
Það eru spennandi tímar fram
undan hjá Golfklúbbnum Jökli 
en vinna við nýjan og glæsilegan 
golfvöll hófst í sumar. Verður nýi 
völlurinn staðsettur á Rifi og er 
vallarstæðið einkar glæsilegt og 
áhugavert. 

Á dögunum unnu félagsmenn í 
klúbbnum við uppbyggingu á vell
inum. Stefnan er tekin á að spila á 
vellinum eftir þrjú ár en að sögn 
Jóns Bjarka Jónatanssonar væri 
það bjartsýni en samt sem áður 
stefnan. Áhugi á golfi á svæðinu 
hefur aukist og þá sérstaklega 
hjá konum sem hefur fjölgað í 
sportinu undanfarið. 

Snæfellsbær er þessa dagana 
að leggja vatnslögn að þeim stað 

þar sem skálinn verður. Er það B. 
Vigfússon sem sér um þá vinnu. 

Á vellinum mun verða háþróað 
vökvunarkerfi. 

Á  dögunum sáu meðlimir 
klúbbs  ins um að sá í grínin og 
bera á þau áburð ásamt því að 
settir voru á þau spírunardúkar, 
það eru einmitt spírunardúkarnir 
sem sjást svo vel á loftmyndinni 
og gefa einhverja hugmynd 
um hvar grínin verða. Verður 
spennandi að fylgjast með þessari 

góðu uppbyggingu sem mun án 
efa blása enn meira og betra lífi í 
golfíþróttina á svæðinu. 

Þess má einnig geta að klúbb
urinn opnaði fyrr í vor glæsilega 
aðstöðu í gamla frystihúsinu á 
Hellis sandi. Þar er meðal annars 
gólf hermir og púttvöllur og eru 
allir velkomnir er einhver er á 
svæðinu.

þa
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Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Golfvöllur verður til við Rif



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

Akraborg rekur tvær niður
suðu verksmiðjur á Vesturlandi, 
eina í Ólafsvík og aðra á Akranesi 
og hefur mikið verið að gera 
undanfarin misseri í starfstöð 
verk smiðjunnar í Ólafsvík. 

Fyrr á þessu ári var gerð sú 
breyt inga á verksmiðjunum að 
ein af vinnslu línum fyrirtækisins á 
Akra nesi var færð til Ólafsvíkur til 
að auka af kasta getu þar.  Aðspurð 
sagði Anna Rodziewicz, nýráðin 
rekstrar stjóri í Ólafsvík að sú 
ákvörðun hafi verið tekin í miðju 
Covid fárinu í vor að  „í stað þess 
að draga úr starfsemi var ákveðið 
að bæta í fjárfestingu og koma upp 
viðbótar vinnslulínu á svæðinu. 
Með þessari tæknivæðingu bætum 
við vinnuaðstöðu starfsfólks og 
tvöföldum afköstin á staðnum.” 
Sagði Anna einnig að tilgangurinn 
með þessari breytingu væri  „ 
að halda störfum á staðnum og 
fullri starfsemi og tryggja að það 
hráefni sem fellur til á svæðinu 
sé unnið innan samfélagsins, í 
stað þess að flytja það annað til 
vinnslu. Með þessum breytingum 
höfum við verið að fá töluvert af 
hráefni  annars staðar af landinu 
sérstaklega yfir sumar og haust

mán uðinna. 
Á myndinni eru þau Anna 

Rodziewicz, rekstrarstjóri ásamt 
Óla Olsen fráfarandi rekstrarstjóra 
sem fer til starfa hjá Lýsi. 

þa

Breytingar hjá Akraborg

Laugardaginn 05. september 
mun fara fram maraþon og upp
skeru hátíð hjá yngri flokkum í 
knattspyrnu innan Snæfellsnes
samstarfsins. 

Maraþonið verður sett upp 
með öðru sniði en, hefst það 
kl.10:00 og stendur til 22:00 
laugardaginn 5. september. 
Yngri flokkarnir 8., 7., og 6. fl. 
mæta kl.10:00 til 15:00 og spila 
knattspyrnu í 5 klukkustundir. 
Uppskeruhátíð og pizzaveisla 
verður fyrir yngri hópinn að 
loknu maraþon. Eldri flokkarnir 
5., 4., og 3. fl. mæta kl.15:00 til 
22:00 og spila í 7 klukkustundir, 
að maraþoni loknu verður 
uppskeruhátíð og pizzaveisla. 
Í heildina spila allir flokkar 
12 klukkustundir til styrktar 
Snæfellsnessamstarfsins. 

