
Glöggir hafa kannski tekið 
eftir hópum hjólreiðafólks 
þjóta um vegi Snæfellsness 
síðastliðinn laugardag. Um var 
að ræða Jökulmíluna 2021, 
bikarmót í götuhjólreiðum á 
vegum Breiðabliks. Bæði ræsing 
og endamark var í Grundarfirði 

svo keppendur mótsins náðu 
að njóta náttúrufegurðarinnar á 
nesinu á meðan keppninni stóð. 
Alls voru 124 keppendur skráðir 
til leiks sem kepptu í átta flokkum 
og voru vegalengdirnar sem 
hjólaðar voru 161 km, 108 km, 
72 km og 43 km. Snæfellsnesið 

er tilvalinn vettvangur fyrir slíka 
keppni vegna hringvegsins, 
enda ekki fyrsta og ekki síðasta 
skiptið sem íþróttafólk spreytir 
sig á svæðinu. Meðfylgjandi mynd 

tók Hákon Davíð Halldórsson af 
hópi keppenda á endaspretti við 
markið í Grundarfirði.
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Sími: 436 1212

 

 

Jökulmílan 2021 um Snæfellsnes

Prentsmiðjan Steinprent verður lokuð 
vegna sumarleyfa frá 14. til og með 25. júní

Þeir sem þurfa aðstoð eða upplýsingar 
vegna trygginga er bent á síma 

440 2390 og 440 2000

Bæjarblaðið Jökull heldur áfram að koma út 
til 1. júlí en þá ferð útgáfan í frí til 12. ágúst.

SUMARFRÍ



Laugardaginn síð ast lið inn, 5. 
júní afhentu ætt ingjar Berg þórs 
Kristins sonar og Friðþjófs Hall
dórs Jóhannssonar Snæfellsbæ 
granítbekk að gjöf til um hirðu 
og varðveislu um ókomin ár. 

Bekkinn gaf fjöl skyldan til 
minningar um frændurna tvo. 
Þann 4. júlí næstkomandi verða 
komin 50 ár frá því þeir létust 
í hörmulegu slysi í Rifsósnum 
og var það mikið áfall fyrir 
fjölskylduna og bæjarfélagið í 
heild. Er þessi bekkur falleg leið 
til að heiðra minningu þessara 
drengja. 

Myndina tók Kristinn Steinn 
Traustason

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

Gáfu bekk til minningar um frændur

Snæfellsbær   |   Klettsbúð 4   |   433 6900   |   snb.is 

Viltu gera eitthvað spennandi í sumar?

Menningarnefnd Snæfellsbæjar auglýsir eftir umsóknum um 
örstyrki til menningarverkefna í Snæfellsbæ sumarið 2021.

Veittir verða fjórir styrkir kr. 40.000.- hver til tónleikahalds, 
listasýninga, útgáfu eða annarra verkefna sem styðja við lista- 
og menningarstarf í Snæfellsbæ, íbúum til heilla.

Umsóknir, ásamt greinargerð um verkefnið, sendist
á netfangið menningarnefnd@snb.is.

Umsóknarfrestur er til 17. júní 2021. 
Styrkir verða afhentir 20. júní.

Auglýst eftir umsóknum
um örstyrki til menningar-
verkefna í Snæfellsbæ

Í ávarpi Hrafnhildar Hall
varðs dóttur skólameistara FSN 
við út skrift kom meðal annars 
fram að „kennsla á Covid 
tímum hefur gengið mjög vel 
í FSN. Nemendur og kennarar 
búa yfir mikilli færni í fjarnámi. 
Haustönn 2020 hófst með því 
að nemendur voru þjálfaðir 
og undirbúnir fyrir Teams 
kennslu/fjarkennslu ef til þess 
kæmi að skólanum yrði lokað. 
Þegar reglugerð um takmörkun 
á skólastarfi var breytt þannig 
að nemendur gátu ekki allir 
verið í skólanum á sama tíma 
voru starfsfólk og nemendur vel 
undirbúið fyrir Teams kennslu. 

