
Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Víkingur tryggði sér sæti í 
efstu deild á sunnudag þegar 
liðið vann glæsilegan sigur á 
KA. Leikurinn fór frekar rólega 
af stað og greinilegt að mikið 
var undir hjá báðum liðum. 
Fyrri hálfleikur einkenndist af 
mikilli baráttu og lítið var um 
opin færi. Varnir liðanna voru 
vel á verði og tókst hvorugu 
liðinu að skora.

Síðari hálfleikur fór af stað 
líkt og sá fyrri þar sem liðin 
skiptust á að sækja án þess þó 
að taka óþarfa áhættur. Það var 
því ekki fyrr en á 75. mínútu er 
fyrsta mark leiksins leit dagsins 
ljós. Þar var að verki Edin 
Beslija með glæsilegri bakfalls
spyrnu. 

Torfi Karl Ólafsson jók mun
inn í tvö mörk tíu mínútum 
síðar eftir glæsilegan undir
búning frá Arnari Svein, við 
þetta var eins og liðsmenn KA 
hefðu gefið upp alla von því að 
tveimur mínútum síðar skoraði 
Eldar Masic þriðja markið. 
Víkingar voru ekki hættir því að 
í uppbótartíma rak Björn 
Pálsson smiðshöggið á glæsi
legan sigur Víkings með hnit
miðuðu skoti í hornið nær.

Sigur Víkinga tryggði þeim 
sæti á meðal þeirra bestu árið 
2013 og eru leikmenn ásamt 
þeim er standa að liðinu vel að 

því komnir. Gríðarleg stemning 
myndaðist í aðdraganda leiksins 
og voru tvær rútur leigðar til að 
flytja fólk norður auk þess sem 
einhverjir fóru á einkabílum, 
talið er að um 130 manns hafi 
fylgt Víkingsliðinu norður og 
var stemningin eins og um 
heima  leik Víkings væri að ræða.  
Þeir sem að skipulögðu rútu
ferðir norður vildu koma á 
framfæri sérstöku þakklæti til 
KG Fiskverkunar, Hraðfrystihúss 
Hellissands og Fiskmarkaðs Ís 
lands fyrir stuðning við verk
efnið.

Um næstu helgi verður mikil 
veisla fyrir fótboltaáhugafólk en 
þá taka Víkingar á móti Víkingi 
Reykjavík á Ólafsvíkurvelli í 
síðustu umferð 1. deildar, leik
urinn fer fram kl. 14 en um 
morgunin verður uppskeru
hátíð yngri flokka Víkings/
Reynis í Íþróttahúsinu. Lokahóf 
Víkings verður svo í Klifi að 
kvöldi laugardags, búast má við 
fjölmenni á hófinu þar sem 
veittar verða ýmsar viður kenn
ingar, kvöldinu lýkur svo með 
dansleik.  

Hópmyndina tók Helgi Bjargar 
af Víkingsliðinu ásamt áhang
endum eftir málsverð á Greifa
num, aðrar myndir tók Sævar 
Geir Sigurjónsson.

jó

Víkingur kominn í efstu deild
568. tbl - 12. árg. 20. september 2012



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

Þeir félagar Halldór og 
Hreinn  á Sæhamri SH fóru til 
Makrílveiða aftur eftir brælu á 
síðasta þriðjudag. Ekki var neitt 
næði úti til veiðanna og settu 
þeir því veiðarfærin ekki í 
sjóinn og héldu aftur í land. Á 
leiðinni út um morguninn 
höfðu þeir séð makríl í höfninni 
á Rifi og prófuðu að gamni sínu 
að setja út veiðarfærin í 
höfninni þegar þeir komu til 
baka, fengu þeir 850 kíló á 
þremur tímum. Var þetta 

skemmtilegur endir á veiðunum 
þennan dag en Halldór taldi að 
þetta yrði með síðustu 
róðrunum í sumar því sjórinn 
væri farinn að kólna. Hann átti 
6 daga eftir en bjóst ekki við að 
klára þá hann myndi láta það 
ráðast af afla miðvikudagsins. 
Afli Sæhamars SH í sumar er því 
kominn í 136.721 tonn, Litli 
Hamar SH 60956, Mangi á 
Búðum SH 85.000 tonn og 
Ingibjörg SH með 86.822 tonn.

