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Barnadagskráin í öndvegi á
20 ára afmæli Sjóarans síkáta

Við erum á samfélagsmiðlunum

„Bæjarhátíð okkar Grindvíkinga, Sjóarinn síkáti, fagnar 20
ára afmæli í ár. Þá vill svo skemmtilega til að Sjómanna- og
vélstjórafélag Grindavíkur heldur upp á 60 ára afmæli í ár
þannig að það er tvöföld ástæða til að halda upp á Sjó-
mannadagshelgina í Grindavík með pompi og pragt í ár,“
segir Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóri frístunda- og menn-
ingarsviðs en Sjóarinn síkáti fer fram helgina 3.-5. júní n.k.
en reyndar byrjar hátíðin nokkrum dögum fyrr.
Undirbúningur hefur staðið yfir frá því í ársbyrjun og verður
mikið lagt í hátíðina í ár. Að sögn Þorsteins verður barnadagskráin
í öndvegi en búið er ráða m.a. Villa og Góa, Gunna og Felix,
Einar Mikael, íþróttaálfinn, Sollu stirðu, Sigga sæta, Gogga Mega,
Sirkus Ísland, Pílu pínu, brúðubílinn o.fl. Þá verða leiktæki og
hoppukastalar alla helgina, paintball og lazertag, vatnaboltar,
gokart, dorgveiðikeppni, skemmtisigling, sjópulsa í höfninni,
krakkakeyrsla á mótorhjólum, andlitsmálning, svo eitthvað sé
nefnt.
„Einnig verðum við með fiskasafn með lifandi sjávardýrum í

fiskabúrum á bryggjunni á sunnudeginum en þetta er sam-
starfsverkefni Sjóarans síkáta, Hafró í Grindavík, Gunna kafara og
sjávarúvegsfyrirtækjanna í Grindavík. Við gerðum þetta í fyrsta
skipti í fyrra og sló algjörlega í gegn. Við bætum við í ár. Einnig
hafa frystitogarar Þorbjarnar safnað saman ýmsum furðufiskum
og verða þeir til sýnis fyrir gesti og gangandi. Við erum með sullu-
búr fyrir krakkana þar sem þau geta komist í tæri við krabba, skelj-
ar og minni fisktegundir,“ segir Þorsteinn.
Óhætt er að segja að landslið skemmtikrafta verði á Sjóaranum

síkáta í ár. Á meðal þeirra sem búið er að bóka á Sjóarann síkáta
er Páll Óskar sem kemur fram bæði á Bryggjuballi og verður með
Palla-ball í íþróttahúsinu. Bræðurnir Jón og Friðrik Dór Jónssynir
munu skemmta saman ásamt hljómsveit á bryggjuballinum og

heimamaðurinn Ellert Heiðar Jóhannsson sem sló í gegn í The
Voice treður upp ásamt hljómsveit sinni. Ingó Veðurguð sér um
brekkusöng eins og honum einum er lagið. Þá verður keppnin
Sterkasti maður á Íslandi á sínum stað og er met þátttaka í ár.
Þá mun hópur tónlistarfólks í Grindavík standa fyrir klassískri

rokkhátíð í íþróttahúsinu. Alls koma fram 15 flytjendur, sem flest-
ir búa í, hafa búið í eða tengjast Grindavík á einhvern hátt. Þetta
fólk kemur úr ólíkum áttum en á það sameiginlegt að njóta þess
að flytja frábæra tónlist. Hópurinn ætlar að flytja framsækið rokk
sem átti sitt blómaskeið á áttunda áratugnum. Flutt verða lög eftir
hljómsveitir á borð við Pink Floyd, Marillion, Yes og Queen, í
bland við nýrra efni.
Björgunarsveitin Þorbjörn kemur að skipulagningu og gæslu á

hátíðinni með öflugum hætti að vanda og er í lykilhlutverki á
hátíðinni. Hátíðin hefur vaxið með hverju árinu, þar er fjölbreytt
dagskrá alla helgina en mikið er lagt upp úr vandaðri barna-
dagskrá. Um 25 þúsund gestir voru á hátíðinni í fyrra.

Sjómannadagsblaðið tileinkað 60 afmæli
Sjómanna- og vélstjórafélags Grindavíkur
Í tilefni af 60 ára afmæli Sjómanna- og vélstjórafélagsins verður

Sjómannadagsblaðið í ár með veglegasta móti. Rifjuð verður upp
saga félagsins í fortíð og nútíð og spáð í framtíðina. Viðtöl verða
við gamla sjóara. Ritstjóri blaðsins er Óskar Sævarsson. Verð pr.
blað er 1.500 kr.

Sjómannadagsblaðið verður m.a. selt í helstu sjoppum í
Grindavík, Kvikunni, í sölubás Þórkötlu á Sjóaranum, á Granda
í Reykjavík og svo er hægt að hafa samband við skrifstofu Sjó-
manna- og vélstjóarfélagsins. Jafnframt fara sölubörn í öll hús í
Grindavík.

Athygli er vakin á því að dagskrá Sjóarans síkáta er hægt
að nálgast í nýja Grindavíkurappinu. Við erum einnig á
Snapchat: sjoarinnsikati. Þar munu fulltrúar Sjóarans
síkáta sjá um stýra Sapchat aðganginum, m.a. frá lita-
hverfunum fjórum, ungmennaráði og ýmsum fleiri.

Sjóarinn síkáti er einnig á Instagram, notið endilega
#sjoarinnsikati og skellið ykkar myndum inn.
Þá er Sjóarinn síkáti á Facebook í gegnum síðu
Grindavíkurbæjar. Heimasíða Sjóarans síkáta er
www.sjoarinnsikati.is.

Skipulagsbreytingar
Skipuleggjendur Sjóarans síkáta í samvinnu við
Björgunarsveitina Þorbjörn og ásamt lögreglu hafa
ákveðið að gera smávægilegar breytingar á
hátíðarsvæðinu sem miða að því að þjappa því
betur saman fyrir gesti og gangandi og einfalda
götulokanir og gerir skipulagið mun einfaldara.
Helsta breytingin felst í því að hoppukastalar og
önnur leiktæki sem hafa verið á Hafnargötu verða
færð niður fyrir Kvikuna og á hafnarsvæðið við
Seljabót. Með þessu móti verður hægt að nýta alla
Hafnargötuna fyrir bílastæði og jafnframt þarf ekki
að loka Ránargötu við Mánagötuna heldur verður
lokunin við Vísi. Öll leiktæki verða því við hafnar-
svæðið sjálft. Sjá nánar á korti á heimasíðu Sjóarans.
Í ár verður stórt og glæsilegt svið á Sjóaranum síkáta
sem að þessu sinni verður mun nær sviðinu við
Kvikuna en áður. Þá gerir Slysavarnadeildin Þórkatla
breytingar á sölustarfsemi sinni. Í sölugámi á
hátíðarsvæði verður candy-flos, blöðrur og ýmislegt
góðgæti til sölu. Í Kvikunni verður hins vegar til sölu
kaffi, heitt kakó ásamt kökum og heitum vöfflum.
Vakin er athygli á því að handverksmarkaðurinn
verður á 2. hæð Kvikunnar.

Strandblakvöllur
vígður á Sjóaranum
Ungmennaráð Grindavíkur ætlar að vígja formlega
strandblakvöll í nýja ungmennagarðinum í Grindavík
á Sjóaranum síkáta. Blásið verður til grillveislu og
fyrsta strandblaksmótsins í Grindavík þegar ung-
mennagarðurinn verður vígður, laugardaginn 4.
júní kl. 20:00.
Um er að ræða löglegan keppnisvöll með öryggis-
svæði í kring. Jafnframt verður tekin í notkun
kósýróla við vígslu ungmennagarðsins. Strand-
blakvöllurinn er hluti af ungmennagarðinum sem er
hluti af skólalóð grunnskólans. Ungmennaráð hefur
unnið að ungmennagarðinum síðastliðið ár, m.a. er
búið að setja þar aparólu, grillskýli og kósýskýli. Nú
bætist við strandblakvöllur og kósýróla og í næsta
áfanga er gert ráð fyrir trampólínkörfuboltavelli.

Hver á heima hér?
Léttur leikur í aðdraganda Sjóarans síkáta stendur
yfir frá fimmtudeginum 2. júní og fram yfir Sjóarann
síkáta. Þekkja þarf 8 útidyrahurðir í bænum (2 í
hverju litahverfi). Bækling um um leikinn verður
dreift í hús og mun hann einnig liggja frammi á
völdum stöðum og á heimasíðu bæjarins. Þar þarf
að skrá í hvaða götu hvert hús er og húsnúmer. Skila
þarf útfylltu blaðinu í Kvikuna. Glæsileg verðlaun
verða í boði en vinningshafar verða dregnir út
mánudaginn 8. júní.

