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Fyrst á völlinn?

Þessi einmana gæs renndi sér
inn á Ólafsvíkurvöll í síðustu
viku, þar dvaldi hún í nokkra
daga og kroppaði grængresi
sem stóð upp úr snjónum. Lík
lega eru vallarstarfsmenn ekki
mjög ánægðir með þennan
gest, nema ef hún hefur verið
ráðin til að halda sláttukostnaði
niðri.
Þessi gæs er þó ekki eini
nýliðinn á Ólafsvíkurvelli því að
í vetur hefur verið samið við
nokkra nýja leikmenn sem án
efa munu styrkja lið Víkings í
átökum sumarsins, þeir eru
Damir Muminovic sem kemur
frá Leikni, Eyþór Helgi Birgisson

frá ÍBV og Farid Zato frá HK, í
síðustu viku var svo samið við
Jernej Leskovar frá NK Sampion
Selje í Slóveníu og markmann
inn Kaspars Ikstens sem kemur
frá FC Daugava í Lettlandi.
Víkingar hafa verið að standa
sig vel í Lengjubikarnum en þar
eru þeir í efsta sæti riðils 1. Þeir
hafa unnið alla þrjá leiki sína og
aðeins fengið á sig eitt mark,
Víkingur er því með níu stig,
eins og FH og Fylkir en síðar
nefndu liðin hafa leikið einum
leik fleira. Næsti leikur Víkings
er gegn Grindavík laugardaginn
16. mars og fer leikurinn fram í
jó
Akraneshöllinni.		

Þór Magnússon
býður öllum í líflega opnun á sýningu hans
„Veðrun og tæring“ þann 21. mars 2013 kl 20.00 í
Átthagastofu Snæfellsbæjar.
Verið velkomin – ungir sem aldnir - og hittið
listamanninn sjálfan –Einstaklega spennandi
listviðburður með lifandi tónlist frá Guðrúnu Láru,
trúbador.
Kaffiveitingar í boði
Viðburðurinn er styrktur af Menningarráði Vesturlands
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Fyrst í Evrópu

KÖRFUBOLTI
Hótel Hellnar á Hellnum er
fyrsta hótelið í Evrópu til að
hljóta platínuvottun frá um

hverfisv ottunarfyrirtækinu
EarthCheck, viðurkenningin
var afhent á ferðakaupstefnu í
Berlin þann 7. mars sl.
Hótel Hellnar er fyrsta um
hverfisvottaða ferðaþjónustu
fyrirtækið á Íslandi en það hlaut
fyrst vottun árið 2002 og hefur
því verið vottað í rúm 10 ár.

Í frétt á heimasíðu Earth
Check er Hótel Hellnum hrósað
fyrir góðan árangur og sér
staklega tekið fram að hótelið
sé starfrækt á Snæfellsnesi sem
sé einnig EarthCheck vottað
samfélag.
Við óskum eigendur Hótel
Hellna til hamingju með góðan
árangur.

Víkingur - Fram
Íþróttahúsi Snæfellsbæjar

Laugardaginn 16. mars

kl. 14:00

jó
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Síðasti leikur tímabilsins!
Mætum öll og hvetjum strákana
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veðurofsa
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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

Vonskuveður gekk yfir landið
í síðustu viku og þurftu margir
að skilja við bíla sína í veg
kantinum. Þegar veðrið gekk
niður var farið að huga að
bílunum. Bíllinn á þessari
mynd endaði langleiðina niður
í fjöru fyrir ofan veginn undir
Enninu, mjög blint var á þess
um slóðum og margir lentu í
vandræðum, dæmi eru um að
það hafi tekið einn og hálfan

klukkutíma að aka á milli Rifs
og Ólafsvíkur, ferð sem tekur
venjulega 7-10 mínútur.
Greiðlega gekk að ná bílnum
upp á veginn aftur og engar
sjáanlegar skemmdir á honum.
Hafði Björgunarsveitin í nógu
að snúast í óveðrinu bæði við
að koma fólki til og frá vinnu og
aðstoða bíla sem voru fastir.
þa

Grundarfirði
Tilboð gildir frá 14. - 17. mars – á meðan birgðir endast!