þa

Á makrílveiðum 
í Rifshöfn

Hótel Hellissandur  -  Klettsbúð 9  -  360 Hellissandur  
Sími 430 8600  -  Fax 430 8601  -  hotelhellissandur@hotelhellissandur.is

Pantanir í síma 
430 8600

Sushi föstudaginn 21. september
Boðið verður uppá Sushi í Take away 

á föstudagskvöldið milli 19 - 20.

10 bita bakki með soya, engifer 
og prjónum á 1500 kr.

Pantanir verða að berast 
fyrir klukkan 15:00 sama dag.

Pantanasími er 430-8600 eða info@hotelhellissandur.is

 

LOKSINS AFTUR

SUSHI

Aðalfundur 
Foreldrafélag leikskólans Sólvalla

Foreldrafélag Leikskólans Sólvalla boðar til aðalfundar 
þriðjudaginn 25. september kl. 20:00  í húsnæði leikskólans.

Dagskrá fundar:

- Skýrsla um starfsemi félagsins

- Lögð fram breytingatillaga 
   á lögum foreldrafélagsins

- Ársreikningur

- Kosning nýrrar stjórnar

- Önnur mál

Eins og glöggir lesendur hafa 
sjálfsagt tekið eftir í aug lýs  
ingum Ólafsvíkur og Ingjalds  
hólsprestakalls þá er búið að 
setja upp heimasíðu fyrir 
presta  kallið. Slóðin á heima
síðuna er www.kirkjanokkar.is, 
heimasíðan er undir nafni 
presta kallsins en sóknirnar eru 
með sínar undirsíður. Í þessari 

viku er skoðanakönnun á 
heima  síðunni þar sem spurt er 
klukkan hvað sóknarbörn vilja 
hafa messuna á aðfangadag.

Prestakallið er vel tengt því 
að auk þess að vera með 
heimasíðu þá er kirkjan okkar 
með fésbókarsíðu.  

jó

Kirkja með heimasíðu

40 feta gámur til sölu.
Upplýsingar í síma 840 6100



Allur ágóði rennur til meistaraflokks Víkings 

Forsala miða verður í íþróttahúsinu í Snæfellsbæ 
miðvikudaginn 19. september kl. 20-22 

og fimmtudaginn 20. september kl. 18-20. 
Einnig er tekið á móti pöntunum í síma 894 2446 (Sigrún)

Tilboð á 2 manna herbergi á Hótel Ólafsvík án morgunverðar -  kr 10.000. Pantanir í síma 436-1650

· Veislustjóri kvöldsins: Gunnar Örn Arnarsson
· Ræðumaður kvöldsins: Kristinn Jónasson bæjarstjóri Snæfellsbæjar
· Ræða formanns: Jónas Gestur Jónasson
· Verðlaunaafhending
· Dansleikur hljómsveitin Klakabandið 

Miðaverð á hó�ð  5.000 kr.
Miðaverð á ballið 2.000 kr. 18 ára aldurstakmark, 
húsið opnar kl. 23:30

Snæfellsbær og umf. Víkingur 
auglýsa

Ljósmynd: Sævar Geir Sigurjónsson

Lokahóf mfl. Víkings haldið í félagsheimilinu Klifi 
laugardaginn 22. september 2012

Húsið verður opnað kl. 19:30 og borðhald hefst kl. 20:00

Mats
eðill 

Villi
sveppasúpa

Lambakjöt að hætti 
hússins

Kaffi



Dagur íslenskrar náttúru var 
á sunnudag og af því tilefni 
voru ýmsir viðburðir víða um 
land, börnin á Krílakoti í 
Ólafsvík fengu aðstoð við að 
gróðursetja tré á mánudag og 
var það í tilefni af degi íslenskrar 

náttúru. Tréð sem var gróður
sett var birkitré og fékk það 
nafnið Stella en hefð er komin 
fyrir því að gefa trjánum á 
leikskólanum nöfn, tré síðasta 
árs heitir Ómar.

jó

Björkin Stella

Það má líkja september 
mánuði við lömbin á vorin. 
Þeim er hleypt út og fara útum 
allt og sama á við um báta
flotann því nýtt kvótaár hófst í 
september og eins og við 
manninn mælt þá fara bátarnir 
útum allt land. Hamar SH sem 
er eini stóri balabáturinn á 
landinu er dæmi um það. 
Bátur inn byrjaði á Rifi, færði 
sig síðan til Bolungarvíkur og 
landaði þar tvisvar 9,5 tonni, 
kom svo aftur á Rif og fór svo 
þaðan í langferð alla leið 
austur á Djúpavog þar sem 
báturinn er búinn að koma 
mest með tæp 10 tonn að 
landi. Verður að teljast ansi 
langt síðan Hamar SH hefur 
farið svona austarlega til þess 
að landa afla.

