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Stofnuð 1983

Sérlega falleg nýleg fjögurra herbergja 
enda íbúð á 3ju hæð í vönduðu vel 
staðsettu lyftuhúsi. 
Sérinngangur, glæsilegt eldhús, vand
aðar innréttingar.    

Sérlega fallegt einbýli á einni hæð 
m/bílskúr. Góð staðsetning i botn
langa. Falleg aðkoma, stórt hellulagt 
bíla  plan með hita. Glæsilegt nýtt 
eldhús frá Eirvík.

Mjög falleg, björt og vel hönnuð 5 
herb. endaíbúð íbúð á 2. hæð. Stutt 
skóla og alla þjónustu. Talsvert end
ur  nýjuð að innan og utan. Útsýni og 
suðursvalir.

KLUKKUVELLIR 5

103,7 m² 45,9 millj. kr. 168 m² 79,8 millj. kr. 144.2 m² 53,5 millj. kr.

STEINAHLÍÐ 6 BREIÐVANGUR 9

Félagar úr Björgunarsveit 
Hafnarfjarðar æfðu viðbrögð 
við hópslysi í annarri flot
kvínni í Hafnarfjarðarhöfn. 
Var reynt að hafa æfinguna 
eins líka raunveruleikanum 
og hægt var og þurftu þátt
takendur m.a. að finna alla þá 
sem höfðu slasast og leita af 
sér allan grun. Ungliðar 
sveitarinnar voru í hlutverki 
hinna slösuðu og tóku hlut
verk sín alvarlega og höfðu 
verið förðuð sérstak lega.

Þátttakendur þurftu að beita 
bráðaflokkun, meta ástand 
hinna slösuðu, búa um þá og 

veita fyrstu hjálp áður en 
þeim var ekið á sjúkrahús. 
Æfingin er liður í reglu bundn
um æfingum sveitar innar. 

Fleiri myndir frá æfingunni 
má sjá á fjardarfrettir.is þar 
sem lesendur geta betur áttað 
sig á erfiðum aðstæðum.

Bjarga þurfti sjúklingum við mjög erfiðar aðstæður.

GUNNAR SV. FRIÐRIKSSON
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Tilkomumikil björg
unar æfing í flotkví

Björgunarsveitarfólk æfði björgun slasaðra við erfiðar aðstæður
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Sendu inn fréttaskot á:  fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

www.fjardarfrettir.is
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Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Sl. sunnudag var haldin fyrsta 
þríþrautin á Íslandi þar sem 
skíðaganga var ein þrautanna. 
Það skemmtilega við þennan 
viðburð var að hann fór að mestu 
fram innan bæjarmarka Hafnar

fjarðar. Tvær þjóðlendur voru með dómi Hæstaréttar 
16. nóvember 2017 lögð undir lögsagnar  umdæmi 
Hafnarfjarðar sem við það stækkaði um yfir 30 
km². Er nú stór hluti gönguskíðasvæðisins í 
Bláfjöllum innan bæjarmarka Hafnarfjarðar og 
aðeins um 4 km leið af Bláfjallaveginum í átt að 
Hafnarfirði er ekki innan bæjarmarkanna. Var 
stærstur hluti keppnissvæðis þríþrautarinnar því 
innan bæjar  marka Hafnarfjarðar.

Hafnarfjörður býr yfir ótrúlega áhugaverðu 
landsvæði sem er mjög áhugavert til útivistar. Því er 
þó ekki sýndur mikill áhugi innan stjórnkerfisins og 
Hafnarfjarðarbær hefur lítið komið að skráningu 
fornra gönguleiða, merkingu stíga eða að öðru sem 
gerir upplandið okkar aðgengilegra en það er. 
Jafnvel þegar samþykkt er að línuvegur sé lagður í 
gegnum hraunið, fyrir línu sem enn hefur ekki verið 
samþykkt að leggja, var ekkert hugsað til þess að sá 
vegur gæti nýst útivistarfólki hvað þá að fjármagn 
væri lagt í það verk. Sennilega er þetta allt vegna 
hugsunarleysis sem er auðvitað sárgrætilegt og 
óviðunandi í stóru sveitarfélagi eins og Hafnar
fjörður er.

