
Það var mikið um að vera 
þegar hlauparar í sjötta 
Snæfellsjökulshlaupinu fóru 
að koma í mark í Ólafsvík á 
síðasta laugardag. Í hlaupinu 
eru hlaupnir 22 kílómetrar, ræst 
er frá Arnarbæ á Arnarstapa, 
hlaupið yfir Jökulhálsinn og 
endað í Ólafsvík eins og áður 
segir. Aðstæður að þessu sinni 
voru mjög krefjandi og hlaupið 
því erfitt og mikil áskorun fyrir 
keppendur. Hlaupnir voru fjórir 
kílómetrar í snjó, því til viðbótar 
var úrkoma og landið því frekar 
blautt. Keppendur létu það þó 
ekki á sig fá og höfðu mjög gaman 
af hlaupinu voru þeir að þessu 
sinni 152 talsins. Kári Steinn 
Karlsson var fyrstur í mark á 
tímanum 1.29.03. Fljótasta konan 
Helena Ólafsdóttir á tímanum 
1:55:52. Elsti keppandinn að 
þessu sinni var hinn 77 ára 
Ingólfur S. Sveinsson. Fjórir 
Snæfellsbæingar tóku þátt að 
þessu sinni, stóðu þeir sig mjög vel 
og áttu góða tíma. Það voru þeir 
Ari Bjarnason, Hilmar Björnsson, 
Sumarliði Kristmundsson og 
Brynjar Vilhjálmsson sem kom 
fyrstur þeirra í mark á tímanum 
1:57:12. Það eru þau hjón 
Rán Kristinsdóttir og Fannar 
Baldursson sem standa fyrir 
þessu frábæra og vinsæla hlaupi 

og gera það með glæsibrag. 
Tóku þau á móti keppendum við 
marklínuna ásamt bæjarbúum 
og gestum. Voru hlaupararnir 
hvattir áfram síðustu metrana og 
myndaðist skemmtileg stemning. 
Að hlaupi loknu er keppendum 
boðið upp á léttar veitingar 
ásamt því að Snæfellsbær bauð 
öllum keppendum í sund, var 
það örugglega vel þegið af 

keppendum að loknu krefjandi 
og skemmtilegu hlaupi. Í 
hlaupinu er keppt í þremur 
aldursflokkum bæði kvenna og 
karla og veitt verðlaun fyrir besta 
tímann í hverjum flokki. Að auki 
voru dregin út alls kyns gjafir og 
gjafabréf fyrir þátttakendur enda 
á hlaupið marga velunnara bæði í 
Snæfellsbæ og annarsstaðar. Það 
voru því þreyttir en glaðir og 

ánægðir keppendur sem héldu 
af stað heim að loknu frábæru 
hlaupi sem er vel skipulagt og 
haldið utan um at stakri einlægni 
og elju þeirra hjóna Ránar og 
Fannars vonandi halda þau áfram 
að standa fyrir þessu glæsilega 
hlaupi.

þa

748. tbl - 16. árg. 30. júní 2016

Snæfellsjökulshlaupið mikil áskorun



Þriðjudaginn 21. júní síðast 
liðinn voru afhentir Umhverfis
styrkir Landsbanka Íslands í 
sjötta sinn. Sautján verkefni 
hlutu umhverfisstyrki að þessu 
sinni. Fengu fjórtán verkefni 
styrk að upphæð 250.000 króna 
og þrjú fengu 500.000 krónur 
hvert en allst bárust tæplega 
100 umsóknir. Hlaut Guðrún 
Tryggvadóttir styrk að upphæð 

500.000 til endurhleðslu á 
gömlu fjárréttinni í Ólafsvík. 
Mun gamla fjárréttin fá nýtt 
hlutverk sem áningarstaður 
heima og ferðamanna. Réttin 
er steinsnar frá Tjaldstæðinu í 
Ólafsvík í skógrækt Ólafsvíkur. 
Hafa gömlu fjárréttirnar mikið 
minjagildi fyrir landbúnaðarsögu 
svæðisins ásamt því að hafa sögu 
og menningarlegt gildi.
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Gamla réttin 
fær styrk

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

Stutt sumarfrí 
Prentsmiðjan Steinprent verður lokuð 

vegna sumarleyfa 4. - 8. júlí.