Annars er afli SH bátanna á 
línu nokkuð góður. Bátarnir 
eru allir við norður og austur
land nema Grundfirðingur SH 
sem var búinn að landa 114 
tonnum í heimahöfn sinni. 
Tjaldur SH er búinn að landa 
253 tonnum í 3, Rifsnes SH 
141 tn í 4, Gullhólmi SH 97 tn 
í 3, Örvar SH 96 tn í 3 og 
Þórsnes SH er búið að landa 78 
tonnum í 2 löndunum.

Litlu línubátarnir eru flestir 
byrjaðir og hefur veiði þeirra 
verið ágæt. Tryggvi Eðvars SH 
er reyndar kominn vestur í 
Bolungarvík og búinn að landa 
þar einu sinni þegar þessi orð 
eru skrifuð. Særif SH er hæst 
bátanna með 32 tn í 9 róðrum, 

Tryggvi Eðvars SH 29 tn í 7, 
Brynja SH 25 tn í 6 og á Brynja 
SH stærsta róðurinn af SH 
bátunum 6,5 tonn. Stakkhamar 
SH 15 tn í 6, Kristinn II SH 15 
tn í 4 og Kóni II SH 13 tn í 4.

Reyndar er stóri Kristinn SH 
líka gerður út því hann hefur 
verið á skötuselsveiðum og 
gengið nokkuð vel, er búinn 
að landa 15 tonnum í 4 
róðrum. Magnús SH er kominn 
með 39 tn í 4 og er aflahæstur 
netabátanna á landinu. Bárður 
SH 18 tní 7, Arnar SH 7 tn í 4, 
Katrín SH 7 tn í 4.

Þrátt fyrir að bátarnir séu 
farnir af stað þá er án efa 
mestur fagnaður í Ólafsvík 
þessa daganna, frábær árangur 
fótboltafélagsins Víking þar í 
bæ. Þeir náðu þeim frábæra 
árangri að ná liðinu í efstu 
deild fótboltans með 40 sigri á 
KA. Er þetta í fyrsta skipti síðan 
1962 að lið frá Vesturlandi
vestfjörðum kemst í efstu 
deild, fyrir utan ÍA. Smá teng
ing er á milli pistlahöfundar og 
þjálfara Víkings, því hann er 
giftur Elísu Dögg sem var 
nágranni minn og við gengum 
saman í grunnskóla Sandgerðis 
í 10 ár. Innilega til hamingju 
Ólafsvíkingar með frábæran 
árangur liðs ykkar og við 
munum örugglega sjást á 
næsta ári þegar ég kem á rútu 
með lið til að keppa við Víking. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir

    
     

Við erum með RIZZO pitsa tilboð.
Minnum á að við sýnum leiki í enska 

og meistaradeildinni frá SKY

HÉR FÁST TEGUNDIR 
PIZZUM FRÁ SMIÐJU RIZZO PIZZA
66

Pöntunarsími er 
430-8600 www.steinprent.is



Uppskeruhátíð
Uppskeruhátíð yngri�okka 

Ungmennafélags Grundar�arðar verður haldin 
í samkomuhúsi Grundar�arðar 

�mmtudaginn 20. september kl 18:00

Gaman væri að sjá sem �esta.

Stjórn UMFG

Grundarfjörður

1933

Grundarfjörður

1933

Menningarráð Vesturlands auglýsir menningarstyrki fyrir 
árið 2013. Umsóknarfrestur rennur út 18. nóvember 2012.

STOFN OG REKSTRARSTYRKIR. 
Tilgangur styrkjanna er að e�a starfsemi á sviði lista, safna og 
menningararfs. Stuðla að nýsköpun í menningarstarfsemi og 
styðja við starfsemi sem �ölgar atvinnutækifærum á Vesturlandi. 
Umsækjendur geta verið, félög, fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög 
á Vesturlandi.

MENNINGARSTYRKIR.
Tilgangur styrkjanna er að e�a menningarstarfsemi á Vesturlandi.  
Umsækjendur geta verið einstaklingar, félagasamtök, fyrirtæki, 
stofnanir og sveitarfélög á Vesturlandi.
Sjá nánari upplýsingar , úthlutunarreglur og umsóknarform 
á www.menningarviti.is 
Menningarfulltrúi mun hafa viðveru á eftirfarandi stöðum.