Við erum hins vegar dugleg að marka fallegar 
stefnur sem oft verða ekki meira en það. Lítið hefur 
verið gefið út af vönduðum ritum um uppland 
Hafnarfjarðar, mannlífið, náttúrufarið, hraunin og 
annað sem setur svip á bæinn. Jafnvel ekki um þá 
bæi sem farnir eru í eyði og búskap og atvinnulíf. 
Hins vegar hafa einstaklingar tekið saman miklar 
upplýsingar um bæjarlandið, upplýsingar sem 
mætti gera enn aðgengilegri og vinna úr til frekari 
stefnumótunar. Vefurinn ferlir.is sem Ómar Smári 
Ármannson, aðstoðaryfirlögregluþjónn, fornleifa
fræðingur og leiðsögumaður heldur úti er hafsjór af 
fróðleik en Ómar Smári er óþreytandi að ganga um 
bæjarlandið og reyndar allt Reykjanesið, skrá 
fornminjar, teikna upp, taka myndir og leita 
heimilda.Mest af þessu fer inn á þennan 
stórmerkilega vef og standa Hafnfirðingar í mikilli 
þakkarskuld við Ómar fyrir hans ómældu vinnu.

Skoðið ferlir.is og leitið fróðleiks um upplandið.
Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Pálmasunnudagur 14. apríl

Fermingarmessa og 
sunnudagaskóli kl. 11 
Skráning í fermingarstarf  

2019-2020 er hafin. 
Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  

www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja 

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 14. apríl

Fermingarmessa  
kl. 10:30

Kór Víðistaðasóknar syngur undir stjórn  
Helgu Þórdísar Guðmundsdóttur.
Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson.

Sunnudagaskóli kl. 11
www.vidistadakirkja.is

Flatahraun 5a

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

 www.utfararstofa.is

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kristín IngólfsdóttirSverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Hannes Ó. Sampsted

Pálmasunnudagur 14. apríl

Fermingarmessur  
kl. 11 og 13

Sunnudagaskólinn fellur niður 

Skráning fermingarbarna  
fyrir næsta vetur:  

Sjá upplýsingar um rafræna skráningu  
á heimasíðunni, frikirkja.is

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Endurtekin 
mengun í læk

Lítill lækur rennur langleiðina frá Jófríðarstöðum 
og framhjá Suðurbæjarlaug áður en hann hverfur í 
frárennslisrör sem nær út í Flensborgarhöfn.

Undanfarið hefur nær vikulega sést mikil mengun í 
læknum en svo virðist sem mengunin komu úr röri 
sem liggur í lækinn frá húsum í Hvömmunum. 
Lækurinn hreinsar sig nokkuð fljótt að sögn Friðriks 
Brekkan sem býr við lækinn. Segist hann hafa farið 
niður á höfn eitt skiptið og þá hafi verið mjög stór 
hvítur flekkur á höfninni.

Segist hann vera margbúinn að láta vita af þessu hjá 
Hafnarfjarðarbæ en lítið sé um aðgerðir. Sendi hann 
sýni úr læknum til Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar 
og Kópasvogssvæðis nú í vikunni.

Hvetur hann íbúa til að fylgjast með og láta vita ef 
það verður vart við mengun en sökudólgurinn ætti 
örugglega að þekkjaita upp á sig sökina. 
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Í síðustu viku voru veitt verðlaun í 
stærðfræðikeppni Flensborgarskólans 
fyrir grunnskóla Hafnarfjarðar. Keppn
in tókst vel og um 130 grunnskólakrakkar 
þreyttu prófið. 10 efstu í hverjum 
ár gangi fengu viðurkenningu og 
páskaegg en sérstök verðlaun voru veitt 
fyrir fyrstu þrjú sætin í hverjum árgangi.

Í 10. bekk bar Egill Magnússon úr 
Víðistaðaskóla sigur úr býtum en 
athygli vekur að hann sigraði síðustu 
tvö ár í 8. og 9. bekk, deildi 1. sæti í 9. 
bekk. Freyr Víkingur Einarsson, 
sömuleiðis úr Víðistaðaskóla varð í 2. 
sæti og Birta María Róbertsdóttir úr 
Hraunvallaskóla varð í 3. sæti.

Í 9. bekk sigraði Sindri Helgason úr 
Setbergsskóla, Anna Dagmar Daníels
dóttir úr Lækjarskóla varð í 2. sæti og 
Sandra Karen Daðadóttir úr Hraun
vallaskóla varð í 3. sæti.

