
Undanfarið hefur Stafnafell ehf. 
unnið við jarðvegsframkvæmdir 
við þjóðgarðsmiðstöðina og eru 
þær nú langt komnar. Hafa þær 
gengið mjög vel og Stafnafell staðið 
sig vel í þeim að sögn Krist jáns 
Rafns Harðarsonar ver k efna stjóra 
framkvæmda hjá fram  kvæmda sýslu 
ríkisins. 

Nú á næstunni verður sett í gang 
útboð vegna byggingarinnar sjálfrar 
og má reikna með að fram kvæmdir 
við hana hefjist á haust mánuðum á 

þessu ári að sögn Kristjáns. 
Byggingin sjálf er lágreist bygg

ing sem fellur vel inn í fallegt lands 
lagið á svæðinu. Húsgrunnur ný 
byggingar samanstendur af tveimur 
megin byggingum er tengjast með 
miðrými. Hluti byggingar kragar út 
yfir landi og gerir það bygginguna 
fallega og sér staka í þessu 
landslagi. Húsið er á einni hæð og 
er staðsteypt, með veðurhjúp úr 
cortenstáli.

þa

878. tbl - 19. árg. 23. maí 2019

Þjóðgarðsmiðstöð fljótlega í útboð

Á facebooksíðu Þjóðgarðsins 
Snæ fellsjökuls kemur fram 
að æði gestkvæmt hafi verið í 
gesta stofuna á Malarrifi það 
sem af er maí, m.a. hafa börn af 
öllum skólastigum í Snæfellsbæ 
heimsótt gestastofuna, ýmist í 
útskriftar ferð eða sem hluta af 

göngu ferð. 
Í Salthúsinu á Malar rifi er 

sýning eftir nemendur í Lýsu
hólsskóla. Þann 6. maí komu 
hluti nemenda úr skólanum til 
þess að dytta að og laga til í Salt
húsinu og var myndin tekin við 
það tilefni.

Vinsælt að heimsækja 
Malarrif



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

Glæsileg crossfit stöð opnaði 
um síðustu helgi í Rifi, greinilegt 
var að þörf er á svona stöð þar 
sem að um 40 manns mættu á 
tvö grunnnámskeið í crossfit sem 
haldin voru 18. og 19. maí.

Evert Víglundsson var með nám
skeiðið ásamt þeim Gestheiði og 
Kristfríði sem standa fyrir opnun 
stöðvarinnar, á námskeiðinu var 
farið yfir helstu grunnæfingar 
ásamt fleiru og þátttakendum 
kennt að beita líkamanum rétt 
við æfingar.

Áhugi fyrir grunnnámskeiðinu 
var það mikill að um 20 manns 

voru settir á biðlista og þar sem að 
ekkert var um forföll var ákveðið 
að setja upp nýtt grunnnámskeið 
sem verður um næstu helgi.

Vinkonurnar Gestheiður Guð
rún og Kristfríður Rós eru báðar 
með CrossFit level1 þjálfara
réttindi en að auki er Krist fríður 
með ÍAK einka þjálfararéttindi, 
ásamt að hafa kennt í 4 ár hjá 

World Class sem hóptímakennari 
og sótt ýmis önnur námskeið 
tengt hreyfingu. Hún útskifast 
með B.Sc. í Íþrótta og heilsufræði 
frá Háskóla Íslands í vor en 
Gestheiður mun útskrifast úr 
sama námi í sumar, hún hefur 
að auki kennt og þjálfað ýmis 
hóptíma m.a. fyrir WorldClass og 
sótt ýmis önnur námskeið tengt 

hreyfingu.
Á facebook síðu CF SNB  kemur 

fram CrossFit er fyrir unga jafnt 
sem aldna og óháð getu. CrossFit 
byggist á ólympískum lyftingum, 
styrktaræfingum, þolæfingun og 
liðleikaþjálfun. Allar upplýsingar 
um námskeið og opnunartíma er 
hægt að nálgast á síðunni.

jó

Fjöldi fólks mætti í Crossfit

Nú er farið að styttast í Ólafs
víkur vökuna en hún verður eins 
og kunnugt er dagana 5. til 7. júlí. 

