875. tbl - 19. árg.

2. maí 2019

Hæfileikar mótaðir í knattspyrnu

Hæfileikamótun N1 og KSÍ fyrir
Vesturland og Vestfirði fór fram á
Ólafsvíkurvelli nýlega. Þar voru
samankomnir 16 drengir og 15
stúlkur frá ÍA, Skallagrím, Vestra
og Snæfellsnessamstarfinu sem
Lúðvík Gunnarsson yfirmaður
hæfileikamótunar N1 og KSÍ hafði
valið.

Sex drengir komu frá Snæ
fellsn ess amstarfinu þeir Björn
Óli Snorrason, Davíð Svanur
Hafþórsson, Ísak Máni Guðjóns
son, Maxymilian Alex Bochra,
Snær Fannarsson og Viktor
Andri Kristmundsson. 5 stúlkur
komu frá samstarfinu þær Anna
Rakel Aðalbergsdóttir, Eyrún

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Embla Hjartardóttir, Marta Björg
Einarsdóttir, Sylvía Dís Scheving
og Wikotía Laufey Sigurðardóttir.
Fóru æfingarnar fram frá 15
til 18 en skipt var í stúlkur og
drengi og hvorri æfingu lauk

með spili. Það er ánægjulegt að
sú góða aðstaða sem komin er til
knattspyrnuiðkunar skuli einnig
vera nýtt í svona verkefni.
þa

Kennsla
í körfubolta

AÐEINS 3 VERÐ Í GANGI
AF FATNAÐI OG SKÓM
1000KR - 2000KR - 3000KR
KOMDU OG GERÐU DÚNDURKAUP!
OPIÐ MÁN. TIL FÖS. 14-17 OG LAU. 13-15

Strandveiðar hefjast
Körfuboltadagur UMF Víkings/
Reynis var haldinn í Íþróttahúsi
Snæfellsbæjar á sumardaginn
fyrsta. Það var Hérðassamband
Snæfells og Hnappadalssýslu
sem stóð fyrir deginum og var
hann ætlaður fyrir krakka í 1.
til 10. bekk.
Vladimir Ivankovic þjálfari
Snæ
f ells í körfubolta mætti
ásamt leikmönnum til að sýna
krökkunum og kenna en farið

Guðlaugur Gunnarsson á Hilmi
SH-197 var kátur þegar hann kom
í land síðasta miðvikudag með 3,2
tonn af bolta fiski. Hafði hann
farið á sjó kl 8:00 um morgunin og
var kominn í land rúmlega 18:00
eftir 10 klukkutíma veiðiferð en
af þeim fóru rúmlega þrír tímar
í siglingu.
Það hefur verið mjög góð
veiði á handfærum frá páskum,

sem dæmi hefur komið fyrir að
bátar hafa tvílandað, það segir
mönnum að mjög mikil fiskgengd
er nú í Breiðarfirði þar sem stutt
er í strandveiðar, þá eru margan
sjómanninn farið að klæja í
fingurnar. Búið er að festa í
lög um strandveiðar tólf daga í
mánuði maí, júní, júlí og ágúst
samtals 48 daga.
þa

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

var í helstu undirstöðuatriðin
ásamt ýmsu fleiru. Að námskeiði
loknu fengu krakkarnir svo allir
ís sem var viðeigandi á sumar
daginn fyrsta.
Voru allir sem mættu á þetta
flotta framtak HSH mjög ánægðir.
HSH mun svo standa yfir knatt
spyrnudegi í Stykkishólmi þann
8. júní.

HEYRNARÞJÓNUSTA

Verðum á
heilsugæslunni í Grundarfirði
föstudaginn 10. maí

Tímapantanir
í síma
534 9600

þa

Lionsklúbbar færðu
Jaðri gjöf

Það er árleg hefð hjá Lions
klúbbnum Rán í Snæfellsbæ að
heimsækja Dvalar- og hjúkrunar
heimilið Jaðar á sumardaginn
fyrsta. Mæta Ránarkonur þann
dag og spila bingó með heimilis
fólki á Jaðri ásamt því að bjóða
upp á veglegar veitingar með
kaffinu að bingói loknu. Það er
svo spurning hverjir skemmta
sér best á bingóinu Ránarkonur

eða heimilisfólk enda kátínan og
gleðin í fyrirrúmi.
Þennan sama dag færðu svo
Lionsklúbburinn Rán og Lions
klúbbur Ólafsvikur Dvalar- og
hjúkrunarh eimilinu handlyftu
Sara 3000 að gjöf, mun lyfta þessi
koma að mjög góðum notum
fyrir starfsfólk við umönnun
heimilisfólks.
þa

