fiskveiði ár 
hafið og það var eins og við 
manninn mælt að SH línu
bátarnir eru komnir austur og 
norður um land til veiða. 
Grundfirðingur SH, Rifsnes 
SH, Tjaldur SH, Örvar SH og 
Gullhólmi SH. Veiðar hafa 
verið nokkuð góðar hjá bát
unum. Reyndar er það nú 
þannig að þegar þessi pistill er 
skrifaður þá liggur vefur 
fiskistofurnnar niðri og því eru 
engar aflatölur komnar fyrir 
bátanna á nýju fiskveiðiári. 
Þessi bátar fóru margir hverjir 
af stað í ágúst og var t.d Tjaldur 
SH kominn með 174 tonn í 3 
löndunm sem landað var á 
Dalvík. Örvar SH 143 tonn í 3 
og hann fór til Húsavíkur. Þar 
var líka Rifsnesið SH og Gull
hólimi SH landaði á Skaga
strönd um 30 tonnum. Nýjasti 
báturinn í flota SH, Þórsnes 
SH, sem ég skrifaði um fyrir 
nokkru síðan gerði fyrstu 
löndun sína á Neskaupstað um 
30 tonn. 

Þessar landanir bátanna gera 
það að verkum að nóg er að 
gera hjá Ragnari og Ásgeiri sem 
þurfa að aka landshornanna á 
milli til þess að koma fiskinum 
til vinnslu á Snæfellsnesinu. 
Pistlahöfundur var t.d á Húsa
vík núna 3 september og þá 
var þar verið að landa afla úr 
Rifsnesinu SH og á bryggjuni 
voru nokkrir flutningabílar frá 
Ragnari að lesta afla til þess að 
aka með á snæfellsnesi. 

Mikið líf er búið að vera í 
Grundarfjarðarhöfn því mjög 
margir rækjubátar hafa verið 
að landa afla þar og þar hafa 
verið að koma báta sem eru að 
fara á rækju í fyrsta skiptið í 
langan tíma. Tveir eikarbátar 
hafa landað þar afla, Jökull SK 
og Orri ÍS sem var búinn að 
liggja við bryggju í Njarðvík í 
nokkur ár enn er kanski 
þekktastur undir viðurnefinu 
Sénivér eftir risastórt smyglmál 
sem upp komst þar sem bátur
inn var notaður við. Þá var 
báturinn afturbyggður en búið 
er að breyta honum í fram
byggðan bát. Fönix ST landaði 
afla enn báturinn var gerður út 
síðast nokkra mánuði árið 
2004 enn ekkert árin þar á 
undan. Alls eru þetta 10 bátar 
sem hafa landað rækju þar í 
bæ. 

Þar hefur líka landað frysti
togarinn Eyborg ST sem hefur 
verið á makrílveiðum og hefur 
hann komið með 340 tonn í 
einungis 2 löndunum. Makríl
veiðar hafa gengið mjög vel og 
voru togbátarnir Hringur SH 
og Helgi SH á þeim veiðum. 
Núna eru einungis nokkrir 
handfærabátar á makríl og fer 
reyndar að styttast í lokin hjá 
þeim bátum þar sem potturinn 
sem þeir mega veiðar úr fer að 
verða búinn. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir



 

Verður haldinn laugardaginn 8 september í 
Íþróttarhúsi Snæfellsbæjar, frá kl. 12 til 13:30 

 

Verðum með kynningu á íþróttastarfinu í 
vetur, þjálfarar munu vera á staðnum og 

kynna sína grein. 

Tökum á móti skráningarblöðunum hjá þeim sem 
ekki náðu að skila í skólanum, og verðum með auka 

skráningarblöð.  

Einnig verður stórleikur hjá 
Meistaraflokknum Víking kl 14:00, mætum öll 

og styðjum þá hressilega!!!   

 

Komum öll saman og eigum góðan dag. 

 

Stjórn og ráð ungmannafélaganna 

Stjórn og ráð ungmennafélaganna



Í dag, fimmtudag, hefst Rally 
Reykjavík en það er hluti af 
Íslandsmótinu í ralli, í rallinu 
eru eknar leiðir á suðvestur 
horni landsins. Samtals eru 
eknir 277 kílómetrar á sér
leiðum og skiptist það á þrjá 
daga og rallinu lýkur á laugar
dag.

