
Ferðahugur er í landanum og 
aftanívagnar algeng sjón á vegum 
landsins. Veðrið lék þó ekki við 
alla þá sem höfðu hug á að dvelja 
í hjólhýsum sínum síðastliðna 
helgi. Hvassviðri víða um land 
gerði mörgum ferðalöngum erfitt 
fyrir og var sömu sögu að segja 
á sunnanverðu Snæfellsnesi. Á 

föstudagskvöldið var tilkynnt 
að Snæfellsnesvegi hefði verið 
lokað vegna veðursins en þá 
höfðu vindhviður náð allt að 
35 m/s og hjólhýsi fokið út af 
veginum. Meðfylgjandi mynd er 
tekin í Staðarsveitinni þar sem 
ferðalangar hafa lent illa í því.
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979 tbl - 21. árg. 16. júní 2021

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Hvassviðri spillti ferðahelginni

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

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Starfsmenn áhaldahúss Snæ
fells bæjar vinna nú að því að 
setja upp tvo varanlega 9 brauta 
fristbígolfvelli í Snæfellsbæ þar 
sem hægt verður að stunda þessa 
íþrótt allt árið um kring. Vellirnar 
verða við tjaldsvæðið í Ólafsvík 
og í Tröðinni á Hellissandi, 
lokið verður við uppsetningu á 
körfunum í Ólafsvík fyrir 17. Júní 
og að því loknu verður farið í að 
setja upp völlinn á Hellissandi, 
í framhaldi af uppsetningu á 
körfunum verður farið í að merkja 
brautirnar.

Það er óhætt að segja að frisbí
golfið hefur aldrei verið vinsælla 
hér á landi en einmitt núna 
enda margir landsmenn sem 
hafa uppgötvað þessu frábæru 
íþrótt á síðustu mánuðum og 
árum. Margir augljósir kostir eru 
við þessa íþrótt og holl hreyfing 
með góðum vinum er aðeins 
hluti þeirrar ástæðu að folfið 
er orðið jafnvinsælt er raun ber 
vitni. Núna eru 70 folfvellir um 
allt land og völlunum fjölgar um 
tvo þegar vellirnir í Ólafsvík og 
Hellissandi verða tilbúnir, auk 
þeirra er von á 8 öðrum völlum 
í sumar víðsvegar á landinu. Í 
Grundarfirði var haustið 2020 
settur upp glæsilegur 9 körfu 
völlur, fyrsta braut þess vallar 
hefst við ærslabelginn sem er 
staðsettur við íþróttamiðstöðina.

Það hefur ekki farið fram hjá 
neinum sem spilar frisbígolf 
reglulega hversu margir eru farnir 
að spila, Gallup birti niðurstöður 
könnunar í vetur þar kom í ljós 
að 16% landsmanna 18 ára og 
eldri spiluðu frisbígolf á síðasta 
ári en það eru um 45.000 manns. 
Tölurnar úr Reykjavík eru líka 
magnaðar en þar kom í ljós 
að 50% íbúa á aldrinum 1824 

ára spiluðu frisbígolf 2020 og 
45% íbúa á aldrinum 2534 ára 
sömuleiðis. Þegar tekið er mið af 
þeim fjölda sem stundar folfið þá 
ætti ekki að koma á óvart að búið 
er að skipuleggja yfir 100 mót á 
þessu ári.

Á heimasíðunni folf.is er hægt 
að nálgast upplýsingar um stað
setningu, stærð og legu helstu 
folfvalla landsins, þar er líka farið 
yfir sögu frisbígolfs á Íslandi, 
þar segir m.a. að uppbygging 
frisbígolfsins hófst í kringum 2000 
þegar sportið var kynnt formlega 
en fyrsta frisbígolfkeppnin var 
haldin að Hömrum á Akureyri 
2002 en þá voru staurar notaðir 
til að kasta í, rafmagnsstaurar 
og girðingastaurar. Fyrsti alvöru 
völlurinn var síðan settur upp á 

Úlfljótsvatni nokkrum mánuðum 
síðar með heimagerðum körfum 
úr síldarplasttunnum. Hófst þá 
vinna við að setja upp alvöru 
völl og var vélsmiðja sett í það 
verkefni að smíða 9 járnkörfur 
sem voru settar upp í Gufunesi 

2003. Sá völlur var stækkaður í 
18 brautir 2004. Nú eru yfir 70 
alvöru folfvellir með sérhannaðar 
körfur hér á landi og eru þessir 
vellir öllum opnir, allt árið. Auk 
þess eru minni vellir víðar.

