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MUNI‹ FLUGELDANA OKKAR!

Bústólpi
óskar viðskiptavinum sínum
gleðilegrar jólahátíðar
með þökk fyrir viðskiptin á líðandi ári.
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Ágæti lesandi.

Hjálparsveitin Dalbjörg var› 20 ára á ﬂessu ári,
sem er ekki hár aldur mi›a› vi› margar a›rar
hjálparsveitir. Hjálparsveitin, sem var stofnu› af
megninu til af nokkrum bændum í Eyjafjar›arsveit, hefur vaxi› grí›arlega sí›ustu 5 ár. Átak
sem byrja›i me› ﬂví a› hjálparsveitin fór a›
kynna starfsemi sína í Hrafnagilsskóla, hefur skila› inn mörgu mjög hæfu og öflugu fólki. ﬁar sem
björgunarfólkinu fjölga›i var tækifæri og ﬂörf til
a› auka búna› og tæki sveitarinnar. Nú er metna›urinn ﬂa› mikill hjá félögum Dalbjargar a›
sveitin er farin a› leita uppi verkefni og námskei›
eftir fremsta megni. Sí›astli›i› ár er eitt ﬂa› vi›bur›aríkasta í sögu sveitarinnar, verkefnin sem
sveitin hefur teki› ﬂátt í eru ótal mörg og fjölbreytt og myndu margar stærri hjálparsveitir vera
stoltar a› geta státa› sig af ö›ru eins.
ﬁa› sem menn eru a› gera í hjálparsveit er a›
byggja upp, æfa sig og undirbúa, en a›alatri›i› er
a› hafa gaman af ﬂví a› fer›ast og vera úti. Fer›irnar sem vi› förum í er besta æfingin og undirbúningurinn sem vi› getum fengi›. Skipulag›ar
hjálparsveitar fer›ir, stórar sem litlar, voru á annan tug á árinu. Innan ra›a Dalbjargar eru menn
sem hafa ótal sinnum fari› á hálendi› upp af Eyjafir›i og eru ﬂar gjörkunnugir, enda er ﬂa› eitt af
ﬂví sem mestu skiptir vi› leit og björgun a›

ﬂekkja sitt svæ›i.
Mikilvægi hjálparsveitarinnar
er
ekki bara fyrir íbúa
Eyjafjar›arsveitar
heldur allt Nor›urland og mi›hálendi›, enda sinnti
hún samtals 11 útköllum á árinu, í
Eyjafir›i, á Nor›urlandi og mi›hálendinu.
Öll vinna í hjálparsveitinni er unnin í sjálfbo›avinnu, hvort sem ﬂa› er fjáraflanir,
útköll e›a vi›hald á tækjum og búna›i. Vi› höfum
fulla trú á ﬂví a› fólk vilji hafa hjálparsveitir til
taks ﬂegar eitthva› bjátar á. Á móti óskum vi› a›eins eftir ﬂví a› fólk styrki gott málefni me› ﬂví a›
kaupa flugeldana af okkur. ﬁa› skiptir máli fyrir
okkur hvar ﬂeir eru keyptir.
A› lokum viljum vi› ﬂakka öllum ﬂeim sem
hafa stutt vi› baki› á okkur á undanförnum árum.
Gle›ilegt ár!
Pétur R. Tryggvason,
ritstjóri og ritari Dalbjargar

Útgefandi: Hjálparsveitin Dalbjörg • Áb.ma›ur.: Pétur Róbert Tryggvason • Prófarakalestur: Sunna Axelsdóttir og Hólmfrí›ur K. Ketilsdóttir • Prentvinnsla: Alprent

Lei›arinn
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Björgunarleikar 2003
Björgunarleikarnir voru haldnir í Hafnarfir›i ﬂetta ári› en
ﬂetta er í anna› skipti› sem ﬂessi frábæra æfing og keppni fyrir björgunarsveitarfólk er haldin.
Au›vita› var ákve›i› a› fara og vera me›, var ﬂa› okkar a›almarkmi› í ﬂessari keppni a› hafa gaman af og
reyna læra eitthva› í lei›inni. ﬁa› var ekki laust vi› a› vi›
hef›um smá minnimáttarkennd út í stóru, flottu sveitirnar ﬂegar vi› renndum á okkar gamla Econoliner í Hafnarfjör›inn. Hinar 11 björgunarsveitirnar sem tóku ﬂátt höf›u
ekki miklar áhyggjur af ﬂessari einu landsbygg›arsveit
sem var utan su›vesturhornsins. Fyrsta verkefni› lá fyrir
okkur kl 07:00 um morguninn og ﬂví fylgdu sjö verkefni
koll af kolli fram eftir degi. Voru ﬂessi verkefni mjög vel útfær› og samin. Okkur gekk frábærlega a› leysa ﬂessi
verkefni af hendi og alltaf var jafn gaman. Verkefnin voru
vítt og breytt um Hafnarfjör›, og á hverri stoppistö› var