FRÁBÆRT VERÐ!
Súpukjöt frá GOÐA
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Opinn fundur um
sjávarútvegsmál
fimmtudaginn 14. mars kl. 20:00
í Klifi, Ólafsvík
Einar Kristinn Guðfinnsson og Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir
frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi,
efna til opins fundar um sjávarútvegsmál í Klifi, Ólafsvík,
fimmtudaginn 14. mars kl. 20:00.
Komum og tökum þátt í umræðu um sjávarútvegsmálin.
Allir velkomnir.
Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins
Í Norðvesturkjördæmi

Gæðavottun

Kirkjan okkar

Sunnudaginn 17. mars:

Guðsþjónusta verður í Ólafsvíkurkirkju kl. 14.
Kaffi og djús á eftir.
Sunnudagaskólinn verður á sama stað kl. 11.

Viðtalstímar:

Þriðjudagar kl. 11-12 í Ingjaldshólskirkju (sími 436-6970),
miðvikudagar kl. 13-14 í Ólafsvíkurkirkju (sími 436-1375),
og fimmtudagar kl. 11-12 í síma 436-6920.
Neyðarsíminn er 844-5858, en það má hringja einnig í hann á viðtalstímum.

Á dögunum hlaut Sí
menn
tunarmiðstöðin á Vesturlandi
gæðavottun samkvæmt EQM
gæðamerkinu. EQM (European
Quality Mark) er byggt á sam
evrópskum gæðaviðmiðum
fyrir fræðsluaðila í framhalds
fræðslu, þ.e. utan hins formlega
skólakerfis.
Fræðslumiðstöð atvinnulífs
ins hefur unnið að, þróað og
aðlagað þetta kerfi að íslenskum
aðstæðum, en það var BSI
(British Standard Institute)
vottunarstofa sem gerði úttekt
ina.
Hjá Símenntunarmiðstöðinni
hefur verið unnið markvisst að

því síðasta árið að fara í þessa
úttekt, en viðurkennd gæða
vottun verður m.a. skilyrði fyrir
styrkjum úr Fræðslusjóði fram
haldsfræðslunnar.
Allar fræðslu- og símenn
tunarmiðstöðvar á landinu,
sem eru með samstarfssamning
við Fræðslumiðstöð atvinnu
lífsins, hafa hlotið þessa vottun.
Myndin er tekin þegar að
Ingibjörg Elsa framkvæmdastjóri
Fræðslumiðstöðvar afhenti
Guðrúnu Lárusdóttir stjórnar
formanni Símenntunarmið
stöðvarinnar staðfestingu á
vottuninni.

Kvikmyndahelgi
í Klifi
Íslenskir kvikmyndagerðar
menn, í samstarfi við Kvik
mynda
miðstöð Íslands, hygg
jast bjóða landsmönnum í bíó
helgina 22. - 24. mars, Lions
klúbbur Ólafsvíkur í samstarfi
við Lista- og menningarnefnd
Snæfellsbæjar hefur ákveðið að
taka þátt í verkefninu og því
verður sýnt í Klifi líka.
Fjölbreytt úrval íslenskra
kvikmynda verður sýnt víðs

vegar um land en alls verða
sýningar á 19 stöðum á landinu
auk Ólafsvíkur.
Í Klifi verður sýnt sunnu
daginn 24. mars, í næstu viku
verður auglýst hve margar
myndir verða sýndar og einnig
hvaða myndir það verða. Frítt
verður inn og sjoppa á
staðnum.
jó

