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HSH hlaut Fyrirmyndarbikarinn
44 keppendur frá HSH
tóku þátt í fjölmennu unglingalandsmóti um síðustu
helgi, mótið var haldið á
Laugum í Þingeyjarsveit og
var almenn ánægja með
mótshaldið og aðstöðuna.
Keppendur HSH komust
oft á verlaunapall á mótinu
en segja má að stærstu verðlaunin sem Snæfellingar
tóku með heim var Fyrirmyndarbikarinn en hann
hlaut lið HSH að launum fyrir prúðmannlega framkomu,
háttvísi og góða umgengni.
Myndina tók Högni Högnason.

Allir á völlinn
í kvöld
Víkingur er í 10. og
neðsta sæti 1. deildar í
knattspyrnu karla. Liðið er
með 8 stig eftir að hafa tapað fyrir Fjölni 3-1 í síðustu
viku. Í kvöld fimmtudagskvöld mun Víkingur leika
við KA á Ólafsvíkurvelli og
hefst leikurinn kl. 19, KA
er í miðri deild með 15 stig

en nauðsynlegt er fyrir Víkinga að vinna þennan leik
til að hafa möguleika á að
komast upp fyrir Hauka og
Þór sem eru bæði með 12
stig og verjast þannig falli í
2. deild. Mætum nú öll á
völlinn og hvetjum strákana til dáða - Áfram Víkingur.

ATVINNA
Starfsfólk óskast til þjónustustarfa í veitingasal
Hótel Eddu Hellissandi.
Hlutastarf kemur einnig til greina, á kvöldin og
um helgar, sem hentað gæti skólafólki.
Uppl. gefur Haraldur í síma 864-4895

Málverkasýning
Knattspyrnuskóli Víkings
Knattspyrnuskóli Víkings verður haldinn daganna 14. ágúst - 18. ágúst 2006 á Ólafsvíkurvelli í
samvinnu við Snæfellsbæ og Fiskmarkað Íslands hf.
Aldur:

5-14 ára (börn fædd 1992-2001)

Tími:

10 - 12 fyrir hádegi.

Verð:
2.500 kr. fyrir einstaklinginn, 4.000 kr
fyrir systkini tvö eða fleiri og greiðsla fer fram við
upphaf knattspyrnuskólans.
Yfirleiðbeinandi: Ejub Purisevic.
Vigdís Bjarnadóttir er með
sýningu á olíumálverkum á

Hótel Hellnum. Sýningin
verður opin út ágústmánuð.

Rútuferðir frá Hellissandi frá Grunnskólanum
kl. 09:30 og keyrt í gegnum Rif.
Krakkar munið að hafa nesti með ykkur.
Knattspyrnudeild Víkings

Vantar þig nafnspjöld?
Nú er tilboð á nafnspjaldaprentun í Steinprent.
100 stk kosta

6.250,- + vsk

300 stk kosta

9.000,- + vsk

og allt í lit.
Við gerum þér einnig tilboð
í allskonar bæklingaprentun, smáa sem stóra

Upplag: 800
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf.
og dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ.
Blaðið kemur út vikulega.

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími: 436 1617
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Höfum opnað vöruafgreiðslu
inni í porti gamla frystihússins

Farið er frá AÐALFLUTNINGUM Skútuvogi 8, Reykjavík
kl. 17:00 alla virka daga.
Afgreiðslan er opin frá 08:00 - 16:00.
Síminn er 431 5613, 895 5613, 899 5613

Seljaferð við
Rauðhól

Bíll til sölu

VW Passat 2000 FSI - station
Kom á götuna í desember 2005.
Keyrður 10.000 km.
Á bílnum eru álfelgur og krókur.

Gönguferð og minjaskoðun verður á vegum Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls við
Rauðhól í Eysteinsdal laugardaginn 12. ágúst kl. 14. Sæmundur Kristjánsson verður
leiðsögumaður og fræðir
hann gesti um búskaparhætti
fyrr á tíð. Hjá Rauðhóli eru
minjar sem taldar eru vera

gömul sel frá Gufuskálum og
á svæðinu er einnig einstök
náttúrufegurð. Hist verður
við afleggjarann upp í Eysteinsdal. Ferðin tekur u.þ.b.
2 klst. Ekkert gjald. Meðfylgjandi mynd er úr Eysteinsdal
og er tekin af Snævarri Guðmundssyni

Upplýsingar í síma 896 8060

Vanfært
viðhald
Engin vinnsla hefur verið í
Fiskiðjunni Bylgju frá júlímánuði miðjum og hefst vinnsla
ekki fyrr en 21. ágúst.
Vinnslustoppið hefur verið
nýtt til viðhalds og viðgerða
auk annars undirbúnings.
Haustin hafa oft verið róleg í
Bylgju en þónokkuð er til af
heilfrystum kola í birgðum
sem hægt er að grípa til ef
veiði verður treg. Batnandi
rekstrarumhverfi útflutningsfyrirtækja samfara veikingu
krónunnar gefur auk þess

ástæðu til bjartsýni og það er
lag á að auka umsvif. Bylgja
stefnir á sígandi lukku í þeim
efnum en stefnt er að því að
ráða fleira starfsfólk og auka
eitthvað við eftir þvi sem færi
gefast á komandi tímum.

Fornir kappar geta flest
Fátt um ráð en þetta best
Fimur þiður fótheppinn
Frár inn hann dregur keppinn
Inná með Jónas Gest

Frítt inn
Fiskasafnið er opið
á föstudögum,
laugardögum og
sunnudögum í sumar.
Frá kl. 12-18
Tekjublað Frjálsrar verslunar

Fæst hjá okkur