Sjóbjörgunarsveit Dalbjargar...

okkur hrósa› ﬂar sem vi› vorum minnsta sveitin sem var
me› og eina sveitin utan af landi. ﬁegar umsjónarma›ur í
einu verkefninu sag›i okkur a› vi› hef›um veri› langtum
fljótastir a› leysa ﬂrautina, sáum vi› félagarnir a› vi›
værum bara a› standa okkur me› pr‡›i og stæ›um hinum
sveitunum ekki langt a› baki. En vi› strákarnir sem fórum; Hei›ar, Pétur,Ei›ur, Bóas, Gu›jón og Stefán, komum
sjálfum okkur og ö›rum á óvart.
Um kvöldi› var haldin árshátí› Landsbjargar og voru
úrslitin talin ﬂar upp. ﬁegar Dalbjörg var lesin upp í ﬂri›ja
sæti, vissum vi› félagarnir ekki hvert vi› ætlu›um og einungis einu stigi á eftir ö›ru sæti. ﬁessi keppni var frábær
vi›urkenning fyrir okkur og s‡nir okkur a› vi› erum á réttri braut í ﬂjálfun og fræ›slu á okkar björgunarsveitarmönnum.
En vi› komum sáum og sigru›um okkur sjálfa og sáum
hvar vi› erum staddir mi›a› vi› a›rar björgunarsveitir.
Vi› viljum ﬂakka Björgunarsveitinni í Hafnafir›i fyrir
vel heppna›a björgunarleika.

Dalbjargarmenn leysa skyndihjálparverkefni.
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Stefán Elvar Gar›arsson

Haustfer›
ﬁa› var seinnipart föstudagsins 29. ágúst a› fólk var byrjíshellinn. Flestir létu sér nægja a› ganga a› hellinum, en
a› a› safnast saman á planinu í Leiru, tilbúi› í a› leggja
einhverir lög›u ﬂa› á sig a› va›a yfir jökulána til a› geta
af sta› í haustfer›ina okkar. ﬁa› eina sem var ákve›i› var
kíkt betur inn. Svo var lagt af sta› vestur í Drekagil og
a› kíkja á vinnusvæ›i› vi› Kárahnjúka. ﬁegar allir voru
ókum vi› sem lei› lá yfir Vikursandinn. Í Dreka passa›i ﬂá
mættir lög›um vi› af sta› til M‡vatnssveitar, en ﬂar var
a› fá sér kaffi og flestir gengu upp í hi› magna›a Drekastoppa› og bæ›i tankgil. ﬁar reyndi einn úr
ar og magar nær›ir.
hópnum a› ganga á
ﬁa›an var keyrt sem
vatni en gekk ekki betlei› lá austur til
ur en svo a› hann hvarf
Mö›rudals og ﬂar tekallur ofaní vatni› fyrir
i› stutt stopp í kaffi hjá
ne›an fossinn, vi› mikVilla Venna. Stuttu
inn fögnu› vi›staddra.
austan Mö›rudals var
Var nú fari› a› ræ›a
beygt inn á lei›ina í
um næsta náttsta› og
Kverkfjöll og stefnan
sitt var stungi› upp á
sett á Laugarvalladal
a› tjalda á grænum
en ﬂar skyldi gist. Eki›
grundum vi› Svartá
var inn me› Mynnissunnan Va›öldu. ﬁegar
fjallgar›i en sí›an
ﬂanga› kom voru ﬂó
beygt ni›ur á Fiskia›eins örfár grænar
dalsháls. ﬁa›an liggur
skellur upp úr sandinlei› inn Brúardali fram
um og engan langa›i
Heimsókn á virkjunarsvæ›i› vi› Kárahnjúka.
Melja›rafjall, og á
a› tjalda ﬂar, svo haldmóts
vi›
Hafrai› var áfram. Nú var
hvamma var keyrt ni›ur í Laugarvalladal a› ey›ib‡linu
degi teki› a› halla og ﬂokan a› læ›ast yfir okkur ﬂannig
Laugarvöllum. ﬁá var dagur a› kveldi kominn, tjaldbú›ir
a› stoppa› var vi› rætur Kistufells og gist ﬂar. Eftir a›
voru reistar og grillin kynt. Ekki má gleyma heita læknum
flestir voru búnir a› bor›a yfir sig var sungi› og tralla›
sem rennur um bæjarhla›i›, en í hann var svo lagst til
fram á nótt. Á sunnudagsmorgni rann hópurinn af sta›
afslöppunar um kvöldi›. Næsta morgun var enn skínandi
vestur Dyngjuháls og Vör›uháls í áttina a› Gæsavötnum.
sól og vi› héldum álei›is a› vinnusvæ›inu vi› Káraﬁar var teki› stutt stopp en sí›an haldi› í vesturátt, sí›an
hnjúka. ﬁar stoppu›um vi› á úts‡nissta› ﬂar sem sá vel
eki› um Sprengisandslei› a› Fjór›ungsvatni og ﬂa›an í
yfir svæ›i›. ﬁarna bar margt fyrir augu og framkvæmdir
Laugarfell. ﬁegar ﬂanga› kom fannst flestum ﬂeir vera
risavaxnari en flestir geta gert sér grein fyrir. Svo lög›um
komnir heim, og ﬂar var stoppa› í smástund. Sí›an var
vi› af sta› á n‡ og keyr›um inn í Grágæsadal. ﬁa›an var
keyrt í Torfufell ﬂar sem hópurinn kvaddist og hver hélt
svo haldi› áfram ni›ur Fagradal og Álftadal, ofan í svokallheim til sín. Læt ég hér ﬂessari fer›al‡singu loki› me› von
a›an Vikurdal, en ﬂar er mjög skr‡ti› landslag.
um a› einhver hafi gaman af.
Vi› gatnamótin i Öskju var á› og enn lék ve›ri› vi›
Ingvar ﬁ. Ingólfsson
okkur. Áfram var haldi› og eki› upp í gegnum Hvannalindir á lei› okkar í Kverkfjöll, ﬂar sem vi› ætlu›um a› sko›a
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Útköll ári› 2003
Hjálparsveitin Dalbjörg a›sto›ar franskan
mann vi› Hrauntanga
Um hádegisbili› ﬂann 8. mars fóru tveir menn frá Hjálparsveitinni Dalbjörgu fram í Eyjafjar›ardal og a›sto›u›u ﬂar
franskan fer›amann. Ma›urinn haf›i komi› á gönguskí›um ni›ur dalinn, og misst aftaníﬂotu sína út í á. Hann
gekk ni›ur í Hólsger›i og var kominn ﬂar seint um kvöldi›. Daginn eftir fóru hjálparsveitarmennirnir me› honum
fram a› Hrauntanga og a›sto›u›u hann vi› a› koma ﬂotunni heim.

