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Finndu okkur á

Upplag 10.500 eintök.

Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Hafnarfirði

www.fjardarfrettir.is öflugur fréttavefur
KALDAKINN 20

ESKIVELLIR 9B

BÆJARHOLT 5

111 m²

102,4 m²

102 m²

49,9 millj. kr.

Glæsileg endurnýjuð 3ja-4ja herbergja
sérhæð með sérinngangi. Allt húsið
hefur verið endurnýjað. Vandaðar
innréttingar og tæki. Útsýni í þrjár áttir.

45,9 millj. kr.

Falleg íbúð á 1. hæð með sérinn
gangi og verönd, stutt í grunn- og
leikskóla. Glæsilegt nýendurgert
baðherbergi.

STAÐARBERGI

39,9 millj. kr.

Falleg 4ra herbergja endaíbúð á
efstu hæð. Björt og rúmgóð stofa.
Þetta er vel skipulögð eign, fallegt
útsýni, stutt í grunn- og leikskóla.

Stofnuð 1983

-stöðin

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is

Bikarveisla í
handboltanum

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

FH bikarmeistari karla og Haukar bikarmeistarar 4. fl. kvenna
FH-ingar kættust þegar þeir nánar á baksíðu. Stelpurnar í 4. anum er þær lögðu ÍBV í
fengu bikar karla heim á flokki Hauka á yngra ári hömp úrslitaleik 24-23. Handboltinn
laugardag eftir 25 ára bið. Sjá uðu líka bikarnum í handbolt öflugur í Firðinum.

TAX I
Hafnfirska
leigubílastöðin

520 1212

Ljósm.: Vignir Guðnason

sími
842
2217

Treystu
mér fyrir
veislunni!
Haukar fengu FH heim þar sem FH sigraði 3-1. Hér skorar Steven Lennon annað marka sitt.

www.kökulist.is
Firði • sími 555 6655

Níðsterk samskeytalaus gólf- og veggefni
EPOXY GÓLFEFNI

á fiskvinnsluhúsnæði, kjötvinnslur,
lagerhúsnæði, bílskúra, sturtubotna og m.fl.

Áratuga reynsla!

STEINTEPPI

á íbúðarhúsnæði, skrifstofur, verslanir og m.fl.
Brekkutröð 3, Hafnarfirði |sími 565 5300 | www.epoxyflex.is | epoxyflex@epoxyflex.is
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leiðarinn
Persónudýrkun virðist alltaf
vera mikil meðal fólks. Trú á að
einn einstaklingur skipti meira
máli en heildin og að sá sem er í
forsvari sé mun merkilegri en
hinir. Sem betur fer eru þeir
margir sem fyrir löngu hafa áttað sig á því að liðs
heildin er gríðarlega mikilvæg en til að liðsheildin
sé sterk þurfa allir að þekkja sitt hlutverk og virða
hlutverk hinna.
Það má vel horfa til þessa í umræðu um kjör fólks
enda hefur hún verið hávær spurningin um það
hvort yfirmaður eigi að hafa margföld laun undir
manns síns eða samverkamanns eins og réttar væri
að kalla hann. Oft er talað um ábyrgð og fyrir ábyrgð
eigi menn að vera vel launaðir. Allir bera ábyrgð og
líklega bera þeir lægst launuðu mestu ábyrgðina og
þeir þurfa sennileg oftar en aðrir að axla ábyrgð ef
þeim verður á í messunni og tapa atvinnu sinni.
Persónudýrkunin er mikil í íþróttum og með
stuðningi fjölmiðla er fólk oft lyft í hæstu hæðir
enda fjölgar það smellum á netsíðum. Karlalið FH
í handbolta var að vinna sinn fyrsta bikarmeistaratitil
í 25 ár. Oft hefur liðið verið stjörnum prýtt og
styrkleikinn mældur hátt en árangurinn hefur ekki
alltaf verið til samræmis við það. Í ár voru margir
efins um framgang liðsins eftir að nokkrir af
leikmönnum sem höfðu leikið lykilhlutverk hurfu á
braut í atvinnumennsku. En liðið hefur sannað að
liðsheildin er sterk og þegar einn hverfur á braut þá
stendur annar upp og tekur keflið. Jafnvel þegar
menn missa af leikjum vegna meiðsla eða annarra
ástæðna virðist alltaf einhverjir standa upp og taka
keflið. Þjálfari þeirra hefur greinilega kennt þeim að
bera ábyrgð og treysta ekki bara á ákveðna
einstaklinga. Með sterkri liðsheild kemur leikgleði
sem hefur fleytt mörgum liðum langt og mætti
nefna lið eins og ÍBV og Haukana.
Það væri gaman að sjá góða liðsheild í bæjarstjórn
Hafnarfjarðar og stundum finnst manni að
bæjarfulltrúar haldi að fólk úr mismunandi stjórn
málaflokkum eigi helst að vera ósammála. Þeir eigi
að skipta stjórninni niður í minni- og meirihluta.
Það væri fróðlegt að fylgjast með handknatt
leiksliði sem hefði sama viðhorf og stæði ekki
samhuga að markmiðum sínum. Sjaldan er hægt að
sjá hreinan stefnumun á milli flokka, frekar áherslu
mun og mun betra væri ef öll bæjarstjórnin gerði
með sér málefnasamning í upphafi kjörtímabils.
Guðni Gíslason ritstjóri.
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Sverrir Einarsson