Undirbúningur hefur gengið 
vel og á bara eftir að fínpússa 
dagskrána en hún verður með 
hefðbundnu sniði og flestir 
dagskrárliðir síðustu hátiða á sínum 
stað, t.d hoppukastalar, dorgveiði, 
markaður og ball, sem núna verður 
með hljómsveitinni Stjórninni. 
Þó margt sé hefðbundið þá verða 
alltaf smávægilegar breytingar frá 
ári til árs. Í ár verður bryddað uppá 

ýmsum nýjungum. En Stærsta 
breytingin núna er líklega sú að 
bryggjuballið verður flutt uppí 
sjómannagarð. Þar munum við 
njóta þeirra glæsilegu framkvæmda 
sem þar eiga sér stað um þessar 
mundir.  Trausti Gunnarsson og 
Lena Fleckinger munu stíga þar á 
stokk og skemmta okkur fram eftir 
nóttu í einni samfelldri garðgleði 
(garden party).  

Með von um góða hátið og góða 
skemmtun eins og ávallt! 

Undirbúningsnefndin

Styttist í 
Ólafsvíkurvökuna Sandholt 14 í Ólafsvík

Húsið sem er 80fm er byggt 
úr steypu 1953. Það skiptist i 
forstofu, gang, stofu, tvö 
herbergi, klósett, eldhús, 
þvottahús og geymslu. Við 
húsið er bílskúr byggður 
1968 úr timbri og er hann 
nær ónýtur. Allir gluggar eru 
nýir í húsinu og frárennslis-
lagnir út í götu eru um 

ársgamlar. Húsið er nánast fokhelt og það þarf að klæða það að utan. Húsið stendur á 
góðum stað í bænum. Lóðin er 731fm samkv  þjóðskrá og því möguleikar eru á að 
stækka húsið. 

Verð kr. 7,5 millj.

Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarsson löggilltur fasteignasali á Valhöll sími 588 4477. 
Sýningu annast Pétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is

Valhöll fasteignasala kynnir:



Fyrir skömmu var auglýst 
útboð á lengingu Norðurgarðs 
í Ólafsvík, lengingin nemur 80 

metrum og er í beinu framhaldi 
af núverandi garði eins og sést á 
meðfylgjandi mynd.

Auk lengingar um 80 metra 
þarf að byggja 56 metra langan 
aðkomuveg innan á fremsta 
hluta núverandi garðs og verður 
vegurinn grjótvarinn og látinn 
standa áfram. Þá á að taka upp og 
endurraða enda eldri garðs, auk 
þess verður viti á enda garðsins 
fluttur yfir á enda nýja garðsins.

Mikið efni fer í garðinn enda 
nær hann út í 6 metra dýpi, gert er 
ráð fyrir að 36 þúsund rúmmetrar 

af efni fari í nýja garðinn auk 
þess sem 2.000 rúmmetrar verða 
teknir upp og endurraðað úr 
eldri garðinum. Allt efni í garðinn 
verður tekið í grjótnámu fyrir ofan 
Rif.

Tilboð í verkið verða opnuð 
þriðjudaginn 4. júní n.k. en 
verkinu á að vera lokið eigi síðar 
en 1. desember á þessu ári.

jó

Norðurgarður í Ólafsvík lengdur

SJÓMANNAHÓF
 

SNÆFELLSBÆ
 

 