Í 8. bekk sigraði Hrafnkell Hvanndal 
Halldórsson úr Hvaleyrarskóla, Masa 
Dedeic úr Hraunvallaskóla varð í 2. 
sæti og Kristófer Tómas Kristinsson úr 
Víðistaðaskóla varð í 3. sæti.

Sjá nánar á fjardarfrettir.is

Egill sigraði í stærðfræðikeppni 
grunnskólanna 3ja árið í röð

Flensborgarskólinn heldur árlega keppni til að auka áhuga grunnskólanemenda á stærðfræði

F Y R I R  S A N N A  S Æ L K E R A

Keppendur úr 8. bekk.

Keppendur úr 9. bekk.

Keppendur úr 10. bekk. (og ein móðir)

Þau urðu í efstu þremur sætunum í sínum árgangi, frá vinstri: Birta María Róbertsdóttir, Egill Magnússon, Freyr 
Víkingur Einarsson, Anna Dagmar Daníelsdóttir, Sandra Karen Daðadóttir, Sindri Helgason, Masa Dedeic og 
Kristófer Tómas Kristófersson. Á myndina vantar Hrafnkel Hvanndal Halldórsson.
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Kristbergur Ó. Pétursson  opnaði 
málverkasýningu sl. föstudag í Mennta
setrinu við Lækinn, gamla Lækjarskóla. 
Á sýningunni er olíumál verk gerð á 

þessu og næstliðnum árum. Sýningin er 
á göngum annarrar hæðar og verður 
hún opin opin alla virka daga. Sýning
unni lýkur 19. apríl

Kristbergur sýnir ný verk 
í gamla Lækjarskóla

Opið til 19. apríl

Kristbergur Ó. Pétursson við tvö verka sinna á sýningunni.
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Fyrsta skíðaþríþrautin vel heppnuð
28 hæstánægðir keppendur sem gengu á skíðum, hjóluðu og hlupu til Hafnarfjarðar

Langar þig að reima á þig hlaupaskóna 
og hreyfa þig úti í sumar?

Þá gefst þér tækifæri til að vera hluti af frábær um hlaupahóp en 
Hlaupahópur FH fer af stað með 8 vikna byrjendanámskeið  

þriðjudaginn 23. apríl, kl. 17.30 í anddyri Kaplakrika 
Sérstök æfingaáætlun er í boði og stefnt er að því að allir í hópnum geti hlaupið 5 km samfellt í lok námskeiðs. 

Æfingar verða á eftirfarandi tímum:
Þriðjudaga kl. 17.30   – frá Kaplakrika
Fimmtudaga kl. 17.30   – frá Kaplakrika
Laugardaga kl. 9   – frá Suðurbæjarlaug

Verð: 12.000 kr.  
Innifalið er félagsgjald til 1. okt. 2019.

Nánari upplýsingar veitir:  
annasigga74@gmail.com

www.hhfh.is

Hlaupahópur FH

hlauphopurfh

Veðrið lék við keppendur í fyrstu 
gönguskíða  hjóla  hlaup þríþrautinni 
sem haldin er hér á landi. 15 konur og 
13 karlar hófu þrautina og skiluðu sér 
allir í mark.

Ræst var í 10 km skíðagöngu í 
Bláfjöllum og lá skíðabraut niður að 
gatnamótum að Bláfjallavegi til 
Hafnarfjarðar. Þar biðu hjólin keppend
anna og var vegurinn greiður og mest 
niður á móti um 22 km leið að grjót
námunni í Hamranesi við Hvaleyrar
vatnsveg. Þaðan var hlaupið inn í 

Skarðshlið, niður að Ásvöllum, í hring 
í kringum Ástjörnina og í mark við 
Ástjarnarlaug.

Gönguskíðakappinn Óskar Jakobs
son var fyrstur eftir skíðahlutann en 
þegar komið var nokkuð niður á 
Bláfjalla veginn var Stefán Karl 
Sævarsson kominn með afgerandi 
forystu sem hann hélt til loka og kom í 
mark á 1,38.30 klst. Björn Már Ólafsson 
kom annar í mark á 1,41.25 klst. og 
Óskar Jakobsson varð þriðji á 1,45.45 
klst.

Fimmta og fyrst kvenna í mark var 
Auður Kristín Ebenezersdóttir sem 
kláraði þrautina á 1,47.17 klst.

Keppendur voru afar ánægðir í lokin, 
sögðu keppnisleiðina afar skemmtilega 
og keppnin áhugaverð.