Leit a› vélsle›amönnum á Langjökli
Um klukkan 05:50 a› morgni 10. mars var Hjálparsveitin
Dalbjörg be›in um a›sto› vi› leitina a› tveimur vélsle›amönnunum sem t‡ndir voru á Langjökli. Fimm me›limir
sveitarinnar lög›u af sta› frá Bangsabú› um klukkan
07:00 og var fer›inni heiti› til Hveravalla. ﬁar áttu ﬂeir a›
fá úthluta› svæ›i til a› leita á. Í leitina fóru ﬂeir Elmar,
Ingvar, Stefán, Pétur og Tómas á Toyota Land Cruiser (Dalbjörg 1) og me› tvo vélsle›a (Dalbjörg 4 og 5). Vi› leitina
voru ﬂá 236 leitarmenn, 38 björgunarsveitarjeppar, 10
snjóbílar og 76 vélsle›ar. Einnig var ﬂyrla Landhelgisgæslunnar send út milli 7:30-8 me› leitarhund og ﬂjálfara innanbor›s. Björgunarsveitarmenn fundu svo vélsle›amennina tvo um klukkan 11:25 um morguninn heila á húfi, en
kalda og blauta eftir næturvist á jöklinum. ﬁa› voru björgunarsveitarmenn á ﬂremur vélsle›um sem fundu mennina
vi› Fögruhlí› sem er skammt inn af ﬁjófadölum. Tali› er
a› mennirnir, sem eru 34 og 45 ára, hafi snúi› vi› og ætla› til Hveravalla aftur eftir a› ﬂeir áttu›u sig á ﬂví a› ﬂeir
væru komnir í ógöngur á jöklinum deginum á›ur.

bjargarmenn fóru upp Kerhólsöxl, en bilun kom upp í ö›rum sle›anum, svo sle›amennirnir ur›u a› stoppa ﬂar um
tíma og gera vi› bilunina. Jeppinn komst ﬂó strax upp, og
hélt í átt a› Landakoti. Tveir sle›amenn frá Björgunarsveitinni Súlum fundu Frakkana tvo 4 km su›ur af Berglandi, og fluttu ﬂá í Bergland. ﬁanga› kom jeppi Dalbjargar og flutti ﬂá til bygg›a.

Fastir í krapa vi› Laugarfell
Hjálparsveitinni Dalbjörgu barst a› kvöldi 30. mars bei›ni
um a›sto› frá fólki á tveimur jeppum sem höf›u sokki› í
krapa 4 km austur af Laugarfelli. Jeppi Dalbjargar fór upp
Kerhólsöxl í Sölvadal um klukkan 20 og var kominn á sta›inn um klukkan 22:45. Ekkert ama›i a› fólkinu og tók ﬂa›
um tvo tíma a› draga bílana upp me› spili.
Fólkinu var sí›an fylgt ni›ur í Eyjafjör› um Kerhólsöxl og
var ﬂa› komi› til síns heima um klukkan 6 morguninn eftir.

