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Íþróttamaður ársins 2016 í 
Bolungarvík verður útnefnd-
ur laugardaginn næsta. Þrír 
íþróttamenn eru tilnefndir að 
þessu sinni. Það eru kylfingur-

Þrjár tilnefningar til 
íþróttamanns ársins í 

Bolungarvík

Á sunnudag fór fram útnefning 
á íþróttamanni Ísafjarðarbæjar 
árið 2016 í Stjórnsýsluhúsinu á 
Ísafirði og var þar sundkonan 
Kristín Þorsteinsdóttir valin 
íþróttamaður Ísafjarðarbæjar úr 
hópi framúrskarandi íþróttafólks 
sveitarfélagsins. Er þetta fjórða 
árið í röð sem Kristín hampar 
titlinum, en hún hefur verið ein 
öflugasta sundkona landsins um 
árabil og er í sínum flokki ein af 
fimm bestu sundkonum heims. Í 
umsögn um Kristínu var meðal 
annars sagt: (Kristín) hefur með 
vinnusemi og ástundun náð 
markmiðum sínum, hún hefur 
verið fremsti sundmaður í sínum 
flokki undanfarin ár. Afrek á 
árinu eru Evrópumet í 50metra 
skriðsundi og 25m baksundi, 
Evrópu- og heimsmet í 25m 
skriðsundi. Kristín tók  þátt í 
DSISO í Flórens í 50 metra laug 
og var þar í 4 sæti í 100 skrið, þar 
hampaði hún 2. sæti í úrslitum í 
50m flugsundi og 5. sæti í úrslit-
um í 50m baksundi. Einnig tók 
Kristín þátt í Íslandsmóti IF og 
kom hún heim með 9 gull og eitt 
Evrópumet í 50 metra skriðsundi. 

Kristín Þorsteinsdóttir hefur 
stundað sundæfingar hjá Ívari 

í 16 ár og ávallt gert það af 
miklum áhuga og einbeitingu er 
segir í tilnefningu félagsins. Þar 
segir jafnframt: Kristín er létt í 
lund, góður liðsfélagi og er ávallt 
prúð í framkomu. Undanfarin ár 
hefur þessi áhugi og einbeiting á 
æfingunum skilað henni góðum 
árangri á mótum bæði heima og 
erlendis og er hún í dag fremsti 
íslenski sundmaðurinn í sínum 
flokki og ein af topp fimm bestu 
á alþjóðavísu. Með íþróttamiðað 
lífsmottó að leiðarljósi „Æfingin 
skapar meistarann en gleði og 
samvera er gulls ígildi“ er Kristín 
þannig fyrirmynd annarra íþrótta-
manna og verðugur fulltrúi Ívars.

Í hófinu var einnig valinn efni-
legasti íþróttamaður Ísafjarðar-
bæjar 2016 og var þar fyrir valinu 
blakkonan Auður Líf Benedikts-
dóttir. Þrátt fyrir ungan aldur 
hefur Auður Líf stundað blak um 
árabil, en hún hefur æft og spilað 
íþróttina frá 7 ára aldri. Hún á 
fjölmarga Íslandsmeistaratitla 
í yngri flokkum og er nú lykil-
leikmaður með meistaraflokki 
Vestra í blaki. Á árinu 2016 var 
hún valin í U17 landsliðið í blaki 
þar sem hún stóð sig sérlega vel. 
Þar að auki spilaði hún og keppti í 

strandblaki á Möltu síðasta sumar 
með góðum árangri.

Þá voru einnig veitt hvatn-
ingarverðlaun og voru þau veitt 
Körfuboltabúðum Vestra. Körfu-
boltabúðirnar hafa verið starf-
ræktar frá árinu 2009, fyrst undir 
nafni KFÍ en eftir sameiningu 

Íþróttafélaga árið 2016 undir 
nafni Vestra. 