Nokkrir hnökrar voru á hlaupaleiðinni 
við Ástjörnina en neðan við byggðina í 
Áslandi hafði einhver snúið merki svo 
hlauparar fóru ranga leið og hálf 
villtust. Leiðinlegt þegar fólk getur ekki 
látið svona merkingar í friði.
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Fyrstar kvenna; Harpa Víðisdóttir í 2. 
sæti, Auður Kristín Ebenezers dótt ir í 1. 
sæti og Elsa Gunnarsdóttir í 3. sæti.

Fyrstir: Björn Már Ólafsson í 2. sæti, 
Stefán Karl Sævarsson í 1. sæti og 
Óskar Jakobsson í 3. sæti.

Nánari upplýsingar  
og fjölmargar myndir  

má finna á fjardarfrettir.is

Við Selvogsgötuna.
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, 

Gyða Gerðarsdóttir,  
lögg. fasteignasali  
& leigumiðlari.

Ábyrgð, reynsla og 
góð þjónusta í 17 ár! 

ÁLFHOLT 38
Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum með 

innbyggðum bílskúr á þessum barnvæna stað 
- frábært fjölskylduhús!

Nýleg eldhúsinnrétting. Góðar stofur, fjögur 
svefnherbergi, fataherbergi og stórt þvottahús. 
Ásett verð: 75,9 milljónir. Frá hjónaherbergi er 
gengt út í garð. Gott fataherbergi. Stórt baðherbergi 
með baðkari og sturtu, góð innrétting. Flísalagðir 
veggir og gólf. Mjög rúmgott þvottahús er á neðri 
hæð hússins. 

MÓABARÐ 8
Þriggja herbergja íbúð á neðri hæð í 

tvíbýli með sérinngangi í barnvænu um -
hverfi! Tilvalin eign fyrir gæludýra eigendur! 

Íbúð merkt 01 0101. Eignin skiptist í tvö 
svefn   herbergi, stofu, eldhús, hol og glæsilegt 
endur nýjað baðherbergi. Ásett verð: 37,5 
milljónir. Auk þess er sameiginlegt þvottahús 
og sérgeymsla. Stór og góð lóð. Sérbílastæði og 
skv. eigna skiptasamningi bílskúrsréttur. 

HÁHOLT 7
Björt og falleg 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í 

góðu fjölbýli, 2. hæð frá bílastæðum. Hús var 
yfirfarið og málað að utan síðastliðið sumar. 
Meðal annars var þak lagað, þakkantar, gluggar 
og gler yfirfarnir!  Barnvænn staður. 

Þrjú góð svefnherbergi, öll með skápum. 
Sjónvarpshol. Eldhús og stofa í alrými. Baðherbergi 
með baðkari og sturtuklefa. Þvottahús í íbúð. 

Ásett verð: 45,9 milljónir.
Glæsilegt útsýni  stutt í skóla og leikskóla. 

REYKJAVÍKURVEGUR 68 
– TIL LEIGU 
Laust strax. Snyrtilegt og bjart skrifstofu-

húsnæði á annarri hæð við Reykjavíkurveg 
68. Frábær staðsetning með gott auglýs-
inga gildi. 

Þrjár leigueiningar í boði. Bil 1: 141 m² með 
þremur lokuðum skrifstofum, kaffistofu og 
opnu rými. Bil 2: 97 m², tvær lokaðar skrifstofur 
og stórt opið rými. Bil 3: 85 m², fjórar skrifstofur 
og hol.

REYKJAVÍKURVEGUR 52B 
Til sölu glæsileg 139,6 m² þriggja herbergja 

íbúð á 2. hæð, auk stæðis í bílageymslu,  fyrir 
50 ára og eldri - eign fyrir vandláta.

Sérinngangur af svölum. Lyftuhús. Þrennar svalir! 
Eignin skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, 
möguleiki á að útbúa þriðja herbergið í stofu. Mjög 
stórar stofur. Glæsilegt baðherbergi og þvotta
herbergi. Vandaðar innréttingar í íbúð og 
einstaklega snyrtileg sameign í fallegu fjölbýlishúsi. 
Ræktaður garður. Tilboð óskast.

LAUS STRAX!

Ég sel fasteignir!