Klifið vinsæll
varpstaður

Undanfarin ár hafa tvö
tjaldapör gert sér hreiður á
bílastæðinu við félagsheimilið
Klif. Líklega eru þetta sömu
pörin sem koma aftur ár eftir
ár. En að því er fram kemur á
Vísindavefnum „er tjaldurinn
einkvænisfugl sem heldur ekki
aðeins tryggð við makann
heldur einnig við óðal sitt. Það
þar því ekki að koma á óvart að
fuglar komi á sama staðinn á
hverju ári í nokkru ár. Vitað er

um tjaldapar sem kom aftur og
aftur á sama staðinn til að verpa
í samfelt tvo áratugi“, sennilega
er það því ástæðan fyrir því að
tjaldapörin komi aftur og aftur
á þennan stað. Það er alla vega
ekki veðrið eins og sjá má en
ljósmyndari kíkti á fuglana í
leiðinda veðri á dögunum þar
sem þeir reyndu að finna skjól
við stein og kúrðu þar.
þa

Lestrarhestar vikunnar

kirkjanokkar.is

Aðalsafnaðarfundur Ólafsvíkursóknar
haldinn í kirkjukjallaranum hefur verið frestað
til mánudagsins 13. maí kl. 20.
Dagskrá fundarins eru kosningar og önnur mál.
Allir safnaðarmeðlimir velkomnir.

Sumardagurinn fyrsti

Veðrið lék við íbúa Snæfells
bæjar á sumardaginn fyrsta í
síðustu viku. Ljósmyndari hitti
hóp af mótorhjólafólki af höfuð
borgarsvæðinu sem hafði skellt
sér í hjólaferð á nesið í góða
veðrinu í tilefni dagsins. Höfðu
þeir stoppað við Hraðbúðina á
Hellissandi til að taka eldsneyti
og rétta úr sér áður en haldið yrði
ferðinni áfram. Voru þeir heldur
betur ánægðir með að gæða sér á
ís í boði Hraðbúðarinnar en Hrað
búðin býður sumarið velkomið á
hverju ári með fríum ís.
Ýmislegt annað en að fá sér ís
var hægt að gera í tilefni dagsins
í Snæfellsbæ en þennan dag
var haldinn árlegur safna- og
sýningardagur á Snæfellsnesi. Í
tilefni dagsins var frítt á öll söfn
og hægt var að fara á byggðasafnið

í Pakkhúsinu, sjóminjasafnið á
Hellissandi, í Gestastofuna og
Salth úsið á Malarrifi og Sam
komuhúsið á Arnarstapa. Farin
var listaverkaganga um Hellis
sand þar sem Kári Viðarsson
gekk með stóran hóp fólks um
Hellissand og sagði frá sögunum
á bak við verkin á veggjunum
á gamla fyrstihúsinu og fleiri
húsum. Skógræktar- og land
verndarfélag undir Jökli stóð fyrir
lautarferð í Tröð þennan dag.
Þar voru fánar dregnir að húni
og sumarið sungið inn. Góður
hópur fólks mætti þar til að fara
í leiki og syngja í tilefni dagsins.
Um kvöldið söng svo Svavar
Knútur sumarið inn á tónleikum
í Frystiklefanum á Rifi.
þa

Díana Eik Rögnvaldsdóttir
3. bekkur

Kristall Blær Barkarsson
7. Bekk

Hvernig bækur finnst þér skemmtilegast að lesa?
Kidda Klaufa

Hvernig bækur finnst þér skemmtilegast að lesa?
Spennandi bækur

Hvaða bók varstu að lesa
síðast?
Tommi Teits

Hvaða bók varstu að lesa
síðast?
Krakkinn sem hvarf

Hver er uppáhaldsbókin þín ?
Judy Moody

Hver er uppáhaldsbókin þín ?
Henry og hetjurnar

Hver er uppáhalds rithöfundurinn þinn ?
David Walliams

Hver er uppáhalds rithöfundurinn þinn ?
Þorgrímur Þráinsson

VORTÓNLEIKAR

Tónlistarskóla Snæfellsbæjar 2019
verða haldnir sem hér segir:
Mánudaginn 6. maí í Klifi kl.17:00
Þriðjudaginn 7. maí í Klifi kl.17:00
Miðvikudaginn 15. maí á Lýsuhóli kl.13.00
Vortónleikar fullorðinna nemenda
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar verða
sunnudaginn 5. maí í Klifi kl.17:00
Allir velkomnir - Enginn aðgangseyrir er á tónleikana.
Foreldra- og styrktafélag Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
sér um sölu á kaffiveitingum
eftir tónleikana 6. og 7. maí.
Miði kostar 500 kr. fyrir 12 ára og eldri.
Tónlistarskólakennarar og skólastjóri þakka
Samstarfið í vetur og óska íbúum gleðilegs sumars.