Þegar uppskeruhátíð er lokið 
hafa iðkendur formlega farið upp 
um ár í sínum flokk eða upp um 
flokk í knattspyrnu. Maraþonið 
og uppskeruhátiðirnar fara fram 
í íþróttahúsi Snæfellsbæjar og 
eru ætlaðar öllum iðkendum í 
knattspyrnu frá Snæfellsnesi.

Snæfellsnessamstarfið mun 
senda valkvæða greiðsluseðla í 
heimabanka til allra iðkenda í 
fótbolta uppá 3.500 kr. en þessir 
styrkir fara m.a. í launagreiðslu 
til þjálfara sem fylgja iðkendum 
á leiki og mót, við niðurgreiðslu 
á Snæfellsnesmótinu o.fl. 
þætti. Stefnt er á að halda 
Snæfellsnesmótið árlega en 
er það ætlað iðkendum innan 
Snæfellsnessamstarfsins.

Hægt er að styrkja Snæ fells
nessamstarfið með frjálsu fram
lagi inn á eftirfarandi reikning:

Kt. 6201695289 og 
Rkn. 01910570370

Kveðja
Stjórn og framkvæmdastjóri 

Snæfellsnessamstarfsins

Maraþon og uppskeru
hátíð knattspyrnu 

yngri flokka

Opið hús verður að Bárðarás 3 Hellissandi 
laugardaginn 22. ágúst á milli kl 16.00 og 17.00.

 
Allar upplýsingar um húsið verða á staðnum.

Valhöll fasteignasala kynnir:

OPIÐ HÚS



Aflraunakeppnin Sterkasta 
kona Íslands 2020 fór fram 15. 
ágúst síðastliðinn á Akureyri. 

Snæfellsbæingar áttu fulltrúa í 
keppninni en Hugrún Ýr Sigurðar
dóttir er fædd og uppalin í Ólafs
vík. Hugrún var að taka þátt í sínu 
fyrsta móti í aflraunum um helgina 
en hún hefur stundað Crossfit af 
krafti í 3 ár. Stífar æfingar hafa 
greinilega skilað sér því hún 
landaði 3. sæti í flokki kvenna 
undir 82 kg. Níu konur tóku þátt 
í mótinu í ár og endaði Hugrún 
í 4. sæti yfir heildina. Keppt var 
í réttstöðulyftu, náttúru steina
hleðslu, drumbalyftu, bónda
göngu með grind og sand poka
hlaupi en Hugrún vann í þeirri 
grein. Aðspurð segir Hugrún Ýr 
að henni þyki skemmtilegt að 
prófa nýja hluti og hafði gaman 
af að taka þátt í mótinu. 

Á meðfylgjandi mynd má sjá 
Hugrúnu á verðlaunapalli í 
sínum flokki, að vonum stolt af 
árangrinum.

sj

Sterkasta kona Íslands

Grunnskóli Snæfellsbæjar verður settur mánudaginn 24. ágúst. 
Fer skólasetning fram í sölum starfstöðvanna og síðan hitta nemendur umsjónarkennara sína. 

Nemendur mæta:
Kl. 10:00 í 5.-7. bekk í Ólafsvík 
(skólabíll fer frá Hellissandi kl 9:40).

Kl 11:00 í 8.-10. bekk í Ólafsvík 
(skólabíll fer frá Hellissandi kl 10:40).

Kl. 12:00 í 2.-4. bekk á Hellissandi 
(skólabíll fer frá Ólafsvík i kl 11:40).
Skólabíll leggur af stað frá skóla að loknum skólasetningum.

Kl 14:00 í 1.-10. bekk á Lýsu 
(þeir sem vilja nýta skólabíla ha� samband við skólabílstjóra).

Nemendur og forráðamenn 1. bekkjar, verða boðaðir í viðtöl til umsjónarkennara.

Skóli hefst samkvæmt stundaskrá þriðjudaginn 25. ágúst. 
Nemendur og forráðamenn geta nálgast stundatö�ur inn á Mentor.