SKRÁNING Í KEPPNISGREINAR:
VILHJÁLMUR BIRGISSON - 866 2575

BÖRKUR ÁRNASON - 690 0866

KLIFI LAUGARDAGINN 1. JÚNÍ 2019

VEISLUSTJÓRI: SÓLI HÓLM

HLJÓMSVEIT: BANDMENN

RÚTUFERÐIR VERÐA TIL OG FRÁ 
HELLISSANDI OG RIFI

VIÐ ELSKUM SEÐLA
ENGINN POSI Á STAÐNUM

MIÐASALA Í FÉLAGSHEIMILINU KLIFI
SUNNUDAGINN 26. MAÍ KL. 17 - 19

MIÐAVERÐ Á SJÓMANNAHÓF: 10.000 KR.
HÚSIÐ OPNAR KL. 19.15 
OG HEFST BORÐHALD KL. 20.00

SELT VERÐUR INN Á BALLIÐ EFTIR KL. 23.30
MIÐAVERÐ Á BALL: 3.000 KR.
SNYRTILEGUR KLÆÐNAÐUR



Nú nýverið opnuðu tjaldsvæði 
Snæ fellsbæjar á Hellissandi og í 
Ólafs vík. Hefur aðsókn á tjald
svæðin aukist undanfarin ár og 
er stefnt að því að þau verði opin 
að minnsta kosti út september
mánuð. Unnið hefur verið að því 
að bæta þá aðstöðu og þjónustu 
sem í boði er á tjaldsvæðunum 
síðustu ár og aðstaðan til mikillar 
fyrirmyndar. Nú síðast með því 
að bæta salernisaðstöðu og leggja 
rafmagn í það svæði sem uppá 
vantaði á Hellissandi. Einnig var 
tjald stæðið á Hellissandi stækkað 
en jarðvegurinn sem kom upp 
úr grunninum á þjóð garðs mið
stöðinni var notaður til að klára 
stækkunina. Þannig var engu efni 
hent og allt nýtt sem er mjög 
ánægjulegt og umhverfisvænt. 
Í sumar er svo ætlunin að sá í 
flatirnar og vonandi hægt að taka 

þær í notkun næsta sumar. Verður 
gaman að sjá hvernig endanlegt 
útlit tjaldstæðisins á Hellissandi 
mun verða en það er mjög 
vel heppnað en það er á mjög 
skjólsælum stað og byggt upp á 
fallegum stað í hrauninu.

þa

Daníel Áki Gunnarsson 6. Bekk 

Hvernig bækur finnst þér 
skemmtilegast að lesa?
Spennubækur 

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast?
Þokan 

Hver er uppáhaldsbókin þín ?
Þokan eftir Þorgrím Þráinsson 

Hver er uppáhalds 
rithöfundurinn þinn ?
Þorgrímur Þráinsson 

Fanndís Friðriksdóttir 3. Bekk

Hvernig bækur finnst þér 
skemmtilegast að lesa?  
Hulduheima

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast?  
Bold fjölskyldan

Hver er uppáhaldsbókin þín ? 
Hulduheimar 

Hver er uppáhalds 
rithöfundurinn þinn ? 
Rose Banks sem skrifar 
Hulduheima

Lestrar hestar vikunnar

Aflabrögð

Tjaldsvæði bætt og stækkað

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Mjög vel hefur veiðst í Snæfellsbæ 
undanfarið og engin samdráttur 
í heildarafla þar þó heildarafli 
íslenskra fiskiskipa hafi dregist 
saman um 23% í apríl að því er 
fram kom í sjónvarpsfréttum 
Ríkisútvarpsins fyrr í vikunni. Alls 
komu 1361 tonn í 275 tonnum á 
land í höfnum Snæfellsbæjar dagana 
13. til 19. maí. Í Ólafsvíkuhöfn var 
landað 671 tonni í 126 löndunum, í 
Rifshöfn 628 tonnum í 98 löndunum 
og á Arnarstapa 62 tonnum í 51 
löndun. 

Handfærabátarnir eru komnir 
á fullt og lönduðu sumir þeirra í 
tveimur höfnum vegna veðurs þessa 
daga. Í Ólafsvík lönduðu 29 bátar 44 
tonnum í 68 löndunum, Í Rifshöfn 
26 bátar 41 tonni í 63 löndunum og 
á Arnarstapa 20 bátar 34 tonnum í 
47 löndunum. 

