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 Unglingadeildin 2015-2016
Nú er komið að hinni árlegu útgáfu Dal-
bjargar blaðsins en þetta er í 16. skiptið 
sem það er gefið út – fyrst árið 2001. Við 
ákváð um að breyta til frá hinum hefð-
bundna leiðara og nú eru það umsjónar-
menn Ung lingadeildarinnar Bangsa sem 
eiga fyrstu orðin. 

Unglingadeildin Bangsar hefur verið starf-
andi hjá Hjálparsveitinni Dalbjörg síðan árið 
2005. Krakkarnir sem starfa með unglinga-
deildinni hverju sinni hefja starfið þegar þau eru 
í 10. bekk Hrafnagilsskóla. Þau sem nú eru 
starfandi, um 10 krakkar, komu í hópinn í nóv-
ember 2015 og mun nýr hópur síðan bætast við 
nú eftir áramótin. Að starfinu loknu eiga þau 
þess kost að mæta á almenna fundi hjá Dalbjörg.

Starfið hefst jafnan með þeim hætti að 
krökkunum er boðið í Dalborg og starfið okkar 
kynnt fyrir þeim, sem og tæki og búnaður. 
Starfið með þennan hóp hefur verið mjög fjöl-
breytt. Við fórum yfir nokkra þætti björgunar-
starfsins með þeim t.d. skyndihjálp, ferða-
mennsku og rötun. Við fengum Inga til að 
koma og segja krökkunum frá málum og verk-
efnum svæðisstjórnar og fara yfir talstöðvar og 
fjarskiptamál. Kristján kom einnig og fór yfir 
snjóflóðafræðslu með krökkunum, sýndi þeim 
verkfæri sem notuð eru í snjóflóðleitum og tók 
stutta æfingu með þeim. 

Krakkarnir hafa staðið sig vel í fjáröflunum, 
meðal annars flokkuðu þau dósir og héldu 
kaffisölu á föstudeginum langa. Þau voru 
einnig virk í að taka þátt í æfingum, eins og í 
hópslysaæfingu í apríl og leitarhundaæfingu, 
þar sem þau léku sjúklinga á báðum æfingum.

Það var líka gert ýmislegt annað skemmti-
legt, meðal annars fórum við í klifurvegginn hjá 
Súlum, björgunarsveitinni á Akureyri og út að 
borða á Greifann. Við fórum líka í heimsókn á 
Slökkvistöðina þar sem góðir menn tóku á móti 
okkur, fóru yfir búnað og tæki og sögðu okkur 
frá starfi sjúkraflutninga- og slökkviliðsmanna. 

Unglingadeildin Dasar á Dalvík bauð okkur 
líka að koma í heimsókn til sín þar sem þau 
voru búin að setja upp allskonar skemmtilegar 

æfingar. Þegar við komum á staðinn var krökk-
unum skipt í tvo hópa. Annar hópurinn fór að 
síga fram af gámum og hinn klæddi sig upp í 
flotgalla og fékk að fara smá hring í höfninni á 
gúmmíbát, við mikla gleði krakkanna. Einnig 
var farið í jeppaferð í Réttartorfu, skála Eyja-
fjarðardeildar F4x4. Farið var af stað á föstu-
degi, laugardagurinn notaður til að skoða 
svæðið og komið heim á laugardagskvöldi. Þá 
fórum við líka á miðnæturmót í Vatnaskógi í 
nóvember sem við segjum nánar frá hér á 
næstu síðum. Einnig fóru umsjónarmennirnir 

þrír, Bjarney, Íris og Ólína, á landsfund um sjón-
ar manna unglingadeilda sem haldinn var á 
Akureyri 23.-25. september sl.

Þetta er flottur hópur með kraftmiklum og 
áhugasömum krökkum og við hlökkum til að 
sjá þau þróast í starfi björgunarsveitamanns. 

Með kveðju um gleðileg jól og farsælt nýtt ár.
Bjarney Guðbjörnsdóttir, 

Íris Björk Ágústsdóttir
Ólína Rut Rögnvaldsdóttir

umsjónarmenn
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Meðlimir unglingadeildar á leitarhundaæfingu í apríl 2016.

Saman á Greifanum.

Frá jeppaferð unglingadeildarinnar 2016. Heimsókn í klifurvegg Súlna á Akureyri.Hópmynd í jeppaferð unglingadeildar 2016.
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Bátaferð á Dalvík.

Við óskum sjálfboðaliðum í Hjálparsveitinni 
Dalbjörg, öðrum björgunarsveitum og 

landsmönnum öllum, gleðilegra jóla og þökkum 
ánægjuleg samskipti á árinu.

PACTA Lögmenn . Hafnarstræti 91-95 . 600 Akureyri . Sími: 440 7900 . Fax:  440 7901
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Sendum Eyfirðingum
okkar bestu jóla- og nýárskveðjur

með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða

arðsbúiðehf.G Eyjafjarðarsveit

Miðnæturmót í Vatnaskógi
Í Vatnaskógi í Hvalfirði er árlega haldið mið-
næturíþróttamót fyrir unglingadeildir Slysa-
varnafélagsins Landsbjargar. Við höfum ekki 
sent áður krakka frá okkar unglingadeild á 
mótið, þar sem oftast hefur unglingastarfinu 
lokið eftir einn vetur og nýir krakkar koma ekki 
inn í starfið fyrr en eftir að mótið er búið. Í ár 
ákváðum við að halda starfinu áfram út árið og 
prófa taka þátt í þessu móti. 