Jó

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

Tveir nýir frisbígolfvellir í Snæfellsbæ

Okkar elsku besti So�
Kristinn So�anías Rúnarsson

Lést á heimili sínu þann 6. júní

Útför fer fram frá Grundar�arðarkirkju 
laugardaginn 26. júní kl 15:00

Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Pieta samtökin eða önnur mannúðarsamtök.

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

Starfsmenn Snæfellsbæjar að setja upp körfu á frisbígolfvellinum í Ólafsvík.

Yfirlitsmynd af frisbígolfvellinum í Grundarfirði.



Þórdís Kolbrún
1. sæti  

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins
í Norðvesturkjördæmi

16. og 19. júní

thordiskolbrun.is

Kjósum
tækifærin   
Eitt stærsta verkefni stjórnmálanna er að tryggja að fólk um allt land hafi sem bestan farveg til 
að þroska og nýta hæfileika sína. Á því velta bæði lífsgæði okkar og lífskjör, hamingja okkar og 
velferð. Með því að setja einstaklinginn í fyrsta sæti, fólkið sjálft, á grundvelli frelsis og ábyrgðar, 
setjum við Ísland allt í fyrsta sæti.

Ég trúi á tækifæri Norðvesturkjördæmis til að eflast og blómstra á grundvelli mannauðs og 
betri innviða, og að framundan sé tími aukinnar verðmætasköpunar í bæði rótgrónum og 
nýjum atvinnugreinum með nýsköpun og hugvit að leiðarljósi – sé rétt á málum haldið.



Grunnskóla Snæfellsbæjar 
var slitið í 17. skipti 8. júní 
síðastliðinn. Kvöldið áður 
voru 29 nemendur 10. bekkjar 
útskrifaðir við hátíðlega athöfn 
í Félagsheimilinu Klifi. Þar 
flutti Anja Huld Jóhannsdóttir 
lagið líttu sérhvert sólarlag á 
þverflautu ásamt kennara sínum 
Evgeny Makeev að því loknu 
fluttu þau Íris Lilja Kapszukiewicz 
og Davíð Svanur Hafþórsson 
kveðju nemenda. Að venju voru 
veittar viðurkenningar fyrir 
góðan námsárangur og voru það 
velunnarar skólans sem gáfu þær. 
Eyrún Embla Hjartardóttir fékk 
viðurkenningu frá Kvenfélagi 
Hel l i ssands  fyr i r  góðan 
námsárangur í íslensku og fyrir 
góðan námsárangur í stærðfræði 
frá Lionsklúbbi Ólafsvíkur. 
Anja Huld Jóhannsdóttir fékk 
viðurkenningar frá danska 
sendiráðinu fyr i r  góðan 
námsárangur í dönsku og frá 
Sjávarrannsóknasetrinu Vör 
fyrir góðan námsárangur í 
náttúrufræðigreinum. Dagný 
Rós Gunnsteinsdóttir fékk 
viðurkenningu fyrir góðan 
námsárangur í ensku frá 
Lionsklúbbnum Þernunni og 
Anna Rakel Aðalbergsdóttir 
fyrir góðan námsárangur í 
samfélagsfræðigreinum frá 
Snæfel lsbæ. Lionsklúbbur 
Nesþinga veitir viðurkenningar 
fyrir góðan námsárangur í list og 
verkgreinum og að þessu sinni 
fékk Eyrún Embla Hjartardóttir 
viðurkenningu fyrir íþróttir, 
Mónika Rán Kristgeirsdóttir 
fyrir heimilisfræði og Anja Huld 
Jóhannsdóttir fyrir myndmennt, 
textílmennt og hönnun og smíði. 
Að þessu sinni var einnig veitt 
í fyrsta skipti viðurkenning fyrir 