Staðarsveit er líklega ein 
blóm  legasta rallýsveit landsins 
um þessar mundir en í Rally 
Reykjavík eru skráðir fjórir bílar 
sem eiga lögheimili í Staðarsveit, 
Einar og Símon mæta til leiks á 
Audi eftir að hafa tekið sér hvíld 
frá rallakstri það sem af er 
þessu ári, þeir Einar og Símon 
urðu í öðru sæti í Íslandsmótinu 
í ralli á síðasta ári. Þorkell 
Símonarson (vert á Görðum) 

mætir í rallið á Jeep Cj5, Símon 
sonur Þorkells mun keppa á 
Toyotu Hilux en fyrri eigandi 
þess bíls varð Íslandsmeistari í 
jeppaflokki á síðasta ári, Keli 
varð í öðru sæti. Fjórði bíllinn 
er svo Suzuki Swift GTI sem 
Keli á Görðum hefur verið að 
gera upp undanfarna mánuði, 
Óskar Ólafsson mun aka 
honum.

Fjórir bílar af 23 sem skráðir 
eru til keppni í rallinu eru úr 
Staðarsveit og verður það að 
teljast einhverskonar met, 
a.m.k. miðað við höfðatölu. 
Lesendur eru hvattir til að 
fylgjast með okkar mönnum í 
rallinu.

jó

Blómleg útgerð í Staðarsveit

Mynd:Sæmundur Eric

 

Nú hefst 8 vikna námskeið í 
stöðvarþjálfun/Ketilbjöllum 

næsta mánudag 10. sept - 2. nóv    
Kennt verður 

mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga 

 kl 17:00-18:00 

mánudaga, miðvikud og föstud kl:06:00-07:00 

Ræktin innifalinn í námskeiðsgjaldi  

einnig er hægt að kaupa 15 tíma kort  

(Ræktin ekki innifalinn) 

Skráning hjá Þórey sími 892-7917 eða thorey@roga.is 

 

 
 

Kyrrðarbæn
Kynning/kennsla verður haldin í aðferð 

Kyrrðarbænar (Centering Prayer) í Ingjaldshólskirkju 
laugardaginn 8. september kl. 10-16. 

Kyrrðarbæn er bæn án orða þar sem iðkandinn leitast við að opna 
sig fyrir Guði og ley�r kærleika Guðs að streyma um sig og hafa 
áhrif á alla veru sína og breytni. 
Leiðbeinendur: Arndís G. Bernhardsdóttir Linn, guðfræðingur og  
Sigurbjörg Þorgrímsdóttir, djáknakandídat.

Hádegisverður kr. 2.500,-.
Skráning fer fram hjá Gunnhildi í síma 899 1180 

eða á netfangi gunnhildurh@simnet.is.
Allir hjartanlega velkomnir.

Vinir í bata
Mannrækt – viltu bæta lífsgæðin?

Tólf spor – andlegt ferðalag 
í Ingjaldshólskirkju í vetur.

Opnir fundir verða miðvikudagana 12. og 19. september kl. 20.
Sjá nanar um kyrrðarbæn og vini í bata á heimasíðu kirkjunnar

 www.kirkjanokkar.is .
Sóknarprestur.



Betur fór en á horfðist þegar 
grundfirskir múrgerðarmenn 
ætluðu, að því er virðist, að 
sjósetja liftara á Arnarstapa. 
Þegar fréttaritara bar að garði 
unnu þó allir sem einn maður 
að því að koma honum á þurrt 
aftur en um þessar mundir er 
unnið að endurbótum á 
höfninni á Stapa. Ekki er vitað 
með vissu hvert stóð til að sigla 
liftaranum en strandveiðar hafa 
sem kunnugt er runnið sitt 

skeið á enda þetta árið. Þó má 
ekki líta framhjá því að á 
Arnarstapa er kraftur jökulsins 
mun sterkari en í Grundarfirði 
og gæti hann auðveldlega haft 
óþægileg og ófyrirsjávanleg 
áhrif, jafnvel á innfædda 
Snæfellinga. Þess ber að geta að 
hið þarfa endurbótaverk tafist 
ekki nema um rúmt korter við 
þetta atvik og liftaranum varð 
ekki meint af.

þs

Strandveiðaliftari

ATKVÆÐAGREIÐSLA UTAN KJÖRFUNDAR

Atkvæðagreiðsla um tillögu að frumvarpi til stjórnskipunarlaga á að fara fram laugardaginn 20.  október 2012. 
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar er hafin. 