Er Anton Ö að
ná sér á flug?
Þeir félagar í Anton Ö virðast
vera að ná sér á flug eftir frekar
dapurt gengi að undanförnu, á
sama tíma virðist brettastaflinn
hjá Brettagaurunum vera
farinn að hallast dálítið. Því
þeir detta niður um nokkur
sæti og eru orðnir jafnir
Meisturunum. Á sama tíma
færist S.G. Hóp
urinn ofar,
enda gekk ekkert að fá 12.
sætið þinglýst sem eign. Nú
Grobbelear færðist neðar eina
ferðina enn og virðast bara fá
tveggja stafa tölu um leið og
allir hinir hóparnir. Þá heldur
Kaffi 59 fyrsta sætinu (sumir
hafa látið í veðri vaka að undir
ritaður kunni ekki að telja
þegar hann fer yfir seðilinn
þeirra, telji bara í tugum). Silla
í sjoppunni tók gleði sína aftur
því N1 færðist loksins upp

töfluna (hefur ekki gerst lengi).
Þá er Hjálmdís alveg að ná
H.G. um leið og Sæstjarnan
hrapar alltaf neðar og neðar
(Sverrir verður að aðstoða
Magga). Frænkan er eitthvað
að færa sig uppá skaftið er
komin í þriðja sætið, enda
hefur frambjóðandinn ekki
sést lengi á tipp
stað. Annað
gerðist nú ekki merkilegt nema
hvað S.G. Hópurinn er komin
með nýja taktik. Þeir láta
Guðna Hall tippa á leiki sem
þeir eru í vafa um og gera svo
algjörlega öfugt. Annars minni
ég á getraunasöluna hjá UMFG
á laugar
dagsmorgnum kl.
11:00 á Kaffi 59. Sjá má
stöðutöfluna á heimasíðu
Grundarfjarðarbæjar.
Gummi Gísla

Þeim sem vantar far á fundinn, vinsamlegast hafi samband við skrifstofur
Verkalýðsfélags Snæfellinga í Ólafsvík, Grundarfirði eða Stykkishólmi.

Framboðslisti VG

Björgunarsveitin
Klakkur Grundarfirði
auglýsir

Framboðslisti VG í Norðvesturkjördæmi var samþykktur þann
10. febrúar á kjördæmisráðsfundi á Hólmavík. Framboðslisti
vinstri grænna í norðvesturkjördæmi er þannig samansettur.
1.   Lilja Rafney Magnúsdóttir
2.   Lárus Ástmar Hannesson
3.   Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir
4.   Matthías Lýðsson
5.   Reynir Eyvindsson
6. Valdís Einarsdóttir
7. Trausti Sveinsson
8. Helena María Jónsdóttir Stolzenwald
9. Bjarki Þór Grönfeldt
10. Sigrún Valdimarsdóttir
11. Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir
12. J. Brynjólfur H. Ásþórsson
13. Guðrún Margrét Jónsdóttir
14. Helgi Guðmundsson
15. Vigdís Kristjánsdóttir
16. Rögnvaldur Ólafsson

Aðalfundur verður haldinn miðvikudaginn 27. mars 2013
kl. 18:00 í húsi Klakks, Sólvöllum17a.
Dagskrá:
1.
2.

Kosning fundarstjóra og fundarritara.
Fundargerð síðasta aðalfundar lesin upp
og borin undir atkvæði.
3. Skýrsla stjórnar.
4. Ársreikningar lagðir fram.
5. Umfjöllun um ársreikninga og þeir
bornir undir atkvæði.
6. Skýrsla umsjónarmanna unglingadeildar.
7. Kosning stjórnar.
8. Kosning tveggja manna í Svæðisstjórn.
9. Inntaka nýrra félaga.
10. Önnur mál.
Fundurinn er æðsta vald björgunarsveitarinnar og
því eru allir fullgildir félagar hvattir til að mæta.

Kristófer í U-17

Kristófer Reyes leikmaður
Víkings var í byrjun vikunnar
boðaður til æfinga með U-17
ára landsliði Íslands en liðið
mun æfa undir handleiðslu
Þorláks Más Árnasonar um
komandi helgi.

Aðeins fullgildir félagar hafa atkvæðisrétt á fundinum.