Mótið var haldið 11.-12. nóvember sl. og 
fóru Íris og Ólína, umsjónarmenn, með þrjá 
unglinga suður. Við komum á staðinn klukkan 
rúmlega 7 á föstudagskvöldi og þá var byrjað á 
því að borða og koma sér fyrir í herbergjum. 
Eftir það hófst mótið. Mótið stóð yfir til 4 um 
nóttina eða þangað til krakkarnir vildu fara 

sofa. Það var keppt í allskonar greinum, til 
dæmis eggjaboðhlaupi, gossmakki, hnútum, 
limbó og miklu fleira. Keppnin er sett upp sem 
einstaklings keppni til að safna stigum, en þau 
eru svo tekin saman eftir keppnina og hver 
deild fær þá stig fyrir það sem unglingarnir 
gera. Í öllum þrautum fengu aðilar stig fyrir að 
taka þátt og svo voru oft aukastig fyrir að 
annað hvort geta allt rétt í þrautinni eða fyrir 
besta tímann. Umsjónarmenn gátu líka tekið 
þátt og það var sérstök keppni á milli þeirra. 
Það var tekin smá pása á keppninni fyrir 

hressingu og kvöldvökuna, en þar voru sýnd 
skemmtiatriði þar sem unglingar eða umsjónar-
menn sýndu hæfileika sína. Þá var sungið 
saman og haldið uppi almennu fjöri til að hrista 
hópinn saman. 

Þetta var mjög skemmtilegt og er stefnan 
klárlega að fara aftur á næsta ári og reyna 
koma með báða bikarana heim. 

Íris Björk Ágústsdóttir
Ólína Rut Rögnvaldsdóttir

umsjónarmenn

Fjör á miðnæturmóti.

Umsjónarmennirnir Íris og Bjarney.
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Parketslípun Parketslípun 
og lagningog lagning

N‡smí›i N‡smí›i 
og vi›haldog vi›hald

Bústólpi framleiðir fóður fyrir nautgripi, sauðfé, svín, hross, varp- og alifugla. 

Auk þess býður Bústólpi til sölu úrval af áburði, sáðvöru og öðrum vörum 
tengdum fóðrun og  jarðrækt.

Bústólpi ehf · Oddeyrartanga · 600 Akureyri · Sími 460 3350 · www.bustolpi.is

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt nýtt ár

S í m a r :  8 4 8 - 9 1 1 4  -  8 6 2 - 8 8 3 3  -  8 9 5 - 3 8 8 3   |   m a l b i k u n @ s i m n e t. i s   |   w w w. m a l b i k u n. i s

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt nýtt ár
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Stórferð Dalbjargar
Dagana 4.-6. mars var farið í Stóru Dal bjarg ar-
ferðina og var stefnan tekin í vestur átt þetta 
árið. Lagt var af stað frá Dalborg klukkan 17:00 
að staðartíma. Ekið var eftir þjóðvegi 1 þar til 
tekin var vinstribeygja og ekið inn Blöndudalinn. 
Keyrt var fram dalinn að austanverðu og upp á 
Eyvindarstaðaheiði og eftir henni inn í Galtará. 
Þaðan var stefnan tekin í Ströngukvíslarskála 
þar sem var gist báðar næturnar. 

Á laugardeginum var gáð til veðurs og 
stefnan tekin eftir því. Byrjað var á að koma við 
Hveravöllum og fórum þaðan yfir svokallaðan 

Þröskuld í Þjófadali og síðan í Þverbrekknaskála 
þar sem við fórum inn og skrifuðum í gestabók-
ina. Þaðan var stefnan tekin í Árbúðir og síðan 
tekin vinkilbeygja í Hvítárnes. Úr Hvítárnesi var 
keyrt inn á Kjalveg og eftir honum í Kerlingarfjöll. 
Þar var stoppað og nestið borðað. Í Kerlingar-
fjöllum hittum við meðlimi úr Björgunarsveit 
Akra ness en þau voru í æfingarferð. Úr Kerl-
inga fjöllum var svo tekin bein stefna í Hveravelli, 
þar var gerð tilraun til að fara í bað en flestir 
enduðu á því að baða sig í affallinu af lauginni, 
þar sem laugin var við suðumark. Þegar allir 

voru klárir var farið aftur í Ströngukvíslarskála 
þar sem var eldaður kvöldmatur í boði ferða-
nefndar svo enginn færi nú svangur að sofa.

Á sunnudeginum var stefnan tekin heim 
með viðkomu í Bugaskála og Galtará. Þaðan 
var síðan ekið í Dalborg eftir sömu leið og 
komið var á föstudegi. 

Takk fyrir okkur.
Ingvi Guðmundsson

Hreiðar Fannar Víðisson

Úr stórferðinni 2015, við Holuhraun.               (Jón Ólafur Jónsson)
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Bestu óskir um 

gleðileg jól
og farsælt nýtt ár

Lónsbakka · Sími 460 3500 · husa.is

Landsæfing
– í Möðrudal 5. september 1987

Góðir lesendur. Að þessu sinni ætla ég að rifja upp eina gamla sögu, en 
eins og fyrirsögnin bendir til þá er það landsæfing sem var á vegum gamla 
LHS, Landssambands Hjálparsveita skáta. Á þessum tíma var Hjálparsveitin 
Dalbjörg ekki nema um fjögurra ára gömul. Félagar voru svosem búnir að 
taka ýmis námskeið, en lítið hafði verið um samæfingar. Allavega fór þetta 
þannig að við vorum tveir frá Dalbjörg sem sýndum þessari æfingu áhuga; 
undirritaður og Jóhannes Reykjalín. Við fengum lánuð fjórhjól til fararinn-
ar, annars vegar hjá Hlyni bónda á Akri og hins vegar hjá Kristjáni sem þá 
var bóndi í Fellshlíð. Hnýttum við nú hjól okkar upp á kerru aftan í Subaru-
inn hans Jóa með nesti bæði fyrir okkur og hjólin og lögðum af stað 
austur í Möðrudal eftir fjóstíma á föstudagskvöldi. Er við komum austur 
var kominn slatti af mannskap og tækjum á svæðið. Eitthvað var spjallað, 
spáð og spekúlerað fram eftir nóttu.

