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 Unglingalandsmót UMFÍ
Það fór sennilega framhjá 
fæstum að Unglingalandsmót 
UMFÍ fór fram hér á Höfn um 
verslunarmannahelgina. Um 
það bil þúsund keppendur tóku 
þátt og má reikna með að um 
4-5 þúsund manns hafi verið í 
bænum vegna mótsins. Keppt 
var í hinum ýmsu greinum 
og alls voru 21 grein í boði. 
Metþátttaka var í greinum á borð 
við strandblak, strandhandbolta, 
bogfimi og kökuskreytingar. 
Einnig var góð þátttaka í 
skák, motocrossi, upplestri, 
stafsetningu og pílukasti sem var 
ný grein á mótinu. Má því segja 
að svokallaðar jaðargreinar og 
greinar sem ekki eru æfðar að 
staðaldri séu að verða vinsæll 
kostur á mótinu þar sem lagt er 
upp með að gleði og skemmtun 
séu við völd. Ásóknin í strandblak 
og strandhandbolta var svo mikil 
að bæta þurfti þriðja vellinum 
við á miðvikudeginum fyrir mót 
svo hægt væri að koma öllum 
liðum fyrir og spila gott mót. 104 
keppendur kepptu fyrir hönd 
USÚ í margvíslegum greinum. 
Þeir voru allir USÚ til sóma og 
það var frábært að sjá að flestir 
virtust skemmta sér konunglega. 
Nóg var af afþreyingu fyrir alla 
fjölskylduna yfir daginn og 
landsþekkt tónlistarfólk hélt svo 
uppi stuðinu á kvöldin.
Mótið var sett á föstudags-
kvöldinu með setningarathöfn 
á Sindravöllum þar sem forseti 
Íslands og frú voru viðstödd. 

Lúðrasveit Hornafjarðar lék 
nokkur lög, formaður UMFÍ 
setti mótið, forseti Íslands flutti 
ávarp, Dagmar Lilja Óskarsdóttir 
söng Ísland er land þitt við 
undirspil lúðrasveitar, formaður 
USÚ dró hátíðarfána UMFÍ 
að húni og fulltrúi keppenda, 
Karen Hulda Finnsdóttir, sagði 
nokkur orð. Hefð er fyrir því að 
á setningu Unglingalandsmóta 
gangi þátttakendur á mótinu inn 
á völlinn áður en mótið er sett. 
Þá ganga fánaberar fremstir 
sem að þessu sinnu voru ungir 
hornfirskir íþróttaiðkendur sem 
flestir áttu það sameiginlegt að 
hafa fengið hvatningarverðlaun 
USÚ. Þá er einnig hefð fyrir því 
að mótseldurinn sé tendraður 
og voru það börn sem hafa 
verið dugleg við að mæta 
á Unglingalandsmót með 
fjölskyldum sínum undanfarin 
ár, sem hlupu með kyndilinn 
og tendruðu eldinn. Sú 
nýbreytni var einnig að kynnir 
mótssetningarinnar var keppandi 

á mótinu en það var hún Anna 
Lára Grétarsdóttir.
Undirbúningur Unglinga-
landsmóts gerist ekki á einni 
nóttu og hafa mótshaldarar þ.e. 
Ungmennasambandið Úlfljótur, 
Sveitarfélagið Hornafjörður og 
Ungmennafélag Íslands unnið 
að því allt síðasta ár. En hversu 
góður sem undirbúningurinn er, 
væri ekki hægt að koma honum 
í framkvæmd nema með allri 
þeirri ómetanlegu vinnu sem 
sjálfboðaliðar vinna. Það eru þeir 
sem gera það að verkum að hægt 
er að halda svona mót. Það þarf 
t.d. um það bil 80 sjálfboðaliða 
bara á frjálsíþróttavöllinn. Í 
hverri grein þarf fólk til að sjá 
til þess að allt gangi eins og 
það á að ganga. En það er ekki 
bara í keppnisgreinunum þar 
sem þörfin fyrir sjálfboðaliða er, 
sjoppuvaktir, klósettvaktir, gæsla, 
móttaka, tjaldsvæði, eldhús og 
fleiri og fleiri störf þarf að vinna 
svo allt sé með besta móti. Í 
litlu samfélagi eins og okkar 
skiptir hver hönd gríðarlega 
miklu máli og sannaðist það svo 
sannarlega um helgina hversu 
öfluga sjálfboðaliða við eigum 
í sveitarfélaginu. Það er ekki 
hægt að þakka þeim sem komu 
að mótinu á einn eða annan hátt 
nógu oft fyrir frábær störf. Einnig 
á Björgunarfélag Hornafjarðar 
miklar þakkir skildar fyrir sinn 
þátt í mótinu en þau stýrðu 
gæslunni og sáu til þess að allir 
væru öruggir.
Mótinu var svo slitið á 
sunnudagskvöldinu af formanni 
UMFÍ. Formaður USÚ hélt 
stutt ávarp og gjaldkeri USÚ 
dró hátíðarfána UMFÍ niður. 