Leit a› 25 ára manni frá Blönduósi
Um klukkan 15:00 ﬂann 13. maí lag›i 11 manna hópur frá
Dalbjörgu af sta› til Húnavallaskóla, til a› a›sto›a vi›
leitina a› 25 ára karlmanni frá Blönduósi. Mannsins, sem
hét Viktor Gu›bjartsson haf›i veri› sakna› í tvo daga.

Dalbjörg leitar a› mönnum vi› Ur›arvötn
Um klukkan tvö a›faranótt mi›vikudagsins 13. mars var
Hjálparsveitin Dalbjörg be›in um a›sto› vi› leit a› tveimur fer›alöngum. Fer›alangarnir, sem voru franskir, höf›u
ætla› á skí›um su›ur yfir hálendi› en lent í vonskuve›ri
og höf›u misst hluta af búna›i sínum. ﬁeir ná›u a› hafa
samband vi› kunningja á Akureyri sem óska›i eftir a›sto›
björgunarsveita. Í leitina fóru fimm menn frá Dalbjörgu á
Dalbjörgu 1 og á tveimur sle›um (Dalbjörg 4 og 5). Dal-

Vi› Landakot, í útkalli vegna frakkanna...

Bestu óskir um
gleðileg jól
og farsælt nýtt ár
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Strandgötu 3 · 600 Akureyri
Sími 460 6464

Dalbjargarmenn gera sig klára til a› ná jeppa upp úr Jöklu.

Dalbjörg fékk leitarsvæ›i rétt hjá Húnavallaskóla, ásamt
Hjálparsveitinni á Dalvík, og áttu sveitirnar a› fínkemba
svæ›in. ﬁegar búi› var a› leita í rúmar 20 mínútur var leitinni hætt, ﬂví ma›urinn fannst látinn.

A›sto› í Eyjafjar›ardal
ﬁeir Ingi, Atli og Raggi fóru fram í Eyjafjar›ardal a› morgni
16. júní og a›sto›u›u fólk vi› a› draga upp jeppa sem
keyrt haf›i útaf og var hætt kominn vegna hli›arhalla.
Fólki› haf›i komi› labbandi ni›ur a› bænum Hólsger›i
um morguninn, og var ﬂá lagt af sta› og fólki› a›sto›a›.
Fer›in gekk mjög vel a› sögn ﬂeirra félaga, og tókst ﬂeim
a› koma bílnum aftur á veginn.

Bila›ir bílar sóttir á hálendi›
Dagana 2. og 4. ágúst voru alls ﬂrír bílar sóttir af hjálparsveitinni upp á hálendi›.

bíllinn stö›va›ist hálfur á kafi. Farﬂegarnir sem voru par
me› ungt barn komust upp á topp bílsins og í bát sem ﬂau
höf›u me›fer›is og ﬂa›an í land. Samfer›afólk ﬂeirra fór
strax a› ná í hjálp í Laugarfell en fólki› dvaldi vi› ágætis
a›stæ›ur í Ingólfsskála. ﬁegar Hjálparsveitin Dalbjörg
kom á sta›inn um fjögurleyti› sá bara í topp bílsins. Tók
ﬂa› um 3 tíma a› koma bílnum, sem var af Land Rover
ger›, upp úr Jökulsánni.
A› sögn Ingvars Ingólfssonar, eins lei›angursmanna, var
fólki› stálheppi› a› komast heilu á höldnu upp úr ánni,
en hún var ófær öllum bílum.

Grafa spilu› upp úr festu
Laugardaginn 20. september var óska› eftir mönnum frá
hjálparsveitinni til a› a›sto›a verktaka sem haf›i fest
mini-gröfu sína. Menn fóru á bíl sveitarinnar og voru
snöggir a› ná gröfunni upp.

Útkall Jöklu
Hjálparsveitinni Dalbjörgu barst tilkynning um a›sto› um
12 leyti› ﬂann 28. ágúst. Landvör›ur í Laugarfelli, skála
Fer›afélags Akureyrar, óska›i eftir a›sto› hjálparsveitarinnar eftir a› ﬂ‡skir fer›alangar höf›u lent í háska vi› Ingólfsskála nor›an Hofsjökuls. ﬁ‡sku fer›alangarnir lög›u
af sta› á tveimur bílum frá Laugarfelli til Hveravalla um kl.
10 sama morgun, og voru a› reyna a› fara yfir Jökulsá
Vestari. Komust ﬂau út í mi›ja Jökulsána á›ur en annar

Heybruni í Eyjafjar›arsveit.
Hjálparsveitin fékk ósk um a›sto› seinnipart ﬂri›judagsinns 16. desember vegna heybruna. Ábúandi ótta›ist
a› hús kynnu a› vera í hættu ef a› hvesti. Unnu samtals
um 13 hjálparsveitarmenn ásamt ábúendum á Akri vi› a›
slökkva eld í heystæ›u sem í haf›i or›i› sjálfíkveikja.
Voru menn í tvo daga me› traktorsgröfu, dráttarvélar og
skur›gröfu a› rífa stabbann ni›ur, en á me›an var dælt
um 600-700 tonnum af vatni yfir heyi›.