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

Hannes Ó. Sampsted

Símar allan sólarhringinn: 565 5892 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er
www.utfararstofa.is

Víðistaðakirkja
Sunnudagur 17. mars

Guðsþjónusta kl. 11
Kór Víðistaðakirkju syngur.

Sunnudagur 17. mars

Messa og
sunnudagaskóli kl. 11

Sunnudagaskólinn kl. 11

Sr. Þorvaldur Karl Helgason messar.
Fjölbreyttur sunnudagaskóli
fyrir börn á öllum aldri.

Kyrrðarstund

Sunnudagur 24. mars

Fjölbreytt og skemmtileg dagskrá.

á miðvikudögum kl. 12.10.
Súpa og brauð í safnaðarsal á eftir.

Aðalsafnaðarfundur
sunnudaginn 24. mars kl. 12.
www.vidistadakirkja.is

Aðalsafnaðarfundur
Hafnarfjarðarsóknar kl. 12.15
Barnakór, unglingakór,
morgunmessa miðvikudaga,
10 - 12 ára starf fimmtudaga.
Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is
www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja

Sunnudagur 17. mars

Messa kl. 11
Þriðjudaga og fimmtudaga

Ókeypis íslenskunámskeið
fyrir útlendinga á þriðjudögum og
fimmtudögum kl. 9.30.-11.00

Sunnudagurinn 17. mars

Sunnudagaskóli kl. 11
Kvöldvaka kl. 20
Lokasamvera fermingarbarna

www.astjarnarkirkja.is

Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook

Leikfélag Flensborgar
sýnir Systra akt
Leikfélag Flensborgar setur upp söngleikinn Systra
akt í nýjum búningi í Bæjarbíói. Verkið er byggt á
samnefndri kvikmynd en í sýningunni er mikið af
nýrri tónlist, gríni og dönsum.

Þegar skemmtikrafturinn Deloris sér kærastann sinn
fremja morð verður henni umhugað um sitt eigið líf.
Vitnavernd í nunnuklaustrinu Saint Catherins er það
sem tekur næst við. Henni reynist erfiðara fyrir að
vera eins og hinar nunnurnar og til að halda henni frá
vandræðum innan klaustursins er henni falið það
verkefni að taka þátt í kórnum. Þar brýst gleðin út en
ætli það megi?
Verkið er leikstýrt af Júlíönu Söru Gunnarsdóttur,
tónlistarstjórnandi er Ásgrímur Geir Logason og
Aníta Rós Þorsteinsdóttir er danshöfundur.
Frumsýning er í Bæjarbíói í kvöld, miðvikudag kl.
20 en sýningar verða 19., 24, 26. og 27. mars en
miðasala er á midi.is
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Hlaupa maraþon á Suðurskautinu

höndum ber en meðalhitinn á þessum
tíma er 0 til -10°C auk vindkælingar.
Fjórmenningarnir hafa sést á
hlaupum, ekki síst þegar kuldinn var
sem mestur og var Unnar þar mjög
áberandi húfu- og hárlaus og
vettlingalaus í 14°C frosti á meðan
aðrir voru vel dúðaðir. Blaðamaður
rakst á þau Gunnar og Þóru þegar
frostið var aðeins minna en þá voru þau

