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GOTT AÐ
HAFA VERIÐ

sjálf á
verbúð

Áramótum fagnað í Reykjanesbæ. VF-mynd: Páll Ketilsson

Gosið fjölsóttasti
staðurinn á Íslandi

Að mati björgunarsveitarfólks má
gera ráð fyrir að meira en 800
þúsund manns hafi lagt leið sína á
gossvæðið á árinu 2021, sem gerir
það jafnframt að fjölsóttasta ferðamannastað landsins árið 2021. Þeir
umferðarteljarar sem komið var
upp við nokkrar af gönguleiðunum
á gosstöðvarnar náðu ekki til allra
sem voru þar á ferðinni en miðað

við fjöldann sem fóru í gegnum
teljara er talið að þessi fjöldi hafi
sótt gosstöðvarnar. Þetta kemur
fram í grein Fannars Jónassonar,
bæjarstjóra í Grindavík, í Víkurfréttum í síðustu viku.
„Samkvæmt upplýsingum frá
Cision umfjöllunarvaktinni hefur
eldgosið í Geldingadölum notið
geysilegrar athygli víða um heim.

Uppsafnaður fjöldi lestra/áhorfa í
öllum tegundum miðla er yfir 175
milljarðar og auglýsingaverðmæti er
áætlað vera rúmlega 49 milljarðar
króna. Þetta hefur orðið til þess að
koma landi og þjóð rækilega á framfæri, til góða fyrir ferðaþjónustuna
og fleiri atvinnugreinar.

Kristín Júlla Kristjánsdóttir,
er gervahönnuður í tveimur
vinsælustu sjónvarpsseríum sem
sýndar eru á RÚV og Stöð 2

Ungmenni meðvitundarlaus eftir „veip“

Eldgosið í Fagradalsfjalli.
VF-mynd: Jón Steinar Sæmundsson

Lögreglan á Suðurnesjum fór í tvö
útköll milli jóla og nýárs vegna
meðvitundarleysis ungmenna. Í
báðum tilfellum var grunur um að
ólöglegt vímuefni hafi verið í svokölluðu „veipi“.
Í tilkynningu lögreglunnar kom
fram að enginn alvarlegum skaði hafi
hlotist af en hún ítrekar hættuna af
notkun slíkra efna sem og af „veipi“
sem ekki er vitað hvað er í.

V I Ð S Ý N U M A L L A R E I G N I R, F Á Ð U T I L B O Ð Í F E R L I Ð.

DÍSA EDWARDS
D I S A E@A L LT.I S | 5605510

ÁSTA MARÍA
JÓNASDÓTTIR

JÓHANN INGI
KJÆRNESTED

ELÍNBORG ÓSK
JENSDÓTTIR

UNNUR SVAVA
SVERRISDÓTTIR

A S TA@A L LT.I S | 5605507

J O H A N N@A L LT.I S | 5605508

E L I N B O R G@A L LT.I S | 5605509

U N N U R@A L LT.I S | 5605506

SIGRÍÐUR
GUÐBRANDSDÓTTIR

S I G R I D U R@A L LT.I S | 5605520

PÁLL
ÞORBJÖRNSSON
PA L L@A L LT.I S | 5605501
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Lækka hámarkshraða á
Skólavegi milli Hringbrautar og Hafnargötu
Umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar hefur samþykkt að lækka
hámarkshraða á Skólavegi milli Hringbrautar og Hafnargötu. Hámarkshraði verður 30 km/klst. á kaflanum.
Gatan er húsagata milli Hringbrautar og Sólvallagötu og milli Sólvallagötu og Hringbrautar er sjúkrahús og Fjölskyldusetur en þó nokkur umferð
gangandi fólks þverar götuna. Vegna aðkomu sjúkrabíla eru ekki lagðar til
þrengingar eða aðrar hraðahindranir.

Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt tilboð í þróunarreit, byggingar- og lóðarréttindi að
Grófinni 2 í Reykjanesbæ sem er merktur með gulum lit á myndinni hér að ofan.

Þróunarreitur í Grófinni 2
seldur fyrir 251 milljón króna
Skólavegur milli Hringbrautar og Hafnargötu. Þar fer hámarkshraði niður í 30 km/klst.

Samstarfssamningur milli Bókasafns Reykjanesbæjar og Keilis
Bókasafn Reykjanesbær og Keilir
miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs hafa gert með sér þjónustusamning um sérfræðiþjónustu á
sviði bókasafns- og upplýsingafræða og aðgang að safnkosti og
þjónustu Bókasafns Reykjanesbæjar fyrir nemendur á brautum
Háskólabrúar og Menntaskólans
á Ásbrú.

Markmiðið með þjónustusamningnum er að auka þjónustu við
nemendur á brautum Háskólabrúar
og Menntaskólans á Ásbrú, efla upplýsingalæsi meðal nemenda skólanna
og bjóða upp á skilvirka þjónustu
með gagnvirkum hætti við nemendur skólanna. Samningurinn er
til eins árs.

HREINSUM
RIMLAGARDÍNUR OG
MYRKVUNARGARDÍNUR

Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt tilboð í
þróunarreit, byggingar- og lóðarréttindi að Grófinni 2
í Reykjanesbæ. Fyrir bæjarráði lágu tvö tilboð. Tilboð
frá Reykjanes Investment ehf. upp á 251 milljón króna
og tilboð frá Húsagerðinni hf. upp á 114 milljónir
króna.
„Tilboðin hafa verið yfirfarin með tilliti til þess hvernig
hugmyndir falla að uppbyggingu umliggjandi svæða eins
og þau koma fram í fyrirliggjandi vinnslutillögu endurskoðunar aðalskipulags Reykjanesbæjar 2020 – 2035.
Þá var sérstaklega litið til þess hvaða hugmynd myndi

best styðja við þá framtíðarsýn að landnotkun þróist í
blandaða byggð íbúða, sérverslana, veitingastarfsemi og
þjónustu sem tengist hafnarstarfsemi og ferðaþjónustu.
Auk þess var litið til þess hvernig framkomnar hugmyndir kallast á við einkenni og ásýnd svæðisins í heild,“
segir í afgreiðslu bæjarráðs Reykjanesbæjar.
Bæjarráð samþykkir tilboð frá Reykjanes Investment
ehf. Kjartani Má Kjartanssyni bæjarstjóra og Unnari
Steini Bjarndal bæjarlögmanni er falið að ganga til kaupsamningsgerðar og er bæjarstjóra falið að undirrita kaupsamninginn fyrir hönd sveitarfélagsins.

Fagna niðurfellingu skuldar
Stjórn Reykjaneshafnar fagnar
því að skuld Reykjaneshafnar við
bæjarsjóð hefur verð felld niður. Á
fundi bæjarráðs Reykjanesbæjar
þann 2. desember sl. var tekið fyrir
minnisblað frá Grant Thornton
ehf., endurskoðendum samstæðu
Reykjanesbæjar, um niðurfellingu
Reykjanesbæjar á skuld Reykjaneshafnar við bæjarsjóð. Bæjarráð
samþykkti á fundinum framlagða
tillögu um niðurfellingu viðkomandi skuldar. Á fundi bæjarstjórnar
Reykjanesbæjar þann 7. desember
var samþykkt bæjarráðs staðfest.
Skuld Reykjaneshafnar við bæjarsjóð má m.a. rekja til framkvæmda
í Helguvíkurhöfn sem áttu að
þjónusta fyrirhugaða uppbyggingu

stóriðju á svæðinu í formi kísilvera
og álverksmiðju. Fyrir liggur að
ekki verður af þeirri uppbyggingu
og þeim tekjum sem höfnin hefði
haft af þeirri starfsemi. Forsendur
Reykjaneshafnar til greiðslu á skuld
hafnarinnar við bæjarsjóð voru því
brostnar og óvissa um rekstrarhæfi
hafnarinnar.

„Stjórn Reykjaneshafnar fagnar
því að með ákvörðun bæjarráðs og
bæjarstjórna er þessari óvissu eytt
og búið að tryggja rekstrarhæfi og
sjálfbærni Reykjaneshafnar,“ segir í
afgreiðslu sem var samþykkt samhljóða.

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á ALLTHREINT.IS

FERÐIR Á DAG
ALLTAF PLÁSS
Í BÍLNUM
SUÐURNES - REYK JAVÍK
DAGLEGAR FERÐIR ALLA VIRKA DAGA

845 0900

FINNDU OKKUR Á FACEBOOK

Bláa Lónið styrkir íþróttafélögin á Suðurnesjum
Núna á aðventunni veitti Bláa
Lónið íþróttafélögum á Suðurnesjunum styrki sem er ætlað að
styðja við uppbyggingu barna- og
unglingastarfs á svæðinu. Andvirði
styrkjanna er rétt um sjö milljónir
króna og eru þeir ellefu talsins.
„Það er mikilvægt að hafa fyrirtæki eins og Bláa Lónið sem kemur
að fyrra bragði og styður við íþróttahreyfinguna í þessu erfiða rekstr-

arumhverfi. Fyrir það ber að þakka.
Stuðningur sem þessi sýnir í verki
mikilvægi samfélagslegrar ábyrgðar
og við þökkum stjórnendum Bláa
Lónsins fyrir áratuga stuðning við
íþróttalíf á svæðinu,“ sagði Einar
Haraldsson, formaður Keflavíkur,
íþrótta- og ungmennafélags, við afhendingu styrkjanna.
„Það er afar ánægjulegt fyrir Bláa
Lónið að geta nú stutt aftur með

öflugum hætti við hið mikilvæga og
óeigingjarna íþrótta- og æskulýðsstarf sem unnið er innan íþróttahreyfingarinnar í nærsamfélaginu.
Bláa Lónið hefur um margra ára
skeið stutt við íþróttastarfið á
Suðurnesjunum og við hlökkum til
áframhaldandi góðs samstarfs,“ sagði
Grímur Sæmundsen, forstjóri Bláa
Lónsins.

HS VEITUR

Óskum viðskiptavinum
og landsmönnum öllum
farsældar á nýju ári
Við munum áfram kappkosta
að færa þér þægindin heim

hsveitur.is
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Öllum grunnskólanemendum
í Reykjanesbæ boðið í safnfræðslu í Duus Safnahúsum
Fræðslufulltrúi Duus Safnahúsa,
sem ráðinn var tímabundið fyrir tilstilli styrkjar úr Barnamenningarsjóði, hefur nú lagt fram fræðsluáætlun sem send hefur verið til
allra grunnskóla í Reykjanesbæ.
Í henni felst að öllum grunnskólanemendum í Reykjanesbæ
er á vorönn boðið í safnfræðslu
í Duus Safnahúsum, á sýningar
Byggðasafns Reykjanesbæjar, Listasafns Reykjanesbæjar og sýningu
Reykjanes jarðvangs, og er mark-

miðið að allir nemendur komi a.m.k.
einu sinni í heimsókn. Boðið er upp
á fjórar fræðsluleiðir og verður boðið
upp á sérstakar rútuferðir fyrir þá
skóla sem ekki eru í göngufæri við
safnahúsin.
Menningar- og atvinnuráð Reykjanesbæjar fagnar þessu framtaki og
vill undirstrika mikilvægi þess að
söfnin hafi yfir að ráða safnkennurum og að nemendum sé gefinn
kostur á að nýta sér þann frjóa
námsvettvang sem söfn eru.

Sjöfn Þorgrímsdóttir var ein margra
heppinna Jólalukkuvinningshafa.

Sylwia Kruszewska vann einn af þremur stærstu vinningunum í
Jólalukku Víkurfrétta 2021 en þar var Philips 65“ Smart TV.