Þeir sem þurfa aðstoð eða upplýsingar 
vegna trygginga er bent á síma 440 2390

Útgáfa Jökuls 
næstu vikur

Bæjarblaðið Jökull kemur út 7. júlí 
en fer svo í sumarfrí, blaðið kemur 
aftur út �mmtudaginn 11. ágúst.

GrundÞrðingar

Ljósmyndir grundÞrðinga úr 
Grundarfjarðarkirkju

Óskum eftir til að sýna:
50 ára vígsluafmæli

Myndir nemanda sem þeir 
gerðu hjá sr. Jóni Þorsteinssyni 

í grunnskólanum
Frekari upplýsingar og móttaka mynda er hjá 
Dagbjörtu Línu 863 9004 og Sunnu 895 5582

Sandara  
og  

Rifsaragleðin 
 

8. - 10. júlí 2016 
 

drög af dagskrá:  
snb.is og Facebook 

 

ATVINNA
Starfsfólk óskast í vinnu í Klumbu 

frá 1. júlí - 20. ágúst.

Upplýsingar gefur verkstjóri í síma 893 1017



Smiðjan í Ólafsvík hefur nú 
verið starfandi í tæpt ár, hefur 
starfsemin gengið mjög vel og 
verkefni verið næg. Að sögn 
Gunnsteins Sigurðssonar hafa 
bæjarbúar tekið mjög vel á móti 
Smiðjunni og verið duglegir að 
koma með efni til þeirra sem eru 
endurnýtt. Mest hefur verið unnið 
í kertagerð og eiga þau í Smiðjunni 
orðið góðann lager af þeim til sölu. 
Einnig eru ýmis önnur verkefni 
hafa starfsmenn í Smiðjunni 
séð um að bera út póstinn fyrir 
hádegi undanfarið, eftir hádegi 
hafa þeir svo farið í Vinnuskóla 
Snæfellsbæjar og unnið við að 
snyrta og hreinsa bæjarfélagið. 
Segir Gunnsteinn að Smiðjan sé 
komin til að vera en þar starfa nú 
3 einstaklingar fast sem koma alla 
daga vikunnar. Einn einstaklingur 
kemur 2 sinnum í viku og einn 
kemur einhverja daga eftir hádegi.  
Um Smiðjuna ásamt Gunnsteini sjá 
þau Ólafur Fannar og Viktoria KA 
sem hefur störf í ágúst. Það er þó 
ekki eingöngu vinna sem fer fram 
í Smiðjunni og stundum gera þau 

sér glaðan dag. Á næstu dögum 
munu þau fara í hvalaskoðun með 
Lákatours ásamt því að þau hafa 
skellt sér út að borða nokkrum 
sinnum. Vildi Gunnsteinn í lokin 
fá að koma á framfæri þakklæti 
til allra þeirra sem sýnt hafa 
Smiðjunni velvild og hlýhug, hafa 
þeim borist margar góðar gjafir. 
Frá Kvenfélagi Ólafsvíkur fengur 
þau trönur, blindraramma og liti. 
Soroptimistar í Snæfellsbæ færðu 
þeim 3 Lenovo spjaldtölvur, 
gjafabréf á matsölustaði ásamt 
peningagjöf. Lionsklúbburinn 
Þerna færði þeim stóran og 
veglegan verkfærakassa fullan af 
verkfærum ásamt 4 eldhússtólum 
og Lionsklúbburinn Rán færði 
þeim Brother saumavél og er 
myndin tekin við það tækifæri. 
Smiðjan fer í sumarfrí þann 1. 
júlí en tekur aftur til starfa þann 
8. ágúst. Hlakkar alla starfsmenn 
þar til að eiga áframhaldandi gott 
samstarf við bæjarbúa og býður 
alla velkomna. Sendir starfsfólkið 
í Smiðjunni sumarkveðjur.