eljusemi og þrautseigju í námi og 
var það Patrycja Stepinska sem 
fékk þau. Að lokinni afhendingu 
vitnisburðar og myndatöku 
fluttu þeir félagar Davíð 
Svanur Hafþórsson og Hjörtur 
Sigurðarson lag og texta eftir 
Davíð Svan. Að þessu loknu kvaddi 
Hilmar Már Arason skólastjóri 
nýútskri faða 10.bekkinga. 
Daginn eftir var skólanum svo 
slitið á hverri starfsstöð fyrir sig 
við hátíðlegar og fallegar athafnir 
þar sem flutt voru tónlistaratriði 
og skólakórinn söng ásamt 
fleiru. Þar voru einnig veittar 
viðurkenningar fyrir góðan 
námsárangur og þær hlutu að 
þessu sinni Sara Egilsdóttir fyrir 
góðan námsárangur í íslensku í 
9. bekk frá Lionsklúbbnum Rán, 
Eyrún Lilja Einarsdóttir fyrir 
góðan námsárangur í stærðfræði í 
8. bekk frá Lionsklúbb Ólafsvíkur 

og Arnar Valur Matthíasson fékk 
viðurkenningu frá Kvenfélagi 
Ólafsvíkur fyrir list og verkgreinar 
í 5. til 7. bekk. Skólinn veitti 
einnig viðurkenningar fyrir mestu 
framfarir í lestri á skólaárinu og 
að þessu sinni voru það Hektor 
Ingi Þórðarson í 3. bekk, Eiríkur 
Elías Einarsson í 4, Fanndís 
Friðriksdóttir í 5. bekk, Margrét 
Arnbjörg Vilhjálmsdóttir í 6. 

bekk og Ellert Gauti Heiðarsson 
í 7. bekk. Nemendur 10.  bekk, 
fluttu aftur kveðjuræðu sína og 
afhentu kennurum sem komið 
hafa að námi þeirra í gegnum 
árin rós í þakklætisskyni. 
Umsjónarkennarar kvöddu svo 
nemendur sína hver í sinni 
kennslustofu þar sem þeir 
afhentu vitnisburð vetrarins.

þa

Skólaslit Grunnskóla Snæfellsbæjar

Okkar menn byrjuðu leikinn 
af krafti og átti Þorleifur skalla 
á markið eftir snilldarsendingu 
frá Harley, en rétt fram hjá 
markinu. Þetta gaf tóninn, 
strákarnir báru enga virðingu 
fyrir Fjölnismönnum þó svo 
að þeir væru á hinum enda 
töflunnar og börðust allan 
leikinn. Heimamönnum var 
greinilega brugðið og sóttu 
aðeins í sig veðrið og áttu skalla 
í slánna eftir um hálftíma leik. 
Liðin skiptust á að sækja og svo 
þegar um fimm mínútur voru 
eftir af fyrri hálfleik skoraði 
Þorleifur glæsilegt mark. James 
Dale sendi þá á Þorleif, sem 
snéri af sér tvo varnarmenn 
og skoraði. Snilld. Staðan í 
hálfleik 01. Strákarnir voru harð 
ákveðnir í að verja forskotið og 
brutu niður alla sóknartilburði 
heimamanna, sem sóttu nokkuð 
stíft að okkar marki, en vörnin 
hélt út leiktímann, 90 mínútur. 