Í umsögn segir að síðastliðin 3 
ár hafi körfuboltabúðirnar verið  
rómaðar fyrir faglegt og frábært 
starf. Að búðunum hafi komið 
tugir manna sem hafa  séð um 
skipulagningu og uppsetningu 

þeirra. Körfuboltabúðirnar fá 
gífurlega góða einkunn meðal 
þátttakenda, foreldra og forráða-
manna um allt land og síðustu ár 
hafa færri komist að en vildu, sem 
er merki um gæði og vinsældir 
búðanna.                

                            annska@bb.is

Kristín íþróttamaður Ísa-
fjarðarbæjar fjórða árið í röð

Auður Líf  Benediktsdóttir og Kristín Þorsteinsdóttir.

inn Chatchai Phorthiya, hesta-
maðurinn Guðmundur Bjarni 
Jónsson og knattspyrnumaðurinn 
Nikulás Jónsson. Hóf vegna 
útnefningar íþróttamanns ársins 

verður haldið sameiginlega 
með 40 ára afmælishófi Sund-
laugar Bolungarvíkur. Dag-
skráin fyrir útnefninguna hefst 
kl. 14.30 í íþróttasal Árbæjar.

Íþróttamiðstöðin Árbær.
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Ritstjórnargrein

Vertu hrædd
Það er hnípin þjóð sem fylgst hefur með leitinni að Birnu Brjáns-

dóttur og sorgin var yfirþyrmandi þegar hún fannst látin. Við finnum 
til með fjölskyldu hennar og vinum. Enn vitum við ekki hvernig 
þetta gerðist en ungir menn eru grunaðir um að hafa banað henni, 
fjölskyldur þeirra og vinir eru líka harmi slegnir.

Fréttir bárust af því að ung stúlka sem stödd var á sama skemmti-
stað og Birna hafi verið flutt á sjúkrahús vegna eitrunar en það mun 
vera talsvert algengt að svokölluðum „nauðgunarlyfjum“ sé laumað 
í drykki gesta á skemmtistöðum, aðallega kvenna.

Við þessari ómenningu má bregðast með ýmsum hætti, hingað til 
hefur verið brýnt fyrir ungum stúlkum að gæta vel að drykkjarföng-
um sínum, vera ekki einar á ferð og fylgjast að með vinkonum. Við 
getum gengið enn lengra, allar konur fái stútkönnur og skírlífsbelti 
á skemmtistöðum, eða bara bannað þeim að vera á ferð. Umfram 
allt, vera á varðbergi, vera hræddar.

Hingað og ekki lengra gott fólk, við getum breytt þessu, þurfum 
bara að ákveða það. Það þykir ekki lengur eðlilegt að reykja og 
drekka í fermingarveislum, við getum breytt hugarfarinu. Hættum 
að samþykkja það að konur eigi að vera hræddar einar á ferð, for-
dæmum ofbeldið og hættum að umbera það. Það þurfti átak til að fá 
lögregluna til að meðhöndla heimilisofbeldi eins og annað ofbeldi, 
tökum næsta skref. Ekki fleiri Birnur.

BS
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568 6880

Glæsibæ | Álfheimum 74 | 104 Reykjavík | Sími 568 6880 | www.heyrnartaekni.is

Ísafjörður - 6. febrúar

Vantar þig heyrnartæki?
Heyrnarmælingar, ráðgjöf og heyrnartækjaþjónusta

Árni Hafstað heyrnarfræðingur verður á Ísafirði við heyrnarmælingar, ráðgjöf og sölu 
heyrnartækja.  Mikið úrval af hágæða heyrnartækum. Sérsmíðuð í eyra eða næstum 
ósýnileg bak við eyra. Margir verðflokkar.