Snemma á laugardagsmorgni var ræsing. Það var ágætt veður, skýjað 
en þurrt og ekki mjög kalt. Fór það svo þannig að við Jói lentum með 
félögum úr tveimur öðrum sveitum í verkefni sem var leit að týndu göngu-
fólki upp af Víðidal eða meðfram Víðidalsá, kringum Rauðanúp niður undir 
Ófærugil og að Biskupshálsi. Þarna fengum við að þeysast um allt á vél-
fákunum og að vissu leyti kynntist maður þessum slóðum algjörlega upp 
á nýtt. Við skulum ekki gleyma því að þarna var GPS kerfið ekki til, bara 
gamli góði áttavitinn. Tetra kerfið var heldur ekki til eða hlustun upp í 
eyra, hvað þá GSM símar. Meira að segja gamla NMT farsímakerfið var 
bara ársgamalt – já það hefur ansi margt breyst síðan þá og tækninni 
fleygt fram, sem er vissulega af hinu góða. En einhvernveginn komumst 
við nú samt af, því að sjálfsögðu vorum við með þau tæki og tól sem voru 
talin best á þessum tíma. Mig minnir að loftnetin á VHF talstöðvunum hafi 
verið um 60 cm löng til dæmis. Óneitanlega reikaði hugurinn til þeirra 
hraustmenna sem glímdu við Öræfin til forna, vopnaðir ullarbrókum, sauð-
skinns skóm og broddstaf. Þeir hafa ekki alltaf verið öfundsverðir í allri 
þeirri víðáttu sem er á þessum slóðum.

Allur dagurinn fór í akstur um þetta svæði og svona í minningunni var 
þetta bara gaman. Í eitt skiptið mátti þó litlu muna að illa færi hjá mér. Þá 
keyrði ég niður aflíðandi brekku og upp hinu megin en áttaði mig allt í 
einu á því að þar var um 40 metra hengiflug beint ofan í Jökulsá á Fjöllum. 
Það slapp sem betur fer. Eftir úrlausn þriggja verkefna var dagur kominn 
að kvöldi og öllum mannskapnum stefnt í Möðrudal í mat, sem að sjálf-
sögðu smakkaðist vel eftir brauðskorpur dagsnestisins. Héldu allir að nú 
væri æfingin búin, en nei – eftir matinn kom stóra höggið. 

Tilkynnt var um jarðskjálfta í byggðinni í Reykjahlíð og allir áttu að drífa 
sig þangað. Tók nú við akstur niður í Mývatnssveit og er við komum þang-
að voru klár verkefni um allt þorp þar sem átti að hafa orðið jarðskjálfti. 
Verkefnið var að finna fólk, ýmist í rústum heimila eða flytja íbúa í fjölda-

hjálparmiðstöð í skólanum. Gekk þetta bara nokkuð vel og var frábært að 
sjá hvernig heimafólk lék með í þessu, en við fórum inn á heimili fólks að 
leita og flytja það burtu. Dagurinn endaði síðan með smá spjalli um þetta 
allt saman áður en hópurinn hélt heim á leið. 

Ég hef farið á nokkrar svona æfingar í gegnum árin og ég fullyrði að 
alltaf er þetta jafn gaman, að sjá annarra sveita tæki og tól, mannskapinn, 
vinna saman, leysa ýmis verkefni og sjá hvernig aðrir gera hlutina. Ég hvet 
alla unga björgunarsveitamenn og konur að sleppa ekki tækifæri til þess 
að fara á Landsæfingar og aðrar samæfingar. 

Ég vona að einhver hafi haft gaman af lestrinum og óska ykkur öllum 
árs og friðar. 

Ingvar Þ. Ingólfsson.

Landsæfing á Ísafirði 2011.                                (Haraldur Þór Óskarsson)

Landsæfing á Ísafirði 2011.                                (Haraldur Þór Óskarsson)
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VÍS óskar landsmönnum
gleðilegra jóla

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt
nýtt ár!
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Útköll og aðstoðarbeiðnir
30. janúar
Aðstoðarbeiðni barst vegna ökumanns í 
 Eyja fjarðar sveit sem hafði misst bíl sinn út af 
vegi við afleggjara að sumarbústað. Tveir 
félagar fóru á Dalbjörg 2 og náðu bílnum upp á 
veginn.

2. apríl
Um hádegi þennan dag, eða um 11:30, barst 
Hjálpar sveitinni Dalbjörg aðstoðarbeiðni frá 
skíðagöngufólki á Glerárdal. Um var að ræða 
sjö konur sem farið höfðu upp Glerárdalinn og 
voru á leið niður aftur þegar þær lentu í slæmu 
skyggni og treystu sér ekki lengra, en allar voru 
þær við góða heilsu. Þær sneru við í skálann 
Lamba og þrátt fyrir stopult símasamband gátu 
þær hringt til byggða og óskað eftir aðstoð til 
að komast heim á leið.

Tveir sleðamenn, Arnar og Hlynur, lögðu af 
stað á tveimur sleðum sveitarinnar um kl. 
12:30 og voru komnir í skálann um kl. 14:00. 
Þeir höfðu þá þegar farið og gert slóðir frá 
Lamba og yfir Lambárgil, þar sem komið er að 
stikaðri leið. Þeir héldu þá í skálann og ræddu 
við konurnar sem voru ferðbúnar og biðu 
að stoðar mannanna. Skyggni og veður var orðið 
gott á þessum tíma og konurnar eltu sleðaslóð-
irnar yfir gilið og héldu síðan heim á leið eftir 
stikuðu leiðinni af sjálfsdáðum. Þær voru 
komn ar til byggða um kl. 18:00.

13. apríl
Tveir félagar fóru á sleðum fram Finnastaðadal 
og drógu þaðan vélarvana sleða til byggða. 
Ferðin gekk vel og var síðan tekin sleðaæfing í 
framhaldi af verkefninu.

24. júní
Föstudaginn 24. júní um kl. 20:30 barst útkall 
vegna leitar að manni á Akureyri. Frá Dalbjörg 
fóru af stað 6 manns á tveimur bílum, auk þess 
sem einn var í svæðisstjórn. Maðurinn fannst 
rúmum sólarhring síðar.

2. júlí
Upp úr kl. 18:00 barst útkall vegna týnds 
göngu manns í Þorvaldsdal, en hann hafði tekið 

þátt í Þorvaldsdalsskokkinu þennan dag og 
villst af leið. Frá Dalbjörg tóku 8 manns þátt í 
aðgerðinni, þar af einn í svæðisstjórn. Leitin 
gekk vel og fannst maðurinn um kl. 21, heill á 
húfi.