Unnar Hjaltason, Unnur Þorláksdótir, Þóra Helgadóttir og Gunnar Ármannsson
Takmarkað er hvað margir mega vera í
landi í einu og dvelja keppendur í
ís
brjótunum þegar þeir eru ekki að
hlaupa.
Brautin er á malarvegum þar sem
getur verið drulla og snjór en aðstæður
geta breyst mjög hratt og allra veðra er
von svo hlauparar verða að vera
viðbúnir að takast á við það sem að

kappklædd með bakpoka og sögðu að
það þyrfti líka að æfa sig með allan
búnaðinn og finna hvernig hann virkar.
Gunnar hefur barist við blóðkrabba
mein síðan 2005 og útlitið var ekki bjart
um að hann gæti farið með en hann
fékk loks grænt ljós daginn fyrir
brottför eftir að hafa farið í blóðskiljun
þar sem ákveðið prótein var hreinsað úr

Ljósm.: Guðni Gíslason

Hlauparar voru kappklæddir á
æfingu í byrjun febrúar þegar
kuldinn var um -14°C, allir nema
Unnar sem segist lítið finna fyrir
kulda en þyki vont að hlaupa í hita.

Unnar er þegar búinn að skrá sig í 4-5 önnur maraþon á þessu ári.
blóðinu og var þá hægt að fresta
Maraþonið hefst kl. 12 að íslenskum
lyfjameðferð sem hann annars hefði tíma á sunnudaginn kemur og til
þurft að fara í. Sagði hann að nú væri þá gamans má geta að nú er spáð þar -3°C,
í hans eigin höndum hvort hann næði 8 m/sek vindi og snjókomu.
að klára maraþonið.

Ljósm.: Af Facebook

Á laugardaginn lögðu tvenn hjón upp
í langan leiðangur til þess að geta
hlaupið maraþon á hreint ótrúlegum
stað, sjálfu Suðurskautslandinu. Þetta
eru þau Unnar Hjaltason (55) og Unnur
(57) Þorláksdóttir úr Hafnarfirði og
Gunnar Ármannsson (52) og Þóra
Helgadóttir (53) úr Garðabæ.
Náði blaðamaður Fjarðarfrétta tali af
Unnari á föstudaginn og var hann
frekar rólegur og sagði að undirbúningur
fyrir þetta hlaup væri ekkert öðruvísi en
fyrir hvert annað hlaup en Unnar hefur
hlaupið um 45 maraþonhlaup síðan
hann hóf að hlaupa um 2006. Hefur
hann hlaupið út um allan heim og sagði
hann þetta hlaup vera tímamót fyrir þá
Gunnar, því þá yrðu þeir fyrstu Íslend
ingarnir til að hlaupa maraþon í öllum
heimsálfunum sjö en Gunnar vissi ekki
til þess að neinn annar Íslendingur
hefði hlaupið maraþon á Suðurskauts
landinu.
Hópurinn flaug á laugardag til Lon
don og þaðan var farið til Buenos Aires
í Argentínu þar sem dvalið er í 3 daga.
Þar hitta fjórmenningarnir aðra kepp
endur, fá allar upplýsingar og ráðlegg
ingar um hlaupið og allir eru boðnir
velkomnir í sameiginlegum kvöldverði.
Þaðan er flogið til Ushuaia sem er á
syðsta odda Argentínu þaðan sem siglt
er með hópinn til Suðurskautslandsins í
tveimur ísbrjótum til King Georgs eyjar
þar sem maraþonið er haldið. King
Georgs eyjar eru hluti af Suður Shet
landseyjum og er nyrsti hluti
Suðurskautslandsins sunnan Argentínu
og Síle um 120 km frá strönd megin
lands Antarktíku.
Þarna munu um 100 hlauparar keppa
við erfiðar aðstæður í heilu maraþoni
og álíka margir í hálfu maraþoni.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Unnar Hjaltason og Gunnar Ármannsson stefna á að verða fyrstir Íslendinga til að hlaupa maraþon í öllum heimsálfunum

Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands tók vel í að vera verndari hlaupsins á
Suðurskautslandinu.
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Húsgagnaverslunin Nýform 45 ára

Ljósm.: Guðni Gíslason

Fólk gladdist á tímamótunum.