Hestamannafélagið Snæfellingur
sem þeir enduðu í fjórða sæti og
Atlas frá Lýsuhóli en þeir enduðu
i öðru sæti í fimmgang. Bjarki
Þór Gunnarsson var fenginn
til að vera með námskeið fyrir
Landsmótið og fóru æfingar fram
í Stykkishólmi og Reykjavík.

Reiðveganefnd

HSH kynnir að þessu sinni
Hestamannafélagið Snæfelling.
Á aðalfundi félagsins í apríl
2018 var kosinn nýr formaður,
Herborg Sigríður Sigurðardóttir,
Bjarnarhöfn og ný inn í
stjórnina kom Nadine E. Walter
Stykkishólmi sem var kosinn til
eins árs. Þeir gáfu kost á sér áfram
til tveggja ára, Ólafur Tryggvason
Grundarfirði gjaldkeri og Sölvi
Konráðsson Ólafsvík. Hlynur
Þór Hjaltason er einnig í stjórn.
Varamenn voru kjörnir, Snævar
Örn Arnarsson Ólafsvík, Kristján
Magni Oddsson Grundarfirði,
Lárus Hannesson Stykkishólmi,
Ásdís Ó. Sigurðardóttir Hrísdal og
Hildur Ósk Þórsdóttir Hellissandi.

Mót

Snæfellingur hélt gæðingamót
og íþróttamót, einnig voru
innanhúsmót í reiðhöllunum í
Ólafsvík og Stykkishólmi og svo
var haldið lítið mót á vellinum
í Grundarfirði. Þetta tókst mjög
vel og menn ánægðir að halda
svona minni vetrarmót. Sérstakur
pollaflokkur var á öllum mótunum
og alltaf gaman að sjá krakkana
stíga sín fyrstu spor á svona
mótum. Landsmót var í Reykjavík
og þar átti Snæfellingur 3 fulltrúa í
öllum flokkum. Besta árangrinum
ná Steggur frá Hrísdal í Tölti þar

Sótt var um reiðvegafé að
upphæð 2.300.000 kr. í reiðleiðir
og í ferðaleiðasjóð kr. 4.200.000
til að halda áfram með að brjóta
veginn um Kerlingaskarð.
Snæfellingur fékk úthlutað
1,000,000 Í reiðleiðir en ekkert í
ferðaleiðir. Ákveðið var eftir mjög
blautt sumar að breyta notkun
fjárins og framkæmt verður á
Löngufjörum ,við Skjöld og við
Bug í Snæfellsbæ. Hluti verður
fluttur milli ára.

Æskulýðsstarfið

Árið 2017-2018 var mjög
viðburðarrikt í æskulýðsnefnd
Snæfellings. Reiðnámskeið
var haldið í reiðskemmunni
í Grundarfirði með Hauki
Bjarnasyni 10 til 11. febrúar.
Helgarnámskeið á Skáney 16.-18.
mars og hittingur á Brimilsvöllum,
Ólafsvík 29. maí.
Snæfellingur hefur verið í
samstarfi við IPN Roderath í
nokkur ár og var komið að okkur
að fara í heimsókn til þeirra í ár.
Auglýst var eftir áhugasömum
unglingum á aldrinum 14 - 21
árs í unglingaskiptaferðina til
Þýskalands.
Unglingunum voru skipt á
fjölskyldur í Þýskalandi annað
hvort eitt eða tvö saman hjá hverri
fjölskyldu. Allar fjölskyldurnar
eiga íslenska hesta og fengu
krakkarnir að fara á bak með þeim
þegar þau voru í frítímum hjá
fjölskyldunum. IPN Roderath var

með fullt af skemmtilegri dagskrá
sem var mjög fróðleg og fjölbreytt
– alveg stór glæsilegt hjá þeim.
Æskulýðsnefnd, Nadine
E. Walter, Katrín Gísladóttir,
Erna Sigurðardóttir, Veronica
Osterhammer

Uppskeruhátíðin

Uppskeruhátíðin var haldin á
Hótel Fransiskus í Stykkishólmi.
Sæþór og Steina á Narfeyrarstofu
sáu um matinn og var þetta mjög
gott hjá þeim. Happdrættið gekk
vel og var mikið af vinningum
í boði og félagsmenn duglegir
að kaupa miða. Viljum við færa
kærar þakkir til allra þeirra sem
gáfu vinninga í happdrættið.
Veittar voru viðurkenningar

eins og undanfarin ár, Berg var
kosið ræktunarbú Snæfellings.
Siguroddur Pétursson knapi
Snæfellings. Fráfarandi formaður
Ásdís Ó. Sigurðardóttir var
veittur Þotukskjöldurinn og
henni þannig þakkað fyrir allt
sem hún hefur gert fyrir félagið.
Veittar voru viðukenningar til,
barna, unglinga og ungmenna
sem tóku þátt í keppnum fyrir
hönd Snæfellings. Einnig til eftur
kynbótahrossa í hverjum flokk.