26. júlí
Aðstoðarbeiðni barst vegna tveggja ferða-
manna sem velt höfðu bifreið sinni við um 20 
km ofan við Mýri í Bárðardal. Dalbjargarfélagar 
voru á ferð á Sprengisandi og voru því kallaðir 
til aðstoðar. Fólkið virtist ekki slasað við skoð-
un, en ekið var með þau á móts við sjúkrabíl 
sem kom frá Húsavík og flutti þau til Akureyrar.

31. júlí 
Lögreglan hafði samband við svæðisstjórn á 
svæði 11 og óskaði eftir að farið yrði til aðstoð-
ar mönnum sem höfðu fest bíl sinn í Djúpadalsá. 
Mennirnir höfðu komist sjálfir úr bílnum en 
bíllinn sat eftir í ánni. Tveir félagar Dalbjargar 
fóru á einum bíl til aðstoðar mönnunum, en 
þeir voru heilir á húfi. Bifreiðin var ökufær 
þegar búið var að ná henni upp úr ánni og allir 
komust til síns heima.

7. ágúst
Útkall barst um kl. 02:00 aðfararnótt 7. ágúst. 
Um var að ræða leit í Svarfaðardalsá þar sem 
talið var að maður hefði fallið í ána. Frá 

Dalbjörg fóru fimm félagar af stað en aðgerðin 
var afturkölluð um klukkustund eftir boðun.

27. ágúst
Aðstoðarbeiðni barst þar sem fjórir ferðamenn 
voru í vandræðum norðan við Bergvatnskvísl, 
en bíll þeirra var fastur. Tveir félagar Dalbjargar 
héldu til aðstoðar á Dalbjörg 2 um kl. 15:00 og 
komu aftur heim í hús um kl. 19.

20. -21. september
Hjálparsveitinni Dalbjörg barst útkall um kl. 
20:00 þann 20. september, ásamt öðrum sveit-
um alls staðar af landinu. Boðunin var vegna 
leitar að manni á Patreksfirði, en hans hafði þá 
verið leitað þann sama dag án árangurs og þörf 
á frekari liðsauka frá fleiri björgunarsveitum. 
Frá Dalbjörg héldu sjö félagar af stað á tveimur 
bílum. Farið var af stað um kl. 23:00 og tóku 
félagar þátt í leitinni næsta morgun ásamt 
 fjöl mörgum öðrum leitarmönnum. Maðurinn 
fannst þann sama dag.

29. október
Þennan dag valt svokallaður Buggy bíll ofan 
Laugalands í Eyjafjarðarsveit með ökumann 
innanborðs. Óskað var eftir aðstoð og fóru 
fimm félagar á staðinn á báðum bílum sveitar-
innar. Ökumaðurinn hlaut einhver meiðsli af 
byltunni. Honum var komið til aðstoðar og 

Ingi á hlaupum.                         (Haraldur Þór Óskarsson)

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt

nýtt ár!
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hann fluttur á slysadeild Sjúkrahússins á Akur-
eyri á öðrum bíl sveitarinnar til aðhlynningar.

3. nóvember
Rétt um hádegi þennan dag fékk Dalbjörg 
útkallsbeiðni vegna fimm göngumanna í vand-
ræðum, en þeir höfðu sent boð með neyðar-
sendi. Fjórir félagar sveitarinnar fóru af stað til 
aðstoðar. Úr varð að þyrla Land helgisgæslunnar 
sótti fólkið, en félagar Dalbjargar luku þó verk-
efninu með því að sækja bílinn og flytja hann á 
lögreglustöð.

5. nóvember
Þennan dag barst Dalbjörg beiðni um að 
göngumönnum yrði ekið á Hólafjall vegna eftir-
leitar á sauðfé og fór einn félagi á verkefnið á 
Dalbjörg 1.

6. nóvember
Tvö útköll bárust þennan dag. Annars vegar 
kom útkall vegna tveggja veiðimanna sem 
saknað var á Snæfellsnesi. Sú aðgerð var mjög 
umfangsmikill og höfðu verið kallaðar til björg-
unarsveitir af öllu landinu til leitar þegar 
mennirnir höfðu verið týndir frá því deginum 
áður. Mennirnir fundust heilir á húfi sama dag.

Ekki var unnt að senda félaga vestur til 
leitar, en hins vegar barst annað útkall um kl. 
18:30 vegna manns sem hafði lent í sjálfheldu 
við fossinn Míganda í Gunnólfsvíkurfjalli við 
eftirleit á sauðfé. Dalbjörg sendi þá fimm 
manns til aðstoðar í Gunnólfsvíkurfjall og héldu 
þeir af stað um kl. 20:30. Í þessa aðgerð voru 
einnig kallaðar til sveitir af fleiri svæðum, þar 
sem fjöldinn allur af björgunarsveitarfólki var 
við leit á Snæfellsnesi og því þörf á meiri mann-

skap. Notast þurfti við fjallabjörgunarbúnað til 
þess að koma manninum niður af fjallinu þar 
sem fjallið var snarbratt og aðstæður erfiðar. 
Aðgerðin gekk vel þrátt fyrir það og komust 
allir til síns heima heilu og höldnu. Félagar 
Dalbjargar voru komnir heim í hús um kl. 10 
morguninn eftir.

18.-20. nóvember
Um kl. 21 föstudaginn 18. nóvember barst 
Hjálparsveitinni Dalbjörg útkall vegna leitar á 
Héraði. Um var að ræða rjúpnaskyttu sem orðið 
hafði viðskila við félaga sína þann sama dag og 
ekkert hafði spurst til hans. Átta félagar fóru til 
leitar frá Hjálparsveitinni Dalbjörg og lögðu af 
stað um kl. 22 á föstudagskvöld en komu til 
baka seinnipart laugardags eftir að hafa tekið 
þátt í leitinni. Leitin hafði þá ekki borið árang-
ur. Á sunnudagsmorgni var maðurinn enn 
ófundinn og fóru fjórir félagar frá Dalbjörg enn 
til leitar um kl. 7 að morgni sunnudagsins. Á 
leið þeirra austur bárust þær góðu fréttir að 
maðurinn hafði fundist heill á húfi. Þessi aðgerð 
var mjög umfangsmikil, en kallaðar voru til 
sveitir af öllu landinu til leitar.