Bókaðu tíma í heyrnarmælingu og
fáðu heyrnartæki til prufu

Sími 568 6880

Álagning fast-
eignagjalda 2017
Greiðendur fasteignagjalda athugið

Greiðslu- og álagningarseðlar fasteigna-
gjalda 2017 verða ekki sendir út á pappírsformi. 
Greiðendur geta flett álagningarseðlum upp á 
vefsíðunni www.island.is eða með því að smella 
á hnappinn „Bæjardyr – reikningar“ á forsíðu 
heimasíðu Ísafjarðarbæjar. Nánari leiðbein-
ingar um innskráningu má fá með því að smella 
á hnappinn „Álagning fasteignagjalda“ hægra 
megin á forsíðu heimasíðu Ísafjarðarbæjar, 
www.isafjordur.is. Þá er hægt að óska eftir að 
fá álagningarseðla senda á pappírsformi með 
því að senda tölvupóst á innheimta@isafjordur.
is eða hringja í síma 450-8000. Greiðslu- og 
álagningarseðlar verða þó sendir til íbúa fædda 
1946 og fyrr.

Umsóknum félaga- og félagasamtaka um 
styrk til greiðslu á fasteignagjöldum skal skilað 
fyrir lok febrúar 2017. Styrkurinn er að hámarki 
130.000 krónur. Umsóknareyðublöð fást á vef 
Ísafjarðarbæjar eða hjá þjónustuveri bæjarins, 
Hafnarstræti 1.

 Umsóknum vegna fráfalls maka elli- og ör-
orkulífeyrisþega á árinu 2016 skal skilað fyrir 
lok febrúar 2017. Umsóknareyðublöð fást á vef 
Ísafjarðarbæjar eða hjá þjónustuveri bæjarins, 
Hafnarstræti 1.

RAFSTÖÐIN Akranesi óskar eftir að ráða 
rafvirkja til starfa. Fjölbreytt vinna hjá traustu 
fyrirtæki.

Nánari upplýsingar veitir Bjarni í síma 
898-7687. Umsóknir sendist á netfangið 
rafstodin@rafstodin.is.

Rafvirki óskast

Hann var tignarlegur haförn-
inn, konungur íslenskra fugla 
líkt og hann er gjarnan nefndur, 
er hann leit yfir landið sitt í Ísa-
fjarðardjúpi á dögunum. Hilmar 
Pálsson, tryggingasali og áhuga-
ljósmyndari með meiru, var á 
leið frá Reykjavík til Ísafjarðar 
er hann kom auga á arnarpar í 
Ísafirði. 

„Við sáum örn fljúga yfir 
fjörðinn við Arngerðareyri, og 
Gugga (kona Hilmars) seg-
ir: „Ætli hann sé að koma úr 
Grímseynni á Steingrímsfirði 
og að fara í mat í Svansvík?“ En 
við sáum örn í Steingrímsfirði 
í haust. Svo ökum við fyrir 
fjörðinn og rétt áður en komið er 
að flugvellinum á Reykjanesinu 
sitja tveir ernir stutt hvor frá 
öðrum svona, sennilega par.“ 
Hilmar var fljótur að grípa til 
myndavélarinnar, en styggð kom 
að öðrum fuglinum á meðan að 
hinn virtist ekki slá vængjunum 
á móti þessum fyrirsætustörfum 
og náði Hilmar af honum þessari 
stórglæsilegu mynd. 

„Við stoppum bílinn og ég fer 
út og læðist í skjóli eins nálægt 
og ég þorði og stóð upp mjög 
hægt með myndavélina tilbúna, 
en þá flýgur strax annar þeirra 
en hinn sat sem fastast og leyfði 
myndatöku, en gafst svo upp að 
lokum og flaug á eftir kellu sinni 
sennilega.“ Segir Hilmar um 
þessa óvæntu myndatöku.

annska@bb.is

Konungur fugl-
anna í Djúpinu

Haförninn er afar tignar-
legur á að líta. Ljósmynd: 

Hilmar Pálsson.
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Verð gildir til og með 29. janúar eða meðan birgðir endast

GOTT VERÐ Í BÓNUS

Appelsínur
Í lausu, Spánn

198
kr. kg

í lausu

Libero Bleiur
Margar stærðir

Kjarnafæði Kjötfars
Frosið, 630 g

Verð áður 398 kr.