Sylwia og Sjöfn unnu stóra vinninga í Jólalukku Víkurfrétta
Sylwia Kruszewska vann einn af þremur stærstu
vinningunum í Jólalukku Víkurfrétta 2021 en þar var
Philips 65“ Smart TV. Þá var Sjöfn Þorgrímsdóttir ein
marga sem höfðu heppnina með sér en hún var dregin
út úr jólalukkumiðum sem hún skilaði í kassa í Nettó
og vann 100 þúsund krónu inneign í Samkaups appið.
Alls voru 56 Jólalukkumiðaeigendur sem voru dregnir
út fyrir jól í þremur útdráttum. Þá voru margir aðrir
heppnir sem fengu vinninga á sínum Jólalukkumiðum

en sex þúsund vinningar, smáir sem stærri, voru í Jólalukku Víkurfrétta 2021.
Við hvetjum fólk til að lesa yfir listann og sjá hvort þeir
voru í hópi þeirra sem voru dregin út. Einnig hvetjum við
jólalukkuvinningshafa að fara með miðana sína og ná í
vinninga sína, sumir eru með styttri gildistíma.
Nöfn vinningshafa í Jólalukku Víkurfrétta 2021 má
finna á vf.is.

20 ára sýningarsaga Listasafns
Reykjanesbæjar gefin út
Listasafn Reykjanesbæjar ætlar að gefa út bók um tuttugu ára sýningarsögu safnsins á afmælisárinu 2023. Stefnt er á að gefa út veglega listaverkabók sem á að vera lýsandi fyrir það starf sem unnið hefur verið frá
stofnun listasafnsins árið 2003.
Sýningarstefna Listasafns Reykjanesbæjar árið 2021 snýst um samtímalist, en á þeim átján árum sem nú eru liðin frá stofnun safnsins hafa sýningar
verið margbreytilegar og spannað fjölbreytt tímabil í myndlist.

Listráð stofnað í Reykjanesbæ
Menningar- og atvinnuráð Reykjanesbæjar fagnar stofnun listráðs
en það var kynnt á síðasta fundi
menningar- og atvinnuráðs þar
sem Helga Þórsdóttir safnstjóri
Listasafns Reykjanesbæjar mætti
á fundinn.
Listræn starfsemi Listasafns
Reykjanesbæjar er mótuð af safnstjóra Listasafns Reykjanesbæjar í
samstarfi við listráð. Hlutverk list-

Rétturinn
Ljúffengur
heimilismatur
í hádeginu

Opið:

11-13:30

alla virka daga

ráðs er að veita faglega ráðgjöf um
sýningar- og söfnunarstefnu Listasafns Reykjanesbæjar.
Helga Þórsdóttir, safnstjóri Listasafns Reykjanesbæjar, hefur tilnefnt
Kristinn Má Pálmason og Andreu
Maack til að sitja í listráði Listasafns
Reykjanesbæjar. Menningar- og atvinnuráð tilnefnir Gunnhildi Þórðardóttur í ráðið.

Bílaviðgerðir
Smurþjónusta
Varahlutir

Brekkustíg 38 - 260 Njarðvík

sími 421 7979
www.bilarogpartar.is

Vilja uppbyggingu í álvershús
Stjórn Reykjaneshafnar fagnar
h u g my n d u m „ S p rot a ga rð s
Reykjanesklasans“ sem kynntar
voru stjórn Reykjaneshafnar
en hugmyndirnar gera ráð fyrir
þróun og uppbyggingu í álvers-

húsunum í Helguvík. Stjórn
hafnarinnar telur þær falla vel að
framtíðarsýn Reykjaneshafnar
2030.
„Stjórnin vill vinna verkefninu
framgang og felur hafnarstjóra að

koma þeirri skoðun á framfæri við
skiptastjóra þrotabús Norðuráls
Helguvíkur ehf.,“ segir í afgreiðslu
hafnarinnar sem samþykkt var
samhljóða á fundinum.

Skipta dagskrá um áramót
milli Garðs og Sandgerðis
Björgunarsveitin Sigurvon í Sandgerði bauð upp á flugeldasýningu á
gamlárskvöld fyrir Suðurnesjabæ.
Sýningin var á hafnarsvæðinu í
Sandgerði og fólk var hvatt til að
fylgjast með sýningunni úr bílum
sínum eða virða tveggja metra
regluna þegar horft var á sýninguna.

Brot af því besta
úr þáttum ársins 2021
í Suðurnesjamagasíni

Ferða-, safna- og menningarráð
Suðurnesjabæjar fundaði um áramótin í Suðurnesjabæ nýverið þar
sem farið var yfir dagskrá áramóta.
Áætlað er að Björgunarsveitin Ægir
í Garði muni sjá um áramótin 2022.
Þá er áætlað að hafa Byggðasafnið á
Garðskaga opið gestum á þrettándanum, 6. janúar.

FIMMTUDAG KL. 19:30

HRINGBRAUT OG VF.IS

ENNEMM / SÍA / NM-008780

Skiptu núna. Það borgar sig strax.
N1 selur nú ódýrasta rafmagnið til heimila á Íslandi.*
Það er ekkert mál að skipta og spara sem nemur allt
að heilu mánuðunum á hverju ári. Kláraðu málið á
n1rafmagn.is og byrjaðu strax að spara!

440 1000

n1.is

RAFMAGN
*Heimild: Aurbjörg.is
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Gott að hafa verið
sjálf á verbúð
Kristín Júlla Kristjánsdóttir, er gervahönnuður í tveimur
vinsælustu sjónvarpsseríum sem sýndar eru á RÚV og Stöð 2
„Ég bý að reynslu frá því þegar ég var yngri því ég var sjálf á verbúð á Siglufirði og svo vann ég í
fiski í mínu heimaplássi, Garðinum, á þessum árum. Ég átti fullt af ljósmyndum frá þessum tíma
sem ég studdist við og skoðaði hár og útlit fólks. Svo var ég líka pönkari á þessum tíma. Ég var því á
heimavelli þegar ég fór að vinna gervahönnun á Verbúðinni,“ segir Kristín Júlla, gervahönnuður. Hún
sá um gervavinnu í tveimur sjónvarpsseríum sem eru heitasta sjónvarpsefnið á stóru stöðvunum
þessar vikurnar, Verbúðin á RÚV og Svörtu sandar á Stöð 2.
Kristín er þekkt í kvikmyndaiðnaðinum og hefur komið að vinnu
margra bíómynda og sjónvarpsþátta á undanförnum árum. Hefur
m.a. hlotið Edduverðlaun í tvígang
fyrir sína vinnu. Þættirnir Verbúðin
og Svörtu sandar hafa vakið athygli
en báðar seríurnar voru frumsýndar
um jólin og sú fyrrnefnda gerist á
níunda áratug síðustu aldar. Útlit
og gervi leikara í þáttunum hafa
vakið athygli. „Ég á margar fyrirmyndir úr verbúðarlífi á Siglufirði

og fiskvinnu í Garðinum. Ég fletti
blöðum á netinu frá þessum tíma,
m.a. Víkurfréttum til að rifja þetta
enn betur upp hvernig fólk leit út
á þessum tíma. Þetta er algerlega
geggjaður tími fyrir gamla pönkpíu
eins og mig. Verkefni gervahönnuðar
er að sjá um förðun og hár leikara.
Þá koma til sögunnar hárkollur og
gleraugu. Ég á stóra plastkassa fulla
af gleraugum sem ég hef safnað í
gegnum tíðina. Ég kaupi öll gömul
gleraugu sem koma í Fjölsmiðjuna
í Keflavík, læt bara skipta um glerið
og þá eru þau klár í notkun í næstu
mynd eða þætti. Í Verbúðinni kom
gleraugnasafnið að góðum notum
og öll gleraugu í þáttunum eru úr
því,“ segir Kristín en útlit leikara
og umgjörð leikmyndar í þáttunum
hefur vakið athygli. Meðal þess sem
Kristín þurfti að gera var að slétta
krullað hár Sveppa sem m.a. missir
hálfa höndina í hausavél í frystihúsinu.

Sár og áverkar í Svörtum söndum
Í þáttunum Svörtu söndum sem
sýndir eru á Stöð 2 er allt annað
umhverfi en fiskvinnsla og fjör frá
níunda áratugnum. Í öllum þáttum
eða myndum eru þó persónur með
sinn karakter og það er hlutverk
leikstjóra og viðkomandi leikara
með gervahönnuði og búningahönnuði að skapa viðkomandi persónu. „Við ræðum saman um hverja
einustu persónu, brjótum niður
handritið senu fyrir senu. Í Svörtu
söndum voru ýmsar áskoranir, allt
aðrar en í Verbúðinni. Þar er einn
aðalleikaranna til dæmis með stórt
ör á annarri kinninni og í þáttunum
sjást mörg sár og áverkar sem mikill
tími fer í að gera. Það er hellings
blóð í þessari seríu sem var gaman
að koma að. Ég hef unnið mikið
með Baldvin Z, leikstjóra, og gengið
vel og sömu sögu er að segja um
leikstjórana og aðalleikarana í Verbúðinni, þá Gísla Örn Garðarsson og
Björn Hlyn Haraldsson. Þetta fólk er

Kristín ætlaði ekki að verða
árshátíðarsminka og er orðin
þekktur gervahönnuður.
allt miklir vinir mínir enda er nándin
mikil í okkar störfum. Við erum ein
stór fjölskylda,“ segir Kristín og aðspurð segir hún að Verbúðin fari án
efa ofarlega á lista yfir skemmtilegustu verkefni sem hún hefur unnið
við.

Rauð hárkolla og freknur
Gervi leikara hafa oft í gegnum tíðina
vakið athygli. Fyrir fimm árum var
Kristín tvær til þrjár klukkustundir á
hverjum tökudegi að vinna við gervi
Þorsteins Bachmans sem lék Móra í
myndinni Vonarstræti. Í myndinni
Dýrið sem var frumsýnd nýlega fór
hún til dæmis með aðalleikkonunni
Noomi Rapace til London til að

hanna á hana hárkollu. „Við fórum
saman í þekkta „hárkollugerð“ sem
m.a hefur gert hárkollur í Lord of the
Rings og létum gera hárkollu á hana.
Venjulega mæli ég höfuð leikarans
hér heima en það var gert þarna úti,
við vildum hafa hana með sítt rautt
hár og svo passaði vel að hafa hana
freknótta við rauða hárið. Noomi var
svo ánægð með freknurnar að núna
vill hún alltaf vera með freknur,“
segir Kristín og hlær. Dýrið hefur
hlotið mikið lof en myndin er sérstök og gerist í sveit norður í landi.
Kristín segir að hluti af hennar
vinnu sé mikið skipulag og hún er
með handritið í spjaldtölvu og þarf
að skrá hlutina nákvæmlega svo
allt gangi upp. „Þetta er mikil skipu-

AUGNABLIK MEÐ JÓNI STEINARI

Lífið við höfnina

Jón Steinar Sæmundsson

Það var ólíkt að líta yfir höfnina
í Grindavík yfir jól og áramót en
frá því sem verið hefur allt síðastliðið haust. Flotinn allur í jólafríi og
nánast hver metri af viðlegukanti
nýttur. Frá því veiðar hófust á nýju
kvótaári hefur höfnin nánast verið
tóm þar sem bátarnir hafa landað
afla sínum úti á landi.
Undanfarin ár hafa jólin markað
ákveðin tímamót hvað þetta varðar
þegar bátarnir hafa eftir hátíðarnar
fært sig á miðin nær heimahöfn. Það
er eins og það lifni yfir öllu bæjarfélaginu þegar lifnar yfir lífæðinni,
sjálfri höfninni.