Hann verður svo sendur 
til  Héraðssambandsins 
Skarphéðins en mótið 2020 
verður haldið á Selfossi. Vaka Sif 
Tjörvadóttir, keppandi frá USÚ 
fékk sérstök heiðursverðlaun 
fyrir að hafa komið mótherja 
sínum í hjólreiðakeppni til 
aðstoðar. Sá hafði þurft að stoppa 
vegna öndunarörðugleika. 
Hún hringdi í 112 og beið með 
honum þar til frekari hjálp barst. 
Björgunarfélag Hornafjaðar bauð 
upp á glæsilega flugeldasýningu 
eftir mótsslitin og svo var dansað 
inn í nóttina. 
Mótið þótti takast afar vel, bæði 
framkvæmd þess og aðstaðan 
góð. Okkar allra stærsti kostur 
hér á Höfn er aðgengið og 
nálægðin milli keppnis- og 
tjaldsvæða. Þetta var sannkölluð 
fjölskylduhátíð þar sem allir 
skemmtu sér á heilbrigðan hátt 
saman. 
Takk fyrir frábært mót.

Stjórn USÚStrandblakið var mjög vinsælt. Mynd UMFÍ

Frá setningu mótsins Mynd: USÚ

Frá keppni í langstökki 
Mynd: Ásgerður Kristín Gylfadóttir
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Starf  við heimaþjónustudeild
Heimaþjónustudeildin auglýsir eftir starfskrafti 
í hlutastarf   við heimilisaðstoð tvisvar í mánuði, 
tvo tíma í senn og er æskilegt að vikomandi sé 
búsettur í Öræfum eða Suðursveit.

Allar nánari upplýsingar veitir deildarstjóri 
heimaþjónustudeildar, Jörgína E. Jónsdóttir í síma  
470-8019, netfang jorgina@hornafjordur.is

Knattspyrnuþjálfarar
Knattspyrnudeild Sindra á 
Hornafirði leitar eftir þjálfurum fyrir 
meistaraflokk kvenna og fyrir yngri 
flokka félagsins.
Aðstaðan á Hornafirði er góð bæði 
að sumri og vetri og skartar meðal annars góðu 
knatthúsi og fínum grasvöllum.
Áhugasamir hafið samband á sindri@umfsindri.is

Menntastoðir

Nánari  upplýsingar hjá Eydísi  Kötlu
eydis@fraedslunet. is  
Innritun á https://fraedslunet. is
innritun lýkur 16.  ágúst
Munið styrki  starfsmenntasjóðanna

veturinn 2019-2020

Fræðslunetið símenntun á Suðurlandi
www.fraedslunet.is | sími 560 2030

Þarftu að bæta við þig einingum í bóklegum greinum? 
Þá gætu Menntastoðir verið rétta leiðin fyrir þig. Námið
fer fram síðdegis veturinn 2019-2020 og er í dreifnámi.
Einstaklingsmiðað nám sem hentar vel með vinnu og er
einingabært. Kennslugreinar: Íslenska, stærðfræði,
upplýsingatækni og erlend tungumál. 
 
 

Bifreiðaskoðun á Höfn  
19., 20. og 21. ágúst.
Tímapantanir í síma 570-9090 

fyrir kl. 16:00 föstudaginn 16. ágúst.
Næsta skoðun 16., 17. og 18. september.