Kjarnafæði Ömmufars
Saltkjötfars, frosið, 630 g

Verð áður 398 kr.

Kjarnafæði Nautahakk
100% nautgripakjöt 

Frosið, 630 g

298
kr. 630 g

298
kr. 630 g

998
kr. 620 g

25%
verðlækkun

25%
verðlækkun

Kjarnafæði Pólskar Pylsur
Ferskar, 360 g

Verð áður 359 kr.

298
kr. 360 g

17%
verðlækkun

Nicky Salernispappír
16 rúllur með kaupauka

998
kr. pk.

KAUPAUKI
2 stk. eldhúsrúllur

5-9 kg,      62 stk.
7-11 kg,    54 stk.
10-14 kg,  50 stk.
13-20 kg,  46 stk.
16-26 kg,  42 stk.

+
Almond Dream Möndlumjólk

Oat Dream Haframjólk
Með kalki, 1 lítri

259
kr. pk.

Epli, gul og græn
Í lausu, Frakkland

198
kr. kg

í lausu

Linda McCartney Veganvörur 
Borgarar, 2 stk., 227 g 

Pylsur, 6 stk., 300 g

398
kr. pk.

NÝTT Í BÓNUS

Vegan

Vegan

1.398
kr. pk.
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EINFALDARA GETUR ÞAÐ EKKI VERIÐ

SENDUM FRÍTT UM LAND ALLT 
14 DAGA ENDURGREIÐLSUFRESTUR

WWW.SKOR.IS

KAUPA

Bæta vöru í körfu  
og ganga frá kaupum

Veldu greiðslumáta 
· millifærsla 
· kreditkort 
· greiðsludreifing 
· netgíró

Sendum frítt 
heim um allt land 

TIL HAMINGJU MEÐ 
NÝJU SKÓNA ÞÍNA!

Varan kemur til þín 
innan skamms

Ef þú þarft að skila eða 
skipta þá sendirðu okkur 
vöruna til baka í sama 
ástandi og þú fékkst hana 
með athugasemd og við 
sendum þér nýja vöru eða 
endurgreiðum þér vöruna 
að fullu.
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Það var orðið þröngt um Gísla, Þorkel og Þórdísi Súrsbörn og allt þeirra 
lið á Sæbóli í Haukadal. Gísli ákvað að þeir bræður skyldu eftirláta Þórdísi 
og Þorgrími, manni hennar, bæinn. Sjálfir skyldu þeir reisa sér nýjan bæ á 
nálægum hól. Þeir komust að því að bærinn skyldi heita Hóll.

Gísla saga 
Súrssonar

5. hluti
Handrit: Elfar Logi Hannesson 
Teikningar: Ómar Smári Kristinsson
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TALA LAPPI HLJÓM TÓNVERK SÓÐA

FISKUR

NUGGA
FORM

MATJURT

FORMÓÐIR
ÁTT

SJÚGA

ILMUR

KOSIÐ
SPOR

ÓLÆTI

OTA

SÍLI

GRAN-
ALDIN

GNEISTA

ÍÞRÓTTA-
FÉLAG

FJANDI

AUGNHÁR

STEIN-
TEGUND

MEST

LYKTIR
HNOÐGARÐI

HRYSSA

ÆTTGÖFGI

UPP-
HRÓPUN

ELSKA
FÆDDI

KOMUST

JARÐEFNI

ÓNEFNDUR

GALDRA-
KVENDI

FARFA

SPYR

MÆLA 
DÝPT

HINDRA

SKARÐ

NIÐUR-
LÆGJA

HEITI

TVEIR EINS

BRÚKA

REIKA

GJALD-
MIÐILL

TVEIR EINS
ÞROT

ÓGÆTINN

SVARA

LALLA

ÓSVIKINNHÓFDÝR

YNDIS

FLOKKA

FATAEFNI

FISKA

VEFUR

ÖXULENDI

UM-
HVERFIS

BLÓMI

HLUT-
DEILD

Krossgátan

Sportið í beinni
fimmtudagur 26. janúar
16:30 Golf - LPGA Tour

19:40 Hull City - Man United
19:05 Njarðvík - Tindastóll

20:00 Golf - PGA Tour
föstudagur 27. janúar
16:30 Golf - LPGA Tour
19:45 Derby - Leicester