Starfsfólk FSN er búið að 
standa sig með mjög vel í 
baráttunni við Covid og að lifa 
með Covid. Kennarar hafa kennt 
á Teams og reyndist það mjög 
auðvelt mál. Fjarnemendur 
fundu engan mun á kennslu 
á Covid tímum og Það er líka 
einstaklega gaman að segja frá 
því að  niðurstöðu rannsóknar 
á líðan framhaldsskólanemenda  
frá Rannsóknum og greiningu 
leiddu í ljós að FSN kemur 
frábærlega út. Nemendum hefur 
liðið ótrúlega vel þrátt fyrir allt.

Öllum kreppum fylgja ein
hver tækifæri. Það var ákveðið 
á haust önn að fara af stað 
með tilraunaverkefni á vorönn 
þar sem engin hefðbundin 

kennsla er í FSN á föstudögum. 
Á föstudögum eru eingöngu 
verkefnatímar þar sem nem
endur og kennarar mæta á 
Teams. Á starfsdögum í vor 
munum við  skoða hvernig þessi 
tilraun tókst og ákveða hvort 
að framhald verður á þessari 
tilraun.“

Í ávarpinu kom Hrafnhildur 
einnig inn á nýjungar í námi.

„Um þessar mundir er verið að 
taka fyrsta samtal um möguleika 
á íþróttaakademíu en hún  yrði 
í samstarfi við íþróttafélög á 
svæðinu og við höldum að þetta 
samstarf yrði gott fyrir FSN, 
nemendur og íþróttafélögin.

FSN og LbHí hafa gert með sér 
samning um kennslu náttúru
fræðibrautar með búfræðisviði 
til stúdentsprófs.  Nemendur 
hafa möguleika á því að 
út skrifast með stúdentspróf frá 
FSN og búfræðipróf frá LbHí. 
Búfræðilínu á stúdentsbraut 
er ætlað að veita nemendum 
undirbúning undir háskólanám 
í náttúru og búvísindum og 
tekur að jafnaði fjögur ár. 
Nemendur taka tvö fyrstu árin 
í FSN og er megináherslan á 
kjarna greinar til stúdentsprófs 
og valdar greinar á sviði raun
greina. Seinni tvö árin taka 
nem endur við búfræðibraut 
Landbúnaðarháskóla Íslands á 
Hvanneyri.“

Úr ávarpi skólameistara 
FSN við útskrift



Víkingur Ólafsvík náði í sitt 
fyrsta stig í Lengjudeildinni í sumar 
þegar liðið gerði 22 jafntefli við 
Þór Akureyri í hádramatískum 
leik á Ólafsvíkurvelli síðastliðinn 
laugardag.

Gestirnir náðu forystunni 
snemma leiks en Kareem Isiaka 

jafnaði með góðu skallamarki 
skömmu fyrir hálfleik. Adam var 
þó ekki lengi í paradís og náðu 
gestirnir forystunni á nýjan leik 
skömmu fyrir leikhlé og staðan 
því 21 í hálfleik. 

Hagur Þórsliðsins vænkaðist 
svo eftir rúmlega fimm mínútur 

í seinni hálfleik þegar þeir fengu 
vítaspyrnu og Emanuel Eli Keke 
var sendur af velli með rautt 
spjald. Marvin Darri Steinarsson 
gerði sér hinsvegar lítið fyrir, 
varði vítaspyrnuna og hélt 
heimamönnum inni í leiknum. 
Markaskorarinn Kareem Isiaka 
fékk einnig beint rautt spjald 
20 mínútum fyrir leikslok og þá 
var ljóst að Ólsarar myndu klára 
leikinn tveimur mönnum færri.

Þeir létu það þó ekki slá sig út af 
laginu og níu heimamenn jöfnuðu 
leikinn á 82. mínútu þegar 
Marteinn Theodórsson skoraði 
með góðu skoti. Lokatölur 22 
og fyrsta stig heimamanna í sumar 
staðreynd. 

Liðið er eftir sem áður á botni 
Lengjudeildarinnar með eitt stig 
eftir fimm leiki. Næsti leikur er úti 
gegn Fjölni þann 10. júní.