Forseti Íslands flytur
hátíðarræðuna
Herra Ólafur Ragnar Grímsson, forsti Íslands, flytur
hátíðarræðuna á hátíðarhöldum Sjómannadagsins,
sunnudaginn 5. júní n.k. Þetta verður væntanlega ein
af síðustu embættisskyldum forsetans en hann lætur
af störfum í sumar.

D A G S K R Á R B L A Ð
FÁÐU LÍKA DAGSKRÁNA Í GRINDAVÍKURAPPINU
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Við tókum hús á Sjómanna- og vélstjórafélagi Grindavíkur,
en félagið fagnar 60 ára afmæli í haust. Fyrir svörum voru
varaformaðurinn Ingvi Örn Ingvason og ritarinn Steingrím-
ur E. Kjartansson.
Nú er Sjóarinn síkáti handan við hornið en hátíðin fagnar 20 ára afmæli

sínu í ár. Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur hefur staðið vel við bakið
á hátíðinni frá upphafi en nú er öllu tjaldað til, eða hvað?
„Sjómannadagshelgin er auðvitað stórhátíð okkar sjómanna og

við höfum alla tíð lagt mikla áherslu á hátíðarhöldin á sunnu-
deginum. Sjóarinn síkáti hefur svo vaxið og dafnað síðastliðin ár
og er alltaf að verða stærri og glæsilegri hátíð. Í ár var ákveðið að
leggja áherslu á skemmtun fyrir börnin. Það er félaginu mikið
hjartans mál að hátíð sé fyrir alla og allir geti tekið þátt á jöfnum
forsendum. Þess vegna höfum við lagt mikið uppúr þessu atriði
í ár og vonandi mælist það vel fyrir. Í samvinnu við Grinda-
víkurbæ og Verkalýðsfélagið ætlar félagið að bjóða öllum börn-
um frítt í leiktækin frá Sprell.is, fyrir utan fallturninn, og uppá
ókeypis andlitsmálun.
Svo erum við að reyna að blása lífi í kappróðurinn á ný eftir

smá lægð undanfarin ár, og hvetjum við fyrirtæki og auðvitað
hverfin til að senda lið og taka þátt. Það eru flottir vinningar í
boði og bara stemming að taka þátt fyrir sitt fyrirtæki eða hverfi.
Sjóarinn síkáti er orðin stór og mikil fjölskylduhátíð sem dregur

að sér marga gesti sem er auðvitað skemmtileg þróun og frábært
fyrir bæinn okkar en það má ekki gleyma því að þetta er Sjó-
mannadagshelgin og við megum ekki gleyma öllum okkar
skemmtilegu sjómannadagshefðum. Þær setja skemmtilegan svip
á daginn og vonandi fáum við sem flesta með okkur í lið í ár.“

Nú verður Sjómanna- og vélstjórafélagið 60 ára í haust. Það hefur væntan-
lega margt breyst hjá sjómönnum á þessum langa tíma. Hver eru helstu
baráttumálin í dag?

„Kjarasamningarnir hafa verið í brennidelpi undanfarið, enda
hafa þeir verið lausir í nokkurn tíma. Núna standa yfir
samningaviðræður og við erum bjartsýnir á að það náist loksins
samningar. Að ná dagpeningum inn í samningana er krafa sem
við náum vonandi í gegn, það myndi mikið vinnast með því.

Öryggismál sjómanna hafa líka verið í brennidepli, og hafa stór-
batnað á síðustu árum. Það er orðið skylda að fara í Sæbjörgu
fyrir alla sem fara á sjó, sem er mikið framfaraskref. Mönnunar-
mál hafa líka verið í deiglunni, fækkanir í áhöfnum hafa aukið
slysatíðni. Þá vill það brenna við að hvíldartími sé ekki alltaf virt-
ur á minni bátum. Þannig að það er alltaf nóg af baráttumálum
hjá okkur, við erum alltaf á tánum.
En svona þar fyrir utan þá höfum við lagt mikla áherslu á að

styðja vel við bakið á björgunarsveitinni, enda eru þeir okkar
sjúkrabíll í störfum. Okkar styrkveitingar fara að miklu leyti til
þeirra, stórar gjafir á Sjómannadegi og minni styrkir yfir árið.
Svo er afmælisdagurinn félagsins í haust, þann. 21. október.

Okkur langar að vera með smá afmælisveislu, opið hús á Sjó-
mannastofunni þar sem fólk getur kíkt í kaffi, lifandi tónlist og
ljósmyndasýning úr sögu félagsins. Þetta er þó allt ennþá á teikni-
borðinu, skýrist betur þegar nær dregur.“

Að lokum, hvað gerið þið sjálfið í tilefni hátíðarinnar?

Ingvi - „Börnin fá svolítið að ráða ferðinni. Þau eru að skapa og
skreyta úr allskonar gömlum munum. Ég leyfi þeim að mála og
föndra og reyni að gera þetta svolítið að þeirra hátið. Það er er
gott skreytingarsamstarf í götunni minni og allir taka þátt og
finna sér hlutverk.“

Steini - „Ég skreyti að sjálfsögðu, reyni að bæta í frá ári til árs og
endurnýja gömlu skreytingarnar. Götugrillið er alltaf skemmtilegt
og ég er fyrsti maður út og reyni að virkja alla með mér í götunni.
Þetta verður alltaf skemmtilegra eftir því sem fleiri leggjast á
árarnar og taka þátt.“

Björgunarsveitin Þorbjörn er ómissandi hluti af því netverki
sem heldur utan um Sjóarann síkáta. Er allt klárt fyrir hátíðina
í ár? Við spurðum Boga Adolfsson, formanns sveitarinnar, út í
málið.
„Skipulagið hjá okkur er reyndar orðið mjög gott eftir reynslu síðustu
ára. Ferlið rennur allt mjög vel og allir þekkja sitt hlutverk. Við þurf-
um reyndar aðeins að endurskipuleggja okkur útaf breyttu
hátíðarsvæði. En það þarf svo sem að fara yfir eitt og annað en
annars gengur þetta mjög vel. Við erum með um það bil 25-30 manns
í vinnu á hátíðinni hverju sinni og það er í mörg horn að líta. Við
sjáum um að girða hátíðarsvæðið af og um gæslu í hliðunum meðan
á hátíðinni stendur. Þá leiðir sveitin litaskrúðgönguna sem er
skemmtilegt skipulagsverkefni sem hefur gengið vel undanfarin ár.
Við setjum upp stjórnstöð fyrir hátíðarsvæðið við Vísi þar sem við
erum með yfirsýn yfir svæðið, gæslan hefur bækistöð, sinnum minni-
háttar óhöppum og sinnum börnum sem verða viðskila við foreldra
sína.
En við erum ekki ein í þessu, við fáum góða aðstoð frá öðrum sveit-

um, sem eru raunar margar farnar að sækja í það að heimsækja okkur
þessa helgi. Í ár fáum við til dæmis heimsókn frá Garðinum og Eyrar-
bakka. Á föstudeginum koma svo Vogamenn líka og aðstoða okkur
og við fáum líka aðstoð frá Selfossi við gæslu á tjaldsvæðinu. Það er
líka nóg að gera á sjónum. Við sjáum um gæsla í skemmtisiglingunni,
bæði um borð og í kringum bátana. Þá sjáum við um kappróðurinn,
koddaslaginn og flekahlaupið að ógleymdri sjópulsunni.“

Allt þetta fólk frá sveitinni er í sjálfboðavinnu, en þið hafið nýlega gert myndar-
legan samning við Þorbjörn hf sem og endurnýjað samning ykkar við bæinn,
ekki satt?

„Jú, við gerðum rekstrarsamninga, bæði við Vísi í fyrra og Þorbjörn
núna, hafa breytt miklu fyrir reksturinn hjá okkur. Svo eigum við gott
samstarf við bæinn líka og það er nýr samningur í burðarliðnum.
Samstarfið við sjávarútvegsfyrirtækin er náttúrulega bakbein sveitar-
innar. Hér í Grindavík var í fyrsta skipti á Íslandi skotið úr
fluglínutækjum árið 1931 þegar Cap Fagnet strandaði. Þá var 38
manns bjargað og síðan þá hefur sveitin alls bjargað 232 mannslífum
í 22 sjóslysum.“

Svona að lokum. Nú fara menn að detta í mikinn skreytingagír. Þið Snædís eruð
þekkt fyrir glæsilegar skreytingar sem hafa vakið athygli á landsvísu. Er eitt-
hvað óvænt á prjónunum í ár?