Útgefandi: Víkurfréttir ehf. Afgreiðsla og ritstjórn: Krossmói 4a, 4. hæð, 260 Reykjanesbæ, sími 421-0000. Ristjóri og ábyrgðarmaður: Páll Ketilsson, s. 893-3717, pket@vf.is. Fréttastjóri: Hilmar Bragi
Bárðarson, s. 898-2222, hilmar@vf.is Auglýsingastjóri: Andrea Vigdís Theodórsdóttir, s. 421-0001, andrea@vf.is Umbrot/blaðamaður: Jóhann Páll Kristbjörnsson. Dagleg stafræn útgáfa: vf.is og kylfingur.is
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Vildi skapa manneskjur

Sænska leikkonan Noomi Rapace var ánægð með freknurnar.
lagsvinna. Við erum kannski marga
daga í tökum sem fara fram á baðherbergi inni í húsi. Svo er útitakan
á allt öðrum stað kannski mánuði
seinna og þá þarf útlit leikaranna að
vera eins því tökurnar eru ekki „línulegar“. Í Verbúðinni voru til dæmis
innitökur í Reykjavík en annað tekið
á Vestfjörðum.“

Ekki árshátíðarsminka
Kristín byrjaði fyrir tuttugu árum,
þá 34 ára, að vinna við hár og förðun
í auglýsingum og fyrir tónlistarmyndbönd. Hún fór á förðunarnámskeið hjá No Name en skellti sér
svo út í djúpu laugina og var komin
stuttu síðar í vinnu við kvikmyndir
og sjónvarp. „Ég ætlaði ekki að
verða árshátíðarsminka,“ segir hún
og hlær. „Ég vildi komast lengra.
Eitt leiddi af öðru og ég var komin í
þessa skemmtilegu vinnu ekki löngu
síðar.“ Verkefnin hafa síðan ekki látið

á sér standa og Kristín Júlla er orðin
þekkt í bransanum. Aðspurð segir
hún mikla breytingu hafa orðið í
kvikmynda- og sjónvarpsgeiranum,
myndgæðin séu til dæmis orðin
miklu meiri. Því þurfi að huga vel að
því þegar unnið er við gervi leikara.
Smáatriði sjáist mun betur núna
og því þurfi að vanda til verka. Þá
sé tíminn aldrei nægur og því þurfi
þrátt fyrir allt að láta hlutina ganga
hratt og vel. „Það geti þó verið erfitt
því það getur tekið marga klukkutíma að gera sár á manneskju,“ segir
Kristín.

næg verkefni og þau koma þó maður
geti ekki tekið þau öll. Ég hef ekki
áhyggjur af því. Núna er hugurinn
aðeins í öðru því við erum að byggja

hús í Garðinum á frábærum útsýnisstað og ég þarf að hanna húsið að
innan sem er orðið fokhelt,“ segir
Kristín Júlla.

Gerði Garðinn frægan
Konan sem hefur gert „Garðinn
frægan“ eftir að hafa lært förðun
þegar hún var komin á fertugsaldurinn er núna í smá hvíld eftir stór
verkefni að undanförnu. „Ég var
að afþakka vinnu í bíómynd því ég
vildi aðeins lengra frí. Það eru alltaf

Kristín með Baldvin Z leikstjóra
sem hún hefur unnið mikið með.

Kristín Júlla var í viðtali í Víkurfréttum árið 2015 þar sem hún var
spurð út í vinnu sína. Grípum hér
inn í viðtalið:
Í æsku fannst Kristínu Júllu
gaman að fara í hlutverkaleiki
og hún telur að áhugi á persónusköpun hafi jafnvel byrjað þá.
„Þetta var samt ekki eitthvað
sem ég ætlaði mér að gera í framtíðinni. Ég var orðin 34 ára þegar
ég skráði mig fyrir algjöra tilviljun
í förðunarskóla No name, bara af
því að ég var leið og langaði að
læra eitthvað. Fékk svo einhverja
bakþanka og vildi hætta við en
skólastjórinn Kristín Stefánsdóttir
bannaði mér það því hún vildi
endilega fá fleiri eldri nemendur.
Fólkinu í kringum mig fannst ég
reyndar eitthvað vera að klikkast
því ég var ekki þekkt fyrir það að
vera mikið máluð. Mamma hvatti
mig óspart til að láta á reyna,“ segir
Kristín Júlla og bætir við að námið
hafi verið mjög skemmtilegt. „Ég
gerði þó allt öðruvísi en aðrir; gat
aldrei hlýtt kennaranum. Hef alltaf
farið mínar eigin leiðir. Ég fór t.d.
ekki í námið til að vera heima og
gera árshátíðarfarðanir. Það kom
aldrei til greina. Ég ætlaði mér að
skapa manneskjur.“ Þegar hún útskrifaðist bauð hún Kvikmyndaskóla Íslands upp á fría vinnu fyrir
lokaverkefni, sem urðu þrjú. „Þar
með var ég komin inn í bransann.
Ég lenti á frábærum hópi í kvikmyndaskólanum sem útskrifaðist
sama vor og það fólk fór allt í mikilvæg störf í bransanum. Ég fór svo
bara að vinna með þeim.“

Kristín Júlla hefur
fengið tvenn
Edduverðlaun og fleiri
viðurkenningar.

Þekktir leikarar í Verbúðinni sem nú er sýnd á RÚV.

VIÐ EIGUM

7. JANÚAR
& ÞÉR ER BOÐIÐ

FAGNAÐU MEÐ OKKUR
HELGINA 7-9 JANÚAR

VINSÆLUSTU RÉTTIR FYRSTA
ÁRSINS Á TILBOÐI

40% afsláttur

af hádegisréttum gegn framvísun miðans
Gildir út janúar
Gildir ekki með öðrum tilboðum

AFMÆLISEFTIRRÉTTUR
SPENNANDI TILBOÐ
&
NÝJUNGAR FRAMUNDAN

25% AFSLÁTTUR AF
FUNDARHERBERGJUM
ÚT MARS!
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Flugmaður fisvélar komst að
sjálfsdáðum og ómeiddur í land eftir
að hafa farið niður um ótraustan
ís á Seltjörn í janúar. Maðurinn
hafði verið að æfa snertilendingar
á ísnum þegar óhappið varð.
Skjúkrabíll ásamt tækjabíl frá
Brunavörnum Suðurnesja voru kölluð til
ásamt lögreglu. Aðstoð frá Brunavörnum
Suðurnesjum var fljótlega afturkölluð.

Fyrstu bólusetningar á Suðurnesjum voru á síðustu dögum ársins 2020 og
bólusetningarátak hófst svo í byrjun janúar 2021. Framlínufólk í heilbrigðisþjónustu
var fyrst í röðinni í bólusetningu og fékk Kristín Sigurmundsdóttir, hjúkrunarfræðingur
á HSS fyrst stungu í handlegginn. Fleiri starfsmenn HSS fylgdu í kjölfarið, læknar
og hjúkrunarfólk en síðan var farið á Hlévang, Hrafnistu en þar var fyrsti almenni
Suðurnesjamaðurinn bólusettur. Það var hún María Arnlaugsdóttir en hún varð
100 ára í júní 2021. Aðrir vistmenn á Hlévangi fengu síðan sprautu í kjölfarið.

Reykjanesskaginn vaknaði af um
800 ára blundi þann 19. mars kl.
20:45 með eldgosi í Geldingadölum.
Víkurfréttir sögðu fyrstar fjölmiðla frá
eldgosinu og fljótlega lagðist vefur
blaðsins á hliðina undan álaginu en
tugir þúsunda innlita voru á vefinn
á nokkrum mínútum eftir að fyrsta
fréttin fór í loftið. Umferðaröngþveiti
varð á Grindavíkurvegi þar sem
forvitnir hópuðust til Grindavíkur
til að verða vitni að eldgosinu
Umtalsvert tjón varð þegar sprenging
varð í Sigurjónsbakaríi í byrjun árs
2021. Fjölmargar rúður og gluggar
brotnuðu í sprengingunni og þeyttist
glerið langt út á bílastæði við Hólmgarð
í Keflavík. Vettvangur við bakaríið
var sem vígvöllur eftir atvikið.

„Ég ákvað um áramótin að setja smá
áskorun á sjálfa mig – að teikna 100
myndir, eða eina mynd á dag í 100
daga. Ég er teiknari en það hefur setið
svolítið á hakanum hjá mér þar sem ég
er í mörgu öðru. Ég er í smíðakennslu
og búningasaum þannig að teikningin
hefur orðið útundan. Ég er að þessu
aðallega fyrir mig að hafa teikniblokkina
við hendina og setjast niður og
teikna,“ segir Ásdís Erla Guðjónsdóttir,
smíðakennari við Myllubakkaskóla í
Keflavík, í viðtali við Víkurfréttir um
áskorunina sem hún vann að á árinu.

Engri loðnu
var landað á
Suðurnesjum á
síðustu vertíð en
hins vegar var
loðnunni mokað
upp við Grindavík
í febrúar. Hér er
það Heimaey VE
á veiðum uppi
í landsteinum
við Grindavik.
Sextán metra langan hnúfubak rak á
land í Suðurnesjabæ í mars. Fjölmargir
lögðu leið sína að hræinu í fjörunni
neðan við golfvöllinn að Kirkjubóli.
Ný vatnsrennibraut og nýir heitir
pottar voru opnaðir við Sundmiðstöð
Reykjanesbæjar sl. vor.

Það var fjörugt en sérstakt ár hjá Leikfélagi Keflavíkur sem fagnaði 60 ára afmæli
á árinu 2021. Fyrri hluta árs var sýndur farsinn Beint í æð. Í árslok var það svo
söngleikurinn Fyrsti kossinn, byggður á tónlistarsögu bæjarins þar sem Rúnar
Júlíusson kemur mikið við sögu. Hlé var tekið á sýningum vegna Covid-faraldursins.

Miklir jarðskjálftar voru í aðdraganda
eldgossins í Fagradalsfjalli í febrúar og
fram í mars. Skjálftarnir ollu víða tjóni.
Hér til hliðar má t.a.m. sjá skemmdir
á vegi við orkuverið í Svartsengi.
Suðurstrandarvegur skemmdist einnig,
auk skemmda á fasteignum og innbúi.

VÍKURFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM Í 40 ÁR // 9
Fyrsti gervigrasvöllurinn á
Suðurnesjum í fullri stærð var tekinn
í notkun á árinu. Völlurinn er við
Reykjaneshöllina og verður fyrst um
sinn notaður til knattspyrnuæfinga
en er byggður upp með það fyrir
augum að geta verið keppnisvöllur.

Grindavík er heitasti staðurinn á Suðurnesjum
og þar er að rísa nýtt hverfi austast í
bænum. Skóflustunga að Hlíðarhvefi
var tekin í júní en Fannar Jónasson
bæjarstjóri annaðist verkið. Öllum lóðum
í fyrsta áfanga hefur verið úthlutað.

Þjóðhátíðardagurinn 17. júní var með
óhefðbundnu sniði í Reykjanesbæ
vegna Covid-19. Þó var haldið í
hefðir þegar þjóðfáninn var dreginn
að húni en í ár kom það í hlut
Óskars Ívarssonar, starfsmanns
umhverfismiðstöðvar Reykjanesbæjar.

Knarrarneskirkja á Vatnsleysuströnd
var vígð í ágúst. Það er þingmaðurinn
Birgir Þórarinsson og eiginkona
hans, Anna Rut Sverrisdóttir, sem
stóðu að byggingu kirkjunnar, sem er
bændakirkja í 19. aldarstíl. Fjölmargir
gestir voru við vígslu kirkjunnar.

Þrjár torséðar sprengjuþotur af
gerðinni Northrop B-2 Spirit lentu á
Keflavíkurflugvelli í ágúst. Þoturnar
komu í aðflugi að norðurenda
flugvallarins og stungu sér þar
niður úr þykkri þoku skammt frá
brautarenda. Vélarnar voru hér á
landi í þó nokkra daga við æfingar.