Þegar vel er skoðað

Ólöf Kristín Ólafsdóttir augnlæknir verður 
með stofu á heilsugæslustöðinni dagana  

26. til 28. ágúst nk.
Tímapantanir í síma 470-8600 virka daga.

Tekið er við greiðslukortum.

Eystrahorn
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Innritun nýnema skólaárið  
2019-2020 stendur yfir

Síðasti umsóknardagur er fimmtudaginn 22. ágúst.
Umsækjendur sækja um í gegnum íbúagátt bæjarfélagsins eða 
www.hornafjordur.is  (Þjónusta, Tónskóli)
Þeir nemendur sem voru í námi á síðasta ári og skiluðu inn 
umsókn í vor, þurfa ekki að sækja aftur um.

Skrifstofa skólans ásamt símatíma verður opin: 
Miðvikud. 21. ág. kl. 11.00-16.00 og
fimmtud.  22. ág. kl. 10.00-14.00
sími 470-8460

Nánari upplýsingar eru inn á heimasíðu skólans. 
Einnig má senda fyrirspurnir á tonskoli@hornafjordur.is

 Skólastjóri

Vélstjóri /
vélgæslumaður

Skinney-Þinganes hf. óskar eftir að 
ráða vélamann til starfa við fiskvinnslu 

Skinneyjar-Þinganess.
Starfið felst meðal annars í viðhaldi 

og eftirliti með kælikerfum, vélum og 
ýmsum búnaði.

Lögð er áhersla á að viðkomandi geti 
unnið sjálfstætt.

Frekari upplýsingar 
gefur Kristinn í síma 

899-1174
einnig hægt að senda 

umsókn á  
kristinn@sth.is

Fyrr í sumar fóru feðgarnir Gunnar Pálmi Pétursson, Jón Vilberg  og 
Pálmi Freyr Gunnarsynir norður til Akureyrar til að sýna nýjan bíl sem 
þeir höfðu smíðað. Bíllinn fékk fyrstu verðlaun sem athyglisverðasti 
jeppinn á bílasýningu Bílaklúbbs Akureyrar þann 17. júní síðastliðinn. 
Eystrahorn hafði samband við þá feðga til að segja örlítið frá þessu 
verkefni.
“Hugmyndin að þessum bíl fæddist eftir að við feðgar höfðum fylgst 
með allskonar tilraunum manna við að reyna að smíða hinn fullkomna 
fjallabíl, ætlaðan fyrir 12-19 farþega sem hægt væri að nota á jöklum og 
við aðrar krefjandi aðstæður. Okkar hugmynd gekk út á að sameina 
kosti tveggja bíla í einn ofurbíl.” 
Keyptir voru 
tveir nýir bílar til 
verksins, 2017 
Dodge Ram 5500 
dráttarbíll með 
einföldu húsi og 
Benz Sprinter 
519, fullbúinn frá 
Bus PL í Póllandi, 
með öllum 
h u g s a n l e g u m 
lúxus fyrir 19 
farþega.
Í stuttu máli var 

burðargetan, styrkurinn og vélaraflið notað frá Raminum, stýrishúsið 
tekið af og Benz rútan sett ofan á og var þá áður búið að fjarlægja vél 
og hjólabúnað rútunnar. Undir bílinn voru settar Unimog herhásingar 
með úrhleypibúnaði fyrir dekkin sem geta verið allt að 54 tommur.
“Að sameina þessa tvo ólíku bíla var auðvitað ein stór áskorun. 
Samsetning bílanna, rafkerfi, drif og fjöðrunarkerfi o.s.frv. Verkið tók 
18 mánuði og fóru ríflega 3 þúsund vinnustundir í smíðina sem unnin 
var eingöngu af okkur feðgum og engin vinna var aðkeypt.
Heildarkostnaður við smíðina er rúmlega 54 milljónir, (2 bílar, aðkeypt 
efni og vinna )”
Helstu mál og tölur:
Eigin þyngd 6100 kg og heildarburður mest 8500 kg, farþegafjöldi 
19+2, Vél: Cummins 6,7 lítra, 575 hestöfl, 6 gíra skipting ásamt 
skriðgír, Unimog hásingar, dekkjastærð 50-54 tommur.