Það er erfitt að finna orð til að 
lýsa uppbótar tímanum, sem 
var sex mínútur! Fjölnismenn 
skoruðu tvö mörk í þessum 
uppbótartíma á 94. og 96. 
mínútu og unnu leikinn 21. 
Margir voru undrandi yfir 
uppbótar tímanum, en fimm 
skiptingar voru í seinni hálfleik, 
sem samkvæmt reglum dómara 
þýðir tvær og hálf mínúta (5x1/2 
mín.) í uppbót, en litlar tafir 
aðrar voru í leiknum. Þetta er án 
vafa besti leikur okkar manna í 
sumar og heilmargt, sem hægt er 
að taka út úr honum og byggja á 
í komandi leikjum. Næsti leikur 
verður hér heima gegn Vestra á 
laugardaginn kemur kl. 12.00. 
Óvenjulegur tími, en skorum á 
bæjarbúa að fjölmenna á völlinn 
og styðja strákanna eftir þetta 
fúla og ósanngjarna tap í þessum 
síðasta leik. Áfram Víkingur

óhs

Fjölnir – Víkingur



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.

Reynismenn tóku á móti Herði 
frá Ísafirði síðasta föstudag á 
Ólafsvíkurvelli. Heimamenn fóru 
vel af stað og skoraði Heimir Þór 
strax á 2. mínútu. Harðarmenn 
unnu sig inn í leikinn og náðu 
að skora á 23. mínútu og síðan 
annað fyrir hlé og staðan því 
12 í hálfleik. Eftir korters leik af 
þeim seinni, skoruðu gestirnir 
sitt þriðja mark og á 71. mínútu 
fjórða markið og staðan því orðin 
erfið fyrir heimamenn. Það er ekki 
í þeirra anda að gefast upp, og 

skoraði Anibal Joao gott mark tíu 
mínútum fyrir leikslok, en nær 
gestunum komust strákarnir 
ekki og leiknum lauk því með 
sigri gestanna 24. Næsti leikur 
Reynismanna var á þriðjudaginn, 
en þá er blaðið komið í prentun 
og því ekki hægt að fjalla um 
hann fyrr en í næsta blaði. Næsti 
heimaleikur hjá Reyni er svo 
þriðjudaginn 22. júní kl. 20.00 
gegn liði frá Álafossi. Sýnum 
strákunum stuðning og mætum 
á völlinn. Áfram Reynir

óhs

Reynir H – Hörður Í



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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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.



Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 

Þó svo að veðrið sé ekki að 
leika við okkur þessa dagana er 
sumarið sannarlega komið og 
aukið flæði ferðamanna farið að 
láta bera á sér. Bæði eru innlendir 
ferðamenn orðnir áberandi auk 
þess sem erlendir ferðamenn 
streyma inn fyrir landsteinana. 
Auk þess hefur takmörkunum 
í samfélaginu verið aflétt 
jafnt og þétt undanfarið. Það 
er því kjörinn tími fyrir þau 
ferðaþjónustufyrirtæki sem 
leggjast í dvala yfir vetrartímann 
að opna dyrnar aftur og það hafa 
þau verið að gera núna í byrjun 
júní. 

Viðvík er meðal þeirra sem 
opnuðu núna í byrjun mánaðarins 
og segir Aníta Rut, annar eigandi 
staðarins að sumarið fari betur 
af stað í ár en í fyrra. Fyrsta 
vikan hjá þeim hefur einkennst 
af heimafólki og bæði íslenskum 
og erlendum ferðamönnum en 
hún segir jafnframt að erlendir 
ferðamenn séu orðnir töluvert 
áberandi hér í Snæfellsbæ. Þau á 
Viðvík eru bjartsýn fyrir komandi 
sumri og hlakkar til að sjá hvernig 
það kemur út.  

Anna Þóra, eigandi Gilbakka, 
segir sömuleiðis að sumarið 
hjá þeim fara mjög vel af stað. 
Heimamenn eru duglegir að láta 

sjá sig og gleðin allsráðandi með 
opnunina en sömuleiðis eru 
ferðamenn áberandi. Þar segir 
Anna Þóra að um blandaðan 
hóp sé að ræða, jafnt hlutfall 
af íslenskum og erlendum 
ferðamönnum. Þá talar hún um 
að byrjun þessa mánaðar sé vel 

hægt að líkja við júní árið 2019, 
þrátt fyrir að talað hafi verið um 
að ferðaþjónustan myndi jafnvel 
ekki taka við sér fyrr en um miðjan 
júlí eða jafnvel í ágúst. 