„Við erum með ýmsar spennandi hugmyndir en erum á fullu í
framkvæmdum heima sem setur smá strik í reikninginn. Við verðum
aðeins að bíða og sjá, það er aldrei að vita hvað maður dregur fram
úr erminni. Sjón verður vonandi sögu ríkari.“

Björgunarsveitin
Þorbjörn gegnir
lykilhlutverki á
Sjóaranum síkáta

Sjómannadagshelgin er auð-
vitað stórhátíð okkar sjómanna

Ingvi og Steingrímur.
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Appelsínugula hverfið (bátar)
Liðsstjóri: Haukur Einarsson
haukur1972@gmail.com. Sími 862 7999.
Austurvegur, Þórkötlustaðahverfi, Stamphólsvegur, Hópsbraut,
Vesturhóp, Austurhóp, Miðhóp, Suðurhóp ásamt verslun-
armiðstöðinni (Víkurbraut 62). 

Bláa hverfið (krabbar)
Liðsstjóri: Gísli Jóhann Sigurðsson
gisli@pgv.is. Sími 896 8909. 
Túngata, Víkurbraut neðan pósthúss, Marargata, Garðvegur, 
Mánagata, Verbraut, Ránargata, Kirkjustígur, Mánasund, 
Vesturbraut, Mánagerði, Hellubraut, Dalbraut, 
Sunnubraut, Laut.

Græna hverfið (saltfiskur)
Liðsstjóri: Sólveig Ólafsdóttir
sollaola@simnet.is. Sími 698 8115. 
Heiðarhraun, Víkurbraut ofan pósthúss, 
Hvassahraun, Staðarvör, Staðarhraun, Norðurvör, Borgarhraun,
Suðurvör, Arnarhraun, Fornavör, Skólabraut, Leynisbraut,
Ásabraut, Leynisbrún, Hraunbraut.

Rauða hverfið (fiskar)
Liðsstjóri: Margrét Erla Þorláksdóttir 
margret1010@gmail.com. 
Sími 698 6390 
Skipastígur, Árnastígur, Vigdísarvelli, Glæsivellir, Ásvellir, 
Sólvellir, Blómsturvellir, Iðavellir, Höskuldarvellir, Hólavellir, 
Litluvellir, Selsvellir, Baðsvellir, Efstahraun, Gerðavellir.

Litahverfaskipting 2016

Gunnar Júlíusson
grafískur hönnuður FÍT

sími 844 0806
gunnar@dinamit.isGrindavík Campsite logo 

Á dökkum grunni

SJÓARINN SÍKÁTI
2016 Í GRINDAVÍK
sjoarinnsikati@grindavik.is
www.sjoarinnsikati.is
Snapchat: sjoarinnsikati. #sjoarinnsikati
Aðal hátíðarsvæði Sjóarans síkáta er á hafnar-
svæðinu, fyrir neðan Kvikuna, Hafnargötu 12a,  við
Seljabót (frá Ægisgötu og að Fiskmarkaðinum) og á
Kvíabryggju. 
Hátíðarsvið Sjóarans síkáta er fyrir neðan Kvikuna.

Bílastæði eru m.a. við Hafnargötu, Seljabót og Ægis-
götu. Sjá nánar í Grindavíkurappinu. Grindvíkingar
eru hvattir til þess að ganga að hátíðarsvæðinu.

UUppppllýýssiinnggaammiiððssttööðð  ffeerrððaammaannnnaa  oogg  ffyyrriirr  SSjjóóaarraannnn
ssííkkááttaa  eerr  íí  KKvviikkuunnnnii,,  ssíímmii  442200  11119900..

HHaannddhhæægg  ssíímmaannúúmmeerr::
NNeeyyððaarrnnúúmmeerr  111122..
Björgunarsveitin Þorbjörn, símar 897 6212 og 823
1118.
Sundlaug, sími 426 7555.
Kvikan (upplýsingamiðstöð), sími 420 1190.
Áhaldahús, sími 660 7323.
Athvarf unglinga, sími 696 9234.
Slysavarnardeildin Þórkatla, sími 666 7917.

UUmmssjjóónnaarraaððiillii  eerr  GGrriinnddaavvííkkuurrbbæærr  íí  ssaammvviinnnnuu  vviiðð  
SSjjóómmaannnnaa--  oogg  vvééllssttjjóórraaffééllaagg  GGrriinnddaavvííkkuurr..
Þorsteinn Gunnarsson sviðstjóri frístunda- og 
menningarsviðs, sími 420 1100
Neyðarsími Sjóarans síkáta: 660 7322.
sjoarinnsikati@grindavik.is, www.sjoarinnsikati.is
Fulltrúi Sjómanna- og vélstjórafélags Grindavíkur: 
Steini Kjartans, sími 821 2504.

HHuunnddaahhaalldd  bbaannnnaaðð
Athygli er vakin á því að hundahald er bannað á
hátíðarsvæðinu.

TTúússssiiðð  ssíímmaannúúmmeerr  áá  hhaannddaabbaakk  bbaarrnnaannnnaa
Á hverri hátíð er eitthvað um það að börn verði
viðskila við foreldra sína. Farið verður með öll börn
sem lenda í þeirri aðstöðu í stjórnstöðina á
Sjóaranum síkáta þar sem lögregla og björg-
unarsveit eru á vaktinni. Gott ráð er að tússa 
símanúmerið á handabak barnanna en þetta hefur
gefist vel á mörgum bæjarhátíðum.

2200  áárraa  aalldduurrssttaakkmmaarrkk  áá  ttjjaallddssvvææððiinnuu  
• Athygli er vakin á því að 20 ára aldurstakmark er á
tjaldsvæðinu á Sjóaranum síkáta en börn og 
unglingar eru að sjálfsögðu velkomnir í fylgd með
foreldrum/forráðamönnum sem gista á
tjaldsvæðinu. 
• Hart verður tekið á unglingadrykkju. 
• Tjaldsvæðið verður vaktað af björgunarsveit að
nóttu til.

TTjjaallddssvvææððiiðð  eerr  ssttóórrggllææssiilleeggtt  oogg er við Austurveg,
sími 660 7323. tjaldsvaedi@grindavik.is. Einnig á
Facebook.
Ekki er tekið við pöntunum. Nóg er af plássi því ef
tjaldsvæðið fyllist er framlenging á tjaldsvæðinu
norðan megin við Austurveg og er einnig hægt að
tengja þar í rafmagn. Tjaldsvæðið er vaktað að nóttu
til á Sjóaranum síkáta.

HHaannddvveerrkkssmmaarrkkaaððuurriinnnn verður að þessu sinni á 
annarri hæð í Kvikunni. Þar munu hátt á þriðja tug
aðila sýna og selja glæsilegt handverk.

LLeeiikkttæækkii::  Að þessu sinni verður ókeypis í  öll leiktæki
sem eru frá Sprell.is á hátíðarsvæðinu, nema í fall-
turninn.Hins vegar kostar í gokart, vatnabolta, paint-
ball og lazertag.

KKvvööllddddaaggsskkrráá
Athygli er vakin á því að viðburðir sem eru á kvöldin
(að undanskyldu Bryggjuballinu) eru ekki á vegum
Sjóarans síkáta heldur þjónustuaðila sem veita 
sjálfir nánari upplýsingar. Viðburðina er hins vegar
að finna í dagskrá Sjóarans síkáta enda hluti af 
glæsilegri Sjómannadagshelgi í Grindavík.
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Íslandsbleikja
Grindavík Gjögur



ÞRIÐJUDAGUR 31. MAÍ:

Kl 18:00 Kvenfélag Grindavíkur býður upp á göngu. Mæt-
ing við skiltið við Ingibjargarstíg. Boðið verður upp á kaffi,
svala og bakkelsi við minnisvarðann hennar Ingibjargar Jóns-
dóttur. Allir velkomnir, ungir sem aldnir.