þa

Næg verkefni

Frekar rólegt um að vera fyrir utan 
smábátanna sem eru á strandveiðum 
og á grálseppunni í innanverðum 
Breiðafirðinum. Tjaldur SH hefur 
fiskað nokkuð vel á línunni og hefur 
landað 258 tonn í 4 róðrum og er 
aflahæstur á landinu þegar þetta er 
skrifað. Mest 80 tonn í einni löndun. 
Örvar SH 159 tonn í 4, Rifsnes SH 
157 tonn í 4. Gullhólmi SH 92 tonn 
í 8, meðal annars landað á Siglufirði. 
Stakkhamar SH 56 tonn í 6 og líka 
landað á Siglufirði. Særif SH 48 tonn 
í 11. Tryggvi Eðvarðs SH 41 tonn í 10, 
Guðbjartur SH 27 tonn í 9, Brynja 
SH 22 tonn í 7.

Júlli Páls SH 30 tonn í 6 róðrum 
á handfærum, og mest 6,5 tonn í 
einni löndun. Korri SH sem er nýtt 
nafn á báti er með 19 tonn í 10 
róðrum á grásleppunetum landað 
í Stykkishólmi. 

Þorsteinn SH 24 tonn í 7 og mest 

4,8 tonn, Vísir SH 11 tonní 4 róðrum 
og mest 4,4 tonn í einni löndun. 
Kári III SH hefur fiskað ansi vel á 
færunum og landað 35 tonnum í 
14 róðrum og mest 4,3 tonn í einni 
löndun. 

Sunna Rós SH 18,4 tonn í 11, 
Friðborg SH 18 tonn í 13 og Fúsi 
ST 18,5 tonn í 8, allir í Stykkishólmi 
á grásleppu. Jón Bóndi BA 17,1 tonn 
í 9 landað í Brjánslæk. 

Núna er  mokveiði  h já 
dragnótabátunum sem eru að veiða 
við vestfirðina, en þar er enginn 
SH bátur Hæstur SH bátanna er 
Guðmundur Jensson SH með 96 tn 
í 9, Egill SH 93 tonn í 7, Gunnar 
Bjarnason SH 88 tonn í 8 og mest 
19 tonn. Esjar SH 72 tonn í 8 og 
mest 13 tonn, Ólafur Bjarnason SH 
72 tonn í 8.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Lausar stöður við 
Grunnskóla Snæfellsbæjar

Grunnskóli Snæfellsbæjar er heildstæður skóli með um 245 
nemendur í 1.–10. bekk og er kennt á þremur starfsstöðvum. 

Við leitum að ö�ugu fólki í eftirtaldar stöður frá og með 
15. ágúst 2016.

- Stuðningsfulltrúa á starfsstöðina á Hellissandi , 65% starf.
- Bókaverði á starfsstöðina í Ólafsvík, 75% starf.

Menntun, reynsla og hæfni: 
· Æskileg uppeldismenntun eða önnur menntun sem nýtist í star�.
· Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum æskileg.
· Ríkir samstarfs- og samskiptahæ�leikar.
· Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
· Góð kunnátta í íslensku er skilyrði.

Meðmæli frá fyrri atvinnurekendum er óskað. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Sam�ots 
bæjarstarfsmannafélaga.

Umsóknarfrestur er til 5. júlí, umsóknareyðublað er á heimasíðu 
Snæfellsbæjar, http://snb.is/about-us/vinnustadurinn/laus-storf/

Upplýsingar veitir Hilmar Már Arason skólastjóri í síma 894 9903 og 
umsóknir skal senda til skólastjóra hilmara@gsnb.is.

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Facebook
Skotthúfan

Ljósmynd: Eyjólfur Eyjólfsson

Uppbyggingarsjóður Vesturlands - Safnaráð - Lista- og menningarsjóður Stykkishólmsbæjar
Norska húsið - Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla - Listvinafélag Stykkishólmskirkju - Vinnustofa Tang&Riis
Uppbyggingarsjóður Vesturlands - Safnaráð - Lista- og menningarsjóður Stykkishólmsbæjar

Snæfellsbæingar og nærsveitamenn
þann 4 júlí n.k. á Blómaverk 1 árs afmæli í eigin húsnæði 

og verður haldið upp á það laugardaginn 2. júlí frá kl. 13.00 - 17.00.

Enn fremur verður Siggi Hösk. með sýningu í Klakahöllinni (salur inn af blómabúðinni), 
á ljósmyndum af hljómsveitum og tónlistarmönnum í Ólafsvík 

allt frá árinu 1950-52 og til dagsins í dag.

Boðið verður upp á léttar veitingar 
og tilboð á öllum vörum.