22. nóvember
Þennan dag barst björgunarsveitum við 
Eyjafjörð útkall vegna leitar að manni sem var 
saknað og óskað eftir að grennslast væri fyrir 
um hann á Akureyri og í nágrenni bæjarins. Sex 
félagar sveitarinnar fóru til leitar á þremur 
bílum sveitarinnar ásamt því að einn var í 
svæðisstjórn. Eftir nokkra leit fannst bíll manns-
ins og maðurinn einnig.

Frá Hálendisvaktinni 2012, ferðamanni komið til aðstoðar.                      (Haraldur Þór Óskarsson)

Sendum Eyfirðingum okkar bestu jóla- og nýárskveðjur

með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða

Starfsfólk Norðurorku

Es. farið varlega með flugelda og blys um áramótin
Vatnsveita - Rafveita - Hitaveita - Fráveita
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FLUGELDAMARKAÐURINN
HRAFNAGILSSKÓLA

AFGREIÐSLUTÍMI:

28. desember kl. 13-22 

29-30. desember kl. 10-22 

31. desember kl. 9-16

5. janúar kl. 19-21

Flugeldasími: 863 1271
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DALBJÖRG
Hjálparsveitin
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Haustferð Dalbjargar 2016
Haustferðin er orðin fastur punktur í starfinu 
okkar. Í þessum ferðum gefst okkur kostur á að 
kynnast betur innbyrðis og hrista hópinn saman 
fyrir starf vetrarins. Einnig kynnumst við því 
umhverfi sem við ferðumst á og haustferðin í ár 
var engin undantekning, en hún var farin dag-
ana 21.-23. október. Við hittumst í Dalborg 
seinnipart föstudags og fórum af stað 16 
manns á sex bílum. Við fórum sem leið lá upp 
úr Eyjafjarðardalnum inn á Dragaleið og þaðan 
inn á Sprengisand og í Versali.

Við gistum í Versölum báðar næturnar og 
var það mjög fínt. Þegar búið var að finna öll 
vasaljós og höfuðljós og ná að kveikja á gasinu 
til að hita upp kjúklingapasta handa hópnum 
þá var setið við kertaljós og spjallað fram á 
kvöld. Á laugardeginum keyrðum við yfir Þóris-
ós og renndum síðan svokallaða Mánaleið 
niður í Veiðivötn og Landmannalaugar, en 
þang að var undirrituð til dæmis að koma í 
fyrsta skiptið. Veðrið var frekar grátt, þoka og 
rigning en samt mjög fallegt í Landmannalaugum 
og gaman að koma þangað. Einnig fórum við 
og skoðuðum Landmannahelli og stilltum að 
sjálfsögðu upp í hópmynd.

Á leiðinni til baka komum við við á Há lendis-
miðstöðinni í Hrauneyjum og fengum okkur 
kaffi áður en haldið var aftur í Versali. Þegar í 
Versali var komið þá hófumst við handa við að 

grilla og græja kvöldmat, en það er orðin hálf-
gerð hefð í þessum ferðum að grilla lambalæri 
og kartöflur og hafa með því ferskt salat og 
pipar ostasósu. Það er hægur vandi að galdra 
fram góða máltíð á fjöllum þegar allir hjálpast 
að. Laugardagskvöldið var auðvitað jafn nota-
legt og föstudagskvöldið, spilað og spjallað við 
kertaljós fram á kvöld.

Á heimleiðinni keyrðum við Sprengi sand og 
skoðuðum meðal annars Hágöngulón og 
keyrðum upp að Kistuöldu og skoðuðum kross 
sem Ferðaklúbburinn 4x4 reisti þar árið 2010 til 

minningar um ferðafrelsi á Íslandi, þegar bann-
að var að keyra um Vonarskarð. Einnig komum 
við við í Nýjadal og þaðan keyrð um við uppá 
Fjórðungsölduna sem var mjög gaman og flott 
útsýni þar uppi.

Við komum svo heim þreytt en sæl eftir 
góða ferð á sunnudagskvöldinu. Það verður að 
segjast að veðrið lék ekki beint við okkur í 
þessari ferð og var rigning og þoka eða lágskýj-
að allan tímann, en allir skemmtu sér mjög vel. 
Takk fyrir skemmtilega ferð félagar.

Guðlaug Sigríður Tryggvadóttir ( Gulla )

Bestu óskir um 

gleðileg jól
og farsælt  nýtt ár

Ó›insnes 2
Sími 460 4800

Bestu óskir um  gleðileg jól og farsælt nýtt ár

Hópurinn í Landmannahelli.              (Guðlaug Sigríður Tryggvadóttir)

Úr haustferð 2015.                         (Haraldur Þór Óskarsson)
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Frostagötu 4 C  603 Akureyri

Símar: 461-5232 / 892-5232 /865-8114 / 

865-2425 (vaktsími allan sólarhringinn) 

email  thrif@thrif.is / www.thrif.is

Öll þrif
fyrir fyrirtæki, stofnanir og heimili

Allar vörur til ræstinga, áhöld,

hreinsiefni, pappír og plast

 

Óskum starfsmönnum okkar og viðskiptavinum
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári
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Opið virka daga frá kl. 7–18
Um helgar kl. 7–16

Óskum viðskiptavinum okkar gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Jólakveðjur – Starfsfólk Bakarísins við Brúna

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt  nýtt ár

Hópslysaæfing á svæði 11
Þann 30. apríl 2016 var haldin hópslysaæfing að 
frumkvæði Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra 
og Almannavarnarnefndar Eyjafjarðar. Að 
æfingunni komu þátttakendur frá öllum við-
bragðsaðilum á svæðinu, þ.e. almannavörnum, 
lögreglunni, björgunarsveitum á svæði 11, lands- 
og svæðisstjórn, Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk), 
ISAVIA, Landhelgisgæslunni, Rauða krossinum og 
slökkviliði og sjúkraflutningum. Í heildina voru 
það liðlega 170 manns sem komu að æfingunni, 
þar af 41 í hlutverki sjúklinga.