Æft verður bæði laugardag
og sunnudag. Ljóst er að
Kristófer mun öðlast mikla
reynslu af þessum æfingum og
óskum við honum til hamingju
með að vera valinn.
jó

Þeir sem hafa áhuga á starfi björgunarsveita, langar til að
fylgjast með og/eða ganga í sveitina eru hvattir til að mæta.
Fundurinn er öllum opinn
Heitt á könnunni 

Aflafréttir
Marsmánuður sem iðulega er
aflamesti mánuðurinn í dragnót
og netum hefur ekki byrjað vel.
Því miklar og langvarandi bræl
ur gerður mönnum lífið leitt í
rúma viku. Fyrir brælutíðina þá
var afli ágætur og t.d kom Kóni
II SH með rúm 10 tonn að landi
sem reiknuðust á 26 bala eða
um 390 kg á bala. Þar um borð
er sá mæti maður Alfons Finns
son sem hefur verið duglegur
að taka myndir í gegnum árin af
sjávarlífinu í höfnum á Snæfells
nesinu.
Af öðrum smábátum má
nefna að Kristinn II SH var með
19 tn í 2, Vilborg ÍS tæp 18 tn í
3. Særif SH 10 tn í 2, Kvika SH
11 tn í 2 og þar af 8 tn í einum
róðri og Stakkhamar SH tæp 8
tn í 2.
Netaveiðar eru ansi góðar
þrátt fyrir veðrið og Pétur á
Bárði SH lætur veðrið ekkert
stoppa sig því hann færði sig
bara til og fór að róa frá
Arnarstapa. Þar var hann búinn
að landa 72 tonnum í 6 róðrum
og mest tæp 16 tn í róðri.
Saxhamar SH er með 63 tn í 5.
Ólafur Bjarnason SH 37 tn í 3.
Magnús SH 65 tn í 5. Hafnar
tindur SH 13 tn í 2 og þar af
tæp 8 tn í einni löndun.
Bátarnir tveir að norðan
Jökull ÞH og Geir ÞH eru báðir
hættir á netum í Breiða
firðinum. Jökull ÞH landaði þó
70 tonnum í einni löndun á

Húsavík og Geir ÞH er kominn
til Þórshafnar.
Brælan hefur haft mikið áhrif
á sjósókn dragnótabátanna og
hafa fáir bátar frá Snæfellsnesinu
róið en þeir hafa fiskað vel
þessa fáu róðra sem þeira hafa
komist í. T.d kom Guðmundur
Jensson SH með 30 tonn í einni
löndun þar sem að ýsa var
uppistaða aflans eða tæp 17
tonn. Sveinbjörn Jakobsson SH
er með 31 tonn í 2 og þar af
landaði báturinn 23 tonnum í
einni löndun. Gunnar Bjarna
son SH er með 16 tn í 2 og þar
af 13 tn í einni löndun. Egill SH
9 tn í 1. Matthías SH sem var
aflahæstur dragnótabátanna á
Snæfellsnesinu í febrúar hefur
einungis landað rúmum 9
tonnum í einni löndun. Rifsari
SH með 25 tn í 2 og þar af 17
tonn í einni löndun, Esjar SH
22 tn í 2 og þar af 17 tn í einni
löndun. Og þegar þessi orð eru
skrifuð þá er aflaskipið Stein
unn SH ekki komin á veiðar í
mars en búast má við að þeir
munu taka vel á því núna í
mars.
Engin læti hafa verið í afla hjá
línubátunum stóru, Tjaldur SH
landaði 68 tonnum. Rifsnes SH
50 tonnum og Örvar SH 28
tonnum. Hamar SH hefur
landað tæpum 15 tonnum í 2
róðrum.