Tuttugu þúsundasti íbúi
Reykjanesbæjar, fæddist 4. ágúst,
sonur Sigríðar Guðbrandsdóttur
og Sigurbergs Bjarnasonar.

Keflvíkingurinn Uni Hrafn Karlsson hjá Björgunarsveitinni Kyndli á Kirkjubæjarklaustri var reglulega á gosvaktinni í Fagradalsfjalli. Hann tók myndina hér
að ofan þegar það var hálfgerð þjóðhátíðarskemmning í hlíðum „Gónhóls“ þegar
hraunið flæddi í stríðum straumi frá gíg í eldstöðinni sem síðar átti eftir að verða
sá virkasti og hlaðast upp um og yfir 100 metra. Uni tók einnig fleiri myndir sem
birtar voru á vf.is, m.a. þegar haunið fossaði í fyrsta skiptið niður í Meradali.
Listahópurinn Hughrif í bæ setti svo
sannarlega svip sinn á Reykjanesbæ.
Nemendur í 2. bekk Njarðvíkurskóla eru byrjaðir
að vinna moltu úr lífrænum úrgangi en verkefninu
var ýtt úr vör þegar fyrsta svokallaða Grænkerið
var tekið í notkun hjá krökkunum. Notaður verður
lífrænn úrgangur sem fellur til í skólastofum hjá
2. bekk í vetur. Hann er settur í Grænkerið. Í kerinu
eru haugánar eða maðkar sem hafa það starf að
brjóta niður lífræna úrganginn og búa til moltu.

„Það gengur bara vel. Verkefnið er mjög skemmtilegt og á eftir að verða þannig í
framtíðinni,“ segja þau Hanna Björk Hilmarsdóttir og Arnar Long Jóhannsson en 1.
apríl komu þríburar í heiminn eftir 33 vikna og einn dag í meðgöngu hjá Hönnu Björk.
Það lá vel á unga parinu úr Reykjanesbæ þegar Víkurfréttir forvitnuðust um
stöðu mála í stóru fjölskyldunni sem tvöfaldaðist eftir að þrírburarnir komu í
heiminn. „Það verður fjör á heimilinu, mikið að gera en við erum búin að kaupa
okkur stærri bíl og komin í stærra húsnæði,“ sögðu þau í stuttu spjalli við VF.

Róðurinn í baráttunni við kórónuveiruna fór að þyngjast
þegar leið að árslokum. Löng röð myndaðst fyrir sýnatöku í
nóvember eftir að fjöldi smita hafði komið upp í Sandgerði.

Það er mikill áhugi fyrir húsbyggingum í Suðurnesjabæ og því var sl. vor
ráðist í framkvæmdir við nýtt hverfi, Skerjahverfi, í Sandgerði. Ellert Skúlason
ehf. sá um gatnagerð. Í árslok voru svo lóðir í fyrsta áfanga auglýstar
og ruku þær allar út eins og heitar lummur og fengu færri en vildu.

Bára Bragadóttir tók fyrstu skóflustunguna að byggingum
við Báruklöpp í Garði í desember. Þar mun Bragi
Guðmundsson ehf. sjá um byggingu allra húsa við götuna.

Það var hátíðleg stund
þegar hátæknitogarinn
Baldvin Njálsson GK
400 kom til landsins um
í lok nóvember. Það er
Nesfiskur ehf. í Garði
sem gerir skipið út.
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1. ÞÁTTUR

ÞRIÐJI ELSTI BARNASKÓLI
SEM ENN STARFAR
Skólinn okkar í Vogum á afmæli í ár!
Afmælisdagurinn er 12. september,
en við höldum upp á afmælið allt
árið!
Stóru-Vogaskóli er þriðji elsti
barnaskólinn á Íslandi sem hefur
starfað samfleytt. Eldri skólar sem
enn starfa eru barnaskólinn á Eyrarbakka (1852) og barnaskóli Reykjavíkur (1862).
Séra Stefán Thorarensen, prestur
á Kálfatjörn, átti frumkvæði að því
að stofna hér skóla. Hann stofnaði
til þess félag sem aflaði fjár og lét
byggja skólahús. Þannig starfaði
skólinn frá upphafi í eigin húsnæði.
Stefán samdi reglugerð fyrir skólann
í 30 greinum. Vísir var að unglingadeild og heimavist var frá upphafi.
Haustið 1872 tóku tveir skólar til
starfa, báðir í nýbyggðu húsnæði,
báðir á Suðurnesjum; Gerðaskóli í
Garði og skólinn okkar hér í Sveitarfélaginu Vogum sem þá hét Vatnsleysustrandarhreppur og náði einnig
yfir Njarðvík.
Í upphafi hét skólinn okkar því
langa nafni: „Thorchillii Barnaskólinn
í Vatnsleysustrandarhreppi“. Það
nafn festist þó ekki við hann, heldur
var hann kallaður Suðurkotsskóli,
enda byggður á jörðinni Suðurkoti

í Brunnastaðahverfi. Seinna (nálægt 1930) breyttist nafnið í Brunnastaðaskóli, enda í Brunnastaðahverfi. Þegar hann var síðan fluttur í
Voga árið 1979 fékk hann núverandi
nafn, Stóru-Vogaskóli, enda byggður
í túni höfuðbýlisins Stóru-Voga.
Steinhlaðnar rústir síðustu íbúðarhúsanna að Stóru-Vogum, sem reist
voru 1871 og 1912, eru nú hluti af
leikvelli skólans.
Öll þessi 150 ár er þetta sama
stofnunin, þó hús væru byggð og
rifin og nöfnum breytt. Grunnur
elsta skólahússins er enn heillegur
og aðalbygging skólans 1944–1979
er nú íbúðarhúsið Skólatún í Brunnastaðahverfi. Byggð voru tvö minni
skólahús og starfrækt um tíma – eins
konar útibú frá skólanum í fjarlægum
hverfum þegar þar var barnmargt.
Þannig starfaði skóli í Kálfatjarnarhverfi 1890–1910, fyrst á Þórustöðum og í Landakoti og frá 1903
í sérbyggðu húsi í Norðurkoti); og í
Vatnsleysuhverfi 1910–1914 og 1925–
1943. Frá haustinu 1943 hefur verið
skólabíll og eftir það öll kennslan á
einum stað. Minjafélag Vatnsleysustrandar hefur endurbyggt Norðurkotsskóla að Kálfatjörn og er þar nú
lítið snoturt skólasafn.

VÍKURFRÉTTAMYND: PÁLL KETILSSON

Baldur í vetrarblíðu
AFLAFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Yfir 52.000 tonnum landað
22 plús 20, samtals 42 og 4 plús 2 eru 6 og við getum deilt því niður
í 3. Já, það er komið nýtt ár, árið 2022, og bara nokkuð góðar tölur,
og vonandi verður þetta ár bara jafn gott og þessar tölur.
Gísli Reynisson
gisli@aflafrettir.is

Myndin er af fundargerð stofnfundar skólans 12. september 1872.

Afmælisþættir skólans í Vogum, birtiast
vikulega í Víkurfréttum og vf.is á afmælisárinu.
Þorvaldur Örn Árnason, áður kennari við skólann,
tekur saman með góðra manna hjálp.

Störf í boði
hjá Reykjanesbæ
Akurskóli – Námsúrræði við Lindina
Stapaskóli – Sérkennslustjóri
Umsóknir í auglýst störf skulu berast rafrænt gegnum vef
Reykjanesbæjar. Þar eru jafnframt nánari upplýsingar um auglýst
störf. Hægt er að notast við QR kóða til að fara beint inn á vefinn.
Þar eru jafnframt nánari upplýsingar um auglýst störf. Hægt er að
leggja inn almenna umsókn á sama stað. Þeim er komið til stofnana
sem eru í leit að starfsfólki. Almennar umsóknir fyrnast að sex
mánuðum liðnum.

Í þessum pistli ætla ég að líta yfir
árið 2021 hjá höfnum Suðurnesja
og fara yfir hversu miklum afla
var landað þar. Við skulum byrja í
Grindavík.
Grindavík er stærsta höfnin
varðandi landaðan afla og árið 2021
komu á land þar alls rúm þrjátíu og
fimm þúsund tonn frá bátum, línubátum og togbátunum. Auk þess var
landað tæpum 17 þúsund tonnum
frá frystitogurunum. Heildarfjöldi
landana var 1785.
Sá bátur sem oftast landaði í
Grindavík á síðasta ári var Sævík
GK sem kom alls í 74 skipti með afla
til Grindavíkur og í þeim róðrum
var aflinn alls 557 tonn eða 7,6 tonn
í róðri. Ekki er langt niður í næstu
báta, því Daðey GK var með 70
landanir og alls 492 tonna afla eða
7,1 tonn í róðri og síðan Dúddi Gísla
GK með 69 landanir og 480 tonna
afla eða 6,9 tonn í róðri.
Ef við horfum á stærri bátana þá
var t.d. línubáturinn Sighvatur GK
með 2.783 lönduð tonn í Grindavík,
Páll Jónsson GK var með 2.522
tonn í Grindavík. Nokkrir togbátar
voru að landa í Grindavík og þeirra
hæstur var Vörður ÞH með 2.937
tonn, þar á eftir kom Áskell ÞH með
2.849 tonn og síðan Sturla GK með
2.597 tonn.

Um 80% af þessum þrjátíu og
fimm þúsund tonna afla sem kom á
land í Grindavík komu á vetrarvertíðinni. Um haustið var litlum afla
landað í Grindavík því flest allir bátarnir voru úti á landi og var aflanum
ekið til Grindavíkur.
Sandgerði er sem fyrr ein af
stærstu löndunarhöfnum Íslands
og árið 2021 var þar engin undantekning. Heildarfjöldi landanna
var 2.523 og aflinn alls um þrettánþúsund og fimm hundruð tonn.
Er þetta allt bátaafli því að enginn
togari kom með afla nema Berglín
GK sem kom samtals með um 200
tonn.
Þrír bátar lönduðu yfir 100 skipti
í Sandgerði og sá sem oftast landaði
var Siggi Bjarna GK sem kom í 136
skipti í Sandgerði og með samtals
1.405 tonn eða 10,3 tonn í róðri. Sigurfari GK var ekki langt á eftir Sigga
Bjarna GK en hann kom í 132 skipti
með afla og samtals 1.665 tonn eða
12,6 tonn í róðri. Benni Sæm GK var
með 112 landanir og samtals 1.146
tonna afla eða 10,2 tonn í róðri.
Á eftir þessum bátum, sem allir
voru á dragnót, kom síðan Margrét
GK með alls 69 landanir og 435
tonna afla eða 6,3 tonn í róðri. Dóri
GK var með 62 landanir og alls 310
tonna afla eða 5 tonn að meðaltali.
Uppsjávarfiski, makríl, síld eða
loðnu var ekki landað á Suðurnesjum á nýliðnu ári.
Í Reykjanesbæ komu alls tæp
fjögur þúsund tonn á land og land-