Skólastjóri

Skólasetning 
Grunnskóla Snæfellsbæjar



- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Bílar eldast misvel og á meðan 
sumar tegundir virðast falla í dá 
um leið og ábyrgð fellur úr gildi 
þá eru aðrar tegundir sem endast 
í áratugi, þetta er þó misjafnt þar 
sem líklega er hægt að lenda á 
„mánudagseintaki“ frá öllum bíla
fram leiðendum.

Ein þeirra bílategunda sem 
endast mjög vel er Subaru Legacy, 
margir bílar af þeirri tegund eru 
enn í ökuhæfu ástandi þó að þeir 
hafi komið á götuna um og fyrir 
árið 2000. 

Subaru Legacy sem var fyrst 
skráður í maí árið 2000 er í eigu 
Jóns Þórs Sigurðssonar í Ólafsvík, 
bíllinn er því orðinn 20 ára og 
þremur mánuðum betur, hann 
hefur ekki staðið óhreifður inni í 
bílskúr frá því að hann var skráður 
því að búið er að aka honum 

607.000 km.
Jón sagði í viðtali við Jökul 

að hann hafi ekki þurft að hafa 
mikið fyrir bílnum frá því að hann 
eignaðist hann árið 2010, ekkert 
hafi verið átt við vél eða skiptingu, 
ef frá er talið tímareimaskipti og 
vatnsdæla. Bíllinn hefur fengið 
eðlilegt viðhald og skipt hefur 
verið um helstu slitfleti þegar 
þurfa þykir, Jón sagði að á döfinni 
sé að skipta um pakkningu í 
bílnum því að hann hafi orðið 
var við örlítið olíusmit.

Subaruinn hans Jóns á örugg
lega eftir að þjóna honum lengi 
því að dæmi er um Subaru Legacy 
í Svíþjóð sem búið er að aka yfir 1 
milljón kílómetra, þar af 960.000 
án þess að skipt væri um vél eða 
sjálfskiptingu.

jó

Lífseigur Subaru

INNRITUN FYRIR 
HAUSTÖNN 2020

Innritun í skólavistun Tónlistarskóla Snæfellsbæjar fyrir haustönn 2020 
fer fram í Ólafsvík frá 19. ágúst til 26. ágúst. Umsóknum skal skilað á 
skrifstofu skólans að Hjarðartúni 6. Einnig er hægt að hringja í síma 
433-9928 eða senda tölvupóst: tonlistarskoli@snb.is 
Nemendur sem eru að ljúka árið 2020 þurfa að staðfesta áframhaldandi 
skólavistun fyrir haust 2020, og ef breytingar eru á hljóðfæranámi.   
Kennsla hefst n.k. miðvikudaginn 26. ágúst.

Samningur skal gerður við nemendur og forráðamenn um hljóðfæraleigu, 
þar sem m.a. eru skilmálar um meðferð hljóðfæra.

Hálft nám reiknast sem 60% af fullu gjaldi.

Í þeim tilvikum sem systkini yngri en 18 ára stunda nám við skólann skal 
veittur systkinaafsláttur.  Systkinaafsláttur skal nema 25% fyrir annað 
systkini og 50% fyrir þriðja systkini.  Afslátturinn reiknast ávallt af ódýrasta 
náminu.
Systkinaafsláttur á eingöngu við um systkini, ekki frændsystkini, þó svo 
lögheimili og greiðandi sé sá sami.

A.T.H.
Við innritun hefur forráðamaður skuldbundið sig, að greiða skólagjöld út 
önnina.   

Gjaldskrá Tónlistarskóla Snæfellsbæjar má �nna á vefsíðu Snæfellsbæjar.    

  Bestu kveðjur
                  Skólastjóri Tónlistarskóla Snæfellsbæjar

Auglýsingaverð 
í Jökli

Heilsíða  34.440 +vsk

Hálfsíða. 24.570 +vsk

1/4 úr síðu   14.595 +vsk

1/8 úr síðu 11.340 +vsk

1/16 úr síðu   8.505 +vsk



Það er óhætt að segja að síðasta 
helgi hafi reynst meistaraflokks 
knattspyrnuliðum á Snæfellsnesi 
nokkuð erfið. Bæði Snæfell og 
Víkingur Ó. máttu þá þola slæm 
töp.

