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Útskrift Fjölbrautaskóli Snæfellinga
Föstudaginn 21. desember
brautskráðust 26 stúdentar frá
Fjölbrautaskóla Snæfellinga.
Útskriftarathöfnin hófst á því
að Stórsveit Snæfellsness lék af
sinni einstöku snilld vel valin
lög.
Skólameistari Fjölbrautaskóla
Snæfellinga, Jón Eggert Braga
son, brautskráði svo nemendur
og flutti ávarp.
Hrafnhildur Hallvarðsdóttir
aðstoðarskólameistari afhenti
síðan nemendum verðlaun fyrir
góðan námsárangur. Hæstu ein
kunn á stúdentsprófi hlaut
Hafrún Harðardóttir. Hafrún
hlut einnig verðlaun fyrir góðan
árangur í raungreinum, stærð
fræði, íslensku og spænsku.
Herdís Lína Halldórsdóttir
hlaut verðlaun fyrir góðan
árangur í félagsgreinum og
þýsku. Sigrún Ella Magnúsdóttir
hlaut verðlaun fyrir góðan
árangur í sálfræði. Harpa Dögg
Ketilbjarnardóttir hlaut verð
laun fyrir góðan árangur í
ensku. Fyrir góðan árangur í
listgreinum hlaut Ásbergur
Ragnarsson verðlaun og einnig
hlaut Jón Viðar Pálsson fyrrum
forsetin NFSN viðurkenningu
fyrir félagsstörf í þágu skólans.
Aftur steig stórsveitin á stokk
en það er að verða fastur liður
að stolt okkar FSN-inga Stór
sveit Snæfellsnes leiki við
útskriftarathöfn og er það vel
því þarna er mikið hæfileikafólk
á ferðinni og ávallt gaman að
hlusta á flutning þeirra.

Sólrún Guðjónsdóttir flutti
síðan fallega kveðjuræðu fyrir
hönd kennara og starfsfólks og
strax á eftir henni talaði Sædís
Alda Karlsdóttir fyrir hönd 5 ára
stúdenta. Hún fór fögrum
orðum um skólann og þann
tíma sem hún átti hér og benti
nýútskrifuðum nemendum á að
þeim standa allir vegir færir og
að þau þurfi alls ekki að vera
búin að ákveða hvað þau ætla
að verða þegar þau eru orðin
stór strax.
Næst tók við annað tónlistar
atriði en Dagfríður Gunnars

dóttir nýstúdent söng við undir
leik Hólmfríðar Friðjónsdóttur
lagið Have yourself a merry
little christmas. Og setti flutn
ingur þeirra mikinn hátíðarbrag
á athöfnina.

Jón Viðar Pálsson fluttu að
lokum kveðjuræðu fyrir hönd
nýstúdenta og hvatti hann fólk
óspart til að vera jákvætt og
hrósa hvort öðru.

Að lokinni athöfn var gestum
boðið upp á veitingar í boði
Fjölbrautaskóla Snæfellinga.

Pizzur, hamborgarar
flekar og fiskur

hlh

þriðja sæti í blaki

Dagan 15. - 19. nóvember
héldu unglingalandslið Íslands
í blaki skipað leikmönnum 19
ára og yngri, til Kristiansand í
Noregi. Þar var keppt hörðum
höndum í þrjá daga, þar sem
stúlknaliðið endaði í 3. sæti og
hlaut þar með brons, en
drengjaliðið í 4. sæti.
Katrín Sara Reyes keppti
með landsliðinu og óskum við

henni til hamingju með
árangurinn, hún vill fá að nota
tækifærið og þakka Fiskiðjunni
Bylgju fyrir að styrkja hana og
Önnu Köru Eiríksdóttur fyrir
bensíni. þær hafa verið að æfa
blak með UMFG í haust og eru
æfingar allt að 3-4 sinnum í
viku.
jó

Kirkjan okkar

Helgihald um áramót
Gamlársdagur:

Hátíðarguðsþjónusta kl. 14 í Ingjaldshólskirkju.
Hátíðarguðsþjónusta kl. 16 í Ólafsvíkurkirkju.
Guð gefi ykkur farsælt nýtt ár.
Við þökkum fyrir það sem er að líða.