Í umdæmi sýslumanns Snæfellinga fer hún fram á eftirtöldum stöðum: 

· skrifstofu sýslumanns, Borgarbraut 2 í Stykkishólmi, virka daga kl. 10.00 til 14.00

· skrifstofu sýslumanns, Hrannarstíg 2 í Grundarfjarðarbæ, á mánudögum, miðvikudögum 
og föstudögum kl. 17.00 til 18.00.

· skrifstofu sýslumanns, Bankastræti 1a í Snæfellsbæ, á þriðjudögum, miðvikudögum og 
fimmtudögum kl. 10.00 til 14.00

· skrifstofu hreppsstjóra, Þverá í Eyja- og Miklaholtshreppi, virka daga kl. 12.00 til 13.00

Hægt er að kjósa á öðrum tíma samkvæmt nánara samkomulagi við viðkomandi kjörstjóra.

Kjósendum er bent á að hafa persónuskilríki meðferðis á kjörstað.

      Stykkishólmi, 4. september 2012.
      Sýslumaður Snæfellinga.

 “Hann sunkaði bara niður”

 

BARNAVÖRU OG 
FATA MARKAÐUR Í 

METTUBÚÐ 
  

Þann  12. september frá kl 16-19 
verður  haldinn markaður með 

notuðum fatnaði og öðrum vörum s.s 
leikföngum, bókum, dvd og ýmislegt 

fleira.  

 

Kíkið við og gerið góð kaup 

Posi er ekki á staðnum 



Hlutabréfaleikur í staðinn 
fyrir Áskorendaleikinn, þessi 
leikur byggist á því að keypt 
eru hlutabréf að verðmæti 
10.000 þúsund, leyfilegt er að 
kaupa fleiri bréf en eitt. Sem 
dæmi, ef okkur tekst að selja 
fyrir 400.000 þús og tippað 
yrði í tíu vikur þá yrði tippað 
fyrir 40.000 þús á viku þá gæfi 
hvert bréf 4% af þeim 
vinningum sem kæmu inn á 
þessum vikum. Einnig myndi 
þetta auka söluna um fimm
tánhundruð raðir eða meira. 
Nánari upplýsingar fást hjá 

undirrituðum. Munið endilega 
eftir að tippa fyrir kl 13.00 á 
laugardögum. Svo viljum við 
hvetja fólk til að mæta á völlinn 
á laugardaginn og hvetja 
strákana til sigurs. Hver veit 
kanski verður úvalsdeildarsætið 
tryggt á laugardag. 

Opið á laugardaginn frá 
11.00 til 13.00. Heitt kaffi á 
könnunni. 

Munið félagsnúmerið 355. 
Allir velkomnir. Áfram Víkingur.

Stjáni Tótu.

Getraunir

Smáauglýsing
Til Leigu

99m² 4 herbergja íbúð á Hjarðartúni 1. 
Leigan er 95 þúsund á mánuði fyrir utan rafmagn og hita.

Nánari upplýsingar í síma 847785

Í sumar voru samtals 760 
bátar gerðir út á strandveiðar á 
landinu, á svæði A voru bát arnir 
282 og lönduðu þeir sam  tals 
2.888 tonnum af kvóta
bundnum tegundum. Á landinu 
öllu varð strand veiðiaflinn 
rúmlega 8.757 tonn sem er 157 
tonnum yfir út  gefnum hámarks
afla.

Í höfnum á Snæfellsnesi var 
landað 1.292 tonnum af strand
 veiðiaflanum, það er 44,7% af 
afla svæðisins, af því var 759 
tonnum landað í höfnum 
Snæfellsbæjar. Í höfnum Snæ
fellsbæjar hefur þannig verið 
landað 26,3% af strandveiðiafla 

svæðis A og 8,67% af heildarafla 
strand veiðibáta á landinu. 