MIÐVIKUDAGUR 1. JÚNÍ:

Kl. 18:00 Götuhlaup Sjóarans síkáta og Ullmax 2016 
Skráning: Fer fram á www.hlaup.is . Skráning opin til kl. 22.00,
þriðjudaginn, 31. maí. 
Staðsetning: Lagt af  stað við aðalinngang íþrótta-
miðstöðvarinnar í Grindavík.
Tímataka: Tímataka með flögu. Tölvupóstur með upp-
lýsingum um tíma er sendur til keppenda eftir hlaup og birtur á
www.hlaup.is.
Flokkaskipting: Keppt verður í flokkum karla og kvenna, 18
ára og eldri og undir 18 ára.
Verðlaun: Allir þátttakendur fá verðlaunapening og efstu sætin
fá vegleg verðlaun frá Ullmax 
Hlaupleið: 5 km. Kort á heimasíðu hlaupsins 
Þátttökugjald: Þátttökugjald er 1.500 kr. fyrir 18 ára og eldri.
Ókeypis fyrir yngri en 18 ára. 
Annað: Grillveisla og ókeypis í sund eftir hlaupið.
Heimasíða hátíðarinnar er www.grindavik.is/sjoarinnsikati
Kl. 20:00 Pílumót Sjóarans síkáta fyrir nemendur í 8. – 10.
bekk. Mótið fer fram í Kvennó. Skráningu lýkur sama dag kl.
19:00. Skráning fer fram í síma 865 2900 hjá Gunnari Má og á
gunnar.gunnarsson@sjova.is.  
Kl. 20:00 Blómakot: Kvöldstund með Kór Grindavíkur-
kirkju. Ljúf  stund með tali og tónum. Ókeypis aðgangur.

Fimmtudagur 2. júní:

Kl. 06:00 – 21:00 Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur
Kl. 10:00 – 17:00 Kvikan, auðlinda- og menningarhús –
Hafnargötgu 12A. Opið á Saltfisksýninguna,
jarðorkusýninguna og Guðbergsstofu.
Hjá Höllu: Kokteil-kvöldið endurvakið þar sem í boði verða
gómsætir kokteilar og smáréttir.
Palóma: Opið til kl. 22:00.
Stuð og stemma á ganginum.
Tilboð og læti.
10:30 Fiskur undan steini.
Leikskólabörn skreyta girðing-
una á móti verslun-
armiðstöðinni í tilefni
Sjómannadagshelgarinnar.
Kl. 12:00 – 18:00 Blómakot:
15% afsláttur af  öllum luktum.
Kl. 16:00 Körfuboltamót Sjóarans síkáta við Hópsskóla.
Keppt er í tveimur aldursflokkum:
Skráning á staðnum. 3.-6. bekkur byrjar og síðan tekur 7.-10.
bekkur við.
3.-6. bekkur (litlar körfur). - 7.-10. bekkur (stórar körfur)
Reglur:
- 3 á 3. Hverfisskipt (það má koma meira en 1 lið frá hverju hverfi).
- Strákar og stelpur í sitt hvoru liði. Spilað á tvær körfur í einu.
- Hver leikur er uppí 7 körfur, „make it take it“ (ef  þú skorar þá færðu
boltann aftur). Sókn dæmir villur. 4 efstu liðin í hvorum aldri komast í 
undanúrslit og síðan úrslit.  
Kl. 19:00 Pílumót Sjóarans
síkáta 2016 fyrir 15 ára og
eldri. Mótið fer fram í
Kvennó. Skráningu lýkur sama
dag kl. 18:00. Skráning fer fram
í síma 865-2900 hjá Gunnari
Má og á
gunnar.gunnarsson@sjova.is.  

Kl. 19:00 Grindavíkur-
völlur. Grindavík og Leiknir R.
í Inkasso-deild karla í
knattspyrnu.
Kl. 21:00 Papa‘s barinn. Úrval
grindvískra trúbadora skemmta.
Kl. 21:00 Rokktónleikar í íþrót-
tamiðstöðinni. Aðgangseyrir
2.000 kr.
Alls koma fram 15 flytjendur,
sem flestir búa í, hafa búið í eða
tengjast Grindavík á einhvern hátt.
Þetta fólk kemur úr ólíkum áttum en á það sameiginlegt að
njóta þess að flytja frábæra tónlist. Hópurinn ætlar að flytja
framsækið rokk (e. Progressive Rock), sem átti sitt blómaskeið
á áttunda áratugnum. Flutt verða lög eftir hljómsveitir á borð
við Pink Floyd, Marillion, Yes og Queen, í bland við nýrra efni.
Hugmyndin kviknaði hjá Sveini Ara Guðjónsyni, Sólnýju Páls-
dóttur og syni þeirra Guðjóni eftir að þau fóru í tónlistar-
siglingu í Karabíska hafinu á síðasta ári þar sem stór hópur
tónlistarfólks víðsvegar að úr heiminum kom saman í þessum
tilgangi. Tónlistin er oft á tíðum krefjandi og óvenjuleg, en
lögin voru valin með því markmiði að hver sem er sem hefur
áhuga á tónlist geti haft gaman af. Flutt verða lög sem flestir
þekkja í bland við nokkrar „faldar perlur". Lögin eru fjölbreytt
og hópur flytjenda eftir því. Hljómsveitarstjóri er Guðjón
Sveinsson. Þeir sem koma fram eru:
Söngur: Bergur Ingólfsson, Bjarni Halldór Kristjánsson, Ellert
Jóhannsson, Helgi Jónsson, Páll Jóhannesson, Sólný I. Páls-
dóttir, Tómas Guðmundsson, Urður Bergsdóttir
Gítar: Bjarni Halldór Kristjánsson, Guðjón Sveinsson
Hljómborð: Gísli Þór Ingólfsson, Kristján Kristmannsson
Saxófónn: Kristján Kristmannsson
Þverflauta: Telma Sif  Reynisdóttir
Bassi: Sveinn Ari Guðjónsson, Þorsteinn Ý. Ásgeirsson
Trommur: Einar Merlin Cortez, Hreiðar Júlíusson
Kl. 22:00 Kanturinn. Pub quiz! Það sem allir hafa verið að
bíða eftir! Flöskuborð og kaldur á Kantinum. 

Föstudagur 5. júní

Söguratleikur Grindavíkur 2016 sem byggir á heimildum um
Tyrkjaránið. Tyrkjaránið í Grindavík 1627, þegar 12
Íslendingum, þar af  helmingur Grindvíkingar og þremur
Dönum var rænt í Grindavík, auk áhafnar á kaupfari utan við
víkina.  Sýnilegar minjar og sögur um atburðinn eru við-
fangsefni ratleiksins.  Bókstafi og tölustafi á hverjum stað þarf
að færa inn á lausnarblaðið og skila því í Kvikuna ekki síðar en
24. júní. Dregið verður úr réttum lausnum og það tilkynnt í
Jónsmessugöngunni á Þorbirni 25. júní. Vinningar: Gjafabréf  í
Bláa Lónið og þriggja rétta máltíð á Lava Restaurant. Sjá nánar
á bls. 11.
Kl. 06:00 – 20:00 Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur
Kl. 10:00 – 24:00 Kvikan, auðlinda- og menningarhús –
Hafnargötgu 12A. Opið á Saltfisksýninguna,
jarðorkusýninguna og Guðbergsstofu.
Kl. 12:00-18:00 Blómakot: 15% afsláttur af  kertum og 
servéttum. Hlutavelta, engin 0.
Kl. 12:00 Sjómannastofan Vör: Hádegishlaðborð. Súpa, salat-
bar og fiskur dagsins.
Kl. 12:00 Kanturinn: Brakandi ljúffeng humarsúpa, klúbb
samlokur og börgerar, kaldur á Kantinum.
Kl. 13:00-17:00. VIGT Hafnargata 11. Verslun og vinnustofa
opin.
Kl. 13:00 – 22:00 „Paintball“ og „Lazertag“ á Lands-
bankatúninu. Aðgangseyrir.

18:00 Götugrill um allan bæ.
Grindavíkurbæ hefur verið skipt upp í fjögur hverfi þar sem
hvert þeirra hefur sinn lit og sitt þema.  Bæjarbúar eru hvattir
til þess að skreyta göturnar í sínum litum og slá saman í götu-
grill sem liðsstjórar hverfanna sjá um að skipa.

Svona er bænum skipt upp:

Appelsínugula hverfið (bátar)
Austurvegur, Þórkötlustaðahverfi, Stamphólsvegur, Hópsbraut,
Vesturhóp, Austurhóp, Miðhóp, Suðurhóp, Norðurhóp,
Víðigerði, Efrahóp.

Bláa hverfið (krabbar)
Túngata, Víkurbraut neðan pósthúss, Marargata, Garðsvegur,
Mánagata, Verbraut, Ránargata, Kirkjustígur, Mánasund, Ves-
turbraut, Mánagerði, Hellubraut, Dalbraut, Sunnubraut, Laut.

Græna hverfið (saltfiskur)
Heiðarhraun, Víkurbraut ofan pósthúss, Hvassahraun,
Staðarvör, Staðarhraun, Norðurvör, 
Borgarhraun, Suðurvör, Arnarhraun, Fornavör, Skólabraut,
Leynisbraut, Ásabraut, Leynisbrún, Hraunbraut.