Hjá dragnótabátunum landaði 

Magnús SH 95 tonnum í 4, Saxhamar 
SH 91 tonnum í 4, Egill SH 72 
tonnum í 3, Ólafur Bjarnason SH 
67 tonnum í 4, Gunnar Bjarnason 
SH 64 tonnum í 3, Leynir SH 
54 tonnum í 3, Steinunn SH 46 
tonnum í 1, Rifsari SH 32 tonnum 
í 2, Sveinbjörn Jakobsson SH 32 
tonnum í 2, Sigurfari GK 30 tonnum 
í 1 og Guðmundur Jensson SH 13 
tonnum í 1 löndun. 

Hjá litlu línubátunum landaði 
Kristinn SH 50 tonnum í 5, Jónína 
Brynja ÍS 47 tonnum í 5, Særif SH 
43 tonnum í 4, Lilja SH 36 tonnum 
í 5, Bíldsey SH 34 tonnum í 5, Fríða 
Dagmar ÍS 32 tonnum í 4, Guðbjörg 
GK 29 tonnum í 4, Gullhólmi SH 28 
tonnum í 2, Brynja SH 28 tonnum 
í 5, Tryggvi Eðvarðs SH 27 tonnum 
í 5, Geirfugl GK 20 tonnum í 3, 
Stakkhamar SH 16 tonnum í 2, 
Sverrir SH 16 tonnum í 4, Þerna SH 
8 tonnum í 4 og Rán SH 2 tonnum 
í 2 löndunum. 

Hjá stóru línubátunum landaði 
Örvar SH 73 tonnum í 1, Tjaldur 
SH 66 tonnum í 1 og Rifsnes SH 65 
tonnum í 1 löndun. 

Tveir grásleppubátar lönduðu 
þessa daga Signý HU 4 tonnum 
í 2 og Glaður SH 4 tonnum í 4 
löndunum. 

Bárður SH var eini netabáturinn 
sem landaði og landaði hann 19. 
tonnum í 2 löndunum.

þa



Nú er starfsárið hjá okkur í 
félags miðstöðinni Afdrep komið 
að lokum eftir viðburðaríkan 
vetur. Eftir Samfestinginn varð 
heldur rólegra hjá okkur, páskafrí 
og loka vikurnar. Nemendafélag 
FSN gerði þó vel við okkur og bauð 
á Rave ball í Samkomuhúsinu í 
Grundar firði ásamt öðrum félags
mið stöðvum á Snæfellsnesi. 
Böllin hjá NFSN hafa vakið mikla 
lukku undanfarin tvö ár og erum 
við heppin að hafa aðila á svæðinu 
sem vilja og nenna að hafa svona 
fyrir okkur. 

Starfsárið kláruðum við í annarri 
vikunni í maí. Á þriðjudeginum 
hittust krakkarnir í 5. til 7. bekk 

á sáinu þar sem farið var í ýmsa 
leiki og skemmt sér. Í lokin rölti 
svo hópurinn saman yfir á sölu
skála ÓK þar sem allir fengu ís í 
brauði.  Á fimmtudeginum fóru 
ung lingarnir í 8. til 10. bekk í 
rat leik um allan bæ með allskyns 
þrautum sem endaði á Hrauninu 
í pizza veislu.

Við viljum þakka öllum þeim sem 
hafa stundað félagsmiðstöðina 
kærlega fyrir árið og við erum 
strax orðnar spenntar fyrir því 
næsta!

Sigurbjörg og Berglind 

Starfsári Afdreps lokið

OPNUN KALDALÆKS
KALDILÆKUR OPNAR AFTUR LAUGARDAGINN 25. MAÍ KL 20.00

Í TILEFNI ÞESS VERÐUM VIÐ MEÐ TILBOÐ Á BJÓR Á KRANA.