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

Aflafréttir
Þar sem þessi pistill er síðasti
pistillinn á árinu þá ætla ég að
renna aðeins í gegnum aflann hjá
bátunum þetta árið. Allar tölurnar
miðast við afla bátanna fyrir jól.
Hjá trollbátunum þá er Hringur
SH hæstur með 2714 tonn í 39
löndunum eða tæp 70 tonn í
löndun, sem er ansi gott eða
fullfermi í hverjum túr. Helgi SH
er með 2065 tonn í 44 löndunum
eða 47 tonn í róðri og það er
fullfermi hjá honum líka. Sóley
SH er með 1619 tonn í 42 róðrum
eða 38 tonn í löndun. Farsæll SH
stundaði troll og rækjuveiðar og
er samanlagður afli hans 1375
tonn í 53 róðrum. Þar af er troll
aflinn um 1075 tonn í 31 löndun
eða 35 tonn í löndun.
Hjá línubátunum þá var Tjaldur
SH hæstur og hann var jafnframt
aflahæstur allra SH bátanna,
landaði Tjaldur SH 3760 tonnum
í 61 löndun eða 61 tonn í löndun.
Mjög langt er í næsta bát en það
er Örvar SH sem var með 2390
tonn í 53 löndun eða 45 tonn í
löndun. Rifsnes SH var með 2168
tonn í 60 löndunum eða 36 tonn
í túr. Grundfirðingur SH var með
1852 tonn í 41 löndunum eða 45
tonn í túr. Balabáturinn Hamar
SH stundaði veiðar bæði á línu,
rækju og trolli og var heildaraflinn
hjá honum 1133 tonn í 136
löndunum. Línuaflinn var
langmestur af þessum afla eða
950 tonn í 123 róðrum. Kristinn
SH stundaði veiðar hluta úr árinu
bæði á línu og netum og var
heildaraflinn hans 347 tonn í 49
róðrum. Saxhamar SH stundaði
veiðar bæði á netum línu og var
heildaraflinn hans 1471 tonn í 53
róðrum. Af því var netaflinn 608
tonn í 30 róðrum eða um 20 tonn
í róðri.
Hjá netabátnum þá var Magnús
SH hæstur með 1230 tonn í 141
löndunum eða um 9 tonn í róðri.
Smábáturinn Bárður SH kemur
þar á eftir með 1028 tonn í 193
róðrum eða 5,3 tonn í róðri.
Þórsnes II SH kemur þar á eftir
með 1009 tonn í 55 róðrum sem
allt fékkst á vetrarvertíðinni.
Fjórði í röði er svo Saxhamar SH
sem getið er um að ofan. Ólafur
Bjarnason SH er svo fimmti en
hann stundaði líka veiðar á
dragnót og er samanlagður afli
hans 924 tonn í 111 löndunum. Af
þessum afla var netaaflinn um 570
tonn. Haukaberg SH var með 383
tonn í 82 róðrum. Smábáturinn
Arnar SH var með 327 tonn í 61
róðrum. Katrín SH 248 tonn í 106
róðrum. Hafnartindur SH 228
tonn í 111 róðrum. Egill SH var

með 208 tonn í 30 róðrum og auk
þess var báturinn á dragnót og er
samanlagður afli bátsins um 563
tonn í 87 róðrum.
Afli dragnótabátanna var
ágætur. Steinunn SH er hæst
þeirra með 1288 tonní 107
róðrum. Stormur SH kemur þar á
eftir með 1226 tonn í 100 róðrum,
að auki þá var Stormur SH með
98 tonn af makríl í 6 róðrum.
Nokkuð langt er í næstu báta og
kemur Rifsari SH næstur með 840
tonn í 87 róðrum. Gunnar
Bjarnason SH er með 574 tonn í
94 róðrum. Sveinbjörn Jakobsson
SH er með 567 tonn í 92 róðrum.
Matthías SH er með 572 tonn í 67
róðrum, auk þess stundaði
báturinn rækjuveiðar og er
samanlagður afli bátsins 696 tonn
í 83 róðrum. Esjar SH er með 535
tonn í 86 róðrum. Guðmundur
Jensson SH 545 tonn í 67 róðrum.
Bára SH sem er einn af minnstu
dragnótabátunum á landinu var
með 269 tonn í 67 róðrum.
Hjá Smábátunum þá var Tryggvi
Eðvarðs SH hæstur og hann var
eini SH smábáturinn auk Bárðs
SH sem náði yfir 1000 tonnin.
Aflinn hjá bátnum er kominn í
1061 tonn í 163 róðrum eða 6,5
tonn í róðri sem er mjög góður
meðalafli. Kristinn II SH kemur
næstur með 789 tonní 126
róðrum eða 6,3 tonn í róðri. Særif
SH er með 715 tonn í 134 róðrum.
Brynja SH er með 601 tonn í 126
róðrum. Guðbjartur SH er með
492 tonn í 121 róðrum. Sæhamar
SH var línu og makríl og er
samanlagður afli bátsins 493 tonn
í 137 róðrum. Stakkhamar SH er
með 419 tonn í 115 róðrum. Lilja
SH er með 385 tonn í 110 róðrum
og að lokum Kvika SH sem er
kominn með 370 tonn í 83
róðrum. Þess má geta að Kvika SH
er búinn að mokveiða í desember
og þessi bátur sem er rúmlega 10
BT að stærð og þar með með
minnstu bátunum sem flokkast
stærri en 10 BT, hefur náð að
koma með þrisvar afla yfir 8 tonn
þar sem að stærsti túrinn var 8,7
tonn.
Framundan er nýtt ár og það
byrjar á vetrarvertíð sem án efa
verður góð vertíð, en þó með
þeim leiðindum að menn verða
án efa að halda að sér höndum
vegna kvótans sem stjórnar ansi
miklu hérna.
Gleðilegt nýtt ár.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Klakabandið leikur fyrir dansi

Sjómenn - Sjómenn
Almennur fundur með sjómönnum
verður föstudaginn 28. desember 2012

Þakkir

Ég vil þakka eftirfarandi fyrirtækjum fyrir góðan stuðning vegna
keppnisferðar með unglingalandsliðinu í blaki til Noregs:

Í Ólafsvík, í húsi félagsins, Ólafsbraut 19, kl. 16.00
Í Grundarfirði, Borgarbraut 2, kl. 18.00
sætaferðir verða frá Stykkishólmi í Grundafjörð kl. 17.15.

Farið verður yfir stöðuna í kjaramálum sjómanna.
Kynning verður á fræðslusjóði sjómanna SJÓMENNT.
Á fundinn mætir Sigríður Kristjánsdóttir,
verkefnis- og kynningarstjóri Sjómenntar.

Guðmundur Runólfsson hf.
Ragnar og Ásgeir ehf.
KG Fiskverkun ehf.
Ungmennafélagið Víkingur - blakdeild
Frostfiskur
Sjávariðjan
Hraðfrysihús Hellissands
Landsbankinn

Katrín Sara Reyes

Sjómenn eru kvattir til að mæta og kynna sér rétt til
endurmenntunar og styrki á námskeið.
Stjórnin.

Brennan verður hlaðin
28. - 30. desember

Eru allir hvattir til að mæta
og hjálpa til við hleðslu.