Sömu sögu má segja um 
Fjöruhúsið á Hellnum, í 
samtali við Lucey, starfsmann 
Fjöruhússins, segir hún að 
sumaropnunin fari vel af stað 

hjá þeim á Hellnum. Meira er um 
erlenda ferðamenn eins og er en 
hún á von á fleiri íslendingum 
nú þegar skólarnir eru að fara 
í sumarfrí. Þegar blaðamaður 
hafði samband við hana var 
fullsetið inni á kaffihúsinu og 
þétt setið úti sömuleiðis þó að 

það væri mánudagur og veðrið 
ekki með besta móti. Það er því 
óhætt að segja að sumarið lofi 
góðu í veitingarekstri og lítið 
hægt að gera en að vonast eftir 
áframhaldandi flæði heimamanna 
og ferðamanna.

sj

Ferðaþjónustan 
lifnar við

Þær Aldís Guðlaugsdóttir, 
Aníta Ólafsdóttir og Sædís 
Rún Heiðarsdóttir voru valdar 
í landsliðsæfingahóp U19. 
Æfingarnar fóru fram á Selfossi 
dagana 7. til 10. júní og voru 
22 leikmenn í hópnum frá 12 
félögum. Allar þrjár hafa lagt 
allt sitt í fótboltann frá unga 
aldri og endurtekið hafa þær 
verið valdar í æfingahópa yngri 
flokka landsliðsins. Þá hafa 

þær einnig verið valdar í hóp 
landsliðsins og á Sædís Rún að 
baki sjö landsliðsleiki með U16 
og fjóra leiki með U17, Aníta 
hefur leikið fimm leiki með U16 
og sex með U17 og Aldís á að 
baki þrjá landsliðsleiki með U16. 
Þær eru því hvergi nærri hættar 
og verður spennandi að fylgjast 
með framhaldinu hjá þessum 
stjörnum.

sj

Valdar í 
æfingahóp U19



Í lokakaffi starfsfólks Grunn
skóla Snæfellsbæjar í síðustu viku 
voru kvaddir þeir starfsmenn sem 
nú láta af störfum hjá skólanum. 
Einn þeirra sem kvaddur var að 
þessu sinni er Atli Alexandersson 
sem lætur nú af störfum við 
skólann eftir 49 ár. En hann 
hefur starfað við skólann nánast 
alla starfsævi sína. Voru Atla færð 
blóm og gjafir frá samstarfsfólki 
sínu og honum þakkað fyrir sitt 
góða starf sem einkennst hefur 

af fagmennsku, samviskusemi 
og metnaði í gegnum tíðina. Á 
myndinni er Atli ásamt Hilmari 
Má Arasyni skólastjóra og Kristni 
Jónassyni bæjarstjóra. Einnig 
var Theódóra Friðbjörnsdóttir 
kvödd en hún hefur starfað við 
skólann í 6 ár og hverfur til starfa 
í Hafnarfirði. Einnig fara í ársleyfi 
þau Eygló Bára Jónsdóttir og 
Fadel A Fadel og munu þau bæði 
starfa í Reykjavík næsta skólaár.

þa

TÖKUM AÐ OKKUR ALLA MALBIKSVINNU
- stóra sem smáa -

Verðum á Snæfellsnesi  20.07 – 15.08

Allar upplýsingar veita Baldvin s: 896 5332 og Jón s: 854 2211

Tek að mér meindýraeyðingu t.d. 
· Geitungabú
· Flugur
· Mýs
· Starrahreiður 
· Rottur
· Kóngulær 
   og margt �eira.

                                                       
   Heimir Þór Ívarsson 6492167  
hemmihunter1972@gmail.com

Alhliða meindýraeyðing á Snæfellsnesi 

Atli kveður eftir 49 ár í starfi



Sjómannadagurinn í Grundar
firði var haldinn hátíðlegur eins 
og venja er. Í síðasta blaði var 
farið létt yfir dagskránna en hér 
á eftir verður betur gert grein fyrir 
helginni ásamt úrslitum.