anir þar voru alls 657. Það kemur
kannski ekki á óvart en meirihluti
landana í Reykjanesbæ kemur frá
bátunum hans Hólmgríms, því af
þessum 657 löndunum þá áttu
bátar frá Hólmgrími 504 landanir
eða 77% af heildarfjölda landana í
Reykjanesbæ.
Tveir bátar fóru í fleiri enn 130
landanir í Reykjanesbæ og var ekki
mikill munur á þeim, því að Halldór
Afi GK var með 136 landanir og
Maron GK var með 135 landanir.
Tveir togarar lönduðu í Reykjanesbæ, Berglín GK var með 296
tonn þar og Sóley Sigurjóns GK 228
tonn. Reyndar kom Bylgja VE með
eina löndun og Áskell ÞH og Vörður
ÞH lönduðu báðir í Reykjanesbæ.
Áskell ÞH var með 288 tonn í fimm
löndunum og Vörður ÞH 226 tonn í
þremur löndunum.
Aðeins tveir smábátar lönduðu í
Reykjanesbæ og var það Snorri GK
1 sem var með 3,4 tonn í sex róðrum
og Þröstur BA 48 sem var með 3,2
tonn í fjórum róðrum.
Varðandi Reykjanesbæ þá var
af þessum tæpum fjögur þúsund
tonnum sem landað var þar, mestum
hluta þess landað í Njarðvík. T.d.
landa Grímsnes GK, Langanes GK,
Maron GK, Áskell ÞH, Vörður ÞH og
Berglín GK allir afla sínum í Njarðvík.
Núna er framundan stærsta loðnuvertíðin í mörg ár og ef allt ætti að
vera eðlilegt þá væri loðna að koma
til Grindavíkur, Sandgerðis og Helguvíkur en ekkert kemur núna en
spurning hvort að SVN ræsi verksmiðjuna í Helguvík.
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Gervigrasvöllur í
Suðurnesjabæ 2022
Það er skynsamt fólk í bæjarstjórn Suðurnesjabæjar sem gerir sér grein fyrir mikilvægi þess að
byggja upp íþróttaaðstöðu í sveitarfélaginu. Í nýsamþykktri fjárhagsáætlun sveitarfélagsins er gert
ráð fyrir fjármagni til koma upp gervigrasvelli sem
hægt er nýta allt árið. Það sem er hins vegar eftir
er að taka ákvörðun um hvar sá völlur á að vera og
í framhaldi af því að ganga frá praktískum atriðum
eins og hönnun.
Það hefur ekki náðst sátt innan
sveitarfélagsins um hvar gervigrasvöllur eigi að rísa. Starfshópur sem
skoðaði málið skilaði ekki afgerandi
tillögu og knattspyrnufélögin tvö,
Reynir og Víðir, hafa ekki náð saman
í málinu. Eðlilega hefur Víðisfólk
viljað sjá völlinn rísa í Garðinum,
Reynisfólk vill völlinn í Sandgerði
og svo hefur það sjónarmið heyrst
að til framtíðar væri skynsamlegast
að hafa gervigrasvöll á svæðinu sem
er á milli byggðarkjarnanna tveggja.
Það eru rök með og á móti öllum
þessum kostum og sitt sýnist hverju.
Öll eru þó sammála um eitt, það er
ekki hægt að bíða og það verður
að taka ákvörðun svo að börn og
unglingar í Reyni/Víði geti æft og
keppt á sínum eiginn velli veturinn
2022–2023.
Sem tilraun til að höggva á þennan
hnút sendi aðalstjórn Reynis erindi
til Suðurnesjabæjar í byrjun desember þar sem lagt er til að upphitað
gervigras verði lagt yfir keppnisvöllinn í Sandgerði og flóðlýsing sett
upp. Aðgangur beggja félaga verði að
sjálfsögðu tryggður jafn að vellinum
og farið verði af stað með frístundastrætó til að börn og unglingar
komist örugg á milli byggðakjarna.
Við Reynisfólk sjáum nokkra góða
kosti við þessa leið:
Gervigras leysir núverandi gras
af hólmi og því myndi þessi lausn
því ekki fjölga fermetrum af knattspyrnusvæði sem þarf að reka. Þetta
ætti að þýða að rekstrarkostnaður
við knattspyrnumannvirki í Suður-

nesjabæ ætti ekki að vaxa til lengri
tíma litið.
Með þessari framkvæmd gæti
Suðurnesjabær státað sig að tveimur
frábærum knattspyrnuvöllum með
glæsilegri umgjörð. Í Garðinum væri
landins besti grasvöllur og í Sandgerði gervigrasvöllur af bestu gerð.
Mannvirki sem þegar eru til staðar
nýtast verði þessi leið farin svo sem
áhorfendastúka, girðingar og fleira.
Það ætti að vera hagkvæmt að
leggja gervigras á svæði sem er þegar
knattspyrnuvöllur bæði hvað varðar
tíma og kostnað.
Við hjá Knattspyrnufélaginu
Reyni hlökkum til að eiga viðræður
við bæjaryfirvöld og vini okkar hjá
Víði um þessa tillögu okkar. Draga
þarf fram kosti og galla þeirra valmöguleika sem eru uppi á borðum og
kostnaðargreina þá jafnframt. Þeirri
vinnu þarf að flýta því ákvörðun þarf
að taka fyrr en seinna. Ekki er síður
mikilvægt að taka samtalið um það
hvernig íþróttastarf á að byggjast
upp í sveitarfélaginu á 21. öldinni,
hvaða mannvirki þarf til að styðja
við þá uppbyggingu og hvernig hægt
er að standa að þeim framkvæmdum
meðfram annarri nauðsynlegri samfélagslegri fjárfestingu. Hér skiptir
stærð og geta Suðurnejsabæjar
öllu máli því ætla má að árleg geta
sveitarfélagsins til fjárfestingar sé
álíka mikil og það sem einn gervigrasvöllur kostar.
Ólafur Þór Ólafsson,
formaður aðalstjórnar
Knattspyrnufélagsins Reynis.

Viðburðir í janúar
Um leið og við óskum ykkur öllum gleðilegs nýs árs þökkum við fyrir
viðburðaríkt 2021, því þrátt fyrir ýmsar takmarkanir var boðið upp á
margt skemmtilegt í viðburðadagskrá Reykjanesbæjar. Þannig verður það
einnig í ár og göngum við reynslunni ríkari en um leið full af metnaði inn í nýtt og
óskrifað ár. Við hvetjum ykkur til að setja ykkur markmið um að taka þátt í þeim
fjölbreyttu viðburðum sem boðið er upp á í Reykjanesbæ. Rannsóknir hafa m.a.
sýnt að virkni af margvíslegum toga er ávísun á bætta heilsu og betri líðan. Því er
um að gera að fylgjast með og fara jafnvel út fyrir þægindarammann og drífa sig
af stað og taka þátt í alls konar.

Skrápur / Second skin

Smá brot

Tungumálakafﬁ

LISTASAFN REYKJANESBÆJAR

01.- 31. JANÚAR - BÓKASAFNIÐ

11, 18, 25. JANÚAR - BÓKASAFNIÐ

Við kynnum sýninguna Skrápur, með
Ráðhildi Ingadóttur og Igor Antic.
Sýningin fjallar um ﬂótta og tilfærslur þjóða
í heiminum. Báðir listamennirnir hafa gert
málefni þjóðaﬂótta og átaka sem af því
hlýst að umfjöllunarefni í fyrri sýningum.

Bókasafn Reykjanesbæjar hefur að
geyma safn af plötum tengdum átthögum
Reykjaness. Okkur langar til að dusta rykið
af þessum gögnum og vonandi bæta í
safneignina.Smá-brot, tónlist og útgáfa á
Suðurnesjum er sýning sem vert er að skoða.

Vilt þú æfa íslenskuna þína með skemmtilegu
samtali? Í Tungumálakafﬁ gefst tækifæri til að
spjalla saman á íslensku. // Do you want to
practice your conversational skill in Icelandic? In the Language café you can speak in
Icelandic and practice.

Leshringur

Foreldramorgunn

Notaleg sögustund

18. JANÚAR - BÓKASAFNIÐ

20. JANÚAR - BÓKASAFNIÐ

22. JANÚAR - BÓKASAFNIÐ

Langar þig til þess að spjalla við aðra
um bækur? Þriðja þriðjudag í mánuði er
leshringur í Bókasafni Reykjanesbæjar
klukkan 20.00. Boðið er upp á kafﬁ og allir
áhugasamir velkomnir.

Inga María er konan á bak við Instagramreikninginn Fingramatur. Áhugi hennar liggur
m.a. í hollum og ﬂjótlegum mat fyrir lítil kríli
frá því að þau byrja að borða.

Halla Karen mætir í Bókasafnið, les
upp úr Ávaxtakörfunni og syngur lög úr
söngleiknum. Vegna sóttvarnatakmarkana
gæti farið svo að Notaleg sögustund verði í
streymi. Fylgist með á heimasíðu eða
facebook síðu bókasafnsins.

Molar með kaffinu í Vogum
Nú eru blikur á lofti í frekari sameiningu á Reykjanesi eða Suðurnesjum.
Vogamenn ætla að bjóða í kaffispjall. Nú þurfa bæjarfulltrúar í
Reykjanesbæ að færa nágrönnum
okkar eitthvað með kaffinu til að
sýna jákvæða afstöðu til frekari
sameiningar.
Fyrsta kakan gæti verið að
byggja nýja bráðamóttöku spítala
við framtíðar stoppistöð hraðlestar t.d nálægt Fitjum eða InnriNjarðvík. Spítalinn í Keflavík yrði
hjúkrunarheimili og heilsugæsla.
Ríkið er búið að lofa peningum
til að hjálpa til við frekari sameiningar.
Önnur kaka gæti verið að
byggja nýtt stjórnsýsluhús sem til
að mynda verða bæjarskrifstofur
Reykjanesborgar eða Suðurnesjaborgar og hafa það t.d. ofan Grænás
þar sem sést vel yfir byggðina auk
þess að sjá yfir í lönd Grindavíkur,
Voga og Suðurnesjabæjar. Sýslumaður gæti verið þar líka.
Þriðja kaka gæti verið að flytja
Fjölbrautaskólann upp í Ásbrú og

styrkja það skólas a m fé l a g e n n
frekar. Núverandi
skóli gæti tekið
við hugmyndum
um Hlíðarskóla
eða færslu Myllubakkaskóla.
Fjórða kaka.
Nýja lögreglustöð
upp við Reykjanesbraut.
Ég hvet bæjarfulltrúa og bæjarstjóra að horfa út fyrir Keflavík/
Ytri-Njarðvík og sjá fyrir sér borgarsamfélag með mörgum skemmtilegum hverfum. Sameinuð borg
Suðurnesjamanna yrði í samkeppni
við Hafnarfjörð um þriðja stærsta
samfélag á landinu en íbúafjöldi er
nánast sá sami í dag. Þó ekki náist
nema ein sameining, t.d. Vogar og
Grindavík eða annað, þá yrði það
skref inn í betri framtíð fyrir alla
íbúa svæðisins.
Gleðilegt ár.
Hjalti Örn Ólason,
Suðurnesjamaður.

Ertu nokkuð að
missa af viðburðum
í Reykjanesbæ?
Í hverjum mánuði fer fram fjöldinn allur af alls konar
skemmtilegum viðburðum á vegum menningarhúsanna
í Reykjanesbæ. Þannig eru yﬁr 20 viðburðir í boði fyrir
íbúa og gesti bara núna í október. Væri ekki snjallt að
geta nálgast upplýsingar um þá alla á einum stað?
Það er nú hægt á mjög einfaldan hátt með því að gerast
áskrifendur að rafrænni viðburðadagskrá sem send er
með tölvupósti einu sinni í mánuði.