SUNNUDAGINN 26. MAÍ VERÐUR OPIÐ FRÁ 10 - 17 OG ÞVÍ TILVALIÐ 
AÐ KOMA VIÐ Í SJÓMANNAGARÐINUM, SKOÐA FRAMKVÆMDIR Í GARÐINUM 

OG KAUPA SÉR KAFFI OG KRÆSINGAR.

HLÖKKUM TIL AÐ SJÁ YKKUR!

kirkjanokkar.is

Kirkjudagur aldraðra safnaða 
í Snæfellsbæ

verður í Ólafsvíkurkirkju á Uppstigningardag, 
�mmtudaginn 30. maí kl. 14. 



Það að hafa hlutverk er öllum 
mönnum nauðsynlegt. Þar fæst bæði 
virkni og vellíðan.

Samtök um vinnu og verkþjálfun 
heita þessu skemmtilega nafni 
,,Hlutverk”.  Við í Ásbyrgi erum 
hluti af þessum samtökum og nýtist 
það okkur býsna vel. Það að sjá og 
vita hvað fólk aðhefst með svipuð 
verkefni er öllum mönnum hollt.

Hlutverk – samtök um vinnu og 
verkþjálfun og Öryrkjabandalagið 
stóð nýverið fyrir ráðstefnu 
um atvinnumál fyrir fólk með 
skerta starfsgetu. Ráðstefnan bar 
yfirskriftina ,,Allskonar störf fyrir 
allskonar fólk”. Þetta er svo einfalt 
við erum öll allskonar og þurfum 
því allskonar störf.

Málið er að bera virðingu hvort 
fyrir öðru og mæta fólki þar sem 
það er statt.

Það getur enginn allt en allir geta 
eitthvað.

Í litlum samfélögum eins og okkar 
eru atvinnumál fólks með skerta 
starfsgetu oft einfaldari þar sem 
návígið gefur okkur oft tækifæri. En 
að sama skapi geta málin líka orðið 
býsna flókin vegna návígis.

Á þessari ráðstefnu kom fram að 
minni hluti þeirra sem starfa á vinnu 
og verkþjálfunarstöðum hafa líka 
vinnu út í öðrum fyrirtækjum.

Í Ásbyrgi starfa 17 einstaklingar 
í mismiklu starfshlutfalli allt eftir 
ástæðum hvers og eins.

Þeir sem eru með skerta starfs
getu eru öll í vinnu í öðrum fyrir
tækjum líka og sumir í fleiru en einu. 
Ásbyrgi er ungur vinnustaður sem 
hefur vaxið og þróast nokkuð hratt. 
Starfsemin hófst í ágúst 2012 og 

byrjuðu þá aðeins fjórir starfsmenn.
Ég er mjög stolt af því starfi sem 

fram hefur farið í Ásbyrgi. Og tel 
að hluti af okkar velgengni sé að 
okkur hefur tekist að vera virk og 
sýnileg í samfélaginu og á þann hátt 
fengið bæjarbúa með okkur. Við sem 
störfum á staðnum erum ein heild, 
allir jafnir. Ekki þessi aðskilnaður 
við og þið.

Starfsmannafundir eru 1x í viku 
og eru fyrir alla starfsmenn. En 
þó svo að allir séu með vinnu út 
í öðrum fyrirtækjum líka þá þarf 
stundum að skapast svigrúm til að 
breyta um starf. Öllum er hollt og 
gott að læra nýja hluti.

Í nýjasta blaði Þroskahjálpar er 
kynning á vinnustöðum fyrir fólk 
með skerta starfsgetu.

