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From: Magnus Ver [mailto:magnusver@mail.com]
Sent: mánudagur, 1. apríl 2019 11:20
To: Guðmundur Gunnarsson <gudmundur@isafjordur.is>
Cc: Ísafjarðarbær <info@isafjordur.is>
Subject: Vestfjarðavíkingurinn 2019

Vestfjarðavíkingurinn 2019.
Vestfjarðavíkingurinn, keppni sterkustu manna landsins fer fram á Vestfjörðum/ Vesturlandi dagana 1113 júlí.
Aflraunamenn etja þar kappi við hrikalegar aflraunir og við hverja aðra. !!!
Í sjónvarpsþættinum sem gerður verður um keppnina og verður afhentur fullunninn til sýningar hjá RÚV
!
er fléttað saman við aflraunirnar, hrikalegri náttúru , sögu staðana sem farið er á og lífi fólksins þar fyrr og
síðar, þetta á að vera svona menningar þáttur í bland við krafta !
Er ætlunin að vinna þetta mót í svipuðum stíl og gert hefur verið áður !
Mörg fyrirtæki/sveitarfélög hafa í gegnum tíðina séð sér hag í því að styrkja/auglýsa í keppnum af þessu

tagi með einum eða öðrum hætti.
Jafnframt því að vera stærsta keppni sinnar tegundar hér á landi þá er þetta eitt vinsælasta innlenda
sjónvarpsefnið hjá ríkissjónvarpinu
og fær því gríðarlega góðan sýningartíma hjá þeim (prime time).
Hefur þessi þáttur mælst með allt að 46% áhorf, ekki margir þættir sem toppa það !
Í ár er tuttugasta og fimmta mótið staðreynd !
Í ár er hugmyndin að detta inn á Sæluhelgi á Suðureyri !
Keppnisgreinar eru um átta til tíu talsins, þátturinn er um klukkustund.
Það má til gamans geta þess að þættirnir um vestfjarðavíkinginn eru oft á tíðum sýndir erlendis þar sem
þættirnir hafa verið notaðir sem svokallað skiptiefni milli evropskra ríkissjónvarpsstöðva.
Er einlæg ósk okkar að Sveitarfélag þitt sjái sér fært að taka þátt í þessu skemmtilega verkefni með okkur
í ár á sömu nótum og áður !.
220,000kr í styrk til verkefnisins ! svefnaðstöðu fyrir hópinn ! 2 máltíðir ! Betri gistingu fyrir
myndatökumann og umsjónarmann þáttarins ! vitum meira um þessi atriði þegar nær dregur ;-)
Svona verkefni kostar helling eins og gefur að skilja ! Til dæmis myndataka og vinnsla sjónvarpsþáttar,
leiga á rútu og sendibíl undir keppnisdót, eldsneyti svo eitthvað sé nefnt ;-)
Með þökk fyrir samstarfið í gegnum tíðina og með von um áframhaldandi samstarf í ár ;-)
Félag kraftamanna
Magnús Ver Magnússon
magnusver@mail.com
s – 663-0001