á timarit.is

ÖLL BLÖÐIN FRÁ 1980 OG TIL DAGSINS Í DAG

Er þetta nokkur spurning? Skráðu þig
á heimasíðu Reykjanesbæjar við næsta tækifæri.

www.reykjanesbaer.is

sport
að hafa tryggt sér sæti í
Grindavíkurliðið stillir sér upp eftir
á Njarðvík í fyrra.
úrvalsdeildinni eftir góðan sigur

Myndi sleppa
að stilla
vekjaraklukkuna
NAFN:

HEKLA EIK NÖKKVADÓTTIR
ALDUR:

TREYJA NÚMER:

STAÐA Á VELLINUM:

17

15

OFTAST BAKVÖRÐUR

MOTTÓ:

Hekla Eik Nökkvadóttir er ein af efnilegri
körfuknattleikskonum Suðurnesja en á síðasta
ári varð hún deildarmeistari með Grindavík í
1. deild eftir magnað einvígi við Njarðvík, þá
varð hún einnig Íslandsmeistari með stúlknaflokki þegar Grindavík vann Keflavík í úrslitaleik. Hekla Eik, sem var útnefnd íþróttakona
Grindavíkur 2021 á dögunum, svaraði nokkrum
laufléttum spurningum Víkurfrétta.
Hefurðu fasta rútínu á leikdegi?
Nei, myndi ekki segja það.
Hvenær byrjaðir þú í körfu og af
hverju valdirðu körfubolta?
Mig minnir að ég hafi verið í fyrsta
bekk. Ætli ég hafi ekki valið körfubolta af því að stór partur af fjölskyldunni minni var annað hvort í
körfubolta eða hafði áður verið það.
Hver er besti körfuboltamaður
allra tíma?
Kobe Bryant.
Hver er þín helsta fyrirmynd?
Í sambandi við körfubolta ætli að
það sé ekki Jón Axel frændi minn
– en annars væri það líklega bara
mamma og pabbi.
Hvert er eftirminnilegasta atvikið
á ferlinum?
Að lenda 2:0 undir í úrslitaseríunni á
móti Njarðvík og ná síðan að koma
til baka og komast upp í úrvalsdeild.
Hver er besti samherjinn?
Allar mjög góðar en af íslensku leikmönnunum væru það líklega Hulda
Björk eða Natalia.
Hver er erfiðasti andstæðingurinn?
Það er erfitt að segja. Margir mjög
erfiðir andstæðingar í deildinni.
Hver eru markmið þín á þessu
tímabili?
Að ná að vinna sem flesta leiki og
verða betri.

Á EKKERT SÉRSTAKT MOTTÓ

Hvert stefnir þú sem íþróttamaður?
Held það væri skemmtilegt að fara
út í skóla eða spila sem atvinnumaður erlendis.
Hvernig væri fimm manna úrvalslið
þitt skipað með þér?
Ég myndi hafa með mér Helenu
Sverris, Emmu Sóldísi, Elísabethu Ýr
og Dagnýju Lísu.
Hvert er þitt helsta afrek fyrir utan
körfuboltann?
Ekkert sérstakt sem kemur upp í
hugann.
Áttu þér áhugamál fyrir utan
körfuboltann?
Körfubolti er svona aðaláhugamálið
en annars er það bara að vera með
vinum mínum og fjölskyldunni.
Ef þú ætlar að gera vel við þig, hvað
gerirðu?
Versla mér föt eða sleppi því að
stilla vekjaraklukku.
Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?
Pasta.
Ertu öflug í eldhúsinu?
Ég myndi allavega ekki segja að ég
væri léleg, þannig svona allt í lagi.
Býrðu yfir leyndum hæfileika?
Ég get lesið mjög hratt.
Er eitthvað sem fer í taugarnar á
þér?
Það fer mjög mikið í taugarnar á
mér þegar fólk talar hægt.

UPPRENNANDI KÖRFUBOLTA
KÖRFUBOLTASNILLINGUR
SNILLINGUR Í GRINDAVÍK
NAFN:

HVAÐ FINNST ÞÉR SKEMMTILEGAST VIÐ KÖRFUBOLTA?

MARINÓ FREYR ÓMARSSON
ALDUR:

AÐ VERA MEÐ STRÁKUNUM OG SVO FINNST
MÉR KÖRFUBOLTI BESTA ÍÞRÓTT Í HEIMI.

11 ÁRA

HEFURÐU EIGNAST MARGA VINI Í KÖRFUBOLTANUM?

SKÓLI:

JÁ, MJÖG MARGA FRÁ MÖRGUM LIÐUM.

GRUNNSKÓLI GRINDAVÍKUR

HVERJIR ERU BESTU LEIKMENN GRINDAVÍKUR KARLA OG KVENNA?

HVAÐ ERTU BÚINN AÐ ÆFA KÖRFUBOLTA LENGI?

ROBBI OG HEKLA HJÁ KONUNUM OG IVAN OG ÓLI HJÁ KÖRLUNUM.

ÉG BYRJAÐI ÞEGAR ÉG VAR FJÖGURRA HVER ER BESTUR Í HEIMI?
ÁRA, SVO SJÖ ÁR.
STEPHEN CURRY ER MINN MAÐUR.

VÍKURFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM Í 40 ÁR // 13

Hekla Eik og Matthías Örn
íþróttafólk Grindavíkur 2021

Pílukastarinn Matthías Örn Friðriksson og körfuknattleikskonan Hekla Eik Nökkvadóttir voru útnefnd íþróttakarl og íþróttakona Grindavíkur árið 2021. A-lið Pílufélags
Grindavíkur var útnefnt lið Grindavíkur 2021 og körfuknattleiksþjálfarinn Ólöf Helga
Pálsdóttir þjálfari Grindavíkur 2021.

VF-mynd: Hilmar Bragi

ELSA OG HÖRÐUR AXEL

íþróttafólk Reykjanesbæjar 2021
Myndir: grindavik.is

Kjöri á íþróttafólki Reykjanesbæjar 2021 var lýst í útsendingu á fésbókarsíðu Víkurfrétta á gamlársdag.

Matthías Örn Friðriksson,
íþróttakarl Grindavíkur 2021

Hekla Eik Nökkvadóttir,
íþróttakona Grindavíkur 2021

Hörður Axel Vilhjálmsson,
íþróttakarl Reykjanesbæjar 2021

Elsa Pálsdóttir,
íþróttakona Reykjanesbæjar 2021

Matthías Örn Friðriksson varð á árinu Íslandsmeistari í pílukasti (501), cricket á árinu og liðakeppni á árinu. Þá vann hann þrjú stigamót
ÍPS á árinu og varð Grindavíkurmeistari.
Matthías er efstur á stigalista Íslenska pílukastsambandsins. Hann er góð fyrirmynd, reykir
hvorki né drekkur og leggur sitt af mörkum til
að stækka píluíþróttina á Íslandi.

Hekla Eik var valin besti ungi leikmaður
1. deildar kvenna á síðasta tímabili, valin í
úrvalslið 1. deildar kvenna og valin í U18 ára
landslið Íslands. Þrátt fyrir að vera aðeins
sautján ára gömul er hún í stóru hlutverki í
liði meistaraflokks kvenna og spilaði lykilhlutverk þegar liðið fagnaði sigri í úrslitakeppni
1. deildar kvenna á síðasta ári. Hún leggur hart
að sér, æfir mikið aukalega og færir fórnir til að
verða betri í sinni íþrótt. Hekla Eik er frábær
fyrirmynd fyrir liðsfélaga sína og einnig yngri
iðkendur.

Fyrirliði körfuknattleiksliðs Keflavíkur í
Subway-deild karla, landsliðsmaðurinn, deildarmeistarinn og leikmaður ársins í Dominosdeild karla er íþróttakarl Reykjanesbæjar 2021.

Íþróttakona ársins í Reykjanesbæ 2021 er
Norðurlanda- og heimsmeistarinn Elsa Pálsdóttir með átta heimsmet og 50 Íslandsmet.

„Síðustu tvö ár hafa verið ótrúleg í íþróttasögu Reykjanesbæjar þar sem Covid-veiran hefur reynst
okkur erfið. Engu að síður hefur okkur tekist að halda lífi í íþróttum í bænum og er það helst að
þakka öllum þeim fjölmörgu sjálfboðaliðum sem leggja hönd á plóg ég vil þakka þessu fólki fyrir
ótrúlega vinnu í gegnum kófið.
Á 25 ára sögu ÍRB hefur alltaf á gamlársdag verið hægt að uppskera eftir árið og krýna íþróttafólk ársins en árið 2020 þurftum við að fella allt niður og ákváðum að velja ekki íþróttamann
ársins, allt árið 2021 höfum við verið fastákveðin í að það muni ekki gerast aftur. Það hefur
heldur betur blásið móti okkur og erum við búin að fella niður allt samkomuhald utan um þessa
tilnefningu og komin hingað á skrifstofu Víkurfrétta til þess að kynna einungis val á Íþróttakarli og
Íþróttakonu ársins í Reykjanesbæ,“ sagði Guðbergur Reynisson, formaður ÍRB, við þetta tækifæri.

Mynd: vogar.is

ELLEN LIND ÍSAKSDÓTTIR
íþróttamaður Voga 2021

Frístunda- og menningarnefnd Sveitarfélagsins Voga útnefndi aflraunakonuna
Ellen Lind Ísaksdóttur íþróttamann ársins en hún náði því magnaða afreki á
síðasta ári að vinna titilinn „Sterkasta kona Íslands“ þriðja árið í röð þrátt fyrir
að hafa ekki byrjað að stunda aflraunir fyrr en árið 2018.
Við afhendingu viðurkenningarinnar
hafði Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri Sveitarfélagsins Voga, meðal annars þetta að segja
um Ellen:
„Ellen er frábær fyrirmynd í alla staði
enda bæði dugnaðarforkur með meiru og
með hjarta úr gulli. Hún er ávallt brosandi
og til í að hjálpa fólki og gerir alla daga betri
fyrir þá sem á hennar vegi verða. Sem
starfsmaður félagsmiðstöðvarinnar er hún
vel liðin af börnum og samstarfsfólki og
einnig hafa mörg leikskólabörnin haft orð
á því að þau ætli að vera dugleg að borða
matinn sinn svo þau verði sterk eins og
Ellen.“
Sá háttur er hafður á í Vogum að frístunda- og menningarnefnd sveitarfélagsins

velur íþróttamann sveitarfélagsins á hverju
ári og veitir einnig hvatningarverðlaun
eftir að hafa auglýst eftir tilnefningum,
að þessu sinni bárust tvær tilnefningar til
íþróttamanns ársins og fjórar tilnefningar
til hvatningarverðlauna.
Ellen Lind Ísaksdóttir og knattspyrnumaðurinn Unnar Ari Hansson voru tilnefnd
til íþróttamanns ársins og ákvað nefndin að
veita Ellen Lind titilinn. Fjórir drengir voru
tilnefndir og hlutu hvatningarverðlaun;
Aron Kristjánsson fyrir dans og þeir Jónatan
Örn Sverrisson, Mikael Árni Friðriksson og
Patrekur Unnarsson fyrir knattspyrnu. Að
auki var Ungmennafélaginu Þrótti veitt
sérstök viðurkenning fyrir góðan árangur
meistaraflokks karla í knattspyrnu á árinu.

RÚNAR ÞÓR SIGURGEIRSSON
íþróttamaður Suðurnesjabæjar 2021

Knattspyrnumaðurinn Rúnar Þór Sigurgeirsson var valinn íþróttamaður Suðurnesjabæjar 2021
en hann leikur knattspyrnu með meistaraflokki Keflavíkur í efstu deild karla. Rúnar Þór lék einnig
sinn fyrsta landsleik með A landsliði Íslands á árinu.
Eftirfarandi aðilar voru tilnefndir til íþróttamanns ársins og hlutu viðurkenningu fyrir góðan
árangur árið 2021;
Birgir Þór Kristinsson (akstursíþróttir), Ástvaldur Ragnar Bjarnason (boccia), Daníel Arnar Ragnarsson (taekwondo), Rúnar Gissurarsson (knattspyrna) og Björn Aron Björnsson (knattspyrna).