19:45 Keflavík - Stjarnan
20:00 Golf - PGA Tour

22:00 Domino's körfuboltakv.
01:00 M Heat - Chicago Bulls

laugardagur 28. janúar
09:00 Golf - European Tour
12:20 Liverp - W Wanderers

14:25 W Bremen - B Munchen
14:50 Tottenh - W Wanderers

14:50 Chelsea - Brentford
16:20 Skallagrímur - Keflavík
17:20 Southampton - Arsenal

18:00 Golf - PGA Tour
20:00 Golf - LPGA Tour

sunnudagur 29. janúar
09:00 Golf - European Tour
10:55 Real Betis - Barcelona

15:50 Man. Utd. - Wigan
16:30 Mainz - B. Dortmund

18:00 Golf - PGA Tour
19:30 Golf - LPGA Tour

19:40 R Madrid - R Sociedad
þriðjudagur 31. janúar
19:50 Liverpool - Chelsea
22:00 Arsenal - Watford

22:00 Sunderland - Tottenham 
23:40 Swansea - Southampton 

23:40 Burnley - Leicester 
01:20 Middlesbrough - WBA 
01:20 Bournemth - Cr Palace
miðvikudagur 1. febrúar

19:35 W Ham Utd - Man City
19:05 Keflavík - Njarðvík
22:00 Stoke City - Everton 

22:00 Man Utd - Hull

Helgarveðrið 
Á föstudag:

Norðaustlæg átt. Slydda eða 
rigning og hiti 0 til 5 stig á SA-
landi; snjókoma eða él og frost 
0 til 7 stig í öðrum landshlutum.

Á laugardag:
Norðanátt og kalt í veðri. Snjó-
koma eða él, en þurrt á S- og 

SV-landi.
Á sunnudag:

Austanátt og snjókoma eða él, 
en úrkomulítið NA-lands. 

Dagar Íslands
26. janúar 1866:

Ísafjörður fékk kaupstaðar-
réttindi. Þá bjuggu þar 220 

manns.
26. janúar 1955:

Aftakaveður grandaði tveimur 
breskum togurum út af Vest-
fjörðum og fórust 40 menn 

af þeim. Togarinn Egill rauði 
strandaði undir Grænuhlíð 
og fórust 5 menn en 29 var 