Dagskráin byrjaði á fimmtu
daginn með sjómanna dags skot
móti Skotgrundar þar sem sjó
menn öttu kappi við landkrabba, 
þar sem þeir síðarnefndu sigruðu. 

Á föstudeginum fóru sjómenn 
í heimsókn á leikskólann Sólvelli 
með fiskasýningu og með harðfisk 
fyrir börnin. Sjómenn kepptu í 
reipitogi við leikskólabörnin og 
höfðu leikskólabörnin betur. 
Sundlaugarfjör fyrir börnin var á 
sínum stað og þar fengu börnin 
að spreyta sig í koddaslag og 
þrautabraut. Um miðjan dag var 
veður listaverk Sólrúnar Hall dórs
dóttur afhjúpað, en Eliza Reed 
forsetafrú sá um afhjúpun á lista
verkinu og hlaut verkið jafnframt 
nafnið Veðurhorfur. Um kvöldið 
var bæði sjómannadags golfmót 
á Bárarvelli í boði G.Run og 
tónleikar á Kaffi 59 með Bjartmari 
Guðlaugssyni. 

Á laugardeginum byrjaði dag
skráin á krakkasprelli í boði Vél
smiðju Grundarfjarðar þar sem 
boðið var upp á veitingar og 
krakkarnir gátu hoppað í hoppu
kastölum sem voru á staðnum. 
Eftir það var árleg skemmtisigling, 
að þessu sinni sigldi Runólfur SH 
út fyrir Melrakkaey og til baka. 
Þegar í höfn var komið var keppni 
á milli áhafna, fyrirtækja og 
annarra áhugasamra í þrautabraut 
þar sem áhöfn Hrings SH sigraði. 
Eftir það var keppt í reipitogi og 
sigruðu Ragnar og Ásgeir eftir 

mikla baráttu. Þá var keppt í 
hreystigreipi þar sem Nicholas 
Wood kom, sá og sigraði og 
koddaslag þar sem Ólafur Kristinn 
Skarphéðinsson sigraði. Eftir 
keppnina á bryggjunni kepptu 
sjómenn við sjómannskonur, 
systur, dætur og fleiri. Sjómenn 
í ullarsokkum og konur í kjól og 
íþróttaskóm. Leikurinn endaði 
með sigri sjómanna eftir jafnan 
og skemmtilegan leik. Um kvöldið 
var ball á Kaffi 59 þar sem Orri 
Sveinn Jónsson trúbador hélt uppi 
stuðinu til tæplega miðnættis. 

Á sunnudag sýndi Leik hópur 
Lotta Pínulitlu gulu hænuna í 
íþróttahúsinu. Sjómanna dags
guðsþjónusta var á sínum stað 
á sunnudeginum og Kven félags
konur stóðu að kökubasar þar 
sem seldar voru 100 tertur. Vel var 
mætt á alla viðburði helgarinnar 
og vorum við mjög heppin með 
veður. Á Kaffi 59 var í boði alla 
helgina sérstakur sjómannadags 
hamborgaramatseðill sem unnin 
var í samstarfi við valda skip
stjórnar menn.

Meira af sjómannadeginum



Þó sumarið sé komið á 
dagatalinu hefur það látið á 
sér standa veðurlega og hafa 
smábátasjómenn ekki farið 
varhluta af því. Þeir róa þó alla 
þá daga sem gefur og hefur veiðst 
ágætlega þá daga sem róið hefur 
verið síðustu tvær vikur. Dagana 
30. maí til 13. júní komu á land 
í höfnum Snæfellsbæjar alls 771 
tonn í 293 löndunum. Í Rifshöfn 
var landað 414 tonnum í 111 
löndunum, í Ólafsvík 315 tonnum 
í 132 löndunum og á Arnarstapa 
42 tonnum í 50 löndunum. Inga 
P SH er enn að veiðum á humri 
í tilraunaskyni og landaði hún 4 
tonnum í 4 löndunum. Af stóru 
línubátunum lönduðu Rifsnes 
SH og Örvar SH einu sinni hvor 
og landaði Rifsnesið 31 tonni 