Gyða Gerðarsdóttir s. 695 1095 / 517 2600, gyda@fastko.is
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Íslandsmeistarar voru krýndir í bad
minton í Íþróttahúsinu við Strandgötu 
sl. sunnudag þegar meistaramóti 
Íslands lauk. Badmintonsamband 
Íslands og BH, Badmintonfélag 
Hafnarfjarðar sáu um framkvæmd 
mótsins sem þótti takast mjög vel enda 
fjölmargir sem lögðu sitt að mörkum til 
að gera mótið sem glæsilegast.

Keppt var á nýjum mottum sem 
kostaðar voru af Hafnarfjarðarbæ. Nýir 
dómarastólar voru notaðir, en það voru 
félagsmenn sem smíðuðu þá og tekinn 
var í gagnið nýr hugbúnaður sem 
skrifaður var af félagsmanni í BH sem 
sýndi á skjá nöfn leikmanna og stöðuna 
hverju sinni. ÁTTA ÍSLANDS

MEISTARATITLAR

BHingar stóðu sig líka vel innan 
vallar og hömpuðu átta Íslands
meistaratitlum. Erla Björg Hafsteins
dóttir sigraði í tvíliðaleik kvenna í 
meistaraflokki ásamt Drífu Harðardóttir 
frá ÍA en þetta er fjórði Íslandsmeistartitill 
Erlu fyrir BH. Þá sigraði Gabríel Ingi 
Helgason þrefalt í Bflokki þ.e. einliða, 
tvíliða og tvenndarleik.

Verðlaunahafar BH á mótinu voru:
Erla Björg Hafsteinsdóttir, 1.sæti í 

tvíliðaleik kvenna í meistaraflokki

Irena Ásdís Óskarsdóttir, 1.sæti í 
tvíliðaleik kvenna í Aflokki og 2.
sæti í tvenndarleik í Bflokki

Anna Lilja Sigurðardóttir, 1.sæti í 
tvíliðaleik kvenna í Aflokki

Valgeir Magnússon, 2.sæti í tvíliðaleik 
í Aflokki

Orri Örn Árnason, 2.sæti í tvíliðaleik í 
Aflokki

Gabríel Ingi Helgason, 1.sæti í ein liða, 
tvíliða og tvenndarleik í Bflokki

Kristian Óskar Sveinbjörnsson, 1.sæti í 
tvíliðaleik og 2.sæti í einliða og 
tvenndarleik í Bflokki

Anna Ósk Óskarsdóttir, 1.sæti í 
tvenndarleik í Bflokki

Rakel Rut Kristjánsdóttir, 2.sæti í 
einliðaleik í Bflokki

Natalía Ósk Óðinsdóttir, 2.sæti í 
tvíliðaleik í Bflokki

Karítas Perla Elísdóttir, 2.sæti í 
tvíliðaleik í Bflokki.

Glæsilegt meistaramót í badminton
Aðstaðan í Íþróttahúsinu við Strandgötu eins og best verður á kosið fyrir badminton

Opið mán.–lau. 11:30–21:00
sun. 16:00–21:00

Fjarðargata 19
220 Hafnarfirði

Þar getur þú sest niður í notalegu umhverfi og pantað mat 
af fjölbreyttum matseðli eða valið tilbúna rétti úr hitaborði. 
Hægt er að borða á staðnum eða taka með sér heim. 

www.tuktukthai.is
Sími: 519 8888Við tökum á móti stórum 

sem smáum hópum. 

Tuk Tuk Thai er frábær tælenskur 
staður í hjarta Hafnarfjarðar sem 
býður gómsætan mat á góðu verði.

Vandaður 
tælenskur matur 
á Tuk Tuk Thai

Vandaður 
tælenskur matur

Alþrif
Bryngljái

Tímapantanir í síma 
565 3232
KAPLAHAUNI 22

Erla Björg Hafsteinsdóttir BH og Drífa Harðardóttir ÍA sigrðu í tvíliðaleik.