bjargað.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

TÁLKN-
BLÖÐ KANNA STANSA ELDS-

NEYTI SLÆMA

AAFSPRENGI F K V Æ M I
FFLEY A R HÁTÍÐ

ÓFRIÐUR J Ó L
KFAÐMA N Ú A SJÚK-

DÓMUR L
I S T

SKÓLI

MJÓLKUR-
VARA M A

FJÖL-
BREYTNI

YFIRGAF

BERIST TIL F Ó R FARVEGUR

HÚÐ R Á S FUGL

KVÍA

R
GRIND

ÓFOR-
SJÁLNI

S

R Ú B L A TILVIST

OFANFERÐ L Í F HAPP-
DRÆTTI ÁGJALD-

MIÐILL

U R T A MIÐI

KLÓ S E Ð I L LKVK. 
SPENDÝR

S V
LÖGUN

FUGLA-
HLJÓÐ S N I Ð SKARÐ

EKKERT R O FÁTT

L A K TAMNING

ÁGÆTIS Ö G U N TVEIR EINS

KLÆÐI T TDRAUP

A L V E G
TÓFT

ELDHÚS-
ÁHALD R Ú S T LÍFFÆRA

H

G

TIGNA

NIÐUR-
LÆGJA

Á

A

T

Ð

FLYTJA

TVEIR EINS

L

F

A

A

RÁNDÝR

GRUFLA

R

L

A

J

TVEIR EINS

ÆTÍÐ

Ó

N

N

NVARKÁRNI

A

U

S

N

K

A

A

Ð

FUGL

ÁKEFÐ

S

U

SVEIA

G

F

L

U

A

S

MÆLI-
EINING

S

Ý

A

SÓT

GLEÐI

U

R

M

A

TÆMA

EFNI

U

L

Ð

O

A

S

EIN-
SÖNGUR

A

A

BLUND

EYRIR

R

L

Í

Ú

A

RKRINGUM

BLÓMI

ALGJÖR-
LEGA

Þjónustuauglýsingar

Auglýsingasími bb.is
 er 456 4560

Á döfinni – Viðburðadagatal
Viðburðadagatal Bæjarins besta er nýr farvegur til að koma upplýsingum 
um menningarviðburði eða fundi á framfæri við íbúa á norðanverðum 
Vestfjörðum. Hvar og hvenær það er sem skiptir máli og á vefnum má 
svo finna ítarlegri upplýsingar um viðburðina.

fim. 26. jan. fös. 27. jan. lau. 28. jan.

sun. 29. jan. mán. 30. jan. þri. 31. jan. mið. 1. feb. fim. 2. feb. fös. 3. feb. lau. 4. feb.

sun. 5. jan. mán. 6. feb. þri. 7. feb. mið. 8. feb. fim. 9. feb. fös. 10. feb. lau. 11. feb.

sun. 12. feb. mán. 13. feb. þri. 14. feb. mið. 15. feb. fim. 16. feb. fös. 17. feb. lau. 18. feb.

sun. 19. feb.

Bæjarráðsfundur 
kl. 20:00

Bæjarráðsfundur 
kl. 20:00

mán. 20. feb. þri. 21. feb. mið. 22. feb. fim. 23. feb.

sun. 26. feb.

Bæjarráðsfundur 
kl. 20:00

Bæjarráðsfundur 
kl. 20:00

Bæjarstjórnarfundur 
kl. 17:00

Bæjarstjórnarfundur 
kl. 17:00

Sólarkaffi 
Ísfirðingafélagsins

Grand Hótel, 
Reykjavík

Þorrablót Kvenfélagsins 
Hvatar Hnífsdal

Stútungur 
Flateyri

fös. 24. feb. lau. 25. feb.

mán. 27. feb. þri. 28. feb. mið. 1. mars fim. 2. mars

Bæjarráðsfundur 
kl. 20:00

Bæjarstjórnarfundur 
kl. 17:00

Vinir í von

Vinir í von

Vinir í von

Þorrablót 
Bolvíkingafélagsins

Safamýri 26, Reykjavík

Dagar Íslands
28. janúar 1935:

Ísland varð fyrsta land í 
heimi til þess að lögleiða 

fóstureyðingar.
31. janúar 1881:

Kirkjan á Núpi í Dýrafirði 
fauk á haf út í ofviðri. Hún 
var nýbyggð og vönduð.

1. febrúar 1935:
Áfengisbann var fellt úr 
gildi á Íslandi. Bannið 

hafði staðið í tuttugu ár og 
einn mánuð, eða frá 1. 

janúar 1915.

fös. 3. mars lau. 4. mars

Íþróttamaður 
Bolungarvíkur kl. 14:30
Sundlaug Bolungarvík-

ur 40 ára

FUBAR Edinborgarhúsið



Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tilboð gildir 25. janúar, til og með 30. janúar, eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

TÖSKUR, TILBOÐ & HEPPNI!
-ALLAR TÖSKUR-

AFSLÁTTARMIÐI
NAFN: SÍMI:

Verðmæti: 19.900.-

afsláttur40%
gegn framvísun afsláttarmiða 

+ þú kemst í pottinn!

Gegn framvísun þessa miða færðu 40% AFSLÁTT af tösku 
að eigin vali í verslun okkar á Ísafirði. Nýttir miðar verða 
settir í pott þar sem þeir viðskiptavinir geta unnið 
VITRA House bird!

GLÆSILEG
VERÐLAUN!