Rauða hverfið (fiskar)
Skipastígur, Árnastígur, Vigdísarvelli, Glæsivellir, Ásvellir,
Sólvellir, Blómsturvellir, Iðavellir, 
Höskuldarvellir, Hólavellir, Litluvellir, Selsvellir, Baðsvellir, 
Efstahraun, Gerðavellir.

20:00 Litaskrúðganga úr hverfunum fjórum að
hátíðarsvæðinu við Hafnargötu. Mæting í gönguna ekki
seinna en 19:45. 
Gangan leggur af  stað kl. 20:00.

Appelsínugula hverfið leggur af  stað frá 50+
blokkinni á gatnamótum Suðurhópsbrautar og
Stamphólsvegar (gengur niður Stamphólsveg að
kirkjunni og út á Ránargötu).
Rauða hverfið leggur af  stað frá Hérastubbi
bakara (gengur Gerðavelli og suður Víkurbraut
að 
Ránargötu).
Græna hverfið leggur af  stað frá gatnamótum
Leynisbrautar og Staðarhrauns (gengur upp
Heiðarhraun og að Ránargötu).
Bláa hverfið leggur af  stað frá Kvennó (gengur
norður Víkurbraut að Ránargötu).

Öll hverfin ganga svo niður Ránargötuna að
hátíðarsvæðinu í þessari röð: 
(1)Rauðir, (2) Grænir, (3) Bláir og (4) Appelsínugulir

Kvölddagskrá: Bryggjuball á hátíðarsvæðinu við Kvikuna.
Slysavarnardeildin Þórkatla: Í sölugámi á hátíðarsvæði verð-
ur  candy-flos, blöðrur og ýmislegt góðgæti til sölu, í Kvikunni
verður til sölu kaffi, heitt kakó ásamt köku og heitum vöfflum.
Leiktæki á hátíðarsvæðinu.

Sjóarinn síkáti •  Dagskrá
DAGASKRÁIN ER Í
GRINDAVÍKUR-
APPINU



Dagskrá á hátíðarsviði á Bryggjuballi:
• Ingó Veðurguð með
brekkusöng þar sem allir taka
undir.
• „Trúbadorar“ úr hverju
hverfi taka lagið. 
Reiptog hverfanna
• Páll Óskar Hjálmtýsson
ásamt dönsurum.
• Bræðurnir Jón Jónsson og
Friðrik Dór ásamt hljómsveit.
• Ellert úr The Voice ásamt
hljómsveitinni Von.

Aðal-braut: Opið til kl. 05:00
um morguninn. Grillið opið
allan tímann.
Söluturninn: Opið alla nóttina.
Kl. 22:00 Bryggjan-kaffihús: Bubbi og Vignir (Guðbrandur
Einarsson og Vignir Bergmann) leika lifandi tónlist fyrir gesti.   
Kl. 23:00 Kanturinn. Gilz ásamt Sverri Bergmann og Dj Óla
Geir sjá um fjörið fram á rauða nótt (aðgangseyrir).
Kl. 00:00 Salthúsið: Eldhúsið
opið frá kl. 11.30-22:00. Diskó
frá miðnætti. Ókeypis aðgangur.
Kl. 00:00 Papa‘s Barinn: 
Dúbilló spilar eftir bryggjuballið
og eldhúsið opið fram á nótt. 

Laugardagur 6. júní:

Söguratleikur Grindavíkur 2016 sem byggir á heimildum
um Tyrkjaránið. Tyrkjaránið í Grindavík 1627, þegar 12
Íslendingum, þar af  helmingur Grindvíkingar og þremur
Dönum var rænt í Grindavík, auk áhafnar á kaupfari utan við
víkina.  Sýnilegar minjar og sögur um atburðinn eru við-
fangsefni ratleiksins.  Bókstafi og tölustafi á hverjum stað þarf
að færa inn á lausnarblaðið og skila því í Kvikuna ekki síðar en
24. júní. Dregið verður úr réttum lausnum og það tilkynnt í
Jónsmessugöngunni á Þorbirni 25. júní. Vinningar: Gjafabréf  í
Bláa Lónið og þriggja rétta máltíð á Lava Restaurant. Sjá nánar
á bls. 11.

Kl. 08:00 Sjóarinn Síkáti – ÞORBJÖRN h/f, hið vinsæla
golfmót Golfklúbbs Grindavíkur verður leikið með SHOT-
GUN fyrirkomulagi, sem þýðir að þátttakendur eru allir ræstir
út samtímis. Mótið hefst stundvíslega kl. 08:30 laugardaginn 4.
júní. Kylfingar eru beðnir um að mæta tímanlega til leiks.
SHOTGUN ræsing gerir það að verkum að einungis 88 
keppendur komast að í mótinu. Opnað verður fyrir skráningu
þann 21. maí. Leikið er með punktafyrirkomulagi og einnig eru
verðlaun fyrir besta skor. Veglegir vinningar eru í boði en 
uppistaða vinninga eru fiskafurðir. ÞORBJÖRN h/f   styrkir
mótið af  miklum myndarbrag. Nú er um að gera að missa ekki
af  þessu einstaka tækifæri og spila golfmót á Húsatóftavelli, því
Grindvíkingar eru sannarlega höfðingjar heim að sækja.
Sjáumst hress og kát á glæsilegum 18 holu golfvelli. Veitt verða
verðlaun fyrir þrjú efstu sætin með forgjöf  og efsta sætið án
forgjafar. Einnig verða nándarverðlaun á öllum par 3 holunum
og að sjálfsögðu munum við draga út vinninga úr skorkortum
viðstaddra í lok verðlaunaafhendingar. Hámarksforgjöf  karla er
24 og kvenna er 28.
Skráning fer fram á
www.golf.is  
Þátttökugjald er 4.000 kr.
Kl. 09:00 Knattspyr-
numót á æfingasvæði
Grindavíkur í 6. flokki
drengja. Keppt er í A,
B, C og D liðum og er
von á 200 þátttakendum,
fyrir utan foreldra og
forráðamenn.  

Kl. 10:00 – 18:00 Kvikan, auðlinda- og menningarhús –
Hafnargötgu 12A. Opið á Saltfisksýninguna,
jarðorkusýninguna og Guðbergsstofu.
Kl. 10:00 – 19:00 Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur
Kl. 11:00 Sjóvá kvennahlaup ÍSÍ. Hlaupið frá íþrótta-
miðstöðinni. 3 vegalengdir í boði; 3, 5 og 7 km. Frá árinu
1990 hafa konur um allt land sameinast í Sjóvá Kvennahlaupi
ÍSÍ til að minna hverja aðra á mikilvægi hreyfingar. Það er
skemmtilegt að hreyfa sig og hreyfing þarf  alls ekki að snúast
um keppni. Bolir seldir í afgreiðslu íþróttamiðstöðvar. Verð á
bolunum er 2.000 kr. fyrir 13 ára og eldri, en 1.000 kr. fyrir 12
ára og yngri.
Kl. 11:00 Minja- og sögufélagið stendur fyrir framhalds-
göngu um Þórkötlustaðahverfið. Loftur Jónsson verður
leiðsögumaður. Mæting við innkeyrsluna að Hrauni. Gengið að
Hrauni.
Kl. 11:30-14:00 Sjómannastofan Vör: Tilboð af  grillmatseðli.
Palóma: Opið frá 12:00 og fram eftir degi.
Hjá Höllu: Okkar vinsæli matseðill auk þess að nóg verður til
af  kökum, brauði og ýmsum heilsudrykkjum.
12:00-14:00 Bílskúrssala. Kíktu við á Túngötu 19. Föt, bækur,
tölvuleikir, DVD, vídeóspólur, leikföng, húsgögn og bara 
allskonar.

Kl. 12:00 (ATH! Breyttur tími) Skemmtisigling fyrir alla
fjölskylduna. Farið um borð frá Ísfélagi Grindavíkur við Mið-
garð. Vinsamlegast mætið eigi síðar en 15 mínútum fyrir brot-
tför. 
Kl. 12:20 Bylgjan í beinni frá Sjóaranum síkáta.  
Kl. 13:00-18:00 Blómakot. 15% afsláttur af  öllum vösum.
Hlutavelta, engin 0.
Kl. 13:00 Kanturinn: Brakandi ljúffeng humarsúpa, klúbb
samlokur og börgerar, kaldur á Kantinum.
Kl. 13:00-16:00 Andlitsmálun við Kvikuna. Ókeypis fyrir öll
börn. 