Að lokum

Félagsmenn voru um 260 í
lok árs og hafa félagar sjaldan
verið fleiri. Núna er um ár síðan
reiðhallirnar voru teknar í notkun
og er þetta mikil lyftistöng fyrir
alla hestamennsku á nesinu, en
auk reiðhallanna í Stykkishólmi,
Ólafsvík og Grundarfirði eru
reiðhallir í einkaeigu á Lýsuhól,
Söðulsholti, Hallkellstaðahlíð,
Bergi og Tröðum. Æskulýðsstarfið
var með allra mesta móti. Þannig
höfum við reynt að fá fleiri börn
inní starfið.
Fyrir hönd stjórnar

Herborg Sigurðardóttir, formaður

Allar upplýsingar fengnar
úr ársskýrslu Snæfellings.

Ný stjórn
Víkings/Reynis

Grundarfjörður

1933

Aðalfundur

Ungmennafélags Grundarfjarðar
Aðalfundur Ungmennfélags Grundarfjarðar
verður haldinn
þriðjudaginn 14. maí 2019
í Sögumiðstöðinni kl. 20.00.

Aðalfundur Ungmennafélags
ins Víkings/Reynis fór fram
þriðjudaginn 23. apríl í Íþróttahúsi
Snæfellsbæjar. Dagskrá fundarins
var hefðbundin fyrir aðalfund,
farið var yfir ársreikning félagsins
ásamt því að rætt var um stöðu
mála hjá félaginu. Breytingar
urðu á Stjórn félagsins en
þær Þórhalla Baldursdóttir og
Berglind Magnúsdóttir létu af
störfum og í þeirra stað komu þeir

Fyrirspurnir um fundinn sendist á
sirryarnard@simnet.is
Allir velkomnir

Alexander Kristinsson og Michael
Gluszuk nýir inn í stjórnina.
Nýju stjórnina mynda því þau
Margrét Sif Sævarsdóttir, Ari Bent
Ómarsson, Garðar Kristjánsson,
Alexander Kristinsson, Michael
Gluszuk og Þorsteinn Haukur
Harðarson framkvæmdastjóri
Víkings. Mun stjórnin hittast á
næstu dögum og skipta með sér
verkum.
þa

Sumarið undirbúið
Íþróttadagar á Snæfellsnesi 2019
UMG Víkingur/Reynir – 25. apríl - Körfuboltadagur í íþróttahúsi
Snæfellsbæjar
Hestamannafélagið Snæfellingur – 3. maí – Opið hús í reiðhöllunum kl. 17-19 í
Hallkelsstaðarhlíð, Grundarfirði, Lýsuhóli, Ólafsvík og Stykkishólmi. Hægt er
að kynnast hestinum og fara á hestbak.
Ungmennafélag Grundarfjarðar – 8. maí – Fimleikadagur í íþróttahúsi
Grundarfjarðar kl. 16 - 18
UMF Snæfell – 8. júní - Knattspyrnudagur í Stykkishólmi
Skotfélag Snæfellsness – 23. júlí

Undirbúningur fyrir sumarið
hjá Sjóminjasafninu á Hellissandi
er á fullu þessa dagana safnið fékk
á dögunum tvo glæsilega styrki
frá SSV. Rekstrarstyrk sem gerir
þeim kleift að ráða starfmenn í
sumar og styrk til að setja upp
sýn
i nguna Landnámsmenn í
Vestri. Sú sýning er ein af hug
myndunum til að byggja upp úti
svæði safnsins og á að vera úti í
garðinum, er Björn G. Björnsson
að hanna hana.
Einnig er verið að smíða fætur
undir hvorki fleiri né færri en 14

skilti sem sett verða upp á útisvæði
garðsins. Á þeim munu koma
fram hinar ýmsu upplýsingar og
er eitt þessara skilta komið upp
nú þegar við bátinn Röst og á
því koma fram upplýsingar um
bátinn. Það er Óskar Skúlason
sem á heiðurinn af smíðavinnunni
við þessi skilti en hann smíðaði
einnig stóra skiltið sem afmarkar
hliðið að garðinum og safninu.
Þess má geta að hann gefur alla
smíðavinnu sína.
þa

UMF Staðarsveitar - 17. ágúst - Traustaleikar – við Samkomuhúsið á
Arnarstapa
Golfklúbbarnir verða með uppákomur á golfvöllunum í sumar

Allir velkomnir

😊😊