Ég vil nýta þetta tækifæri og 
þakka starfsmönnum Póstsins fyrir 
samstarfið. Bæði núverandi og ekki 
síst þeim sem gaf okkur tækifæri 
í byrjun. Það er nefnilega þannig 
að tveir starfsmenn úr Ásbyrgi 
mæta í Póstinn alla daga og búnir 
að gera það síðan í október árið 
2012. Þessir starfsmenn hafa leyst af 
í öllum störfum hjá Póstinum nema 
stöðvarstjórann. Já geri aðrir betur. 
Það er ekki létt verk að bera út póst 
í stóra sunnan í Grundó. Það þarf 
nagla í verkið.

Já við erum svo sannarlega góð í 
mörgu. Við þurfum bara tækifæri. Að 
lokum vil ég þakka öllum sem lagt 
hafa okkur lið á einn eða annan hátt.

Nú tekur við nýr kafli í sögu 
Ásbyrgis þar sem flutningur stendur 
fyrir dyrum að Aðalgötu 22.

Með sumarkveðju, 
Hanna Jónsdóttir

Allskonar störf fyrir allskonar fólk

Skólabraut 3 Hellissandi 
Einbýlishús sem er 81,2fm auk 
bílskúrs 24,2fm og því alls 
106fm. Íbúðin skiptist í forstofu, 
þvottahús, hol, eldhús, baðher- 
bergi, stofu og tvö herbergi. 
Parket er á holi, stofu og her- 
bergjum en á eldhúsi og for- 
stofu er dúkur. Húsið lítur vel út  
utan sem innan. Góð geymsla og 
miðstöðvarrými er í kjallara. 

Húsið er á mjög góðum stað þe stutt frá sjónum og það er klætt að utan með 
plastklæðningu sem lítur vel út. Bílskúrinn er einnig klæddur með plasti og í honum 
er gry�a. 

Ásett verð kr. 14,3 millj.

Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarsson löggilltur fasteignasali á Valhöll sími 588 4477. 
Sýningu annast Pétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is

Valhöll fasteignasala kynnir:

Þann 9. maí síðastliðinn var 
aðalfundur félagsins haldinn og 
þá var ný stjórn kosin til eins 
árs.  Þorsteinn Björgvinsson 
eða Steini “gun” eins og flestir 
þekkja hann ákvað þá að gefa 
ekki kost á sér til áframhaldandi 
stjórnarstarfa eftir 32 ára 
stjórnarstarf, en Steini var einn 
af stofnendum félagsins og hefur 
setið í stjórn félagsins allar götur 
síðan. 

Það voru því ákveðin tímamót 

þegar hann ákvað að gefa ekki 
kost á sér áfram en hann vildi gefa 
öðru fólki kost á að bjóða fram 
starfskrafta sína.  Steini mun þó 
halda áfram að starfa með okkur 
og vera virkur félagsmaður eins 
og hann sagði sjálfur. 

Við þökkum Steina fyrir 
óeigingjarnt starf í þágu félagsins 
undanfarna þrjá áratugi, en 
Steini hefur starfað fyrir félagið 
af hjarta og sál og alltaf látið hag 
félagsins vera í forgangi.

Steini „Gun“ 
lætur af störfum



Eins og alltaf var árið við burðar
ríkt á knattspyrnu vellinum hjá 
Víkingi Ó. Yngstu flokkar félagsins 
tóku þátt í fjölmörgum mótum 
á árinu og gáfu stærri liðum 
frá Reykjavíkursvæðinu ekkert 
eftir. Fimmti flokkur karla stóð 
sig frábærlega í sumar og gerði 
sér lítið fyrir og komst alla leið 
í úrslitakeppni Íslandsmótsins 
og vann marga frækna sigra í 
leiðinni. 5. flokkur kvenna tók 
einnig þátt í Íslandsmótinu sem 
og 3. flokkur kvenna og 4. flokkur 
karla. Í öðrum flokki karla og 
kvenna voru liðin í samstarfi við 
önnur félög. 2. flokkur kvenna 
tefldi fram sameiginlegu liði með 
Aftureldingu og Fram en 2. flokkur 

karla spilaði með Aftureldingu. 
Eins og áður voru það Ejub 

Purisevic og Suad Begic sem sáu 
um þjálfun drengjaliða en hjá 
stelpunum voru það Tomasz Luba 
og Selma Pétursdóttir sem sáu um 
þjálfunina.

