
Tímabilið í INKASSO deildinni 
fór vel af stað hjá Víkingum en 
þeir tóku á móti Gróttu í fyrstu 
umferðinni á sunnudaginn. 
Leikurinn fór vel af stað og fengu 
bæði lið marktækifæri í upphafi 
leiks sem hvorugt lið náði þó að 
nýta. Heimamenn komu sér þó 
betur inn í leikinn þegar líða fór á 
fyrri hálfleikinn og þyngdist sókn 
þeirra jafnt og þétt. Á 34. mínútu 
átti Grétar Snær Gunnarsson 
skot í varnarmann Gróttu, barst 
boltinn þaðan á Jacob Andersen 
sem skoraði af miklu öryggi og 
heimanenn komnir 1 - 0 yfir og 
var það staðan í hálfleik.

Heimamenn héldu áfram að vera 

sterkari aðilinn í seinni hálfleik. 
Fengu þeir nokkur ágætis tækifæri 
til að bæta við marki framan af 
hálfleiknum en náðu ekki að nýta 
þau. Á 79. mínútu voru gestirnir 
í Gróttu mjög nálægt því að jafna 
en heimamenn náðu að bjarga á 
marklínu. Heimamenn insigluðu 
svo sigurinn á 89. mínútu 
þegar Sallieu Tarawallie renndi 
boltanum fyrir Harley Willard eftir 
að hafa unnið hann af varnarmanni 
Gróttu. Harley kláraði færið vel og 
urðu lokatölur 2 - 0 fyrir Víking 
og fyrstu 3 stig sumarsins í höfn. 

Víkingar sækja svo Hauka heim 
á Ásvelli á laugardaginn.

þa

876. tbl - 19. árg. 9. maí 2019

Þrjú stig í hús hjá Víkingum

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður

Listamaðurinn Peter Lang bauð 
gestum og gangandi að heimsækja 
sig í Líknina á Hellissandi sunnu-
daginn 28. apríl, þann dag var opið 
hús og gátu áhugasamir sótt Peter 
heim, skoðað þau verk sem hann er 
að vinna að og átt við hann spjall.

Peter hefur verið með vinnu að-
stöðu í Líkn í vetur og sótt innblástur 
í náttúru svæðisins. Þetta er ekki 
fyrsta heimsókn lista mannsins á 
Snæ fellsnes því að veturinn 2012 - 
2013 var hann einnig með aðsetur 
á Hellis sandi en þá hafðist hann 
við og málaði í sérútbúnum gámi 
sem var stað settur í nágrenni Hvíta 
hússins.

Það er ánægjulegt að geta boðið 
listamönnum upp á góða að stöðu 
eins og er til staðar í Líkninni, það 

hefur sýnt sig víða um land að 
með því að leggja til aðstöðu sem 
þessa þá fylgir oft jákvæð og góð 
umfjöllun um sveitar félagið sem 
leggur að stöðuna til, það virðist 
einmitt vera raunin hér því að mikið 
er fjallað um Peter í erlendum fjöl-
miðlum og þá eru oftar en ekki 
myndir af Snæfells jökli og náttúru 
Snæfellsbæjar. Í janúar sl. var 
einmitt viðtal sem birtist á þýskri 
sjónvarpsstöð við Peter og eiginkonu 
hans, þar sem myndefnið er allt frá 
Snæfellsbæ. Viðtalið má nálgast á 
facebooksíðu Snæfellsbæjar en þar 
sést vel hvernig Peter vinnur verk 
sín, kvikmyndagerðarmaðurinn 
Axel Mölkner-Kappl tók viðtalið 
við Peter og hann tók einnig með-
fylgjandi mynd.