Það hefur lítið gengið hjá 
Snæfelli í 4. deildinni í sumar 
og það breyttist ekki þegar liðið 
tók á móti KFR um helgina. 
Gestirnir úr KFR léku á alls oddi 
og unnu að lokum 130 sigur. 
Mikill mannekla er í liði Snæfells 
margir gamalreyndir menn hafa 
neyðst til að taka fram skóna. Sá 
elsti, Þröstur Ingi Auðunsson, er 

fæddur árið 1965 og því á 55. 
aldursári. Meðfylgjandi mynd 
er frá því að Snæfell tók á móti 
Kormáki/Hvöt fyrr í sumar.

Víkingur Ó. tapaði svo gegn 
Þrótti um helgina. Fyrirfram 
þóttu Víkingar líklegri enda hafði 
Þróttur ekki unnið leik í sumar. 
Það breytist hinsvegar um helgina 
og Þróttur vann 21 sigur. Harley 
Willard skoraði mark Víkinga en 
liðið er í 10. sæti deildarinnar, 
einu sæti fyrir ofan fall.

Um var að ræða fyrsta leik 
Víkings Ó. eftir að liðið kom úr 
sóttkví.               þhh

Tvö slæm töp

Skáknámskeið 
 
Skáknámskeið fer fram dagana 22. og 23. ágúst næstkomandi í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar. 
Kennari á námskeiðinu er fyrrum landsliðsþjálfari Ástralíu í skák, Birkir Karl Sigurðsson, 
margfaldur Íslandsmeistari og fyrrverandi heimsmeistari ungmenna í skák. Birkir Karl er 
með skákkennararéttindi frá Alþjóðlega skáksambandinu FIDE. Námskeiðið er fyrir alla 
áhugasama en gott er að kunna mannganginn í skák.  

Þátttökugjald er 3.500 kr. 
 
Dagskrá námskeiðsins er eftirfarandi:  

Laugardagur 22. ágúst 
10:00-13:00 1.-4. bekkur 
13:00 – 16:00 5.-10. bekkur 

Sunnudagur 23. ágúst 
10:00 – 13:00 1.-4. bekkur 
13:00 – 16:00 5.-10. bekkur 
 
 

Skráning á námskeiðið á laufey@snb.is. fyrir 21. ágúst 
Með fyrirvara um lágmarksfjölda. 

 
 

 

Listasýning Emilíu Bjargar 
sem staðið hefur í Útgerðinni 
í Ólafsvík frá 7. júlí hefur 
verið framlengd. Áætlað var 
að sýningin myndi standa yfir 
verslunarmannahelgina en 
tekið var ákvörðun um að leyfa 
henni að standa lengur og hefur 

Emilía bætt við fleiri verkum í 
sýninguna. Eins og áður eru 
verkin hennar til sölu og um að 
gera fyrir þá sem ekki hafa kíkt 
á sýninguna að gera sér ferð í 
Útgerðina.  

sj

Framlengja sýningu



Stelpurnar í 5. flokki kvenna 
í knattspyrnu hjá Snæ fells nes
samstarfinu hafa átt frábæra kepp
ni í sínum riðli Íslandsmótsins í 
sumar, stelpurnar eru í 1. sæti í 
sínum riðli.

Alls hefur liðið spilað átta leiki 
í sínum riðli og uppskeran varð 
sex sigrar, eitt jafntefli og eitt tap. 
Liðið á einn leik eftir í riðlinum 
og vinnist hann munu stelpurnar 
næst fara í umspilsleik um sæti í 
úrslitakeppni 5. flokks.

Á meðfylgandi mynd má sjá 
hluta af liðinu eftir seinasta leik í 
riðlinum en á myndina vantar þær 
Birgittu, Brynju og Melkorku.

þhh

Frábært sumar hjá stúlkunum í 5. flokki

Jökull Bæjarblað

steinprent@simnet.is

436 1617

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að 
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.

Það er í lagi að skila fyrr.

Upplýsingar um auglýsingaverð 
á www.steinprent.is

Nú er sumarið að taka enda 
og skólarnir að byrja aftur. 
Nýnemadagurinn var haldinn 
í Fjölbrautaskóla Snæfellinga 
þriðjudaginn 18. ágúst síðast
liðinn. Þá voru nýnemar boðnir 
velkomnir og kynntir fyrir 
kennsluháttum í nýjum skóla. 