Stuðningsfjölskyldur
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga leitar eftir
stuðningsfjölskyldum á Snæfellsnesi til samstarfs
við stofnunina og félagsmálanefnd Snæfellinga.
Viðfangsefni:
Tímabundin viðtaka og umönnun skjólstæðinga FSS,
sbr. lög og reglugerðir um málefni barnarverndar,
þ.m.t. úrræði á vegum aðildarsveitarfélaga FSS.
Umsóknir berist undirrituðum sem jafnframt veitir
allar frekari upplýsingar.
Sveinn Þór Elinbergsson, forstm.
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ
s. 430 7800, sveinn@fssf.is

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Óvissuferð
Vorferð eldriborgara í Snæfellsbæ

Aðstaðan bætt

Ellefta júní förum við rútuferð ef næg þátttaka verður.
Lagt af stað frá Hellissandi kl. 9.30 og frá Ólafsvík 9.50
Borðaður kvöldverður og gist eina nótt, snæddur
morgunverður og síðan haldið heim á leið. Komið heim
aftur að kvöldi tólfta júní.
Í ferðinni fáum við væntanlega leiðsögn heimafólks um
sögustaði.
Verð á mann.
Matur og gisting í tveggja manna herbergi
með handlaug. Kr. 11.125,Þessa dagana standa fram
kvæmdir yfir á heimavelli Vík
ings. Eins og fram hefur komið
áður er byrjað að stækka stúk
una einnig er búið að laga
brekkuna við hlið stúkunnar,

þannig að þegar setið er í
stúkunni ætti ekkert að byrgja
sýn. Eftir á að stækka vara
manna
skýlin, klára fjölmiðla
aðstöðuna og girða völlin af.
þa

Þátttaka tilkynnist ferðanefnd
fyrir fyrsta apríl næstkomandi
Erla Laxdal
Sími: 436-6720, 866-1036
Sæmundur Kristjánsson Sími: 436-6767, 893-9797.
Trausti Magnússon
Sími: 436-1324, 893-6724.

Getum bætt við okkur
verkefnum í mótauppslætti.
Uppl. í síma 840 6100

Verðtilboð
sláttur og hirðing

Snæfellsbær auglýsir eftir verðtilboðum í verkið
Sláttur og hirðing 2013 - 2016 í Snæfellsbæ.
Samningstímabil þessa tilboðs hefst í viku 21 og lýkur eftir
viku 34. Heildarstærð verkstaða samkvæmt útboðsgögnum
er 223.916 m².

Pílufélag
stofnað
Þriðjudaginn 5. mars var
Pílufélag Grundarfjarðar (PFG)
stofnað, í stjórn voru kosnir:
Hermann Geir Þórsson, form.,
Arnar Kristjánsson gjaldk.,
Guðmundur Gíslason ritari,
Dagbjartur Harðarson og
Steinar Alfreðsson meðstj.
Aðdragandinn að stofnun
félagsins er nokkuð langur en
fyrst var byrjað að kasta pílum
með formlegum hætti í október
árið 2005. Þetta byrjaði á
veitingastaðnum Krákunni er
nokkrum mönnum datt þetta í
hug að fara að stunda pílu. Þá
var stofnað félag sem því miður
entist ekki, en áfram var
pílukast stundað á Krákunni
enda hvöttu hjónin Halla og
Finni mjög til þess. Á þeim tíma
voru aðstæður til að stunda
pílu nokkuð góðar á Krákunni,

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Snæfellsbæjar,
Klettsbúð 4, Hellissandi, frá og með fimmtudeginum 15.
mars 2013, eða í tölvupósti.

en því miður datt áhuginn
niður og dæmið sofnaði aðeins.
Nokkru síðar spurðu eigendur
Kaffi 59 hvort einhver áhugi
væri á að búa til aðstöðu á
staðnum til að fólk gæti komið
og kastað pílu. Úr varð að búin
var til aðstaða á Kaffi 59 til að
spila pílu og pílukastið byrjaði
aftur. Síðan hafa verið haldin
fjöldi móta á staðnum og það
síðasta þann 30. desember
2012 sem er fjölmennasta
mótið sem hingað til hefur
verið haldið, en 44 voru skráðir
til leiks og var spilað á 5
spjöldum. Aðalfundur félagsins
verður haldinn á Kaffi 59, 19.
mars n.k. og eru nýir félagar
velkomnir, fundurinn hefst kl.
17:30 og svo í kjölfarið verður
pílumót og keppt í 301.
Gummi Gísla