Kl. 13:00 – 18:00 Leiktæki frá Sprell og Skemmtilegt.is á
hafnarsvæðinu fyrir krakka á öllum aldri.
Kl. 13:00 – 17:00 Slysavarnardeildin Þórkatla: Í sölugámi á
hátíðarsvæði verður  candy-flos, blöðrur og ýmislegt góðgæti til
sölu, í Kvikunni verður til sölu kaffi, heitt kakó ásamt köku og
heitum vöfflum.
Kl. 13:00 – 17:00 Handverksfélagið Greip með opið hús í
aðstöðu félagsins að Skólabraut 8. Fjöldi glæsilegra muna til
sýnis.
Kl. 13:00-17:00. VIGT Hafnargata 11. Verslun og vinnustofa
opin.

Kl. 13:00 – 17:00 Hand-
verksmarkaður.
Staðsettur á efri hæð í
Kvikunni. Fjölbreytt
úrval af  ýmis konar
handverki.
Kl. 13:00 – 22:00
„Paintball“ og „Laz-
ertag“ á Lands-
bankatúninu.
Aðgangseyrir.
Kl. 13:00-17:00 Gokart
fyrir framan Ísfélagið.
Aðgangseyrir.
Kl. 13:00 – 17:00
Veltibíll Sjóvá á
hátíðarsvæðinu.
Kl. 13:00 – 18:00
Vatnaboltar – við
Fiskmarkað Suðurnesja.
Aðgangseyrir.

Kl. 14:00 – 17:00 Félag
slökkviliðsmanna í
Grindavík verður með
opið hús í slökkvil-
iðsstöðinni.  

Kl. 13:00 – 17:00
Skemmtidagskrá við
hátíðarsvið
o Sterkasti maður í
heimi. Stærsta keppnin
til þessa. Keppt í 4
greinum báða dagana.
Fyrsta og síðasta grein
dagsins verða við
hátíðarsviðið, hinar við löndunarkantinn eða á götunni:  Myllu-
ganga, drumbalyfta, uxaganga og trukkadráttur.

o Gunni og Felix skemmta
o Bjössi Bolla og Bjarni
töframaður skemmta
o Einar Mikael töframaður
o Siggi sæti og Goggi
mega
o Brúðubíllinn (ca. kl. 15:00
við hátíðarsviðið)
o Sirkus Ísland
o Söngatriði frá Þru-
munni.
Seinni hluti keppninnar Sterkasti
maður í heimi Íslandi fer fram á 
sunnudegi.

Kl. 14:00-17:00 Vísir hf.
kynnir nýsköpun og
hátækni á vegum fyrir
tækisins á opnu húsi að
Miðgarði 3 um sjómanna-
helgina. Opið laugardag og
sunnudag.  Verið velkomin!
Kl. 14:00 Hópkeyrsla bifhjóla frá Bláa Lóninu, ekið inn í
bæinn niður Víkurbraut, Ránagötu og inn  á Seljabót í gegnum
hátíðarsvæðið niður Ægisgötu og stoppað við VIRKIÐ klúbb-
hús Grindjána, hjólum raðað upp til sýnis. Grindjánar
bifhjólaklúbbur ásamt öðrum klúbbum.
Kl. 14:30 – Kappróður í höfninni. Land- og sjósveitir karla og
kvenna. Lið frá hverju hverfi taka þátt.  Allar sveitir sem vinna
fá pizzuveislu á Papas.
Kl. 15:00 – 17:00 Bacalao-mótið í knattspyrnu. 
Knattspyrnumót fyrir 30 ára og eldri, fyrrum knattspyrnuhetjur
Grindvíkinga nær og fjær. Saltfiskveisla um kvöldið. Nánar á
www.bacalaomotid.is 

Kl. 15:30 (eða strax á eftir kappróðri) Sjópulsan á ferð um
höfnina. Tvenns konar ferðir; Ferð ofurhugans 13 ára og eldri
– Ferð með yngri um höfnina. (Er háð veðri.)
Kl. 16:00 – 17:00 Grindjánar bifhjólaklúbbur við
Fiskmarkaðinn. Ókeypis krakkakeyrsla. Börn fá að sitja
aftan á bifhjólum og fara hring. Mömmur fá að fara rúnt á eftir.
Kl. 20:00-22:00 Vígsla á strandblakvellinum í Ungmenna-
garðinum.
Ungmennaráð vígir ungmennagarðinn og býður í grillveislu á á
fyrsta Strandblakmótinu í Grindavík. Skráning í lið á staðnum.
DJ heldur uppi stuðinu.

Kvölddagskrá:
Aðal-braut: Opið alla nóttina. Grillið
opið allan tímann.
Söluturninn: Opið alla nóttina.
Salthúsið: Hádegisverðar brunch frá
kl: 11.30- 14:00. Eldhúsið opið til kl.
22:00.  
Kl. 21:00. Tónleikar með Vinum Dóra.
Þeir eru: Halldór Bragason gítar og
söngur, Guðmundur Pétursson gítar,
Jón Ólafs bassi, Ásgeir Óskarsson
trommur. Miðaverð 2.000 kr.
Frá miðnætti: Dansleikur. Hljómsveitin 
Baggabandið ásamt gestasöngvara
skemmtir. Miðaverð 2.500 kr.



Kl. 22:00 Bryggjan-kaffihús: Bubbi og Vignir (Guðbrandur
Einarsson og Vignir Bergmann) leika lifandi tónlist fyrir gesti.
Bátarnir hans Gylfa á Bjargi til sýnis á staðnum alla helgina.
Kl. 23:00 Kanturinn: DjWho heldur uppi fjörinu FRÍTT INN

Kl. 23:00 – 05:00 Íþróttahúsið: PALLABALL. Páll Óskar
Hjálmtýsson með alvöru Pallaball. Hljómsveitin Geimfararnir
taka nokkur lög með Palla. 18 ára aldurstakmark. Happy hour
frá kl. 23:00 til miðnættis. Aðgangseyrir.

Sunnudagur 5. júní:

Kl. 08.00 Fánar dregnir að hún. Bæjarbúar hvattir til að
flagga.
Söguratleikur Grindavíkur 2016 sem byggir á heimildum
um Tyrkjaránið. Tyrkjaránið í Grindavík 1627, þegar 12
Íslendingum, þar af  helmingur Grindvíkingar og þremur
Dönum var rænt í Grindavík, auk áhafnar á kaupfari utan við
víkina.  Sýnilegar minjar og sögur um atburðinn eru við-
fangsefni ratleiksins.  Bókstafi og tölustafi á hverjum stað þarf
að færa inn á lausnarblaðið og skila því í Kvikuna ekki síðar en
24. júní. Dregið verður úr réttum lausnum og það tilkynnt í
Jónsmessugöngunni á Þorbirni 25. júní. Vinningar: Gjafabréf  í
Bláa Lónið og þriggja rétta máltíð á Lava Restaurant. Sjá nánar
á bls. 11.
Kl. 10:00 – 17:00 Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur
Kl. 10:00 – 18:00 Kvikan, auðlinda- og menningarhús –
Hafnargötu 12A. Opið á Saltfisksýninguna, jarðorkusýninguna
og Guðbergsstofu.

Kl. 11:00 – 12:00 Dorgveiðikeppni fyrir 16 ára og  yngri. Fer
fram á Miðgarði fyrir framan Ísfélagið. Skráning á staðnum.
Foreldrar/forráðamenn fylgi yngri börnum og eru þau á
ábyrgð þeirra. Veitt verða verðlaun fyrir mesta aflann, þyngsta
fiskinn og ljótasta fiskinn. Keppnin er tvískipt; 12 ára og yngri
annars vegar og hins vegar 13 – 16 ára. Ljótustu fiskarnir fara í
fiskabúr og verða til
sýnis.
Um hádegisbil (kl.
13:00): Þyrla Land-
helgisgæslunnar til
sýnis við höfnina og
sýnir björgun úr sjó úr
Grindavíkurhöfn.
Kl. 11:30 Salthúsið. El-
dhúsið opið frá kl.11.30 – 22:00
Hjá Höllu: Okkar vinsæli matseðill auk þess að nóg verður til
af  kökum, brauði og ýmsum heilsudrykkjum.
Kl. 12:00 Kanturinn.  Brakandi ljúffeng humarsúpa, klúbb
samlokur og börgerar, kaldur á Kantinum.