Stökkið úr grunnskóla yfir í 
framhaldsskóla er stórt og ekki 
eru aðstæður að auðvelda fyrir 
nem endum í ár. Nýjar reglu
gerðir frá Heilbrigðisráðu neyt
inu segja til um að í framhalds 
og há skólum sé heimilt að hafa 
1 metra á milli einstaklinga án 
þess að krafa sé gerð um grímu
notkun. Með þessa reglugerð 

að leiðarljósi geta skólar hafið 
skólastarf aftur eftir sumarfrí 
en ljóst er að skólahald verður 
ekki með hefðbundnum hætti. 
Til að virða 100 manna fjölda
tak markanir og 1 metra nándar
regluna verður ekki möguleiki 
fyrir skólann að hýsa alla nem
endur í einu. FSN hefur ekki 
gefið út nánari útfærslu á því 
hvernig skólastarfi verður háttað 
í vetur en búast má við ein hvers
konar samblandi af staðnámi og 
fjarnámi.

Meðfylgjandi mynd er fengin 
af facebooksíðu FSN.

sj

Nýnemadagur 
í FSN 

kirkjanokkar.is

Guðsþjónusta 
í Ólafsvíkurkirkju

sunnudaginn 23. ágúst kl. 11. Fermt verður í athöfninni.



Ný tímtafla U.M.F. Víkings/ 
Reynis tekur í gildi mánudaginn 
24. ágúst, sömu viku og 
grunnskólinn tekur til starfa. 

Fyrstu tvær vikurnar eru 
ætlaðar fyrir iðkendur til að 
spreyta sig áfram í hinum ýmsu 
íþróttagreinum og finna hvað 
er við sitt hæfi, því er ekki gjald 
fyrir þessar tvær vikur í prufu eða 
frá 24.0804.09. Ef barnið þitt 
vill halda áfram í greininn sem 
það hefur verið að sækjast í skal 
skrá inn á Nóra, en farið er inn 
áheimasíðu ungmennafélagsins 
til að skrá. Hægt er að skrá barnið 
sitt fyrr í greinina eða þegar ný 
tímatafla tekur í gildi. Iðkendur 
munu fá minnismiða heim vikuna 
07. ágúst til að minna á skráningu 
í íþróttagrein/ar. 

COVID hefur haft mikil áhrif á 
starfsemi ungmennafélagsins líkt 
og annars staðar t.d. hvað varðar 
æfingar o.fl. Við munum fylgja 
öllum þeim sóttvarnareglum sem 
verða settar fram vegna COVID. 
Því er mikilvægt að foreldrar og 
forráðamenn hafi í huga að það 
gæti orðið breytingar á tímatöflu 
vegna faraldursins og að ekki er 
í boði að fara inn í sal og fylgjast 
með æfingum.

Við munum bjóða upp á sömu 
íþróttagreinar og voru í fyrra, en 
höfum þó bætt við körfubolta 
fyrir iðkendur í 6.10. bekk. 
Körfuboltinn er í samstarfi við 
Snæfell og ef farið verður á mót þá 
er keppt undir merkinu Snæfell 
með Stykkishólmi. Einnig heldur 
samstarfið áfram í knattspyrnu 
innan Snæfellsnessamstarfsins 
og fara iðkendur sem æfa 
knattspyrnu upp um flokk eftir að 
maraþonið og uppskeruhátiðin 
hefur átt sér stað helgina 05.
06. ágúst. Því er mikilvægt að 
iðkendur haldi áfram að mæta 
með þeim flokk sem þau æfðu í 
sumar og mæta ekki á æfingar hjá 
öðrum flokk, ef það á við, fyrr en 
mánudaginn 07. ágúst en þá hafa 
iðkendur á eldra ári færst upp 
um flokk. Hægt er að sjá þann 
flokk sem iðkandi á að vera í inn 

á heimasíðu og facebooksíðu 
Snæfellsnessamstarfsins. 

Við hlökkum til að byrja aftur 
eftir sumarið!

Með kveðju
Kristfríður Rós Stefánsdóttir

Framkvæmdastjóri
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Útibú Borgarnesi 440 2390 | borgarnes@sjova.is
Umboðsmaður Ólafsvík 436 1617 | kristjanah@sjova.is

Endurgreiðsla
einu sinni á ári

Á hverju ári geta tjónlausir viðskiptavinir  
okkar fengið endurgreiðslu.