Á heildina litið var árið gott 
hjá meistara flokki karla í knatt
spyrnu. Eins og áður voru tölu
verðar mannabreytingar hjá 
liðinu á milli ára. Fjórir leik
menn sem léku með Víkingi 
árið 2017 sömdu við önnur lið 
í Pepsídeildinni og fjölmargir 
erlendir leikmenn snéru aftur til 
síns heima. Í staðinn komu þó 
öflugir menn sem stóðu vaktina 
með prýði. Liðið var í toppbaráttu 

í deildinni meira og minna allt 
mótið og fór til að mynda í 
gegnum tímabil þar sem liðið 
lék 11 leiki án þess að tapa. Að 
lokum var það hlutskipti liðsins 
að enda í 4. sæti deildarinnar 
og teljum við að allir sem að 
liðinu koma geti vel við unað. 
Einn merkilegasti dagur ársins 
fyrir Víking Ó. og í raun allan 
Snæfellsbæ var 13. júní 2018 þegar 
nýr og glæsilegur gervigrasvöllur 
var formlega tekinn í notkun.  
Völlurinn kemur til með að vera 
bylting í iðkun knattspyrnu á 
svæðinu. Áður fyrr gátu iðkendur 
félagsins einugis æft innanhús 
á dúk yfir vetrartímann en 
gervigrasvellinum er ætlað að 
breyta því. Þá erum við strax farin 
að sjá hversu vel völlurinn getur 
nýst okkur en leikið var í yngri 
flokkum á Faxaflóamótinu hér í 
Ólafsvík í desember. Það hefur 

ekki verið hægt áður.
Frjálsar íþróttir eru orðnar 

fastur liður af íþróttastarfinu 
í Ólafsvík og eru æfingarnar 
alla jafna vel sóttar. Eva Kristín 
Kristjánsdóttir hefur undanfarin 
ár séð um æfingarnar en hún tók 
sér veikindaleyfi seinni hluta árs 
2018 og Margrét Sif Sævarsdóttir 
stóð vaktina í fjarveru hennar. Eva 
Kristín er nú mætt tvíefld til leiks 
á ný og þjálfar börnin í frjálsum 
íþróttum.

Krakkarnir í frjálsum hafa 
jafnan keppt á jólamóti HSH og 
farið einu sinni á ári í æfingabúðir. 
Sökum þess að ekki fannst 
sundþjálfari var ekki boðið 
upp á sundæfingar á fyrri hluta 
ársins 2018. Á haustdögum 
varð breyting á þegar Bryndís 
Guðrún Kristjánsdóttir var ráðin 
sundþjálfari. Undir hennar 
handleiðslu hafa sundæfingar 
gengið vel og börnin hafa tekið 
umtalsverðum framförum. 
Stefna félagsins er að styrkja 
enn frekar sundstarfið á næstu 
misserum og taka þátt í mótum. 
Þann 7. október var haldið upp 
á 90 ára afmæli félagsins með 
afmælisveislu í íþróttahúsinu. 
Aðaláherslan var lögð á yngstu 
kynslóðina og var boðið upp á 
hoppukastala fyrir börnin. Síðan 
var boðið upp á afmælisköku og 
kaffi. Afmælið var nokkuð vel sótt 
og var gaman að sjá hversu margir 
sáu sér fært að mæta.

Allar upplýsingar koma úr 
ársskýrslu Víkings/Reynis

Kynning HSH á UMF Víking/Reyni
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Reiðhjól, 
pumpur, hjálmar, 

lásar ofl. frá

Útivistarfatnaður frá
Didriksons og Viking

Hátalarar á pallinn 
frá Bose og Sony

SUMARIÐ ER KOMIÐ HJÁ OKKUR