Guðjón Ágúst Sigurðsson
árunum voru hillusamstæður og rúm
stór hluti sölunnar. Síðar bættist við
innflutningur á skólahúsgögnum og var
sú sala nokkuð umfangsmikil um tíma.
Árið 2015 urðu svo kaflaskil er
verslunin var flutt í gamla pósthúsið á

Ljósm.: Guðni Gíslason

Verslunin Nýform er ein af elstu
verslunum Hafnarfjarðar og var lengst
af rekin af Húsgangaverslun Sigurðar
Guðjónssonar en er nú í eigu Nýforms
ehf. þar sem Guðjón Ágúst Sigurðsson
er við stjórnvölinn en hann starfaði
lengi með föður sínum í versluninni.
Þann 8. mars 1974 opnaði Sigurður
húsgagnaverslun á Strandgötu 4 og
deildu þeir Einar Th. Mathiesen hús
næði en Einar rak þá fyrirtækið E. TH.
Mathiesen sem flutti inn öryggisskápa
og ýmsan búnað fyrir banka. Þótti
húsnæði nokkuð stórt um 100 m² en
síðar bættist við sýningarsalur í kjallar
anum líka. Sigurður hafði framleitt
húsgögn í stórum bílskúr á Hringbraut
50 en þarna hófst verslunarreksturinn
sem átti eftir að vaxa og dafna. Árið
1979 var verslunin flutt að hluta að
Reykjavíkurvegi 66, í 1.000 m² hús
næði þar sem fyrirtækið var um langt
skeið og um skeið áfram líka á
Strandgötunni. Seldi fyrirtækið bæði
innlend og erlend húsgögn en á fyrstu

Ljósm.: Guðni Gíslason

Ein af elstu verslunum bæjarins kom á ný á Strandgötuna

Ljósm.: Guðni Gíslason

Frétt birtist í Fjarðarfréttum þegar Nýform opnaði verslun að Strandgötu 4
árið 1974.

Skandinavíska línan er áberandi í Nýform í dag.

STYRKIR VEGNA
HLJÓÐVISTAR 2019
Hafnarfjarðarbær auglýsir eftir umsóknum um styrki
vegna aðgerða á gluggum húsa við umferðarþungar
götur.
Frekari upplýsingar fást á www.hafnarfjordur.is og í
Þjónustuveri Hafnarfjarðar, Strandgötu 6, sími 585-5500
Sótt er um á mínum síðum á www.hafnarfjordur.is
Umsóknarfrestur er til 1. apríl n.k.

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

Strandgötu og því aftur komin hús
gagnaverslun í miðbæinn. Vöruúrvalið
hefur breyst aðeins og meira af skandi
navískum húsgögnum er að sjá í
versluninni en Guðjón segir að megin
markhópurinn sé 50 ára +. Guðjón
segist geta boðið fólki góða þjónustu

því húsgögnin eru flutt inn að óskum
viðskiptavinarins og afgreiðslu
tíminn
stuttur.
Tímamótunum var fagnað sl. föstu
dag og litu fjölmargir við og fögnuðu
með eigendunum.

Dagbók
Á DÖFINNI
lögreglunnar Sálarrannsóknarfélagið í Hafnarfirði

Maður, grunaður um eignaspjöll og
líkamsárás, var handtekinn í Hafnarfirði
aðfaranótt sunnudags. Hann er grunað
ur um að hafa kastað grjóti í svalahurð
íbúðar á jarðhæð, brjóta rúðu og mun
grjótið hafa farið í gest sem var þar inn
an dyra. Maðurinn var vistaður fyrir
rannsókn máls í fangageymslu lögreglu.
Ekki er vitað um meiðsl á gestinum.
Ofurölvi kona var handtekin í Hafn
arfirði snemma sunnudagsmorguns.
Kon
an var vistuð sökum ástands í
fangageymslu lögreglu.
Maður í annarlegu ástandi handtekinn
í Hafnarfirði sl. laugardag. Maðurinn
var kærður fyrir brot á áfengislögum og
að fara ekki að fyrirmælum lögreglu.
Maðurinn var vistaður sökum ástands í
fangageymslu lögreglu.

verður með félagsfund í safnaðarheimili
Fríkirkjunnar Linnetsstíg 6, á fimmtu
daginn kl. 20. Fundarefni. Arnbjörn
Leifsson formaður flytur erindið
„Hvað gerist á dánarstund mannsins.
Hvað tekur við og hvert er framhaldið“
Allir velkomnir. Frítt inn. Kaffi á
könnunni og rúsínur í skálinni.

Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is
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Þú sækir pizzu og stóran skammt
af brauðstöngum og færð
aðra pizzu sömu stærðar að auki.

DOMINOS.IS | DOMINO’S APP | 58 12345
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Fjúkandi drasl
við Ástjörn
Fólki blöskrar sóðaskapur í friðlandinu
Nokkrir hafa haft samband við
Fjarðarfréttir og undrast sóðaskapur við
Ástjörnina. Sú sem tók meðfylgjandi
mynd segir: „Svo virðist sem menn
þurfi ekkert að hugsa um að ganga vel
um í dag, þetta fýkur bara um allt frá
byggingarsvæðinu og enginn virðist
bera ábyrgð.“

Svo virðist sem einangrunarplast sé
áberandi sem og plast sem virðist berast
frá nýbyggingarsvæðinu í Skarðshlíð.
Greinilega hefur fólk reynt að fergja
draslið og þó það þyki göfugt að tína
upp rusl er miklu betra að koma í veg
fyrir að drasl fjúki af stað úr byggingum,
úr bílum og jafnvel úr höndum manna.

FEBH
Félag eldri borgara í Hafnarﬁrði

Aðalfundur

Félags eldri borgara í Hafnarfirði

verður haldinn fimmtudaginn 21. mars kl. 13.30
í Hraunseli Flatahrauni 3.
Dagskrá aðalfundar:
1. Skýrsla stjórnar
2. Ársreikningar
3. Kosning formanns
4. Kosning stjórnar aðal- og varamanna
5. Kosning í nefndir
6. Kosning skoðunarmanna
7. Lagabreytingar
8. Önnur mál

Einangrunarplast sem sennilega hefur fokið úr Skarðshlíðinni.

Gestur fundarins verður Þórunn Sveinbjörnsdóttir
formaður Landsambands eldri borgara.
Kaffiveitingar verða í boði félagsins.
Félagar fjölmennum og tökum með okkur gesti.
Stjórnin

Ásvallamót í Íbúafundur í
sundi
dag kl. 17.30

AÐALFUNDARBOÐ
Aðalfundur Björgunarsveitar Hafnarfjarðar
verður haldinn í Kletti, Hvaleyrarbraut 32,
Hafnarfirði - miðvikudaginn 27. mars kl. 19:00
kl 19:00 Léttur kvöldverður
Kl 19:30 Aðalfundur
Dagskrá samkvæmt lögum félagsins
Stjórn Björgunarsveitar Hafnarfjarðar

Um 300 sundmenn frá 16 íslenskum
liðum munu keppa næstu helgi á
Ásvallamótinu. Þau munu etja kappi í
von um að bæta persónulegan árangur,
komast á verðlaunapall og ná lágmörk
um á alþjóðleg meistaramót í sumar
14 sundmenn úr Upper Canada
Swim Club munu einnig taka þátt á
mótinu en þetta er í fyrsta sinn sem liðið
kemur og keppir hér.
Okkar helstu sundmenn á Íslandi
munu einnig etja kappi þar á meðal
Dadó Fenrir Jasminuson og Ingibjörg
Kristín Jónsdóttir sem kepptu fyrir
hönd Íslands á HM fyrir jól. Þau munu
nýta sér þetta mót til að sannreyna
keppnisform sitt og jafnvel leggja til
atlögu við lágmörk á stórmót erlendis í
sumar.
Mótið mun vera haldið í þremur
hlutum í Ásvallalaug, Hafnarfirði
Laugardagur:
1. hluti kl. 10.00-12.30
2. hluti kl. 16.00-19.00
Sunnudagur:
3. hluti kl. 10.00-12.30