Peter Lang 
bauð í heimsókn
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Drífa Skúladóttir kaupmaður 
í Hraðbúðinni á Hellissandi hélt 
upp á 30 ára kaupmannsafmæli 
sitt þann 1. maí síðastliðinn. 
Bauð hún viðskiptavinum sínum 
upp á afmælistertu og kaffi í 
tilefni dagsins. Fyrstu 10 árin rak 
hún Kjörbúðina á Hellissandi en 
upphafið að kaupmennskunni 
sagði Drífa vera þá að fyrir rétt 
rúmum 30 árum hafi Kaupfélag 
Borgfirðinga sem þá rak verslun á 
Hellissandi ákveðið að hætta með 
útibú sitt. Tók hún að sér að vera 
útubússtjóri fyrir þá þetta síðasta 
ár þeirra, náði hún á þessum tíma 
að snúa rekstrinum við og sá fram 
á að hægt væri að leigja af þeim 
reksturinn sem hún gerði. 

Hraðbúðin í þeirri mynd sem 
hún er í dag hefur verið rekin 
í 20 ár en Drífa tók við henni 
árið 1998 af Essó en þeir höfðu 
samband við hana og vildu fara í 
samstarf með henni. Sá hún strax 
tækifæri í því að komast uppá 
þjóðveg. Samþykkti hún boðið 
um að færa sig með því skilyrði 
að hún fengi að taka húsnæðið í 
gegn og hanna búðina eftir sínu 
höfði. Gekk þetta allt eftir og hélt 
búðin upp á 20 ára afmæli sitt 
þann 15. desember síðastliðinn. 

Margt hefur breyst á þessum 30 
árum og ekkert auðvelt að reka 

litla búð á landsbyggðinni. Sagði 
Drífa að það væri veltuhraðinn 
sem skipti miklu máli það er að 
varan fari hratt í gegnum búðina. 
Einnig sagði hún að starfsfólkið 
skipti miklu máli og að hún hafi 
verið mjög heppin með starfsfólk 
í gegnum árin. Í kaupmennsku 
sinni hefur Drífa lagt aðaláherslu 
á að hafa góð samskipti og góða 
þjónustu við viðskiptavini sína, 
einnig hefur hún lagt áherslu á 
að hafa gott vöruúrval. Eitt af því 
sem Drífa segir að viðskiptavinir 
sínir kunni vel að meta sé að hún 
reynir að vera með gott grænmeti 
og reynir að kaupa það allt í lausu 
og halda pakkningum í lágmarki, 
hefur ekki verið pakkað grænmeti 
í 25 ár hjá henni. Reynir hún 
einnig að fylgjast með því sem 
helst er á döfinni á hverjum 
tíma og sem dæmi má nefna að 
hvorki eru seldar né notaðar 
einnota plastvörur í búðinni og 
mikil áhersla lögð á að flokka 
allt sorp. Ætlar Drífa að halda 
ótrauð áfram í kaupmennskunni 
og er alls ekki hætt. Vildi hún fá 
að koma á framfæri þakklæti til 
viðskiptavina sinna fyrir frábæran 
tíma því án þeirra væri hún 
náttúrulega ekki í þessu. 

þa

30 ára kaupmannsafmæli

HSH fékk fljótustu konu 
Íslands í yfir áratug, Silju 
Úlfarsdóttir, til þess að koma 
vestur á Snæfellsnes 1. - 2. 
maí s.l. með hlaupanámskeið. 
Síðustu ár hefur Silja verið 
með sér hæfðar hlaupaæfingar 
fyrir börn og unglinga til að 
bæta hlaupastíl, hraða, snerpu, 
sprengi kraft og vinna í stefnu-
breytingum og liðleika. 

Fókusinn hefur einnig verið 
á styrktar æfingar, sérstaklega 
meiðsla fyrir byggjandi æfingar, 
ásamt því að læra góðar upp-
hitanir, teygjur og fleira sem 
ungir og efnilegir unglingar 
þurfa að huga að og læra að gera 

rétt. Silja var einnig með opinn 
fyrirlestur í FSN þar sem hún 
fór yfir það sem hún hefur lært 
af sínum ferli sem íþróttamaður 
og sem þjálfari afreksmanna.   
Námskeiðið var vel sótt og það 
voru kátir krakkar og unglingar 
sem lærðu heilmikið um hlaup 
í blíðskaparveðri í Grundarfirði. 
Gaman var að sjá að það voru 
börn og unglingar sem sóttu 
námskeiðið sem æfa hinar 
mismunandi íþróttir, meðal 
annars frjálsar íþróttir, körfu-
bolta og fótbolta. Þetta var 
virki lega skemmtilegt og vel 
heppnað námskeið. 