Tilnefningum til íþróttafólks sveitarfélaganna á
Suðurnesjum eru gerð góð
skil á vef Víkurfrétta
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Keflvíkingurinn Kolbrún Júlía Guðfinnsdóttir
Newman vann það magnaða afrek að verða
Evrópumeistari með íslenska kvennalandsliðinu
í hópfimleikum. Ísland og Svíþjóð voru jöfn
að stigum að keppni lokinni, bæði lið hlutu
57.250 stig en stórkostleg frammistaða
íslenska liðsins á trampólíni auk þess að fá
hæstu einkunn mótsins í gólfæfingum, 22.300
stig, tryggði þeim Evrópumeistaratitilinn.

Bæði karla- og kvennalið Keflavíkur héldu
sætum sínum í efstu deildum knattspyrnunnar á
síðasta ári en auk þess komst karlaliðið í undanúrslit bikarkeppninnar þar sem þeir mættu ÍA
upp á Skaga.
Fjöldi stuðningsmanna fylgdi Keflvíkingum á
Akranes en því miður náðu þeir ekki að sýna sitt
rétt andlit og Skagamenn höfðu betur.

ÍSAK ÓLI OG RÚNAR ÞÓR
LÉKU SINN FYRSTA A-LANDSLEIK

MAÍ

KOLBRÚN Í LIÐI ÁRSINS OG ÞRÍR SUÐURNESJAMENN Á LISTA YFIR ÍÞRÓTTAMENN ÁRSINS
Keflvíkingurinn Kolbrún Júlía Newman er í kvennalandsliði Íslands í hópfimleikum sem var valið
lið ársins 2021 en það er valið af Samtökum íþróttafréttamanna. Liðið varð Evrópumeistari í
haust. Sveindís Jane Jónsdóttir, atvinnumaður í fótbolta, varð í 7. sæti í kjöri um Íþróttamann
ársins 2021. Þá var Elvar Már Friðriksson, atvinnumaður í körfubolta, í 11. sæti og Már Gunnarsson, sundmaður, í 20. sæti en alls hlutu 25 íþróttamenn atkvæði í kjörinu þar sem 29 meðlimir
Samtaka íþróttafréttamanna tóku þátt en Víkurfréttir eiga fulltrúa þar.

Ástralski undradrengurinn Joey
Gibbs skoraði hat-trick í fyrri hálfleik
þegar Keflvíkingar tryggðu sér sæti
í undanúrslitum bikarkep
bikarkepppni
ni karla
í knattspyrnu eftir sigur á HK.

SEPTE MBER

KEFLAVÍK KOMST Í UNDANÚRSLIT
MJÓLKURBIKARSINS

Rúnar Þór Sigurgeirsson og Ísak Óli Ólafsson
á AT&T leikvanginum í Dallas fyrir leik.

Keflvíkingarnir Ísak Óli Ólafsson og
Rúnar Þór Sigurgeirsson léku báðir
sinn fyrsta A-landsleik þegar þeim
var skipt inn á í vináttulandsleik Íslands og Mexíkó þar sem Mexíkó hafði
betur, 2:1, eftir að Ísland hafði komist
yfir með marki Birkis Más Sævarssonar eftir um stundarfjórðungs leik.

INGIBJÖRG NORSKUR BIKARMEISTARI
ANNAÐ ÁRIÐ Í RÖÐ

SEPTEMBER
Grindvíkingurinn Ingibjörg Sigurðardóttir varð norskur bikarmeistari annað árið í röð
með liði sínu Vålerenga eftir úrslitaleik gegn Sandviken sem endaði með eins marks sigri
Vålerenga, 1:2. Kvennalið Vålerenga hafði aldrei unnið stóran titil fyrr en Ingibjörg kom til
liðsins en liðið hefur nú unnið þrjá titla af fjórum mögulegum á síðustu tveimur tímabilum.

MAÍ
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ÞRÓTTUR VOGUM DEILDARMEISTARI OG LEIKUR Í FYRSTA SINN Í NÆSTEFSTU DEILD
Þróttarar tryggðu sér deildarmeistaratitilinn í annarri deild í næstsíðustu umferð Íslandsmótsins
með jafntefli gegn Magna frá Grenivík í fjörugum leik á heimavelli.
Þróttarar voru þegar búnir að tryggja sér sæti í næstefstu deild í fyrsta sinn í sögu félagsins
en þeir vildu lyfta bikarnum á heimavelli fyrir framan stuðningsmenn sína sem fjölmenntu á
völlinn en frítt var á leikinn í boði Sveitarfélagins Voga.

Sveindís Jane Jónsdóttir er
knattspyrnukona ársins 2021
Keflvíkingurinn Sveindís Jane Jónsdóttir var útnefnd knattspyrnukona
ársins 2021 af Knattspyrnusambandi Íslands en Sveindís átti frábært ár
með íslenska A-landsliði kvenna auk þess sem hún hóf atvinnumannaferil sinn með glæsibrag á síðasta ári.
Á vef KSÍ segir um valið:
„Sveindís Jane Jónsdóttir er Knattspyrnukona ársins í fyrsta skipti.
Sveindís Jane gekk til liðs við þýska stórliðið Wolfsburg í upphafi
árs, en var svo lánuð til Svíþjóðar þar sem hún lék með Kristanstads
DFF á nýliðnu tímabili. Þar átti hún stóran þátt í góðu gengi liðsins
sem tryggði sér sæti í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð. Sveindís
Jane lék 24 leiki með liðinu á tímabilinu og skoraði í þeim átta mörk.
Hún er einnig orðin fastur liður í byrjunarliði íslenska kvennalandsliðsins sem leikur í lokakeppni EM 2022 næsta sumar. Á árinu
hefur hún leikið átta leiki með liðinu og skorað í þeim fjögur mörk.“

Heiðarskóli vann Skólahreysti í sjötta sinn
Heiðarskóli í Reykjanesbæ sigraði í Skólahreysti í sjötta sinn eftir spennandi úrslitakeppni en Heiðarskóli fékk 64 stig, hálfu meira en Laugarlækjaskóli.
Keppin var æsispennandi og Heiðarskóli var með bestan árangur í
upphífingum og dýfum. Heiðarskóli var með 4,5 stigum meira en Laugalækjarskóli fyrir síðustu keppnina sem var hraðabrautin. Laugalækjarskóli
vann hana en Heiðarskóli endaði í 3. sæti í henni og það tryggði honum
sigur í keppninni.
Lið Heiðarskóla er skipað þeim Emmu Jónsdóttur (armbeygjur og
hreystigreip), Heiðari Geir Hallssyni (upphífingar og dýfur), Jönu Falsdóttur (hraðaþraut) og Kristóferi Mána Önundarsyni (hraðaþraut). Varamenn eru Katrín Hólm Gísladóttir, Melkorka Sól Jónsdóttir og Arnþór
Ingi Arnarsson

SEPTEMBER

FAÐIR KNATTSPYRNUNNAR Í KEFLAVÍK

JÚLÍ

Minnisvarði um Hafstein Guðmundsson, sem er kallaður faðir
knattspyrnunnar í Keflavík, var afhjúpaður á heimavelli Keflvíkinga síðasta sumar.
Hafsteinn var aðalhvatamaður að stofnun Íþróttabandalags
Keflavíkur (ÍBK) árið 1956 og gegndi formennsku þess frá upphafi til ársins 1975. Hann var spilandi þjálfari Keflavíkurliðsins á
árunum 1958 til 1960 og í formannstíð Hafsteins varð ÍBK fjórum
sinnum Íslandsmeistari á mesta blómaskeiði knattspyrnunnar í
Keflavík (1964, 1969, 1971 og 1973) og einu sinni bikarmeistari
(1975). Hafsteinn Guðmundsson lagði mikla áherslu á starf yngri
flokka og sýndi einstaka framsýni í hugsun. Haukur, sonur Hafsteins, þakkaði þann heiður sem föður sínum var sýndur.
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BIKARINN FÓR Í LJÓNAGRYFJUNA

Logi Gunnarsson, fyrirliði Njarðvíkur,
virtist nokkuð kátur þegar hann loks
lyfti bikarnum við mikinn fögnuð
liðsfélaga sinna og stuðningsmanna.

APRÍL

KEFLVÍKINGAR DEILDARMEISTARAR KARLA
EN MISSTU AF ÍSLANDSMEISTARATITLINUM
Úrslit úrslitaeinvígis Keflavíkur og Þórs Þorlákshöfn um Íslandsmeistaratitilinn verða að teljast gríðarleg vonbrigði fyrir Keflvíkinga sem sköruðu
fram úr öðrum liðum á tímabilinu og stóðu uppi sem deildarmeistarar.
Þórsarar unnu einvígið 3:1 og hömpuðu sínum fyrsta Íslandsmeistaratitli.
Hörður Axel Vilhjálmsson, fyrirliði Keflavíkur, var valinn leikmaður ársins
í Domino’s-deild karla ásamt því að vera valinn varnarmaður ársins og í
úrvalslið deildarinnar. Besti erlendi leikmaðurinn í deildinni var Deane
Williams sem lék einnig með Keflavík.
Daniella Warren Morillo, Keflavík,
var valin besti erlendi leikmaður
Domino’s-deildar kvenna og
Chelsea Nacole Jennings sem lék
með Njarðvík var valin besti erlendi
leikmaður 1. deildar kvenna. Þjálfari
ársins í 1. deild kvenna var valinn
Rúnar Ingi Erlingsson, þjálfari
Njarðvíkur. Þá voru þær Vilborg
Rúnar Ingi Erlingsson, þjálfari ársins,
Jónsdóttir úr Njarðvík og Hekla Eik
og Vilborg Jónsdóttir var valin í
Nökkvadóttir úr Grindavík valdar í
úrvalslið 1. deildar kvenna.
úrvalslið 1. deildar kvenna.

JÚNÍ

SEPTEMBER
Njarðvíkingar fögnuðu bikarmeistaratitli karla í körfuknattleik í níunda sinn eftir að hafa lagt Stjörnumenn
að velli 97:93 í úrslitaleik VÍS-bikarsins í haust. Þar
með lauk sextán ára bið Njarðvíkinga eftir bikartitli enn
Njarðvík varð síðast bikarmeistari árið 2005.

ður
Körfuboltasystkinin: Kristín Örlygsdóttir, forma
milli
ur
stend
,
víkur
körfuknattleiksdeildar Njarð
bræðra sinna, Teits og Gunnars, með bikarinn
eftirsótta sem búið var að bíða svo lengi eftir.

SARA RÚN OG ELVAR MÁR
körfuknattleiksfólk ársins
Körfuknattleikssamband Íslands útnefndi Keflvíkinginn Söru Rún Hinriksdóttur og Njarðvíkinginn Elvar Má
Friðriksson sem körfuknattleikskonu og körfuknattleikskarl ársins 2021. Þetta er í 24. skipti sem valið er tvískipt milli karla og kvenna, eða allt frá árinu 1998.
Körfuknattleikskona og -karl ársins eru valin í kosningu af stjórn og starfsmönnum KKÍ, afreksnefnd KKÍ og
landsliðsþjálfurum. Elvar Már er nú að fá tilnefninguna í fyrsta skipti. Sara Rún er að hljóta nafnbótina í annað
sinn en hún var einnig kjörin best á síðasta ári.
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Reynismenn fögnuðu vel þegar þeir höfðu landað
deildarmeistaratitli í 2. deild karla 2020–2021.