þhh

Karakterinn skilaði Ólsurum sínu fyrsta stigi

Á forsendum byggðanna

Fundur með Teiti Birni um 
sjávarútveg og byggðamál
 
Ólafsvík, Félagsheimilið Klif
Fimmtudaginn 10. júní kl. 20:00
 
Frummælandi er Jens Garðar Helgason, frkstj.  
Laxa Fiskeldis og formaður sveitarstjórnarráðs  
Sjálfstæðisflokksins.
 
Léttar veitingar í boði. Allir velkomnir!

Okkar elsku besti So�
Kristinn So�anías Rúnarsson

er látinn.

Útför verður auglýst síðar.

Kristín So�aníasdóttir,  Rúnar Sigtryggur Magnússon
Rut Rúnarsdóttir,  Hafsteinn Mar Sigurbjörnsson
Leon Logi Hafsteinsson
Hulda Vilmundardóttir
Aimée Zeinab Diallo



Kl. 08:00  Íslenski fáninn dreginn að húni

Kl. 10:30

 

Landsbankahlaup

 

Landsbankahlaup hefst við Landsbankann í Ólafsvík.
Öllum velkomið að taka þátt. Allir þátttakendur fá glaðning.

 5 ára og yngri hlaupa 500m
 6-8 ára hlaupa 1,3 km
 9- 11 ára hlaupa 2, 5 km 
 12- 16 ára hlaupa 3,5 km

Kl. 14:00

 

Sjómannagarðurinn í Ólafsvík

 Kynnir hátíðarinnar: Margrét Sif Sævarsdóttir
 Hátíðin sett: Örvar Marteinsson 
 Ávarp fjallkonu
 Helgistund: Sr. Óskar Ingi Ingason ásamt 

kirkjukórum í Snæfellsbæ
 Ræða nýstúdents: Kristinn Jökull Kristinsson
 Dansatriði frá pæjunum í 5. flokk 
 Verðlaunaafhending úr TikTik og Lego keppni:

 

Kl. 15:30

 

Snæfellsbæjarleikarnir

Það verður líf og fjör við íþróttahúsið í Ólafsvík
þar sem Snæfellsbæjarleikarnir fara fram.

 Knattþrautir með snillingunum í N.G. Ballerz 
 Leikir og fjör fyrir börn á öllum aldri
 Pannavöllur
 Frisbígolf á svæðinu

Sundlaugarnar í Snæfellsbæ
verða báðar opnar 17. júní

Allir geta tekið þátt.

Taggaðu #17junisnb á TikTok
til að taka þátt í keppninni.

Fjölskyldur og vinahópar hvattir til að 
taka sig saman og gera skemmtileg 
myndbönd.

Tiktok

Íbúar eru hvattir til að taka myndir 
og merkja eða „tagga“ Snæfells-
bæ á Facebook og Instagram.

Með því móti getum við deilt 
gleðinni áfram með öðrum íbúum.

LEGO

Keppni fyrir 5 - 16 ára.

Móttaka á LEGO-verkum í íþróttahúsi 
Snæfellsbæjar frá 11-12:30 þann 17. júní.

Þema keppninnar í ár er Snæfellsbær.
Leyfðu hugmyndarfluginu að ráða og gerðu 
þína Lego-útgáfu af einhverju í Snæfellsbæ.

17. júní í Snæfellsbæ 2021

Gleðilega hátíð, kæru íbúar!

Þjóðhátíðardagurinn 17. júní verður haldinn hátíðlegur í Snæfellsbæ
og verður dagskrá með hefðbundnu sniði.

Dagskrá hátíðarhalda tekur þó mið af líðandi stund
og er auglýst með fyrirvara um gildandi samkomutakmarkanir.

Ef ekki viðrar vel til útihátíðarhalda, fylgist með tilkynningu
um breytingu á vef Snæfellsbæjar að morgni 17. júní. 

 Mikið stuð
Kl. 13:45 Skrúðganga 

 Skrúðganga frá íþróttahúsi að Sjómannagarði.
    Fjölmennum öll í skrúðgöngu í tilefni dagsins.