Hlaupanámskeið 
á Snæfellsnesi

kirkjanokkar.is

Guðsþjónusta í Ingjaldshólskirkju
sunnudaginn 12. maí kl. 14. 

Almennur bænadagur að vori.

Aðalsafnaðarfundur Ólafsvíkursóknar 
verður mánudaginn 13. maí kl. 20 í kirkjukjallaranum.

Aðalsafnaðarfundur Ingjaldshólssóknar 
verður mánudaginn 20. maí kl. 20 í safnaðarheimilinu.

Dagskrá er hefðbundin aðalfundastörf.



Frábær þátttaka var á strand-
hreinsun á Snæ fells nesi um 
helgina. Strand hreinsunar verk-
efnið var hluti af Norræna strand-
hreinsi deginum, en hreinsanir 
voru einnig á tveim öðrum land-
svæðum. 

Á Snæfellsnesi var hreinsað 
á fjórum svæðum í góðu veðri: 
við Grundar kamp í Grundar firði, 
Fúlu vík og nágrenni í Stykkis hólmi 
og á tveim svæðum í Snæfells-
bæ; á Hraunlandarifi við Breiða-
vík og Beruvík í Þjóðgarðinum 
Snæfellsjökli, meðfylgjandi mynd 
tók Guðrún M. Magnúsdóttir  af 
hluta afraksturs hreinsunar í 
Breiðuvík. 

Alls tóku þátt um 100 manns, 
bæði Snæfellingar og gestir, og 
skemmtu sér vel. Gróft áætlað 

var heildarmagn þess rusls 
sem fjarlægt var úr náttúru 
Snæfellsness þennan dag um tíu 
tonn. Mest bar á netadræsum og 
plastbútum, stórum og smáum, 
og var hluti þeirra augljóslega 
búinn að vera lengi úti í 
náttúrunni. 

Ávinningur verkefnisins er 
töluverður og þá sérstaklega fyrir 
fugla og annað dýralíf, en einnig 
fyrir okkur sjálf, ásýnd svæðisins 
og náttúruna. Mikilvægt er að 
við girðum fyrir losun sorps út 
í náttúruna og að við höldum 
áfram að vera dugleg að hreinsa 
landið okkar. Þannig verndum 
við okkar dýrmætu náttúru og 
njótum útivistar betur.

Umhverfisvottun Snæfellsness og 
Svæðisgarðurinn Snæfellsnes

Laugardaginn 4. maí var 
al þjóðlegi strand hreinsunar-
dagur inn. Markmið verkefnisins 
er að vekja athygli á viðfangs-
efninu „plast í hafinu“ og mögu-
legum aðgerðum til úrbóta. Við 
þurfum að endurskoða neyslu 
okkar, flokka og skila rusli. Snæ-
fells nes er í fararbroddi því að 
þar hefur verið unnið skipulega 
að um hverfis málum.

Nemendur skólans taka þátt 
vikuna á undan og eftir 4. maí. 
Nemendur í 7. – 9. bekk, fóru 
í Bug þriðjudaginn 30. apríl. 
Nemendur í 4.-6. bekk hreinsuðu 
nærumhverfi skólans í Ólafsvík. 
Skólinn er í samstarfi við Soropti-
mistaklúbb Snæfellsness, Þjóð-
garðinn og Hótel Búðir við 
hreinsun Búðafjöru. Hafa nem-
endur áttunda bekkjar verið full-
trúar skólans í þessu samstarfi 
í ellefu ár og staðið sig með 
einstakri prýði. Hreinsunin í ár 

fór fram 7. maí, í blíðskaparveðri.
Í tilefni af þessu verkefni 

fengum við lánaður ruslatínur, 
plast  poka og hringi til að halda 
pokunum opnum, hjá Gáma-
þjónustunni og þökkum þeim 
fyrir framtakið. 