Slysavettvangurinn var við brúna yfir Þverá ytri 
í Eyjafjarðarsveit þar sem hópferðabíll og þrír aðrir 
bílar höfðu lent í árekstri og hafnað utan vegar. 
Einn bíllinn staðnæmdist á brúarrekkverkinu með 
tvo farþega innanborðs. Annar bíllinn endaði hinu 
megin vegar með einum farþega þar sem kviknaði 
í bílnum. Sá þriðji hafnaði ofan í gilinu á hvolfi, í 
honum var einn maður. Hópferðabíllinn endaði 
einnig ofan í gilinu á hliðinni með 37 farþega 
innanborðs.

Það lá því nokkuð ljóst fyrir að þarna var um 
stórslys að ræða en þrjú ár eru liðin síðan við-
brögð við slíkum atburði hafa verið æfð sérstak-
lega á okkar svæði, það var í byrjun maí 2013 
þegar haldin var flugslysaæfing á vegum ISAVIA. 
Með auknum ferðamannastraumi til lands ins 
aukast líkurnar á að slys sem þetta eigi sér stað 
og því full þörf á æfingu sem þessari.

Við hópslys er búið að ákveða hvaða hlutverk 
hver viðbragðsaðili hefur. Þrjú sjúkratjöld voru 
reist á staðnum og var Rauði krossinn ásamt 
bráðateymi frá SAk með fólk í hverju þeirra. Á 
meðan lögreglan sá um umferðarlokanir sá 
slökkviliðið um að ná fólki úr farartækjunum sem 
og að slökkva elda sem loguðu. Björgunarsveitirnar 
sáu um að bera fólk í sjúkra tjöldin þar sem ástand 

Hluti hóps Dalbjargar á æfingunni.                       (Ólafur Larsen Þórðarson)

Hluti hópsins á æfingunni; Þór, Freydís, Ólína, Jóhann, Jonni, Bjarney, Aðalsteinn, Íris og Friðrik.   (Sunna Axelsdóttir)
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Gæða áburður
á góðu verði

www.buvis.is
Ve r i ð  v e l k o m i n  á  v e f s í ð u  o k k a r

ÁBURÐUR

þeirra var metið ásamt því að sinna öðrum til-
fallandi verkefnum s.s. að fínleita nánasta 
umhverfi. 

Þegar hópslys verða eru sjúklingar flokkaðir í 
fjóra flokka með litakóða eftir alvarleika áverk-
anna. Flokkarnir eru: 

Grænn - lítilsháttar eymsli
Gulur - alvarlega slasaður
Rauður - lífshættulegt ástand
Svartur - látinn
Allir hinna slösuðu voru fluttir á Sjúkrahúsið á 

Akureyri en í þessu tilviki slösuðust mun fleiri 
lífshættulega en SAk getur annað og því er brugð-
ið á það ráð að nota húsnæði sem hentar hverju 
sinni sem bráðabirgða hjúkrunaraðstaða fyrir þá 
minna slösuðu. Í þessu tilviki var það húsnæði 
Verkmenntaskólans á Akureyri sem var notað.

Æfing sem þessi er öllum holl sem að henni 
koma. Þá reynir á hvort starfshættir allra við-
bragðsaðila séu eins og lagt er upp með og hvort 
tækni og búnaður sem treyst er á að virki sem 
skyldi. Það sem betur má fara er skráð og í fram-
haldinu eru gerðar ráðstafanir til að bæta úr því 
sem ástæða þykir til. Það eykur líkurnar á að við-
brögðin verði rétt og örugg þegar á reynir. Fólk 
áttar sig betur á því hvaða hlutverki það hefur að 
gegna og hvernig skuli bera sig að við svona 
aðstæður. Góð og almenn þátttaka var hjá okkar 
fólki sem hafði bæði gagn og gaman af en um 16 
manns frá sveitinni tóku þátt. Nýliðar í Dalbjörg 
fengu að taka þátt í æfingunni og öðluðust þar 
dýrmæta reynslu.

Friðrik Karlsson og Jón Ólafur  

Hluti vettvangs.                        (Ólafur Larsen Þórðarson)

Félagar við flutning slasaðra. (Ólafur Larsen Þórðarson)Stefán og Aðalsteinn í verkefni.      (Sunna Axelsdóttir)
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Hálendisvaktin 2016
Nú í sumar fóru meðlimir Dalbjargar af stað í 
sína elleftu hálendisvakt og að venju var til-
hlökkunin mikil. Lagt var af stað þann 17. júlí, 

fjórir félagar á tveimur bílum, en ferðinni var 
heitið inn að Öskju þar sem bækistöð okkar yrði 
næstu daga. Markmið okkar var að vera fyrsta 

viðbragð ef eitthvað kæmi uppá og veita ferða-
löngum á okkar svæði bæði fræðslu og leið-
beiningar. 

Bestu óskir um 

gleðileg jól
og farsælt  nýtt ár

Bestu óskir um
gleðileg jól

og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin

á liðnu ári.

w w w. g r e i f i n n . i s   |   S í m i :  4 6 0  1 6 0 0

Jóhann leiðbeinir ferðamanni.                          (Haraldur Þór Óskarsson)

Rakað yfir hjólför utan vega.
 (Haraldur Þór Óskarsson
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Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt nýtt ár

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt  nýtt ár

STEYPUSÖGUN NORÐURLANDSSTEYPUSÖGUN NORÐURLANDS
Sími 864 2530

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt  nýtt ár

Vikan var reyndar með rólegra móti, en við 
vorum reglulega á ferðinni. Við töluðum meðal 
annars við göngufólk og buðum því til dæmis 
að bæta á vatnsflöskur sem það hafði meðferð-
is en á þessu svæði eru margar leiðir sem erfitt 
getur verið að nálgast ferskvatn. Nokkrar 
aðstoðarbeiðnir komu um bíla í vandræðum en 
voru þau öll tengd bilunum eða tjóni. Árnar á 
svæðinu voru ekki til vandræða og jarðvegur 
almennt orðin þurr og var því ekkert um fasta 
bíla. Þrátt fyrir góðar aðstæður á vegum var 
frekar mikið um utanvegaakstur á svæðinu og 
buðumst við til að taka þátt í að raka yfir förin, 
en vanalega sinna landverðir á vegum Vatna-
jökulsþjóðgarðs þessu verkefni. Eitt kvöldið 
kom til okkar maður með snúinn ökkla og var 

hann mjög bólginn þar sem hann sneri sig um 
morguninn og hafði gengið þó nokkuð eftir 
það. Fékk hann aðhlynningu og ráðleggingar 
um framhaldið og fór hann með bíl til byggða 
daginn eftir. 