Í dag, miðvikudag kl. 17.30 verður
íbúafundur um framkvæmdir við
tvöföldun Reykjanesbrautar haldinn í
Hafnarborg
Framkvæmdir hefjast bráðlega við
tvöföldun Reykjanesbrautar frá Kald
árselsvegi vestur fyrir Krýsuvíkur
gatnamót. Á íbúafundinum verður farið
yfir framkvæmdir á svæðinu lið fyrir
lið en framkvæmdirnar munu hafa áhrif
á umferð og annað á svæðinu á meðan
þær standa yfir.
Beint streymi verður frá fundi á
Facebooksíðu Hafnarfjarðarbæjar.

www.facebook.com/
fjardarfrettir
Smelltu á
LÍKAR VIÐ
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Skátaævintýri í skóginum
við Hvaleyrarvatn

ÍÞRÓTTIR
HANDBOLTI:
14. mars. kl. 18, Kaplakriki
FH - Víkingur, 1. deild kvenna
14. mars. kl. 20, Kaplakriki
FH U - Haukar U, 1. deild karla
16. mars. kl. 16, Ásvellir
Haukar - Valur, úrvalsdeild kvenna
16. mars. kl. 18, Ásvellir
Haukar - ÍR, úrvalsdeild karla
17. mars. kl. 20, Kaplakriki
FH - Afturelding, úrvalsdeild karla

Drekaskátar víða að skemmtu sér við fjölbreytta iðju í skógarparadís

ÚRSLIT KVENNA:
HK - Haukar: (þriðjudag)
ÚRSLIT KARLA:
FH - ÍR: 25-24
FH - Valur: 27-24

Ljósm.: Guðni Gíslason

KÖRFUBOLTI:

„Ævintýraleiðin“ í gegnum skóginn
bauð upp á óvænt góðgæti, epli hang
andi úr trjánum og annað góðgæti.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Árlegur Drekaskátadagur var haldinn
sl. laugardag en þá hittast drekaskátar
úr ýmsum skátafélögum og njóta hluta
úr degi. Drekaskátar nefnast skátar 8-9
ára og þeir skemmtu sér konunglega á
svæði eldri skáta í Skátalundi enda ekki
á hverjum degi sem menn finna epli og
annað góðgæti hangandi í trjám og
brjóstsykur vaxa undir trjánum. En
skátarnir upplifðu ævintýrið í skóg
inum, lærðu að galdra með böndum,
baka hikebrauð yfir eldi, búa til góm
sæta ástarpunga, kveikja eld, búa til
veitingastaði fyrir fuglana og fóru í
fjársjóðsleit svo eitthvað sé nefnt.
Dagurinn var í umsjón hafnfirskra
skáta og tókst afskaplega vel, veðrið
skartaði sínu fegursta og skátar og

13. mars. kl. 19.15, Keflavík
Keflavík - Haukar, úrv.d. kvenna
14. mars. kl. 19.15, Ásvellir
Haukar - Stjarnan, úrv.deild karla
19. mars kl. 19.15, Ásvellir
Haukar - Stjarnan, úrv.deild kvenna

foringjar þeirra fóru mjög ánægðir
heim eftir að hafa gætt sér á heitu kakói
og kexi.
Flestir voru agndofa yfir náttúru
fegurðinni svona við bæjardyrnar og til
gamans má geta að einn hópurinn kom
með strætó úr Reykjavík og gekk svo
frá Völlunum yfir að Hvaleyrarvatni.

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar - Breiðablik: 70-86
Valur - Haukar: 85-55
ÚRSLIT KARLA:
Þór Þ. - Haukar: 99-76
Haukar - Grindavík: 77-83

Hóparnir komu af Höfuðborgar
svæðinu og úr Reykjanesbæ.

KNATTSPYRNA:
13. mars kl. 20, Seltjarnarnes
Grótta - FH, bikarkeppni karla A
14. mars kl. 16, Leiknisvöllur
Leiknir R. - Haukar , bikark. kvenna C
16. mars kl. 16, Ásvellir
Haukar - Víkingur R, bikark. karla A
16. mars kl. 12.15, Fífan
Breiðablik - FH, bikarkeppni karla A
16. mars kl. 16, Reykjaneshöllin
Keflavík - FH, bikarkeppni kvenna B

Skátarnir gerðu gómsæta ástarpunga sem steiktir voru yfir eldi.