Bestu óskir um

gleðileg jól
og farsælt nýtt ár

AKUREYRI
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Flugeldamarkaður b

Flugeldasala Dalbjargar
Eins og í fyrra verðum við í Hrafnagilsskóla og þar eru næg bílastæði!

Opnunartíminn:
27. desember frá kl. 18:00 - 22:00
28.-30. desember frá kl. 13:00 - 22:00
Gamlársdag frá kl. 10:00-16:00
6. janúar

(þrettándinn), í Bangsabúð við Steinhóla,

frá kl. 10.00-16.00

Fyrir þá sem vilja verðum við með posa á staðnum.

Haldið áfram
að styrkja öfluga Hjálparsveit í heimabyggð!

Jón Sprettur
Viðjulundi 2
Sími
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461 1877

björgunarsveitanna

®

Vífilfell
Furuvöllum 18 • Sími 462 1444
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Landsæfing björgunarsveita 2003
Landsæfing björgunarsveita er haldin anna› hvert ár á
vegum Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Æfingin er haldin ví›svegar um landi› í samvinnu vi› heimamenn í hverjum landshluta hverju sinni. Á ﬂessu ári var hún haldin
laugardaginn 29. mars í Eyjafir›i, undir stjórn fulltrúa
flestra björgunarsveita á svæ›i 11, starfsmanna samtakanna og kafara af svæ›i 12. Undirbúningur a› æfingunni
stó› yfir í rúmt ár og útbúin voru um 70 verkefni ví›a um
Eyjafjör›inn, sem um 330 björgunarsveitamenn ví›svegar
af landinu komu til a› leysa. Björgunarfólki› var ræst um
kl: 06:00 á laugardagsmorgni og ﬂau látin hafa verkefni til
úrlausnar. Hóparnir fengu n‡tt verkefni um lei› og ﬂeir
voru búnir a› leysa ﬂa› fyrsta, og gekk ﬂa› koll af kolli
fram eftir degi.
A› lokinni æfingu safna›ist allt fólki› saman í Súluhúsinu á Akureyri og bor›a›ur var glæsilegur matur á›ur en
menn lög›u af sta› til sinna heima. Alls unnu um 170
manns a› uppsetningu og framkvæmd æfingarinnar, ﬂar
af var Dalbjörg me› 28 félaga.
Fyrir hönd Dalbjargar viljum vi› ﬂakka landeigendum
sem leyf›u okkur a› ﬂvælast um landareignir sínar
me›an á æfingunni stó›.
Elmar Sigurgeirsson

Verkefni
á landsæfingu
í mars sl.

Stærsta fjáröflun sveitarinnar í ár
ﬁann 13. september hófu félagar Dalbjargar vinnu vi› a›
gir›a me›fram n‡jum vegi frá Litla - Hamri su›ur fyrir
Akur, samtals 6 km. Unni› var allar helgar í 9 vikur og
komu margir a› verkinu á einn e›a annan hátt. Um 5 - 12
manns voru a› mæta hvern dag og lög›u a› baki fleiri
hundru› vinnustundir.
Hjálparsveitin vill nota tækifæri› og ﬂakka Birgit á
Rútsstö›um og Lindu á Akri sérstaklega vel fyrir, en ﬂær
gáfu vinnuhópunum a› bor›a allar helgarnar. Vi› viljum
vi› einnig ﬂakka Hlyni á Akri, en hann lag›i sérstaklega
mikinn tíma og vinnu í ﬂetta verk, og lag›i einnig til flest
tækin sem notu› voru. Sí›ast en ekki síst viljum vi› ﬂakka
Gu›mundi Hjálmarssyni fyrir velvild í gar› hjálparsveitarinnar.
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Jóndi, Heiddi og Binni a› gir›a.