Eins og sjá má af þessari stuttu samantekt 
eru verkefnin fjölbreytt og skemmtileg. Há -
lendis vakt Slysavarnafélagsins Landsbjargar er 
mikilvægt verkefni þar sem þátttakendur að-
stoða og leiðbeina þúsundum ferðamanna á 
hverju einasta sumri og hefur fyrir löngu sann-
að gildi sitt.

Haraldur Þór Óskarsson
Jóhann Jóhannesson

Viðgerðir í fullum gangi.        (Haraldur Þór Óskarsson)

Dalbjörg 1 og 2 á ferðinni.                         (Haraldur Þór Óskarsson)
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Bestu óskir um 

gleðileg jól 
og farsælt nýtt ár Silva hráfæði ehf

Syðra Laugalandi efra
Eyjafjarðarsveit

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt nýtt ár

www.velfang.is

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt nýtt ár

Námskeið
Félagar Dalbjargar sóttu fjölmörg námskeið á 
árinu og erum við samkvæmt tölum frá 
Björgunarskólanum sem kynntar voru á fundi á 
Akureyri í mars, einna iðnasta sveitin við að 
halda námskeið, endurmennta fólkið okkar og 
sækja námskeið hjá okkar nágrannasveitum. 
Þetta er afar ánægjulegt að vita, þar sem við 
höfum undanfarin ár lagt mikla áherslu á 
menntun okkar björgunarfólks og greinilegt að 
það er að skila sér.

Allnokkur námskeið voru haldin hjá okkur á 
árinu, auk þess sem félagar eru duglegir að 

sækja námskeið hjá nærliggjandi sveitum og 
nýta sér fjarnámskerfið. Félagar þurfa að upp-
fylla ákveðin skilyrði, s.s. ljúka ákveðnum nám-
skeiðum til þess að komast á útkallslista hjá 
okkur, enda er nauðsynlegt að björgunarfólk 
fái rétta þjálfun til þess að takast á við hinar 
ýmsu aðstæður í útköllum og aðstoðarbeiðn-
um.

Annar meðlima Dalbjargar í svæðisstjórn á 
svæði 11 sótti námskeið í aðgerðastjórnun á 
Hólum í Hjaltadal 19.-24. janúar. Vélsleðamaður 
1 var haldið á Grenivík 31. janúar og sóttu það 

þrír félagar. Fjallamennska 1 var haldið helgina 
12.-14. febrúar, leiðbeinandi var Rakel Ósk 
Snorradóttir og tóku fimm Dalbjargarfélagar 
það námskeið. Snjóflóð 1 og 2 var haldið dag-
ana 26.-29. febrúar og fóru þangað nokkrir 
félagar, auk þess sem formaðurinn okkar, 
Kristján Hermann Tryggvason, var leiðbeinandi 
ásamt Antoni Berg Carrasco frá Súlum. Einn 
félagi ásamt leitarhundi stóðust C-próf í snjó-
flóðaleit í mars. 

Vélsleðamaður 2 var haldið á Akureyri 
8.-10. apríl og héldu þangað tveir félagar. 

Fyrsta hjálp 1 í Dalborg, Ólína og Jonni.                                            (Stefán Magnús Jónsson)
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Nám  skeiðið Ferðamennska og rötun var einnig 
haldið 8.-10. apríl og sóttu það fjórir félagar. 
Straumvatnsbjörgun 1 var haldið hjá okkur 20.-
22. maí og sóttu það þrír félagar, auk félaga frá 
öðrum sveitum í kring. Þann 16. júní fóru 
nokkrir félagar á námskeið vegna Hálendis-
vaktarinnar. Leitartækni var haldið á Dalvík 
2.-4. september og sóttu tveir félagar frá okkur 
það námskeið. Sex félagar fóru á námskeiðið 
Fyrstu hjálp 1 sem var haldið hjá okkur dagana 
16.-18. september. Einn félagi sótti straum-
vatnsbjörgun 1 og 2 sem haldið var í lok sept-
ember. 

Einn félagi, Stefán Magnús Jónsson, fór á 
Wilderness EMT námskeið í Reykjavík í nóvem-
ber, en það er vikulangt námskeið. Hlaut hann 
með því réttindi til að nota sérstakar vinnu reglur 
Landlæknis við sjúkraflutningar í óbyggðum. Stefán á Wilderness EMT námskeiði.      (Stefán Magnús Jónsson)

Ragnar Ágúst á námskeiðinu Fjallamennska 1. 
(Guðlaug Sigríður Tryggvadóttir) Kátur snjóflóðaleiðbeinandi.       (Jóhann Jóhannesson)

Ragnar Ágúst og Davíð Almar á Fjallamennsku 1.
(Guðlaug Sigríður Tryggvadóttir)
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Molar
Viðburðir
Einn félagi sveitarinnar ásamt hundi tóku þátt í 
snjóflóðaleitaræfingum dagana 7. febrúar og 3. 
apríl. Á seinni æfingunni léku meðlimir ung-
lingadeildarinnar einnig sjúklinga. Þann 13. 
febrúar var haldin snjóflóðaæfing í Hlíðarfjalli 
með viðbragðsaðilum á svæði 11 og fóru þrír 
félagar á þá æfingu. 