og Örvar 21 tonni. Hjá litlu 
línubátunum landaði í Ólafsvík 
Hulda GK 14 tonnum í 3, Rán 
SH 11 tonnum í 5, Brynja SH 
8 tonnum í 3 og Hjördís HU 5 
tonnum í 2 löndunum. Í Rifshöfn 
landaði Lilja SH 11 tonnum í 3, 
Stakkhamar SH 10 tonnum í 3, 
Arney HU 6 tonnum í 3 og Þerna 
SH 1 tonni í 1 löndun. Hjá dragnóta 
bátunum lönduðu 5 bátar í 
Rifshöfn Esjar SH landaði 121 

tonni í 9, Bárður SH 96 tonnum 
í 7, Magnús SH 30 tonnum í 1, 
Saxhamar SH 20 tonnum í 3 og 
Rifsari SH 6 tonnum í 1 löndun. Í 
Ólafsvík landaði Ólafur Bjarnason 
SH 78 tonnum í 6, Egill SH 49 
tonnum í 5, Gunnar Bjarnason 
SH 40 tonnum í 3 og Sigurfari 
GK 15 tonnum í 1 löndun. Eins 
og áður segir hefur veðrið ekki 
leikið við handfæra bátana. Þessa 
daga lönduðu þó í Ólafsvík 3 4 
bátar 98 tonnum í 105 löndunum, 
Í Rifshöfn 21 bátur 62 tonnum í 
78 löndunum og á Arnarstapa 13 
bátar 39 tonnum í 47 löndunum. 
Þó spáin fyrir næstu daga sé ekkert 
sérstök fer veðrið nú vonandi að 
lagast svo auðveldara verði fyrir 
minnstu bátana að komast á sjó.

Þessa sömu daga lönduðu 9 
botnvörpu bátar í Grundarfirði 
en þar komu á land alls 1017 
tonn í 93 löndunum. Hringur SH 
landaði 136 tonnum í 3, Runólfur 
SH 130 tonnum í 2, Farsæll SH 
128 tonnum í 2, Harðbakur EA 
125 tonnum í 2, Sigurborg SH 
86 tonnum í 1, Steinunn SF 
84 tonnum í 1, Þinganes SF 73 
tonnum í 1, Bylgja VE 72 tonnum 
í 1 og Sturla GK 49 tonnum í 1 
löndun. Einn grásleppu bátur 
landaði Björt SH sem landaði 
11 tonnum í 8 löndunum. Tveir 
rækjubátar lönduðu Klakkur ÍS 
44 tonnum í 2 og Vestri BA 26 
tonnum í 1 löndun. 15 handfæra 
bátar lönduðu 53 tonnum í 68 
löndunum.

þa

Grunnskóli Snæfellsbæjar
auglýsir lausa stöðu við Lýsudeild

Laus er staða starfsmanns í leikskólaseli skólans, Lýsudeild, í 72% stöðugildi.

Starfssvið:

   Vinnur að uppeldi og menntun barnanna
   Fylgist vel með velferð þeirra og hlúir að þeim andlega og líkamlega
   Ýmis önnur verkefni sem falla til hverju sinni

Hæfniskröfur:

   Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
   Ríkir samstarfs- og samskiptahæfileikar
   Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
   Góð kunnátta í íslensku er skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 2021. 

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
við Samflots bæjarstarfsmannafélaga.

Upplýsingar veitir Hilmar Már Arason, skólastjóri, í síma 894 9903
og Rósa Erlendsdóttir í síma 863 8328. 

Umsóknir skal senda til skólastjóra á netfangið hilmara@gsnb.is.

Grunnskóli Snæfellsbæjar   |   Ennisbraut 11   |   433 6900   |   gsnb.is 

Aflafréttir