Kl. 13:00 – 18:00 Fiskasafn með lifandi sjávardýrum í 
fiskabúrum á bryggjukantinum. Sjóarinn síkáti í samvinnu
við Hafrannsóknastofnunina í Grindavík og sjávarúvegs-
fyrirtæki setja upp fiskabúr af  ýmsum stærðum þar sem verður
að finna marga af  helstu nytjafiskum sem veiðast við Ísland
auk krabba, sæfífla, krossfiska, ígulkerja, kolkrabba og skeldýra.
Á staðnum verða meðal
annars snertibúr með
kröbbum, krossfiskum
og ígulkerjum sem spen-
nandi er fyrir börnin að
skoða og handfjatla. Ein-
nig verða furðufiskar sem
veiðst hafa á grind-
vískum bátum til sýnis í
fiskikörum.

Kl. 13:00 – 18:00 Leiktæki frá Sprell og Skemmtilegt.is
verða á hafnarsvæðinu. Aldrei áður hafa fleiri leiktæki verið á
svæðinu fyrir krakka á öllum aldri.
Kl. 13:00-17:00. VIGT Hafnargata 11. Verslun og vinnustofa
opin.
Kl. 13:00-17:00 Blómakot. Hlutavelta, engin 0. Hátíðar-
stemming í kotinu.

Kl. 13:00 Sjómannamessa í Grindavíkurkirkju. Ræðumaður
Hinrik Bergsson. Karlakór Keflavíkur leiðir söng. Organisti er
Bjartur Logi Guðnason. Prestur: Sr. Elínborg Gísladóttir. 
Blómakrans verður að venju borinn að minnisvarðanum Von.
Þar mun karlakórinn syngja og bænir beðnar.
Kl. 13:00 – 17:00 „Paintball“ og „Lazertag“ á Lands-
bankatúninu. Aðgangseyrir.

Kl. 13:00-17:00 Gokart
fyrir framan Ísfélagið.
Aðgangseyrir.
Kl. 13:00 – 18:00
Vatnaboltar – við
Fiskmarkað Suðurnesja.
Aðgangseyrir.
Kl. 13:00 – 17:00 Sýning
á fornbílum. Félagar úr
Suðurnesjadeild Forn-
bílaklúbbsins sýna dýr-
gripi sína.  Bílarnir verða
staðsettir fyrir neðan Vísi.
Kl. 13:00 – 17:00 Hand-
verksmarkaður á efri
hæð í Kvikunni. Fjöl-
breytt úrval af  ýmis konar
handverki.
Kl. 13:00 – 17:00
Slysavarnardeildin Þórkatla:  Í sölugámi á hátíðarsvæði verður
candy-flos, blöðrur og ýmislegt góðgæti til sölu, í Kvikunni
verður til sölu kaffi, heitt kakó ásamt köku og heitum vöfflum.
Kl. 13:00 – 17:00 Veltibíll Sjóvá á hátíðarsvæðinu. 
Kl. 13:00-16:00 Andlitsmálun við Kvikuna. Ókeypis fyrir öll
börn. 
Kl. 13:00 – 17:00 Handverksfélagið Greip með opið hús í
aðstöðu félagsins að Skólabraut 8. Fjöldi glæsilegra muna til
sýnis.

Kl. 13:00 – 17:00 Dagskrá við hátíðarsvið
o 12:30 Sterkasti maður í heimi. Stærsta keppnin til þessa.
Keppt í 4 greinum báða dagana. Fyrsta grein dagsins verður
við hátíðarsviðið, hinar við löndunarkantinn eða á götunni:
Víkingapressa, kútakast, réttstöðulyfta, Atlassteinn.
o Lína Langsokkur (13:30)  
o Kl. 14:00
Hátíðarhöld við
Kvikuna í tilefni Sjó-
mannadagsins. Ávarp
flytur Ólafur Ragnar
Grímsson forseti Ís-
lands. Kynnir: Magnús
Már Jakobsson for-
maður Verkalýðsfélags
Grindavíkur. Gjöf  til
björgunarsveitarinnar
Þorbjarnar.
Heiðursviðurkenningar
og verðlaunaafhending
fyrir kappróður.

o Kl. 15:00 Koddaslagur, kararóður og flekahlaup við
höfnina, stelpur og
strákar. Pizzuveisla í
verðlaun. 
o Villi og Gói skemmta
o Einar Mikael töfra-
maður skemmtir
o Píla Pína skemmtir
o Íþróttaálfurinn og
Solla stirða leika listir
sínar.
o Spinkick hópurinn
sem sló í gegn í Iceland
Got talent. Í honum eru
m.a. nokkrir Grind-
víkingar.
o Sterkasti maður í
heimi (Atlassteinn) við
hátíðarsviðið.
Kl. 14:00-17:00 Vísir hf.
kynnir nýsköpun og
hátækni á vegum
fyrirtækisins á opnu
húsi að Miðgarði 3 um
sjómannahelgina. Opið
laugardag og sunnudag.
Verið velkomin!
Kl. 14:00 – 16:00 Hestateyming við Kvikuna. Börnum gefst
tækifæri til að fara á hestbak.
Kl. 14:00 – 17:00 Hoppukastali frá Landsbankanum verður
staðsettur við Kvikuna.  Sproti verður á svæðinu milli kl. 15:00
og 16:00.
Kl. 14:15 – Víðihlíð/Miðgarður. Karlakór Keflavíkur syngur.
Kl. 14:30 – Víðihlíð/Miðgarður. Raggi Bjarna skemmtir.
Kl. 16:00 – 17:00 Grindjánar bifhjólaklúbbur við
Fiskmarkaðinn. Ókeypis krakkakeyrsla. Börn fá að sitja
aftan á bifhjólum og fara hring. Mömmur fá að fara rúnt á eftir.
Kl. 17:00 Kanturinn – Íslandsmeistaramót í sjómanni um
leið og keppni í Sterkasta manni í heimi lýkur. Þrír aldurs-
flokkar. ATH að keppendur í Sterkasta manni í heimi mega
ekki keppa. 

Kl. 17:15 Knattspyrnumót hverfanna. Knattspyrnumót á
Grindavíkurvelli á milli hverfanna fjögurra í Grindavík. Keppt
er á hálfum velli, 10 í liði, 2x6 mínútur. Valið er í lið samkvæmt
eftirfarandi reglum: 
- Enginn meistaraflokksleikmaður má vera með. Skylda er að
spila á strigaskóm (takkaskór bannaðir) og markvörður verður
að vera í stígvélum. Leiknar verða 2x6 mínútur. Leiknir verða
undanúrslitaleikir (dregið á staðnum) og svo úrslitaleikur. Liðin
þurfa að mæta í búningum í sínum litum.
- SKRIÐTÆKLINGAR BANNAÐAR. Yfirdómari er Sig-
urður Óli Þorleifsson, alþjóðlegur FIFA dómari.
Kl. 20:00 Sjómannastofan Vör. Hátíðarkvöldverður Sjó-
manna- og vélstjórafélags Grindavíkur. Hlaðborð. Vinsam-
lega pantið borð tímanlega í síma 426-8570. Veislustjóri er
Svavar Knútur. Matti Matt sér um söng og tónlist. Jón á Sjó-
mannastofunni sér um matinn af  sinni alkunnu snilld.
Kl. 20:00 Körfuboltamót hverfanna á körfuboltavellinum
við Hópsskóla. 5 í liði, alltaf  2 konur eða 2 karlar inn á í einu.
Umsjón: Jóhann Árni.



Aðalbraut - Víkurbraut 31

Föstudagur: Nætursala til kl. 05:00 um
morguninn, grillið opið allan tímann. 
Laugardagur: Nætursala, grillið opið alla 
nóttina. Grill, ís og sælgæti. Verið velkomin!

Blómakot - HAFNARGÖTU 7b

Miðvikudagur 1. júní. Kl. 20:00: Kvöldstund
með Kór Grindavíkurkirkju. Ljúf stund með tali
og tónum.
Fimmtudagur 2. júní. Opið 12-18. 15% afsláttur
af öllum luktum.
Föstudagur 3. júní. Opið 12-18. 15% afsláttur
af kertum og servéttum. Hlutavelta, engin 0.
Laugardagur 4. júní. Opið 13-18. 15% afsláttur
af öllum vösum. Hlutavelta, engin 0.
Sunnudagur 5. júní. Opið 13-17. Hlutavelta,
engin 0. Hátíðarstemming í kotinu.

PALÓMA - VÍKURBRAUT 62

Fimmtudagur: Opið til kl. 22:00. Stuð og
stemma á ganginum. Tilboð og læti.
Laugardagur: Opið frá 12:00 og fram eftir degi. 

Söluturninn - víkurbraut 62

Föstudagur: Nætursala, opið alla nóttina.
Laugardagur: Nætursala, opið alla nóttina.