Glæsileg aðstaða í Íþróttahúsinu við Strandgötu.
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Fjölmargar myndir og 
ítarlegri frétt má finna 
á fjardarfrettir.is
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Lokastaðan í úrvalsdeild karla
 FÉLAG L U J T MÖRK NET STIG
1 Haukar 22 15 4 3 620 41 34
2 Selfoss 22 16 2 4 629 51 34
3 Valur 22 15 3 4 618 89 33
4 FH 22 11 5 6 605 34 27
5 ÍBV 22 10 4 8 627 3 24
6 Afturelding 22 9 5 8 593 10 23
7 ÍR 22 7 5 10 591 -8 19
8 Stjarnan 22 8 2 12 586 -35 18
9 KA 22 7 3 12 570 -21 17
10 Fram 22 7 1 14 567 -27 15
11 Akureyri 22 5 2 15 562 -61 12
12 Grótta 22 3 2 17 501 -76 8Lokastaðan í úrvalsdeild kvenna

 FÉLAG L U J T MÖRK NET STIG
1 Valur 21 16 2 3 550 136 34
2 Fram 21 16 1 4 619 106 33
3 ÍBV 21 13 1 7 528 19 27
4 Haukar 21 11 1 9 547 23 23
5 KA/Þór 21 9 1 11 494 -38 19
6 Stjarnan 21 5 5 11 502 -44 15
7 HK 21 4 1 16 442 -124 9
8 Selfoss 21 3 2 16 496 -78 8

Lokastaðan í 1. deild kvenna
 FÉLAG L U J T MÖRK NET STIG
1 Afturelding 20 17 1 2 531 111 35
2 ÍR 20 15 0 5 576 102 30
3 Valur U 20 14 1 5 586 88 29
4 Fram U 20 13 1 6 534 68 27
5 Fylkir 20 12 1 7 554 80 25
6 FH 20 12 1 7 516 73 25
7 Grótta 20 7 2 11 464 -54 16
8 K U 20 7 0 13 499 -73 14
9 Fjölnir 20 6 1 13 525 -36 13
10 Víkingur 20 2 0 18 383 -150 4
11 Stjarnan U 20 1 0 19 418 -209 2

Lokastaðan í 1. deild karla
 FÉLAG L U J T MÖRK NET STIG
1 Fjölnir 18 16 1 1 556 107 33
2 Haukar U 18 12 2 4 481 42 26
3 Valur U 18 10 3 5 543 53 23
4 Víkingur 18 10 1 7 500 11 21
5 Þróttur 18 9 2 7 507 24 20
6 HK 18 8 3 7 497 10 19
7 FH U 18 6 3 9 490 -52 15
8 Stjarnan U 18 5 1 12 468 -67 11
9 ÍBV U 18 3 1 14 507 -45 7
10 ÍR U 18 2 1 15 476 -83 5

HANDBOLTI: 
11. apríl kl. 20, Hlíðarendi 

Valur - Haukar,  úrslit kvenna

12. apríl kl. 19.30, Kaplakriki 
FH  HK,  umspil kvenna

13. apríl kl. 16, Ásvellir 
Haukar  Valur,  úrslit kvenna

15. apríl kl. 19.30 Digranes 
HK - FH,  umspil kvenna

16. apríl kl. 20.15, Hlíðarendi 
Valur - Haukar,  úrslit kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
HK  FH: (þriðjudag)
Haukar  Valur: 2024
Valur  Haukar: 2419

FH  Afturelding: 2224
Haukar  ÍBV: 2630

ÚRSLIT KARLA:
KA  FH: 2926

Haukar  Valur: 2326
Víkingur  FH U: 2925

Haukar U  Stjarnan U: 3324
ÍBV  Haukar: 2727
FH  Akureyri: 2920

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

AFMÆLISBOÐ 
opið hús

12. apríl 1931  komu 12 ungir piltar 
saman í húsi KFUM og stofnuðu 

Knattspyrnufélagið Hauka,  
undir leiðsögn sr. Friðriks Friðrikssonar.
Á þessum 88 árum sem liðin eru hefur  

félagið vaxið vel og dafnað.

Í tilefni þessarra tímamóta býður félagið 
Haukafólki og stuðningsmönnum   

til afmælisveislu  
á föstudaginn frá kl. 16:30 til 18  

í anddyri íþróttahússins á Ásvöllum

HNOÐRAVELLIR 42 

Gunnar Sv. Friðriksson 
löggiltur fasteignasali

S. 842 2217 s: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is

AUKAÍBÚÐ Á NEÐRI HÆÐ – SKIPTI Á MINNI FASTEIGN
TIL SÖLU fallegt 45 herb. 360 m² einbýlishús með mikilli lofthæð. 
Vandaðar innréttingar. Fata og baðherbergi inn af 
hjónaherbergi. 
Skipti á minni eign skoðuð.