Snæfellsbæ,  Átthagastofu miðvikudaginn 10. október kl.12:00-15:00

Grundar�örður, í Eyrbyggju Sögumiðstöð miðvikudaginn 10. október kl. 16:00

Stykkishólmur, í ráðhúsinu  �mmtudaginn 11. október kl. 12:00-15:00 

Einnig veitir menningarfulltrúi Elísabet Haraldsdóttir upplýsingar 
um styrkina í síma 433 2313 / 892 5290 og með netpósti 
menning@vesturland.is  Hikið ekki við að hafa samband.
Heimasíða Menningarráðs er www.menningarviti.is

Uppskeruhátíð sumarsins hjá yngri �okkum Víkings/Reynis 
verður haldin laugardaginn 22. september, frá kl. 11:00 til 13:00 

í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar.

Þeim börnum sem stunduðu fótbolta í sumar og vetur er boðið að mæta í íþróttahúsið með 
innanhússkóna sína. Iðkendur eiga að mæta í Snæfellsnes búningunum vegna myndatöku. 
Það verður farið í smá leiki og síðan verður börnunum boðið uppá �sk, pylsur, mu�ns og 
klaka í lokinn, ásamt því að verðlaun verða afhent fyrir uppskeru sumarsins.

Knattspurnuráð Víkings/Reynis

Uppskeruhátíð



Ágætu íbúar Snæfellsbæjar.  
Mig langar í nokkrum orðum að 
fara yfir málefni leikskólana í 
Snæfellsbæ.  

Stefna Snæfellsbæjar í leik
skólamálum er að bjóða eigi 
börnum pláss á leikskóla Snæ
fellsbæjar við 2ja ára aldur.

Á forsendum þessarar stefnu 
ákvað bæjarstjórn Snæfellsbæjar 
í júní á þessu ári, að setja af stað 
starfshóp til að koma með til
lögur er varðandi lausn fleiri 
pláss  um leikskólum Snæfells
bæjar. 

Í starfshópnum er leikskóla
stjóri, fulltrúi frá foreldra félag
inu, byggingarfulltrúi og tveir 
bæjarfulltrúar.

Nefndinni var falið að fjalla 
um fjölgun barna á leikskólum 
Snæfellsbæjar, þ.e. hvernig væri 
best að bregðast við henni, en 
við íbúar Snæfellsbæjar erum 
svo sannarlega að standa okkur 
í stykkinu í að fjölga bæjarbúum, 
spurning hvort það sé rafmagns
leysinu að þakka eða hverju? 
Allaveganna þá er þetta ekki 
vandamál heldur ánægjulegt 
verkefni sem þarf að leysa. 

Nefndin hefur nú fundað 4 
sinnum en þess á milli hefur 
farið fram töluverð vinna að 
hálfu nefndarmanna við að 
skoða þær hugmyndir sem upp 
hafa komið. Ýmsar hugmyndir 
hafa komið upp, og vinnur 

nefndinn nú að því að skila 
tillögum til bæjarstjórnar um 
hvernig hægt væri að bjóða 
uppá fleiri leikskólapláss í 
Ólafsvík, en þar er mest þörfin 
að svo stöddu. 

Samkvæmt samræmdum 
reglum um vistun barna á 
leikskólum Snæfellsbæjar þá 
komast einungis börn 2 ára og 
eldri á biðlista. Heimilt er að 
skila inn umsókn um vistun á 
leikskólum Snæfellsbæjar fyrir 
2ja ára aldur en það kallast ekki 
að vera á biðlista. Við erum svo 
lánsöm að hér eru starfandi 
dásamlegar dagmæður og taka 
þær yngri börnin í vistun. 

Nú er búið að bjóða öllum 
börnum sem fædd eru 2010 og 
verða því tveggja ára á þessu 
ári, pláss á leikskólum Snæfells
bæjar, og enn er laust pláss á 
leikskólanum á Hellissandi. 
Foreldrum þessara barna er af 
sjálfsögðu frjálst að hafna plássi 
ef þau fá ekki úthlutað plássi á 
þeim stað sem þeir hafa óskað 
eftir, og velja þá að bíða eftir að 
pláss losni á þeim stað sem þeir 
vilja. 