BRYGGJAN - Miðgarði 2

Bryggjan opnar kl. 08:00 alla morgna og allan
daginn er verið að matreiða ljúffengar súpur,
baka kökur og brauð og auðvitað hella uppá
kaffi. Opið til 23:00 öll kvöld.
Föstudagur og Laugardagur. Bubbi og Vignir
(Guðbrandur Einarsson og Vignir Bergmann)
leika lifandi tónlist fyrir gesti. Þeir félagar byrja
að spila kl. 22:00 bæði kvöldin 

Kanturinn - Austurlenskur 
veitingastaður og bar - Hafnargötu 6

Fimmtudagur: Kl 22:00 Pub quiz! Það sem allir
hafa verið að bíða eftir! Flöskuborð og kaldur á
Kantinum.
Föstudagur: Frá kl. 12:00 Brakandi ljúffeng 
humarsúpa, klúbb samlokur og börgerar, kaldur
á Kantinum.
Föstudagur frá 23:00 Gilz ásamt Sverri
Bergmann og Dj Óla Geir sjá um fjörið fram á
rauða nótt (aðgangseyrir).
Laugardagur: Frá kl. 13:00 Brakandi ljúffeng
humarsúpa, klúbb samlokur og börgerar, kaldur
á Kantinum.
Laugardagur: Frá 23:00 DjWho heldur uppi
fjörinu. FRÍTT INN
Sunnudagur: Frá kl. 12:00 Brakandi ljúffeng
humarsúpa, klúbb samlokur og börgerar, kaldur
á Kantinum.
Sunnudagur: 17:00 eða þegar kraftakeppni
lýkur niður við höfn. Íslandsmeistaramót í Sjó-
manni. ATH! Tröllinn dæma en taka ekki þátt.

Kvikan, auðlinda- og menningarhús -
Hafnargötu 12a

Opið föstudag frá kl. 10:00-23:00.
Opið laugardag frá kl. 10:00-18:00.
Opið sunnudag frá kl. 10:00-18:00
Þrjár glæsilegar sýningar: Saltfisksýning,
Jarðorkusýning og Guðbergsstofa.
Slysavarnadeildin Þórkatla verður með kaffi,
heitt kakó ásamt köku og heitum vöfflum til sölu í
Kvikunni, föstudag, laugardag og sunnudag.

PAPAS-BARINN - HAFNARGÖTU 7A

Fimmtudagskvöld - Úrval Grindavískra trúbadora
Föstudagur - Dúbilló spilar eftir bryggjuballið og
eldhúsið opið fram á nótt!

Salthúsið 
- Stamphólsvegi 2

Föstudaginn 3 júní: El-
dhúsið opið frá kl. 11:30
– 22:00. Diskótek frá
miðnætti.
Laugardaginn 4. júní: Hádegisverðarbrunch frá
kl. 11.30- 14:00. Eldhúsið opið til kl. 22:00. 
Kl. 21:00. Tónleikar með Vinum Dóra. Þeir eru:
Halldór Bragason gítar og söngur, Guðmundur
Pétursson gítar, Jón Ólafs bassi, Ásgeir Óskars-
son trommur. Miðaverð 2.000 kr.
Frá miðnætti: Dansleikur. Hljómsveitin Bagga-
bandið ásamt gestasöngvara skemmtir.
Miðaverð 2.500 kr.
Sunnudaginn 5. júní. Eldhúsið opið frá kl. 11:30
– 22:00.

SJÓMANNASTOFAN Vör - Hafnargötu 9

Hádegishlaðborð á föstudag. Súpa, salatbar og
fiskur dagsins.
Laugardagur: Tilboð af grillmatseðli frá 11:30-
14:00
Sunnudagur: Hátíðarkvöldverður Sjómanna- og
vélstjórafélags Grindavíkur. Vinsamlegast pantið
borð tímanlega í síma 426-8570.

vigt - hafnargata 11

Opnunartími yfir helgina:
Föstudagur 13 – 17
Laugardagur 13 – 17
Sunnudagur 13 - 17

hjá höllu - VÍKURBRAUT 62

Fimmtudagurinn 2. júní:
Kokteil-kvöldið endurvakið þar sem í boði verða
gómsætir kokteilar og smáréttir.
Föstudagur – Sunnudags:
Okkar vinsæli matseðill. Auk þess að nóg verður
til af kökum, brauði og ýmsum heilsudrykkjum.
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SJÓARINN SÍKÁTI www.sjoarinnsikati.is

Ratleikurinn er auðveldur og skemmtilegur útivistar-
leikur, sem stendur frá upphafi Sjóarans síkáta fram að
Jónsmessu. Leitað er að  spjöldum á stöðum sem merkt-
ir eru á ratleikskortið eða vísað á þá. 
Í Grindavík eru margar söguminjar. Ratleikurinn vísar á nokkra
slíka staði. Fróðleikurinn  byggir á tilgátum en stuðst er við
sagnir, örnefnalýsingar og munnmæli  fólks í Grindavík.
Gangið vel um minjar og nálæga staði. Höfundur að ratleik er
Sigrún Jónsd. Franklín.

Bókstafi og tölustafi á hverjum stað þarf  að færa inn á
lausnarblaðið og skila því í Kvikuna, Hafnargötu 12a, Grinda-
vík ekki síðar en 24. júní. Dregið verður úr réttum lausnum og
það tilkynnt í Jónsmessugöngunni á Þorbirni 25. júní.
á Þorbirni 21. júní.
Veglegir vinningar í boði.
1. Fjölskylduárskort í Bláa lónið.
2. Fjölskylduárskort í Bláa lónið.
3. Gjafakort í Nettó að upphæð 25.000 kr.
Ef  spjöld finnast ekki eða hafa verið færð úr stað, vinsam-
legast látið vita með því að hringja í Kvikuna, sími 420 1190.

Tyrkjaránið í Grindavík 1627, þegar 12 Íslendingum, þar af
helmingur Grindvíkingar og þremur Dönum var rænt í 
Grindavík, auk áhafnar á kaupfari utan við víkina. Eftir at-
burðinn urðu Grindvíkingar mjög óttaslegnir næstu aldir á
eftir yfir mögulegri endurkomu ræningjanna. Afdrif  Grind-
víkinganna, sem rænt var, urðu með ýmsu móti. Sumir voru
aðeins skamma hríð í þrældómi í Alsír. Komust til Dan-
merkur 1628 og heim til Íslands með vorskipunum sama ár.
Aðrir komu aldrei aftur. Sýnilegar minjar og sögur um at-
burðinn eru viðfangsefni ratleiksins. 
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Með því að raða saman bókstöfunum sem eru á hverri hinna 9 stöðva á réttan hátt kemur út nafn á verum:

Nafn

Heimili

Bæjarfélag Sími 

1. Við Víkurbraut ofan við sjóvarnagarðinn

2. Við söguskiltið við Verbraut

3. Á horni Víkurbrautar og Verbrautar

4. Móts við Vík við Verbraut

5. Við Vesturbraut

6. Skammt norðan Suðurstrandarvegar við Hraun

7. Rétt ofan við veginn gegnt Íslandsbleikju

8. Rétt við bílastæði og borholu í Eldvörpum

9. Í Sundvörðuhrauni (mosaslóð)

Bókstafur Tölustafur

Fróðleiksmolar
Númerin eiga við viðkomandi
ratleiksmerki á kortunum
1. Það var þann 20. júní 1627 að ræningjaskip kom að 
Grindavíkurströndum. 
2. Söguskilti Járngerðarstaðahverfis sýnir vettvang Tyrkja-
ránsins.
3. Þar sem blóð kristinna og heiðinna blandaðist  í bardaga í
Tyrkjaráninu vex upp þistill. Blóðþyrnir. 
4. Tyrkir skunduðu eftir sjávargötunni heim að
Járngerðarstöðum.
5. Tyrkir rændu fólki og fé úr bænum á Járngerðarstöðum.
6. Bóndasonur frá Skála flúði á Rauðku hesti sínum undan
Tyrkjum. Þeir náðu í taglið á Rauðku, en hún sló aftur undan
sér og setti sinn hóf  fyrir brjóst hvorum Tyrkja svo þeir féllu
niður dauðir og voru dysjaðir í Tyrkjadys.
7. Gíslavarða/Tyrkjavarða var hlaðin af  prestinum á Stað
sem lagði svo á að meðan varðan stæði, skyldu ræningjar ekki
granda Grindavík.
8. Grindvíkingar höfðu ýmsa hella til að flýja í kæmu Tyrkir
aftur.
9. Í Tyrkjabyrgjum í Sundvörðuhrauni er talið að fólk hafi
dulist um sinn eftir að Tyrkirnir komu til Grindavíkur 1627. 