Nánari upplýsingar á 
helgafellfasteignasala.is    

Verð 93,5 millj. kr.

Úrslita
keppnin
Í úrvalsdeild kvenna leika Valur, 

Fram, ÍBV og Haukar til úrslita um 
Íslandsmeistaratitilinn en Valur er 
deildarmeistari.

Í umspili um laust sæti í úrvalsdeild 
kvenna leika HK, FH, ÍR og Fylkir.

Í úrvalsdeild karla leika Haukar, 
Selfoss, Valur, FH, ÍBV, Afturelding, ÍR 
og Stjarnan til úrslita um Íslands
meistaratitilinn en Haukar eru deildar
meistarar.
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Karlalið Hauka í handknattleik er 
deildarmeistari 2019 en Haukum dugði 
jafntefli í næst síðasta leik gegn ÍBV, 
2727. Þá skipti heldur ekki máli þó 
Valur sigraði Hauka 2623 í loka
leiknum á Ásvöllum. Haukar fengu 
bikarinn afhentan í leikslok og fögnuðu 
innilega.

Lið Hauka átti nokkuð jafnt tímabil 
og liðsheildin var góð sem skilaði þeim 
þessum árangri. 

Hinu Hafnarfjarðarliðinu, sem átti 
mjög góða spretti í vetur, fataðist flugið 
í seinni hlutanum og endaði liðið í 4. 
sæti. Bæði liðin eru með í úrslita keppn
inni um Íslandsmeistarartitilinn en 

keppnin hefst laugardaginn fyrir páska 
og þar taka Haukar á móti Stjörnunni  
sem varð í 8. sæti og FH tekur á móti 
ÍBV sem var 3 stigum á eftir FH. Þurfa 
liðin að vinna tvo leiki af þremur til að 
komast áfram.

Alls leika 8 lið í úrslitakeppninni.

Haukar deildarmeistarar
Ungmennalið Hauka varð í 2. sæti í 1. deild karla í handknattleik
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Lokahátíð Stóru upplestrar
keppn innar var haldin í síðustu 
viku í 23. skipti í Hafnarborg.

Grunnskólar bæjarins senda 
tvo fulltrúa úr 7. bekk til loka
keppninnar eftir undankeppni í 
eigin skóla. Markmið keppn
innar eru ávallt þau sömu, að 
vanda sig við flutning móður
málsins, sjálfum sér og öðrum 
til ánægju. Keppnin skiptist í 
tvo hluta, ræktunarhluta sem 
hefst ávallt á degi íslenskrar 
tungu í nóvember og hátíðar
hluta þar sem fulltrúar skól
anna koma saman.

Á hátíðinni lásu nemendurnir 
úr sögunni „Þín eigin 
þjóðsaga“ eftir Ævar Þór 
Benediktsson, lásu ljóð eftir 
Önnu Sigrúnu Snorradóttur og 
í lokaumferðinni lásu þau ljóð 
að eigin vali.

Það var svo fimm manna 
dómnefnd sem skar úr um það 
hverjir hafi staðið sig best og í 

ár var það Ingunn Lind Péturs
dóttir úr Hvaleyrarskóla sem 
bar sigur úr býtum. Í öðru sæti 

varð Katla Stefánsdóttir úr 
Hraun vallaskóla og í þriðja 
sæti varð Ester Armíra Ægis
dóttir úr Áslandsskóla.

Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi 

tónlist allar helgar.
Tilvalinn staður fyrir 

einkasamkvæmi stærri  
og smærri hópa.

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

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066  896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is

Afslátturinn gildir af KSI treyjum, stuttbuxum & sokkum í apríl.

Sumartiboð

www.musikogsport.is | Hafnarfirði

40%
afsláttur

Ingunn Lind sigraði 
Fjórtán nemendur í 7. bekk kepptu til úrslita í upplestri

Fremst f.v.: Katla Stefánsdóttir, Hraunvallaskóla, Ingunn Lind 
Pétursdóttir, Hvaleyrarskóla og Ester Amíra Ægisdóttir, 
Áslands skóla. Aftar f.v.: Lars Imsland skólastjóri, Sigrún Einars
dóttir aðstoðarskólastjóri og Leifur Garðarsson skólastjóri.
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Umgjörðin var tilkomumikil 
en á myndinni má sjá 
Ingunni Lind lesa.

Fjölmargar myndir og 
ítarlegri frétt má finna 
á fjardarfrettir.is
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