N‡li›ar
N‡li›un er mikilvægur ﬂáttur í starfi hjálparsveita. A›
hafa brei›an og öflugan hóp er ﬂa› sem allar hjálparsveitir stefna a›. Hjálpasveitir taka inn n‡li›a á hverju ári og
ﬂurfa ﬂeir a› ganga í gegnum visst ﬂjálfunarferli. Dalbjörg
hefur veri› i›in sí›ustu ár a› kynda undir áhuga hjá fólki
fyrir hjálparsveitarstörfum. ﬁa› hefur skila› sér mjög vel,
ﬂví a› á ﬂessu ári gengu 12 manns í sveitina og hafa aldrei
veri› fleiri. ﬁa› eru ﬂau Erna, ﬁórólfur, Brynjar, Hermann,
Ágúst, Helga, Gu›jón, Tómas Örn, Svanhildur, Elsa og
Gu›laug. Ekki nóg me› a› n‡li›un sé gó›, heldur eru

gamlir félagar farnir a› koma á fullum krafti inn í sveitina
aftur. N‡li›arnir eru byrja›ir a› sækja ﬂau námskei› sem
ætlast er til a› björgunarsveitarmenn taki. Ef a› líkum lætur og ﬂau ver›a dugleg a› sækja námskei› ver›a ﬂau
or›nir fullgildir björgunarsveitarmenn eftir 2 ár.
Vi› hvetjum ﬂá sem hafa áhuga á hjálparsveitarstarfi, unga sem aldna, a› mæta á næsta fund hjá okkur,
en fundir eru haldnir fyrsta sunnudag hvers mána›ar
klukkan 20:30 í Bangsabú›.
Pétur R. Tryggvason.

Verkefni
ﬁrátt fyrir mikil og stór verkefni sem hjálparsveitin hefur
tekist á vi›, haldast venjulegu verkefnin okkar ennﬂá
óbreytt.

ﬁorrablót og skemmtanir
Á ﬂorranum sá hjálparsveitin um gæslu á ﬂorrablótinu í
Hrafnagili, sem var eitt stærsta ﬂorrablót landsins, og í
Sólgar›i. Einnig sá sveitin um gæslu á Kabarettnum í Freyvangi í haust.

Útstunga
Eins og sí›ustu ár sáum vi› um a› koma ta›inu hjá Óla á
Hóli út úr fjárhúsunum.

Íﬂróttavöllurinn á Hrafnagili

Gir›ingarma›urinn ógurlegi, Hlynur á Akri.

Lög› var lokahönd á íﬂróttavöllinn á Hrafnagili.

Glerártorg

Önnur verkefni

Sveitin sá um gæslu á Glerártorgi vegna Bylgjulestarinnar
í sumar, og mun einnig sjá um gæslu helgarnar og sí›ustu
dagana fyrir jólin.

Hjálparsveitin flutti hey fyrir hestamenn uppí Laugarfell.
Smí›a›ur var bensínkálfur og var fari› me› byrg›ir af
eldsneyti uppí Laugarfell í haust.

ﬁjó›hátí›

Haldnir voru 12 almennir fundir á árinu, 5 stjórnarfundir
og 4 sérstakir fundir auk a›alfundar. ﬁar fyrir utan fóru
nokkrir félagar á fulltrúará›sfund, formannafund og
landsﬂing á vegum Slysavarnarfélags Landsbjargar.
Einnig hafa Ingi og Njáll sótt nokkra fundi og námskei› á
vegum svæ›isstjórnar á svæ›i 11.

Sjö manna hópur frá hjálparsveitinni fór til Vestmannaeyja, til a› taka ﬂátt í gæslu um verslunarmannahelgina.

Fundir

Pétur klár í slaginn á ﬁjó›hátí›inni í Vestmannaeyjum...
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20 ára afmæli Dalbjargar
Laugardaginn 1. mars var haldi› upp á 20 ára afmæli hjálparsveitarinnar. Undirbúningur fyrir afmæli› var búinn a›
vera nokku› mikill. Me›al annars var húsnæ›i› í
Bangsabú› ﬂrifi› allt hátt og lágt og einnig var mála›
talsvert miki›. Bílar og annar búna›ur var
einnig bóna›ur og pússa› svo allt
mætti líta sem best út á
afmælinu.
Afmælisdagurinn
rann upp me› ágætis
ve›ri. Um klukkan 14
hófst veislan í
Bangsabú›
og
mættu ﬂanga› á
ﬂri›ja
hundra›
manns. Elmar forma›ur hélt stutta
ræ›u um hjálparsveitina og stofnun hennar,
Bjarni Kristjánsson sveitarstjóri ávarpa›i hópinn og
skrá›i sig í hjálparsveitina og Jón
Hermannsson fær›i okkur hamingjuóskir
frá Slysavarnarfélaginu Landsbjörgu. Eftir
ræ›uhöldin var bo›i› upp á kaffi og me›læti sem kvenfélagi› Hjálpin og Bakaríi› vi› brúna gáfu okkur.

Hjálparsveitinni bárust margar gó›ar gjafir, svo sem tölva
frá Lionsklúbbnum Vita›sgjafa, prentari frá björgunarsveitinni Súlum, GPS tæki frá Landsbjörgu,
hle›sluborvél frá Byko, NMT farsíma frá
Símanum, Íslandskort frá Landmælingum Íslands og sjónvarp
frá Eyjafjar›arsveit. Einnig
fengum vi› peningagjafir; 20.000 krónur
frá Gunnari Jónssyni
og Rósu Eggertsdóttur,
5.000
krónur frá Ingibjörgu
Jónsdóttur frá
Villingadal auk
fjölda
annarra
gjafa. Viljum vi›
færa öllum bestu
ﬂakkir fyrir ﬂessar gó›u
gjafir. Um kvöldi› héldu
me›limir sveitarinnar svo glæsilega flugeldas‡ningu vi› Bangsabú›
sem fjöldi gesta mætti á.
Rósa Hreinsdóttir.