Samkvæmt heimildum frá 
Fiskistofu var mestu af strand
veiðiafla landað í Sandgerði eða 
tæpum 537 tonnum, Ólafs vík 
kemur í sjöunda sæti með 348,4 
tonn, Grundarfjörður er í því 
níunda með 322,9 tonn, í Rifi 
var landað 246,5 tonnum og er 
Rif því í fjórtánda sæti, Stykkis
hólmur er í sautjánda sæti með 
210 tonn og Arnar stapi í 24. 
sæti en þar var landað 164 
tonnum. Strand veiðiafla var 
landað í 54 höfnum á landinu.

jó

Strandveiðiafli 
á Snæfellsnesi

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar

FUNDARBOÐ - 243. FUNDUR

Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar, 
fimmtudaginn 6. september 2012 og hefst hann 

í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Fundargerð 233. fundar bæjarráðs Snæfellsbæjar, dags. 19. júní 

2012
2) Fundargerð 234. fundar bæjarráðs Snæfellsbæjar, dags. 29. júní 

2012
3) Fundargerð 235. fundar bæjarráðs Snæfellsbæjar, dags. 23. júlí 

2012
4) Fundargerð 125. fundar Breiðafjarðarnefndar, dags. 24. apríl 2012.
5) Fundargerð 126. fundar Breiðafjarðarnefndar, dags. 56. júlí 2012.
6) Fundargerð svæðisskipulagsnefndar og stýrihóps svæðis garðs

verkefnis, dags. 30. ágúst 2012, ásamt starfsreglum 
svæðisskipulagsnefndar og lýsingu svæðisskipulagsverkefnis og 
bréfi til Skipulagsstofnunar.

7) Bréf frá sýslumanni Snæfellinga, dags. 20. ágúst 2012, varðandi 
umsögn um umsókn um leyfi til að reka gististað í flokki II og V, 
gistiheimili og sumarhús og veitingastað í flokki II, veitingastofa og 
greiðasala að Lýsudal í Staðarsveit.

8) Bréf frá sýslumanni Snæfellinga, dags. 13. ágúst 2012, varðandi 
umsögn um umsókn um leyfi til að reka gististað í flokki II, íbúð 
að Hellisbraut 10, Hellissandi.

9) Bréf frá bæjarstjóra, dags. 3. september 2012, varðandi 
framtíðarskiptan yfirstjónar leikskóla í Snæfellsbæ.

10) Bréf frá bæjarritara, dags. 3. september 2012, varðandi framkvæmd 
samþykktar um hunda og kattahald.

11) Bréf frá Skipulagsstofnun, dags. 30. ágúst 2012, varðandi beiðni 
um umsögn vegna lagningar jarðstrengs og ljósleiðara á milli 
Ólafsvíkur og Grundarfjarðar.

12) Bréf frá Kára Viðarssyni, dags. 16. ágúst 2012, varðandi 
samstarfssamning milli Snæfellsbæjar og Frystiklefans, 
atvinnuleikhús í Snæfellsbæ.

13) Bréf frá Birni Hafsteini Halldórssyni, f.h. SORPU bs, Sorpurðunar 
Vesturlands, Sorpeyðingarstöðvar Suðurnesja og Sorpstöðvar 
Suðurlands, varðandi staðarval á nýjum urðunarstað.

14) Bréf frá Íbúðalánasjóði, dags. 26. júlí 2012, varðandi ályktun 
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga

15) Bréf frá Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélagi Íslands, dags. 22. maí 
2012, varðandi styrktarsjóð EBÍ 2012.

16) Bréf frá Fjármálaráðuneytinu, dags. 16. ágúst 2012, þar sem óskað 
er eftir tilnefningu til nýsköpunarverðlauna í opinberri þjónustu 
og stjórnsýslu – Nýsköpunarráðstefna 30. október 2012 á Grand 
hótel Reykjavík.

17) Minnispunktar bæjarstjóra.

18) 
Snæfellsbæ, 4. september 2012

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...



Víkingur Ó - ÍR

Laugardagur 8. september   
kl. 14

Miðaverð kr. 1.000,-
Frítt fyrir yngri en 16 ára



Skóverslun Smáralind 1. hæð
Sími 511-2020

 alla helgina  i  Markadinum 

Nesvegi 5 , Grundarfirdi

Nyjar vorur - einnig utsoluvorur 
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Domuskor    ,,    ,
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         ,
Herraskor

Barnaskor

Skomarkadur
        ,

Laugardag fra 10 - 16

Sunnudag fra 11 - 15
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Stelpurnar í 3 fl. léku við 
Fjölni á föstudaginn í úrslitaleik 
Íslandsmótsins og stóðu sig 
mjög vel þrátt fyrir tap 13. 
Stelpurnar skoruðu fyrsta 
markið og þar var að verki Aldís 
Ásgeirsdóttir. Fjölnis stelpur 
tóku þá við sér og náðu að jafna 
fyrir hálfleik og bættu svo við 
tveim mörkum í seinni. Þrátt 
fyrir að þær kæmust ekki lengra 
að þessu sinni er frammistaðan 
frábær hjá stelp unum. Þessi 
upplifun, þ.e. að leika úrslita
leik, fer í reynslu bankann.