Eigandi bílsins er fyrirtæki þeirra feðga, Ævintýramenn ehf á Höfn.

Gunnar Pálmi Pétursson
Jón Vilberg Gunnarsson

Pálmi Freyr Gunnarsson

Athyglisverðasti jeppinn 

Bílarnir tveir sem voru notaðir í verkið

Bíllinn er glæsilegur að innan og engu var til sparað

Hér má sjá bílinn fullbúinn á bílasýningu Bílaklúbbs Akureyrar í sumar.
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Skinney-Þinganes HF auglýsir eftir starfsmanni í 
Fiskmjölsverksmiðju félagsins á Hornafirði, um 

er að ræða fullt starf í starfsstöð félagsins.
Starfssvið
• Ýmis vinna í starfsstöð.
• Vaktavinna þegar framleiðsa fer fram. 

Menntunar og hæfniskröfur  
• Almenn ökuréttindi.
• Lyftararéttindi kostur.
• Vigtarréttindi kostur.
• Reynsla af ámóta störfum kostur.
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt.
• Góðir samstarfshæfileikar.

Laun eru greidd samkvæmt Sérkjarasamningi milli 
AFLs-starfsgreinafélags og Drífanda-Stéttarfélags 
og Samtaka atvinnulífsins vegna starfsmanna í 
Fiskmjölsverksmiðjum.
Umsóknir berist starfsstöðinni á netfangið erlingur@
sth.is 
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar, 
fyrri störf ásamt upplýsingum um þá menntun og 
hæfni sem óskað er eftir ásamt meðmælendum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Erlingur 
Brynjólfsson, verksmiðjustjóri 
Fiskmjölsverksmiðjunnar erlingur@
sth.is eða í síma 844 0368.
Öllum umsóknum verður svarað 
þegar að ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. 

SJÁLFSTÆÐISFÉLAGIÐ 
AUGLÝSIR

Í tilefni 90 ára afmælis flokksins og 
70 ára afmælis félagsins verður farið 
í afmælisgönguferð um Höfn undir 
leiðsögn Alberts Eymundssonar 
sunnudaginn 18. ágúst. Lagt verður 
af stað frá Sjálfstæðishúsinu kl.11. 
Að göngu lokinni verður boðið upp á 
veitingar. Sérstakur gestur göngunnar 
verður Valgerður Sigurðardóttir, 
borgarfulltrúi og varastjórnarkona 
Landssambands Sjálfstæðiskvenna.

Allir velkomnir
Stjórnin

Kynningarfundur um 
skipulagsmál

Kynningarfundur vegna skipulagsmála verður 
haldinn miðvikudaginn 21. ágúst 2019 kl. 12:00. 
Fundurinn verður haldinn í Ráðhúsi sveitarfélagsins 
að Hafnarbraut 27, 780 Höfn. Þau skipulagsmál sem 
verða til kynningar eru:

• Tillaga að aðalskipulagsbreytingu: Jökulsá á 
Breiðamerkursandi

• Tillaga að deiliskipulagi: Jökulsá á 
Breiðamerkursandi

• Tillaga að aðalskipulagsbreytingu: Svínhólar í 
Lóni

• Tillaga að aðalskipulagsbreytingu: Háhóll-
Dilksnes

• Tillaga að deiliskipulagi: Háhóll-Dilksnes

Gunnlaugur Róbertsson, skipulagsstjóri

Stjórn Vina Vatnajökuls auglýsir  
eftir umsóknum um styrki

Vinir Vatnajökuls - hollvinasamtök 
Vatnajökulsþjóðgarðs auglýsa eftir umsóknum um 
styrki. Samtökin styrkja rannsóknir, kynninga- og 
fræðslustarf sem stuðlar að því að sem flestir geti 
notið náttúru og sögu Vatnajökulsþjóðgarðs.
Umsóknarfrestur stendur frá  1. ágúst til 30. 
september 2019. 
Sjá nánari upplýsingar á 
vefsíðu samtakanna 
www.vinirvatnajökuls.is.

SKAPANDI MARGMIÐLUNARSTOFA
Þrívíddargrafík

umbrot og auglýsingagerð
Hafðu samband 

 tjorvi@upplausn.is  
eða í síma  

848-3933

Manstu eftir taupokanum?