Nemendur á Hellissandi eru 
með Krossavíkurfjöru í fóstri. Þeir 
fara þangað á hverju vori og tína 
rusl. Núna í vor fóru nemendur 
úr leikskólanum, verðandi 
nem endur skólans, með fyrstu 
bekkingum og tíndu rusl.

Tvisvar á ári fara nemendur 
Lýsudeildar, ásamt fulltrúa frá 
Umhverfisstofnun, í fjöruna við 
Ósakot að tína rusl en þar hefur 
Umhverfisstofnun afmarkað rann-
sóknarsvæði sem er vaktað reglu-
lega og allt rusl flokkað, talið og 
skráð í samræmi við aðferðafræði 
OSPAR sem er samningur um 
vöktun norðaustur Atlantshafs.

Vel heppnuð 
strandhreinsun

Nemendur GSnb í 
strandhreinsun

Kæru íbúar Snæfellsbæjar!

Undirbúningur er hafinn 
að opnun CrossFit-stöðvar að 
Smiðjugötu 5 á Rifi.

CrossFit er fyrir unga jafnt sem 
aldna og óháð getu. CrossFit 
byggist á ólympískum lyftingum, 
styrktaræfingum, þolæfingum 
og liðleikaþjálfun.

 Við Kristfríður erum báðar 
að útskrifast með BS gráðu 
í íþrótta- og heilsufræði við 
Háskóla Íslands, ég núna í vor 
og Kristfríður í vetur. Ásamt því 
höfum við lokið CrossFit þjálfara 
námskeiði. Leggjum við því ríka 

áherslu á fagþekkingu þegar 
kemur að okkar starfi.

Mikilvægt er að iðkendur sem 
ekki hafa stundað CrossFit áður 
skrái sig á grunnámskeið til að 
ná tökum á grunntækni æfinga.

Skráning er  haf in á 
grunnnámskeið sem haldið 
verður helgina 18.-19. maí nk. 
(sjá auglýsingu á baksíðu)

 Formleg opnun stöðvarinnar 
verður auglýst síðar.

Með sumarkveðju,
Gestheiður Guðrún og 

Kristfríður Rós.

Opnun CrossFit-stöðvar 
í Snæfellsbæ



Knattspyrnudeild Víkings og 
Lands bankinn endurnýjuðu á 
dög unum samstarfssamning 
sinn. Hefur Landsbankinn verið 
öflugur styrktaraðili Knatt-
spyrnu deildar Víkings í mörg 
ár. Hefur samstarfið gengið vel 
og verið báðum aðilum far sælt. 

Það voru þau Þórhalla Baldurs-
dóttir útibússtjóri Lands bankans 
á Snæfellsnesi og Jóhann Péturs-
son formaður knatt spyrnu-
deildar innar sem undirrituðu 
samning inn.

þa

Endurnýjuðu 
samning

Daði Þór Ægisson 2. bekk

Hvernig bækur finnst þér 
skemmtilegast að lesa?   
Óliver Máni

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast?    
Óliver Máni og leðurblöku 
vandræðin

Hver er uppáhaldsbókin þín?     
Heyrðu Jónsi. Óliver Máni og 
Amma Óþekka

Hver er uppáhalds 
rithöfundurinn þinn?   
Sally Rippin og Sue Mongredien

Erik Örn Atlason 6. bekk 

Hvernig bækur finnst þér 
skemmtilegast að lesa?   
Ævintýra og spennubækur 

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast?    
Óvættaför 

Hver er uppáhaldsbókin þín?     
Henri rænt í Rússlandi 

Hver er uppáhalds 
rithöfundurinn þinn?   
Adam Blade sem skrifar 
óvættaförbækurnar

Lestrar hestar vikunnar