Strákarnir í Grundar fjarðar
liðinu fóru í Borgarnes á laugar
 daginn og léku við Létti og 
gjörsigruðu drengina úr Mos
fellsbæ 61. Grundar fjarðar  liðið 
verður því í nýju 3. deildinni á 
næsta tímabili. Flott frammistaða 
hjá liðinu. 

Vikingur fór til Ísafjarðar um 
síðustu helgi og unnu mjög 
góðan sigur, 12 á BÍ/Bolungar
vík í ausandi rigningu. Þar með 
eru strákarnir búnir að slá 
stigametið frá því í fyrra og eru í 
góðri stöðu í deildinni. Víkingar 

fengu á sig mark eftir 1,45 mín., 
en varnarmenn virtust ekki hafa 
heyrt upphafs flaut dómarans! 
Eldar jafnaði síðan með 
hörkuskoti á 14. mín. en síðan 
var nokkuð jafn ræði með 
liðunum út hálf leikinn þó svo 
að Víkingar virkuðu sterkari. Í 
seinni hálfleik voru Víkingar 
klaufar að skora ekki 23 mörk, 
létu eitt duga, sem nægði til 
sigurs. Seinna markið var mjög 
flott, snilldar sending frá Edin á 
Guðmund Stein sem setti 
boltann snyrti lega framhjá 
markmanni BÍ/Bol. Þýðingar
mikill sigur í höfn.

Á laugardaginn koma svo 
ÍRingar í heimsókn, sem eru að 
berjast fyrir veru sinni í deild
inni. Það verður mjög erfiður 
leikur fyrir Víking. Fjölmennum 
á völlinn því ef úrslit í vikunni 
halda áfram að vera Víking 
hagstæð og sigur vinnst í 
leiknum, getur sú staða verið 
uppi á laugardaginn að tilefni sé 
til hátíðahalda!

óhs

Stigametið fallið www.steinprent.is

9 holu Texas á Fróðárvelli þann 8. sept.
Mæting kl 16:30

Ræst út á öllum teigum kl. 17:00
Teiggja�r frá Landsbankanum

Vinningar fyrir fullt af sætum frá: Bylgjunni, H.H, Olis, 
N1 Ólafsvík og Hellisandi og Apóteki Ólafsvíkur.

Súpa og brauð í boði Hobbitans 
og Brauðgerðar Ólafsvíkur

Mótsgjald er 2.000 kr og rennur óskipt til líknarmála.
Ekki posi á staðnum - Munið eftir pening.

Skráning á staðnum.
Kalt á kantinum fyrir vægt verð.

Kveðjumót 
Gústa Geirs

Kristinn Rúnar Jónsson, 
landsliðsþjálfari U19 landsliðs 
karla, hefur valið Alfreð 
Hjaltalín, leikmann Víkings, í 
landslið Íslands sem leikur tvo 
vináttulandsleiki gegn Eistum 
7. og 9. september. Alfreð 
verður því ekki með í leik 
Víkings gegn ÍR sem fram fer á 
Ólafsvíkurvelli laugardaginn 8. 
september.

jó

Alfreð 
valinn í U19



Svínagúllas

Snöggsteikt kínakál 
með sesamsósu 

... sjá uppskrift á 
samkaupurval.is

Kjúklinga-
bringur frá Ísfugli   2.189kr/kg

verð áður 2.998 kr

Íslenskt kínakál 215kr/kg

verð áður 429 kr

 1.346kr/kg

verð áður 1.795 kr
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góðir grannar

                                   Helgartilboð 9. - 12. september       samkaupurval.is                  

úr kjötborði eða pakkað ferskt
Nautainnralæri

2.572 kr
kg   

verð áður 3.298 kr

1.894 kr
kg   

Nautasnitsel
úr kjötborði eða pakkað ferskt

verð áður 2.398 kr

198 kr
pk   

Piacelli pastaréttir
165g, 3 teg, frá Coop

verð áður 279 kr

140 kr
stk   

Kanelsnúðar
frá Myllunni

verð áður 279 kr

Góð
kaup!
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