Körfuboltinn
að klárast

Nú er tímabilið að klárast hjá
okkur strákunum í körfu
boltaliði Víkings. Seinasti
leikurinn hjá okkur er á
laugardaginn klukkan 14:00 á
móti Fram. Þó svo að tímabilið
hefur ekki alveg farið eins og
vonir stóðu til í vetur höfum
við
náð
að
viðhalda
leikgleðinni. Þá er bara að
vona að við náum að klára
tímabilið á sigri. Er þá ekki um
að gera að fjölmenna á leikinn

á laugardag og taka smá
general prufu á trommusveitina
og aðdáenda lætin fyrir Pepsi
deildina í sumar. Sínum
þessum Frömurum hvernig
lætin verða í sumar!!! Frítt er á
leikinn í boði Landsbankans
og verður Landsbankaskotið á
sínum stað á milli leikhluta.
KOMA SVO
Steini Jobba
þjálfari meistaraflokks.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4,
Hellissandi fyrir kl. 14.00 þriðjudaginn 2. apríl 2013, en þá
verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess
óska.
Nánari upplýsingar veitir Smári Björnsson í síma 433-6900
eða á smari@snb.is .
Tæknideild Snæfellsbæjar

Getraunir
Á laugardaginn verður fyrsti
vinningur 200 milljónir, salan
hefur dregist örlítið saman og
væntum við þess að það batni.
Endilega
munið
eftir
félagsnúmerinu 355 þegar þið
tippið því öðruvísi skila
sölulaunin sér ekki til félagsins.
Svo getur maður spurt sig hvar
séu Svíkingarnir og eins og

einn góður maður sagði Týnda
Kynslóðinn einnig má minna
alla VÍKINGA á að vera duglega
að TIPPA.
Opið í Íþróttahúsinu á
laugardögum frá 11.00 til
13.00. Heitt kaffi á könnunni.
Allir velkomnir. Áfram Víkingur.
Nefndin.

Íslandsstofa, Þróunarfélag Snæfellinga og Markaðsstofa Vesturlands
bjóða til ráðstefnu í félagsheimilinu Klifi í Ólafsvík fös. 15. mars kl. 10-14
DAGSKRÁ
Kynning á starfsemi Íslandsstofu

Ferðaþjónusta á Snæfellsnesi allt árið

Hermann Ottósson,
forstöðumaður markaðsþróunar Íslandsstofu

Skarphéðinn Berg Steinarsson,
framkvæmdastjóri

Kynning á Markaðsstofu
Vesturlands - ferðaþjónusta

Aukin verðmætasköpun sem hluti
markaðssetningar

Rósa Björk Halldórsdóttir,
framkvæmdastjóri

Haraldur Hallgrímsson, sviðsstjóri nýsköpunarog neytendasviðs Matís

Er mögulegt að efla atvinnulífið með því
að mynda klasa á Snæfellsnesi?

Hvað þarf að gera til þess að fá erlenda
fjárfesta á svæðið?

Hákon Gunnarsson,
framkvæmdastjóri GEKON

Kristinn Hafliðason, verkefnisstjóri hjá
Íslandsstofu á sviði erlendrar fjárfestingar

Eiga sjávarútvegsfyrirtæki á Snæfellsnesi
að aðgreina sig á markaði?

Kynning á bæklingi um framtíðarsýn
og stefnumótun Snæfellinga

Georg Andersen, framkvæmdastjóri hjá
fiskverkuninni Valafelli í Ólafsvík

Sturla Böðvarsson, framkvæmdastjóri
Þróunarfélags Snæfellinga

Skráning á islandsstofa@islandsstofa.is eða í síma 511 4000
Nánari upplýsingar veitir Hermann Ottósson, forstöðumaður markaðsþróunar Íslandsstofu,
hermann@islandsstofa.is og Sturla Böðvarsson framkvæmdastjóri Þróunarfélags Snæfellinga,
sturla@sturla.is

Súpa og brauð.

Mánudaga til fimmtudaga frá kl 12:00-17:00
Borðað á staðnum eða taka með.

990,-