Ljósm.: Guðni Gíslason

ÚRSLIT KARLA:
Haukar - Breiðablik: 1-1
Haukar - FH: 1-3

sport@fjardarfrettir.is

Alþrif
Bryngljái
Ljósm.: Guðni Gíslason

Á stígum skógarins mátti m.a. finna fjársjóðskistu.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Auðvitað fengu þau að kveikja eld!

Ljósm.: Guðni Gíslason

ÚRSLIT KVENNA:
ÍR - Haukar: 0-3
Fylkir - FH: 3-1

Tímapantanir í síma

565 3232
KAPLAHAUNI 22

7

8 www.fjardarfrettir.is

FJARÐARFRÉTTIR | MIÐVIKUDAGUR 13. MARS 2019

FH bikarmeistari í handbolta
Fyrsti bikarmeistaratitill í meistaraflokki í aldarfjórðung

Flatahrauni 5a
Boltinn í beinni og lifandi
tónlist allar helgar.
Tilvalinn staður fyrir
einkasamkvæmi stærri
og smærri hópa.

Bikarmeistarar FH í handknattleik 2019 ásamt þjálfara og öðrum liðsmönnum.

sími 578 0200

Gleðin var mikil í herbúðum
karlaliðs FH í handbolta á
laugardaginn er liðið hampaði
bikarmeistaratitli í handbolta í
fyrsta sinn í aldarfjórðung.
FH- liðið sem ekki var búist
við svo miklu af í upphafi

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

Ljósm.: J. L. Long

sími 565 3066 - 896 4613
gudni@fjardarfrettir.is

Halldór Jóhann Sigfússon
þjálfari FH hefur verið
klókur þjálfari og var að
vonum með árangurinn.
Halldór hættir sem þjálfari
FH eftir tímabilið og mun
þjálfa U21 árs landslið
Barein.

Ljósm.: J. L. Long

Ljósm.: J. L. Long

FH-ingar fögnuðu vel og
lengi þegar komið var með
bikarinn í Kaplakrika. Einar
Rafn og Ágúst Birgisson.

leiktíðar hefur heldur betur
sýnt að það kemur maður í
manns stað. Liðið missti marga
lykilleikmenn sem héldu til
útlanda að leika í atvinnu
mennsku en liðið hefur staðið
sig vel í úrvalsdeildinni og eru
þar í toppbaráttunni ásamt
Haukum, Val og Selfossi.
FH sló Víking út með 9
marka sigri í 16 liða úrslitum,
sigraði Aftureldingu með 3ja
marka mun, en Afturelding
hafði slegið Hauka út og FH
sigraði svo ÍR í undanúrslitum
á föstudaginn 25-24 en sigur
FH var þó öruggari en tölurnar
sýndu.
Valur sem hafði slegið 1.
deildar lið Fjölnis út í fram
lengdum leik eftir umdeilt
vítakast á lokasekúndunni var
svo mótherji FH-inga í úrslit

um á laugardag í Laugardals
höllinni. FH skoraði fyrsta
markið og lét forystuna aldrei
af hendi og sigraði örugglega
27-24. Gleðin var ósvikin enda
hafði enginn leikmanna liðsins
hampað bikarnum fyrr og
bikarinn var svo fluttur í Fjörð
inn og var fagnað vel og lengi
í Kaplakrika.

Ljósm.: J. L. Long

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði

Ljósm.: J. L. Long

Happy Hour alla daga
frá kl. 16 til 19 og fleiri
flott tilboð á barnum.

Ásbjörn Friðriksson, fyrir
liði, stjórnaði liði sínum af
miklu öryggi og var jafnframt
markahæstur með 7 mörk,
Arnar Freyr Ársælsson skoraði
6 mörk og varnarjaxlinn og
línumaðurinn Ágúst Birgisson
skoraði 5 mörk. Birgir Fannar
Bragason stóð sig mjög vel í
marki FH og varði 15 skot

Ásbjörn Friðriksson fyrirliði FH skoraði 7 mörk.