Mig langar að hvetja íbúa 
Snæfellsbæjar til að líta þessa 
fjölgun sem jákvætt verkefni, 
við erum að vinna í því að reyna 
uppfylla óskir allra sem sækja 
um pláss á leikskólum Snæfells
bæjar en að svo stöddu þá er 
leikskólinn í Ólafsvík fullsetinn 
en mögulegt er fyrir barn sem 
er orðið 2ja ára að fá pláss á 
leikskólanum á Hellissandi. 

Nefndin vill ekkert nema það 
besta fyrir börnin í bæjarfélaginu 
og vinnum við saman að því að 
finna lausn. Ég hef einnig rætt 
við dagmæðurnar í bæjar
félaginu og eru þær meðvitaðar 
um þá stöðu sem er hjá okkur. 

Ég vil nota tækifærið og lýsa 
ánægju minni yfir dag mæðru
num í bæjarfélaginiu – sem 

standa sig með stakri prýði og 
vona ég að þær muni starfa 
áfram um ókomna tíð. Það er 
fátt dásamlegra en að líta inn til 
þeirra og dást að þessum stuttu 
fótum, þeim stóra huga og 
sterka vilja hjá börnunum sem 
þar fá að vera í vistun. 

Ef þú hefur einhverjar spurn

ingar eða vilt koma einhverju á 
framfæri til nefndarinnar, þá er 
þér velkomið að hafa samband 
við mig. 

 
Kristín Björg Árnadóttir 

 kristin@snb.is 

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

Víkingur - Víkingur R.

Laugardagur 22. september   
kl. 14

210 milljónir verða í fyrsta 
vinning á laugardaginn. Mynni 
fyrirtæki, áhafnir og einstak
linga að skrá sig fyrir hluta
bréfum í stórum seðli sem fyrir
 hugað er að setja af stað í 
staðinn fyrir áskorendaleikinn 
hluturinn kostar 10.000 þús, 
leyfilegt er að kaupa fleiri en 
einn hlut. Hægt er að skrá sig 
hjá undirrituðum. Um síðustu 
helgi náðist besti árangur hjá 
Víkingi frá upphafi, úrvals
deildar   sæti. Hjartanlega til 

hamingju með það Víkingar, 
mætum á völlinn á laugar
daginn og hvetjum strákana til 
sigurs. Nú er um að gera að 
taka við sér í getraunastarfinu 
og lifta Víking upp á topp 20 
sölulista getrauna. Opið á 
laugardaginn í Íþróttahúsinu 
frá 11.00 til 13.00. Heitt kaffi á 
könnunni. Munið félags
númerið 355. Allir velkomnir. 
Áfram Víkingur.

Stjáni Tótu.

Risapottur

Stuttir fætur – stór hugi - sterkur vilji...

sunnudaginn 23. sept. kl. 11.00

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju

Léttar veitingar í safnaðarheimili eftir guðþjónustu.
Bækur og litir fyrir yngstu kirkjugestina.

Allir velkomnir



Þóra auglýsir

Framvegis verður Verslunin Þóra 
opin kl. 1100 -1230
og kl. 1630 - 1800

Verið velkomin
Verslunin Þóra

Aðstoð óskast
Viltu þú gefandi aukavinnu með skóla eða annarri vinnu ?

Um er að ræða 25 klst. á mánuði við umönnun 13 ára fatlaðs barns.
Hugsanlegt er að semja um meiri vinnu eða minni, allt eftir þörfum 
og  samkomulagi.

Ha�ð samband í síma 822-5966 (Eysteinn).

Kirkjan okkar

Ólafsvíkurkirkja.
Sunnudagurinn 23. september kl. 14.
Fjölskylduguðsþjónusta.
Í senn hefðbundin guðsþjónusta og sunnudagaskóli.  
Ka� á eftir.

Barna og æskulýðsstarf.
Sunnudagaskólinn, sem er sameiginlegur fyrir báða söfnuðina, 
verður á sunnudögum í vetur kl. 11 í Ingjaldshólskirkju frá og með 
30. september og eftir áramót í Ólafsvíkurkirkju.
TTT verður í Ólafsvíkurkirkju á hverjum miðvikudegi kl. 14:15 og 
hefst 26. september.
Æskulýðsfundir verða í Ólafsvíkurkirkju annan hvern miðvikudag 
kl. 20 og hefst 26. september.

Foreldramorgnar.
Foreldramorgnar ,sem er sameiginlegir fyrir báða söfnuðina, 
verða á �mmtudögum í Ólafsvíkurkirkju frá kl. 10-12.  
Þeir he�ast �mmtudaginn 27. september.