Þakkir til Ólafs Gíslasonar & Co hf., Eldvarnarmiðstöðinni Sundaborg 3, fyrir stuðninginn!
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10. bekkur Hrafnagilsskóla me› „bros allan hringinn“ eftir fer›ina í Laugafell...!

Fer›in í Laugafell
ﬁann 4. apríl ﬂessa árs bau› Hjálparveitin Dalbjörg okkur
10.bekk (Hrafnagilsskóla) í fjallafer› upp í Laugafell. Lagt
var af sta› eftir skóla og var fer›inni heiti› í Bár›ardalinn.
Fer›in byrja›i ekki betur en svo a› Gu›jón og Víddi hjálparsveitame›limir gleymdu svefnpokunum sínum heima en
Gu›jón sótti sinn poka á lei›inni. Uppi á Víkurskar›i byrja›i svo a›alfjöri›, ﬂa› er a› segja óhöppin a› eltu fer›alangana. Inga fannst Cruiserinn eitthva› skrítinn í akstri
og stoppa›i vi› útskot á veginum og fór a› athuga dekkin. ﬁá sá hann a› ﬂa› var komin stær›arinnar bólga á eitt
dekki› og hvein ﬂá í Inga: „Hvur andskotinn“. ﬁá var
ákve›i› a› hringja eftir n‡ju dekki. Dekki› kom eftir einn
og hálfan tíma, en á me›an bi›u allir a›rir en Ingi og félagar í Fosshóli. Svo var haldi› áfram inn Bár›adalinn ﬂar
sem hópurinn hittist svo á n‡ og vi› keyr›um ﬂar til einir
3 km. voru í Laugafell. ﬁá fórum vi› yfir snjóﬂakinn læk og
Knútur, sem fékk a› slást í hópinn, pompa›i ofan í. Eftir a›
miki› var búi› a› toga og moka af öllu afli tókst loks a›
losa hann og vi› gátum haldi› áfram í Laugafell.
ﬁegar vi› komum í Laugafell fóru allir a› koma sér fyrir og fengu sér hamborgara í bo›i Dalbjargar. Um mi›nætti fóru svo ﬂeir sem nenntu í laugina og skemmtu sér
vel vi› a› henda snjó í hvert anna›. Sí›an héldu krakkarnir og fullor›nir í hver í sinn skálann, nema Gu›jón greyi›
sem var látinn sofa hjá krökkunum. Um tvö - leyti› komu
svo nokkrir hjálparsveitar „dúddar“ yfir til okkar litlu
„dúddana“. Sungi› var svo glumdi í öllu og Gu›jón spila›i
undir á gítar. Eftir ﬂa› fóru svo stóru „dúddarnir“ yfir aftur. ﬁór›ur, Víddi og Raggi fóru ﬂó a› sakna okkar og komu

aftur yfir og héldu fyrir okkur vöku eitthva› fram eftir. Um
morguninn fóru allir á fætur og reyndu a› vekja ﬂá sem
höf›u eitthva› sofna› en ﬂau bör›ust hart fyrir svefnréttinum. Lagt var af sta› heim um 9 leyti›. ﬁá var ákve›i› a›
fara a›eins lengra og fara uppá einhvern hól sem vi› fundum og bretta „dúddarnir“ (Binni og Haffi) renndu sér ni›ur. Svo ákvá›um vi› a› fara í Laugafell og fá okkur hádegisnesti en á lei›inni komum vi› a› ísilög›u vatni. Raggi
reyndi fyrstur en stakkst á nefi› og eins fór fyrir Vídda en
svo kom ﬁór›ur og fann ﬂessa fínu lei› yfir og fylgdu allir
á eftir. Fer›inni var svo heiti› í Bergland og ætlu›um vi›
einnig a›koma vi› á fleiri stö›um.
Á lei›inni lenti ﬁór›ur samt í smá ógöngum og keyr›i
fram a› hengju. Enginn slasa›ist alvarlega, bara smá bakhnykkir og augnapot, en Bronco gamli fékk ekki a› koma
heim ﬂann daginn ﬂar sem hann var ekki ökufær. Eftir
ﬂetta var ákve›i› a› halda bara rakleitt heim og tókum vi›
stefnuna á Sölvadal. ﬁegar ﬂanga› var komi› fórum vi›
ni›ur snarbratta og hála Kerhólsöxlina, en á mi›ri lei› fórum vi› litlu dúddarnir út úr bílunum og gengum ni›ur hlí›ina. ﬁegar allir bílarnir voru komnir heilir ni›ur var haldi›
í Bangsabú›. ﬁar skiptum vi› okkur aftur ni›ur í bílana og
vorum keyr› heim.
ﬁessari fer› munum vi› í 10. bekk aldrei gleyma og
ﬂökkum Hjálparsveitinni Dalbjörgu hjartanlega fyrir a›
bjó›a okkur me›.
ﬁorbjörg Níelsdóttir, 10. bekk Hrafnagilsskóla

Sendum viðskiptavinum okkar
óskir um heillaríkt nýtt ár
með þökkum fyrir viðskiptin á árinu
sem er að líða.
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Námskei›
Allt á fullu fyrir afmæli›...