 Lego-verk til sýnis í íþróttahúsinu
 Grillaðar pylsur og svalar fyrir krakkana

    Atli Már Gunnarsson, formaður íþrótta- 
    og æskulýðsnefndar, afhendir verðlaun

 Hesteigendafélagið Hringur leyfir börnum 
    að fara á hestbak

Sundlaugin í Ólafsvík er opin frá kl. 10 - 17,
Lýsulaugar eru opnar frá kl. 11 - 20:30.

Fjöldi veitinga- og þjónustuaðila er í sveitarfélaginu
og auðvelt að gera sér dagamun í tilefni dagsins.

Upplýsingar um þjónustuaðila, viðburði, sýningar
og annað skemmtilegt má nálgast á ferðavef 
Snæfellsbæjar; snaefellsbaer.is

 Nammi og blöðrusala á vegum
    Unglingadeildar Drekans. Andlitsmálning, nammi og blöðrusala á vegum

    Unglingadeildar Drekans frá kl. 13:15.
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Sjómannadagurinn var haldinn 
hátíðlegur um nýliðna helgi. 
Eftir óhefðbundin hátíðarhöld 
2020 var kominn tími á að fagna 
degi sjómanna með tiltölulega 
hefðbundnum hætti, þó með 
ör fáum takmörkunum. Þrátt fyrir 
ör litla úrkomu var veðrið okkur 
hlið hollt sem gerði hátíðarhöldin 
því öllu ánægjulegri.

Dagskrá helgarinnar í Snæfellsbæ 
hófst með dorgveiðikeppni á 
vegum Sjósnæ og grillveislu á föstu
deginum. Fiskmarkaður Íslands og 
Fiskmarkaður Snæ fells bæjar buðu 
svo bæjarbúum í grill veislu og 
hoppukastala í Sjó manna garðinum 
um kvöldið.  Á laugar deginum fóru 
hátíðarhöldin fram við höfnina í 
Ólafsvík, BMX brós mættu á svæðið 
með frábæra sýningu og keppt var 
í kappróðri, flekahlaupi, reipitogi 
og fjölþraut. Í ár var ekkert sjó
mannahóf í Klifi eins og venjan er 
en boðið var upp á veislumatseðil 
á bæði Sker og Viðvík auk þess sem 
Helgi Björnsson var með tónleika 
í Frystiklefanum og hljómsveitin 
Dalton ásamt Regínu Ósk var með 
ball eftir borðhald á Skeri. Það var 
því úr nægu að velja þegar kom að 
dagskrá kvöldsins fyrir þá sem vildu 
skemmta sér. Sjómannadagurinn 

sjálfur byrjaði á sjómannamessu að 
Ingjaldshóli og að henni lokinni 
var hátíðarhöldum haldið áfram 
í Sjómannagarðinum í Ólafsvík. 
Egill Þórðarson var ræðumaður, 
tónlistaratriði frá Tónlistarskóla 
Snæfellsbæjar og sjómenn 
heiðraðir. Það voru þeir Jóhann 
Steinsson og Róbert Óskarsson 
sem hlutu heiðursnafnbótina í 
ár. Að hátíðarhöldum í sjó manna
garðinum loknum var svo hringt til 
sjómannamessu í Ólafsvíkurkirkju. 
Dagskránni var svo lokað með 
leiksýningu frá Leikhópnum Lottu í 
boði HH og KG. Áhafnirnar á Rifsara 
SH, Brynju SH, Lilju SH og Bárði 
SH sem sáu um helgina í ár og eiga 
þeir þakkir og lof skilið fyrir vel 
heppnaða helgi. 

Dagskrá sjó manna dags helgar
innar í Grundarfirði var engu 
síðri. Þar hófst hún á fimmtu
deginum með Skeetmóti á vegum 
Skot grund. Á föstudeginum var 
svo afhjúpað listaverk eftir Sól
rúnu Halldórsdóttur, fjör í sund
lauginni fyrir krakkana og hið 
árlega Sjómannadagsgolfmót í boði 
G.RUN fór fram á Bárarvelli. Dagur
inn endaði svo með tónleikum með 
Bjartmari Guðlaugssyni á Kaffi 59. Á 