Heimasíða safnaðanna.
Stofnuð hefur verið heimasíða prestakallsins,  www.kirkjanokkar.is , 
og þar eru nánari upplýsingar.
Þar er meðal annars spurning vikunnar, hvenær á guðsþjónustan 
að vera á jólum í þeirri kirkju sem ekki er messað kl. 18 á aðfanga-
dag það árið.

Sóknarprestur.Hefur þú 
smakkað kókosís úr vél?

Á laugardag verður smalað 
og réttað í Snæfellsbæ, smölun 
hefst að morgni en misjafnt er 
klukkan hvað réttir hefjast en 
það er þó ekki fyrr en eftir 
hádegi. Réttað verður í 
Bláfeldarrétt og Ölkeldurétt í 
Staðarsveit, Þæfusteinsrétt á 

Hellissandi og einnig verður 
réttað í Ólafsvík, þar hefjast 
réttir kl. 13, réttargestir eru 
boðnir velkomnir í fjárhúsið 
Lambafell til Óla, Brynjars og 
Sigga, þar sem boðið verður 
upp á réttarsúpu. 
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Réttir um helgina



HVE í Ólafsvík  var færð góð 
gjöf á dögunum, það var Lions
klúbbur Ólafsvíkur sem færði 
þeim 3G sendir fyrir Lifepak 
hjartastuðtæki og verður  bún
aður  inn staðsettur í sjúkra bíl 
HVE í Ólafsvík. Með þessu tæki 
er hægt að senda allt að 12 
hjartalínurit í einu beint á 
sjúkrahúsið. Getur skipt sköp
um að upplýsingarnar hafi 
borist sjúkrahúsinu þegar sjúkl
ingur inn kemur. Á myndinni 
eru Gústaf Geir Egilsson og 
Snævar Örn Snævarsson frá 
Lionsklúbbnum og Þórarinn 
Stein  grímsson, Guðbjörn Ás 
geirs  son og Þór Magnússon 
sjúkraflutningamenn.

þa

3G í sjúkrabíl

Auglýsingaverð í Jökli

Heilsíða í svarthv.  23.700
Hálfsíða í svarthv. 15.200
1/4 í svarthv.    9.900
1/8 í svarthv.    7.200
1/16 í svarthv.   4.400

Heilsíða í lit   46.000
Hálfsíða í lit  31.000
1/4 í lit  22.000
1/8 í lit  14.200
1/16 í lit    9.500

Verðin eru með 25,5% vsk
Ungamennafélagið Reynir og 

Ungmennafélagið Víkingur 
héldu árlegan Íþróttadag fjöl
skyldunnar á síðasta laugardag í 
íþróttahúsi Snæfellsbæjar. Voru 
þau með kynningu á íþrótta
starfi vetrarins og voru þjálfarar 
á staðnum til að kynna það sem 
er í boði. Góð mætinga var og 

skemmtu bæði börn og for
eldrar sér enda greinilegt að 
mikill íþróttaáhugi er í bæjar
félag inu. Ungmennafélögin 
buðu  einnig upp á popp og ís 
og rann það vel ofan í gestina 
var þetta góð og skemmtileg 
byrjun á vetrarstarfinu.

þa

Íþróttadagur





Úrvals 
lambalifur

Appelsínur   155kr/kg

Ódýrt

Úrvals 
lambaleggir 1.193kr/kg

verð áður 1.989 kr

 439kr/kg

verð áður 549 kr
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                                   Helgartilboð 20. - 23. september       samkaupurval.is                  

frá Kjötseli
Beikon

1.478 kr
kg   

verð áður 1.679 kr

1.189 kr
kg   

Saltkjöt, blandað
frá Kjötseli

verð áður 1.748 kr

399 kr
pk   

Basmati hrísgrjón 1 kg
frá Coop

verð áður 499 kr

109 kr
stk   

Nýbakaðar tebollur
frá Myllunni

verð áður 218 kr

40%

afslá
ttu

r

32%

afslá
ttu

r

Ódýrt

Góð
kaup!

50%

afslá
ttu

r

Steikt lifur með beikoni 
...sjá uppskrift á
samkaupurval.is

50%

afslá
ttu

r

%

frá Goða

verð áður 309 kr

...sjá uppskriftir á
samkaupurval.is

úr kjötborði eða pakkaðir ferskir