Æfingaferðir voru nokkrar þetta árið bæði á 
bílum og sleðum, til dæmis var ein farin þann 
16. janúar. Þá var farið í heimsókn á Ólafsfjörð 
og Siglufjörð 18. febrúar til að skoða tæki sveit-
anna þar. 

Páskagangan okkar árlega var að venju á 
föstudaginn langa, þann 25. mars. Ung linga-
deildin Bangsar sá um bakstur ofan í göngufólk-
ið eins og undanfarin ár.

Hópslysaæfing var á svæði 11 þann 30. 
apríl, en um hana er fjallað annars staðar í 
blað inu. Í tengslum við æfinguna sóttu svæðis-
stjórnarmenn fundi og einnig sóttu aðrir félagar 
æfingu í bráðaflokkun. Meðlimir unglingadeild-

ar innar léku sjúklinga og mættu á fundi vegna 
þess.

Sumargleði var haldin þann 13. júlí og 
skemmtu allir sér vel sem þangað mættu.

Sumarhátíð var að venju á Melgerðismelum 
á sumardaginn fyrsta, þann 21. apríl og voru 
tækin okkar þar til sýnis.

Litlu-jólin voru síðan haldin þann 3. desem-
ber í Funaborg og tókust með mjög vel. Þátt-
takan var með besta móti og allir nutu matar-
ins, sem var að sjálfsögðu íslenskt lambakjöt.

Fjáraflanir
Flugeldasalan var að venju í Hrafnagilsskóla og 
gekk hún vel að vanda. 

Handverkshátíðin var haldin í Hrafna gils-
skóla dagana 4.-7. ágúst, en undirbúningur 
Dal bjargarfélaga hófst líkt og fyrri ár mun fyrr 
við uppsetningu skilta, tjalda, sýningarkerfis 
o.fl. Við sáum einnig um sjúkragæslu á opn-
unartíma hátíðarinnar og unnum ásamt fleirum 

í grillveislunni, sem nú var haldin á föstudags-
kvöldi. Þegar hátíðinni lauk voru tjöld og sýn-
ingarkerfi tekin niður og gengið frá svæðinu. 

Þá sinntu félagar gæslu á þorrablóti í 
Eyjafjarðarsveit þann 30. janúar og á tjald-
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Bestu óskir um 

gleðileg jól
og farsælt  nýtt ár

Snjóflóðaæfing í Hlíðarfjalli 13. febrúar 2016.
 (Hreiðar Fannar Víðisson)

Ferð í Laugarfell, apríl 2016.
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Bestu óskir um 

gleðileg jól 
og farsælt nýtt ár

Dalbjörg þakkar veittan stuðning

Óseyri 4 - Sími 462 7799

BÍLVIRKNI ehf.
Goðanesi 8-10

svæðinu við Hrafnagilsskóla á Bíladögum 15.-
19. júní.

Fundir, ráðstefnur o.fl.
Aðalfundur Hjálparsveitarinnar Dalbjargar var 
haldinn þann 21. apríl í Dalborg. Stjórnarmenn 
eftir fundinn voru eftirfarandi: Kristján Hermann 
Tryggvason, formaður, Ingvar Þ. Ingólfsson, 
varaformaður, Sunna Axelsdóttir, ritari, 
Jó hannes Jakobsson, gjaldkeri og Stefán 
Magnús Jónsson, meðstjórnandi. Einnig var 
skipað í húsnefnd, en í henni eru Haraldur Þór 
Óskarsson, Friðrik Karlsson, Jóhann Jóhannes-
son og Davíð Víðisson.

Almennir fundir voru 11 talsins og stjórnar-
fundir einnig. Aðrir fundir voru haldnir eftir 
þörf um, s.s. í sleðahóp, tækjahóp og fjalla-
björgunarhóp, auk þess sem haldin voru vinnu-
kvöld eftir því sem þörf var á, hvort sem var í 
flokkunum eða almenn vinnukvöld. Sérstaklega 
voru mörg vinnukvöld haldin í sleðaflokk til 
þess að græja nýju sleðana og nýjan sleðabíl. 
Fundur um námskeiðsmál o.fl. var haldinn á 
Akureyri þann 15. mars og sóttu hann tveir 
stjórnarmenn. Formannafundur var þann 16. 
apríl á Egilsstöðum og fór Kristján á hann. 
Fundur vegna hálendisvaktar var haldinn 18. 
maí í Dalborg. Fulltrúaráðsfundur var haldinn í 
Reykjavík þann 19. nóvember og fóru Kristján 
og Ingi á þann fund. Þá sóttu tveir félagar, Ingi 

og Jóhannes, einnig fundi svæðisstjórnar á 
svæði 11 auk þess sem þeir fóru á ráðstefnu í 
aðgerðastjórnun á Reykjum í Hrútafirði í febrú-
ar. Sérstakur fatafundur var haldinn á Akureyri 
þann 30. september. Unglingadeildin Bangsar 
fundaði aðra hverja viku frá nóvember og fram 
á vor  og hófu svo leikinn á ný um haustið. 
Umsjónarmenn unglingadeildar sóttu Lands-
fund umsjónarmanna unglingadeilda á Akureyri 
23.-25. september.

Ráðstefnan Björgun 2016 var haldin dag-
ana 14.-16. október í Hörpu og fóru þangað 
fáeinir félagar.

Slysavarnir
Hin árlega reykskynjarayfirferð og sala Neyðar-
kallsins var dagana 3.-6. nóvember. Að þessu 
sinni var Neyðarkallinn „óveðurskall“. Við 
feng um góðar móttökur frá okkar sveitungum 
eins og endranær. 

Farið var með endurskinsmerki í Hrafna gils-
skóla og leikskólann Krummakot eins og 
undanfarin ár, enda nauðsynlegt að allir beri 
endurskinsmerki í skammdeginu.

Þá fóru nokkrir félagar frá okkur í Há lendis-
vakt Slysavarnafélagsins Landsbjargar, en um-
fjöllun er um þá ferð annars staðar í blaðinu.

Æfingaferð á Glerárdal, nýju sleðarnir við Harðarvörðu á Hlíðarfjalli.            (Bjarki Jóhannsson)
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Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.