REYNIR DEILDARMEISTARI EN DRÓÓ SIG SVO ÚÚR KEPPNI
Reynismenn urðu deildarmeistarar 2. deildar karla í körfuknattleik
2020–2021 en skömmu áður en yfirstandandi tímabil hófst var meistaraflokkurinn lagður niður og Reynir dró sig úr keppni í Íslandsmótinu.
Þessi dapurlega staða kom upp hjá körfuknattleiksdeild Reynis í Sandgerði þegar ljóst var að ekki tækist að manna þær stöður sem þyrfti að
manna á heimaleikjum liðsins.

Már annar tveggja íþróttamanna
ársins 2021

Körfuknattleikskona ársins 2021:
Sara Rún Hinriksdóttir

Körfuknattleikskarl ársins 2021:
Elvar Már Friðriksson

Sara Rún, leikmaður Phoenix Constanta í Rúmeníu, er
„Körfuknattleikskona ársins“ árið 2021 og er Sara Rún
að hljóta viðurkenninguna annað árið í röð. Sara Rún
sem er uppalin með Keflavík lék á síðustu leiktíð með
Haukum og átti mjög gott tímabil sem endaði með því
að hún var valin Besti leikmaður deildarinnar á lokahófi KKÍ. Sara Rún lék með landsliðinu í febrúar 2021 í
landsliðsglugganum sem fram fór í Slóveníu og var ein af
lykilmönnum íslenska liðsins líkt og að undanförnu. Fyrir
þetta tímabil gerði hún nýjan samning við lið Phoenix
Constanta í Rúmeníu og leikur því sem atvinnumaður
þar í vetur. Sara Rún hefur átt góða byrjun þar, er með
fjórtán stig að meðatali eftir níu leiki og er á topplista
yfir deildina í stigaskori og er meðal leiðtoga í flest öllum
tölfræðiþáttum í sínu liði.
Landsliðið lék aðra tvo landsleiki í nóvember í nýrri
undankeppni EM kvenna 2023 og þar var Sara Rún
öflug og leiðir liðið í stigaskorun. Sara Rún hefur verið
að sýna mikla framför í sínum leik og verið að taka sér
leiðtogahlutverk með landsliðinu og því ljóst að á næstu
árum verður hún áfram ein af mikilvægustu leikmönnum
landsliðsins.

Elvar Már, leikmaður Antwerp Giants í Belgíu, er að
hljóta nafnbótina „Körfuknattleiksmaður ársins“ í fyrsta
sinn. Elvar Már átti frábært ár í fyrra þegar hann lék heilt
tímabil með BC Siauliai í efstu deild í Litháen. Elvar Már
átti hvern frábæra leikinn af öðrum fyrir sitt lið en liðið
átti brösugt upphaf á tímabilinu þrátt fyrir það. Elvar átti
í kjölfarið stóran hlut í velgengni liðsins þegar á leið því
liðið fór á fleygiferð og fór upp úr neðri hlutanum og alla
leið inn í úrslitakeppnina með því að enda í 7. sæti, einum
leik frá 5. sætinu. Elvar Már var með frábæra tölfræði og
framlag til liðsins og var á endanum valinn „MVP - leikmaður ársins“ í litháensku deildinni og varð hann þar
með aðeins fimmti erlendi leikmaðurinn í sögu þessarar
miklu körfuknattleiksþjóðar til að hljóta þá viðurkenningu í karladeildinni. Elvar Már gerði í kjölfarið samning
við Antwerp Giants í Belgíu sem hefur verið eitt af stóru
liðunum þar í landi og leikur með þeim í deildinni þar og í
FIBA EuroCup í vetur. Með íslenska landsliðinu tók Elvar
Már þátt í öllum leikjum liðsins, bæði í febrúar, sumar
og í haust og var meðal bestu manna liðsins í hvert sinn.
Hann átti mjög góða leiki fyrir Ísland á fyrri hluta ársins
og var stór þáttur í því afreki landsliðsins að tryggja sér
sæti í riðlakeppninni í undankeppni HM sem nú fer fram.

Sundmaðurinn Már Gunnarsson var
útnefndur íþróttamaður ársins 2021
hjá Íþróttasambandi fatlaðra ásamt
Róberti Ísak Jónssyni úr Firði/SH.
Þetta er í annað sinn sem þeir Már
og Róbert hljóta nafnbótina en Már
var fyrst valinn íþróttamaður ársins
árið 2019 og Róbert Ísak árið 2017.
Þetta er í fyrsta sinn í sögu
Íþróttasambands fatlaðra sem tveir
íþróttamenn hljóta nafnbótina en að
baki ákvörðuninni er sú staðreynd
að báðir áttu þeir magnað afreksár
„... og eftir mikla umhugsun ákvað stjórn ÍF að ekki væri hægt að gera upp á
milli þessara tveggja öflugu sundmanna,“ segir í tilkynningu um valið.
Már setti þrettán Íslandsmet á árinu, bætti 30 ára gamalt heimsmet í baksundi og hafnaði í fimmta sæti á Ólympíuleikunum þar sem vantaði aðeins
sekúndu upp á að ná gullverðlaununum.
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FJÓLA MARGRÉT TVÖFALDUR ÍSLANDSMEISTARI Í GOLFI

ÁGÚST

Fjóla Margrét Viðarsdóttir, kylfingur í Golfklúbbi Suðurnesja,
varð Íslandsmeistari í höggleik í
stúlknaflokki fjórtán ára og yngri
þegar leikið var í ágúst en hún hafði
sigrað á Íslandsmótinu í holukeppni
helgi þar á undan, tvöfalt hjá efnilegu golfstelpunni úr Keflavík sem
varð einnig klúbbmeistari fullorðinna í Golfklúbbi Suðurnesja á
síðasta ári.

Gleðilegt nýtt Covid-ár.
Þegar þetta er skrifað eru rétt tæplega
15.000 manns í einangrun, sóttkví og
skimunarsóttkví samkvæmt tölulegum
upplýsingum á vefsíðunni covid.is.
Staðfest smit eru 31.070 og 23.095
manns hafa lokið einangrun frá
28. febrúar árið 2020. 83.553 hafa
lokið sóttkví. Fjöldi tekinna sýna er
1.392.523. Innlagnir á spítala eru 609,
innlagnir á gjörgæslu 101. Látnir eru
samtals 37.
Fullbólusettir eru 283.920 einstaklingar, eða um 90% þjóðarinnar
tólf ára og eldri. 159.234 hafa fengið
örvunarskammt þar með talinn er
undirritaður. Alls hafa verið gefnir
hér á landi 716.926 bóluefnaskammtar.
Allt þetta á 676 dögum – frá 28.
febrúar 2020 hafa innan við 10%
þjóðarinnar smitast af Covid-veirunni.
Hvað kostar þetta? Hvenær á að
borga? Er það einhvern tíma rætt?
Skiptir það máli? Hafa okkur verið
sýnd gögn um aðgerðir stjórnvalda séu
rættlætanlegar og borgi sig? Það þarf
enginn að æsa sig við þessa spurningu
– en hefur íslenska þjóðin fengið að sjá
óyggjandi gögn þess efnis að allar þær
kvaðir sem á þjóðina eru lagðar séu
rættlætanlegar út frá efnahagslegum
og heilbrigðissjónarmiðum?
Íslendingar eins og fleiri þjóðir vaða
áfram í blindni. Í upphafi faraldursins
var þjóðin sammála um að vernda
þyrfti veikustu hópana. Þjóðin stóð
saman, þetta átti að vera spretthlaup.
Eftir fyrsta sprettinn fengum við smá
hvíld. Svo hófust bólusetningar. Best
að bólusetja tvisvar. Þá væru allir
öruggir. Eftir tvær sprautur er betra
að fá þrjár. Og viti menn, sú fjórða er
á leiðinni.
Hver sá einstaklingur sem leyfir sér
að efast um gildi bólusetninga eða vill
ekki þiggja slíka er úthrópaður. Hann
er „anti-vaccine“. Bara alger fáviti og
fífl. Hann er að reyna drepa okkur hin.
Innan fárra daga eiga að hefjast bólusetningar á börnum fimm til ellefu ára.
Á þessum 676 dögum hefur ekki eitt
einasta barn látist af Covid. Einkenni
þeirra eru í flestum tilvikum væg. Þeir
sem fá væg einkenni eða engin eru
sagðir smita síður. Hefur einhver séð
gögn sem sýna fram á með óyggjandi

LOKAORÐ

676 dagar…

MARGEIRS VILHJÁLMSSONAR
hætti að nauðsynlegt sé að bólusetja
börn við Covid? Er ávinningurinn af
bólusetningum óyggjandi? Hverjar eru
aukaverkanirnar?
Ég er ekki andstæðingur bólusetninga né samsæriskenningamaður – en
erum við alveg viss um að það sé rétt
hjá heilli þjóð að fylgja leiðbeiningum
eins embættismanns nánast til út í hið
óendanlega? Hyggjuviti eins manns sé
fylgt samkvæmt mati hans á hverju?
Álagi á Landsspítalann? Er það rétt
að yfirlögregluþjónn hjá Almannavörnum sé opinberlega að leggja til að
fólk dragi sig inn í skel til að bjarga atvinnulífinu? Er hann sérfræðingur á
sviði atvinnulífs? Er eitthvað vit í því
að skólastjórnendur séu látnir sinna
smitrakningu? Er það réttlætanlegt
að einkennalausir séu skikkaðir í einangrun og sóttkví? Virkar gríman? Eru
allir að nota hana rétt?
Það skýtur skökku við að ekki sé
hægt að fylla íþróttahúsið í Keflavík
þegar nágrannaslagur af bestu gerð fer
fram á sama tíma og við horfum á tugi
þúsunda fylla knattspyrnuvelli í ensku
deildinni og nokkur þúsund góðglaðra
Breta í Ally Pally að horfa á pílu. Þar
þarf enginn grímu.
Á Covid-tímum hafa rétt tæplega
100 manns fallið fyrir eigin hendi á Íslandi. Á árinu 2020 létust 104 vegna
slysaáverka, 33 vegna sykursýki, 163
vegna alzheimers, 490 vegna hjartasjúkdóma og 570 vegna illkynja æxla.
Hvet alla til að kynna sér Talnabrunn
Embættis landlæknis.
Búið ykkur undir enn eitt Covidárið. Þetta er ekki að fara neitt, nema
skipt verði um kúrs. Það er ákvörðun.
Ekkert annað.
Ef við skiptum ekki um skoðun í dag,
verður morgundagurinn alveg eins og
gærdagurinn.

Mundi
Grímulegt nýtt ár!
Slysavettvangur í Reykjanesbæ á síðasta ári. VF-mynd: Hilmar Bragi

30% aukning í sjúkraflutningum á Suðurnesjum
Brunavarnir Suðurnesja sinntu alls
4.154 sjúkraflutningum á Suðurnesjum á síðasta ári. Jón Guðlaugsson, slökkviliðsstjóri Brunavarna Suðurnesja segir aukningu
milli ára vera 30%. Ekki er búið

að greina að fullu hvar aukningin
liggur.
Fjöldi sjúkraflutninga vekur þó
athygli út frá því að mun minni umferð hefur verið um Keflavíkurflugvöll. Sjúkraflutningar tengdir fluginu

hafa verið 12% af sjúkraflutningum
á Suðurnesjum síðustu ár en voru
6% í fyrra. Útköll slökkviliðs Brunavarna Suðurnesja voru um 200 á
síðasta ári, sem er svipaður fjöldi og
síðustu ár.

Eldur í
geymslum
Frá slökkvistarfi á nýárskvöld. VF-mynd: Hilmar Bragi

Talsvert tjón varð þegar eldur kom
upp í geymslum fjölbýlishúss við
Dalsbraut í Reykjanesbæ að kvöldi
nýársdags. Að sögn Jón Guðlaugssonar, slökkviliðsstjóra Brunavarna
Suðurnesja, eru skemmdir aðallega
vegna sóts og reyks.