laugardeginum byrjaði dag skráin 
með hoppuköstulum og leik
tækjum fyrir börnin í Vélsmiðju 
Grundar fjarðar og hátíðarsiglingu 
á Runólfi SH. Eftir hádegi hófust 
svo hátíðarhöld á hafnarsvæðinu 
þar sem keppt var í reipitogi, 
hreystigreip og fleiru. Að því 
loknu var haldið í íþróttahúsið þar 
sem sjómenn kepptu í fótbolta 
við konur sínar, mæður, dætur 

og systur, sá hængur var þó á 
að kvennaliðið keppti í fullum 
skrúða en sjómennirnir einungis 
í ullarsokkum. Á sjómannadaginn 
sjálfann sýndi leikhópurinn 
Lotta Pínulitlu Gulu Hænuna, 
kökubasar Kvenfélagsins Gley mér 
ei var á sínum stað og að lokum 
var sjómannadags guðsþjónusta í 
Grundarfjarðarkirkju.

sj

Sjómannadegi fagnað

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Reynir Hellissandi tók á móti 
Ými úr Kópavogi í Criðli 4. deild 
karla í knattspyrnu á síðasta 
sunnudag og fór leikurinn fram 
á Ólafsvíkurvelli. Reynismenn 
byrjuðu vel þó þeir hafi orðið 
undir snemma í leiknum en Heimir 
Þór jafnaði fyrir heimamenn rétt 
fyrir hálfleik og staðan 11 þegar 
menn fóru til búningsklefa. Eftir 
klukkutíma leik fór að síga á 
ógæfuhliðina og 2 mörk komu á 
stuttum tíma og staðan orðin 13 

Gáfust Reynismenn ekki upp og 
létu finna fyrir sér það dugði þó 
ekki til og endaðinn leikurinn 26 
og skoraði Heimir Þór bæði mörk 
Reynis. Gaman er að segja frá því 
að fólk í Snæfellsbæ er áhugasamt 
að mæta á heimaleiki hjá Reyni og 
styðja við strákana. 

Næsti leikur Reynismanna 
er gegn Herði frá Ísafirði á 
Ólafsvíkurvelli föstudaginn 11. 
júní og hefst klukkan 20.

þa

Reynir - Ýmir



Síðastliðið vor færði Kvenfélag 
Hellissands leikskólanum Kríuból 
úti leikkofa að gjöf. Kofinn hefur 
vakið mikla lukku meðal barnanna 
og auðgað leik þeirra á útisvæði 
leikskólans. Nú á vordögum kom 
foreldrafélagið Leikur færandi 
hendi og gaf innbú í kofann, má 

þar nefna borð, bekk, hillur og 
skrautmuni. Við í leikskólanum 
Kríuból færum bæði Kvenfélagi 
Hellissands og foreldrafélaginu 
Leik kærar þakkir fyrir þessa flottu 
viðbót á útisvæðið okkar. 

Þakkir frá Kríubóli

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 

Grundar�örður
Borgarbraut 2 (Vinahúsið)

miðvikudagur, 16. júní 2021
17:00 - 20:00

laugardagur, 19. júní 2021
11:00 - 16:00

Snæfellsbær
Mettubúð Ólafsvík

miðvikudagur, 16. júní 2021
17:00 - 19:00

laugardagur, 19. júní 2021
11:00 - 16:00

Þátttökurétt hafa allir flokksbundnir sjálfstæðismenn 15 ára og eldri sem eiga lögheimili í kjördæminu. 
Þeir sem eru 15 - 17 ára verða að ganga í flokkinn fyrir miðnætti 14. júní en aðrir geta gert það fram að 
lokun kjörstaða. Gengið er í flokkinn rafrænt á xd.is. Kosning utan kjörfundar stendur y�r til 15. júní á 

�ölmörgum stöðum  í kjördæminu.  Á kjördögum er hægt að kjósa í hvaða kjördeild sem er.

Útgáfa Jökuls 
í næstu viku
Jökull kemur næst út miðvikudaginn 16. júní 

Skila þarf efni og auglýsingum 
fyrir kl. 16 mánudaginn 14. júní.



Ánægðari
viðskiptavinir
Umboðsmaður Ólafsvík 436-1617 | kristjanah@sjova.is

Útibú Borgarnesi 440-2390 | borgarnes@sjova.is