19. janúar, Rötun
Námskei›i› var haldi› í Bangsabú› og
lei›beinandi var Ingvar ﬁröstur Ingólfsson, Dalbjörgu. ﬁa› var fari› í gegnum
notkun á áttavitum og lestur á kortum.
Námskei›i› tók eina kvöldstund og á
ﬂa› mættu 15 manns.
29. janúar, GPS
ﬁetta kvöld var haldi› námskei› í GPStækni fram í Bangsabú›. Smári Sigur›sson úr Björgunarsveitinni Súlum á Akureyri kom og kenndi okkur helstu atri›i
var›andi GPS-tæki. Námskei›i› tók eitt
kvöld og ﬂa› sóttu 18 manns.

Dalbjörg 1 á fullri fer›...

8.-9. febrúar, Fjallamennska 1
ﬁessa helgi fóru 10 n‡li›ar frá Dalbjörgu
á námskei› í fjallamennsku. Lei›beinandi var Kjartan úr Hjálparsveit Skáta í
Reykjavík. Fyrri dagurinn var á Dalvík,
ﬂar var gengi› upp í fjalli› fyrir ofan og
kennd notkun á ísöxum og fleira í ﬂeim
dúr. Seinni daginn mættu menn í Munka-

ﬂverárgili› og lær›u sig og klifur og
skemmtu sér vel.
12. febrúar, Fyrsta Hjálp 1
Námskei›i› var haldi› í Bangsabú›. Pétur R. Tryggvason Dalbjörgu var lei›beinandi og kenndi mönnum rétt handtök í
skyndihjálp. Fyrri hluti kvöldsins var bóklegur og seinna tóku vi› verklegar æfingar. Alls sóttu 18 manns námskei›i›.
15.-16. febrúar, Leitartækni
ﬁetta námskei› var einnig haldi› fram í
Bangsabú›. Lei›beinendur voru Atli
Markússon og Stefán Markússon úr
Hjálparsveit Skáta Kópavogi. ﬁetta var
tveggja daga námskei› í leitartækni,
bæ›i bóklegt og verklegt. Fyrri dagurinn
var a› mestu bóklegur en sá seinni verklegur og var ﬂá me›al annars fari› í
Gnúpufellsöxlina og sett upp leit sem
tókst me› pr‡›i. ﬁa› voru 14 manns sem
sóttu ﬂetta námskei›.

N‡ir sle›ar
Elmar Sigurgeirsson, forma›ur...

Hvernig virkar ﬂetta???

Haldi› heim af ﬂjó›hátí›...

Sveitarstjórinn gekk til li›s vi›
sveitina...
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Hjálparsveitin samdi í lok nóvember um
kaup á n‡jum vélsle›um fyrir sveitina.
N‡ju sle›arnir koma til me› a› leysa af
hólmi tvo eldri sle›a sem sveitin hefur
átt sí›ustu ﬂrjú ár. Lög› var mikil vinna í
a› finna hentuga sle›a fyrir okkar svæ›i.
Ni›ursta›an var a› taka sle›a frá Bræ›runum Ormsson, sem eru af ger›inni Polaris SwitchBack 600. Sle›arnir eru búnir
600 cc vél sem skilar 120 hestöflum og
eru ﬂeir a›eins um 220 kg ﬂurrvigta›ir.
Sle›arnir henta jafnt til langfer›a á hálendinu og fer›a í ﬂröngum dölum Eyjafjar›ar. ﬁeir ver›a búnir sta›setningarog fjarskiptatækjum auk annars sta›la›s björgunarbúna›ar s.s. ísexi, skóflu,

Annar af n‡ju sle›um Dalbjargar.

snjófló›astangar og skyndihjálparbúna›ar.Vi› höfum ﬂegar selt annan af eldri
sle›unum, en hinn ver›ur áfram til sölu.
Sle›aflokkur Dalbjargar hefur haft yfir
a› rá›a tveimur sle›um og a› öllum líkindum ver›ur ﬂeim ﬂri›ja bætt vi› í vetur. N‡ju sle›arnir ver›a afhentir upp úr
áramótum.

Við þökkum eftirtöldum aðilum veittan stuðning
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