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Björgunarleikar 2019
Föstudaginn 17. maí lögðu af stað í 
leiðangur sex sveitungar. Leiðin lá 
austur á Egilsstaði þar sem fram fóru 
Björgunarleikar SL í sól og blíðu en 
eru þeir haldnir annað hvert ár sam-
hliða Landsþinginu. Á föstudagskvöld- 
inu var grill og lopapeysustemning en 
á laugardeginum fóru sjálfir leikarnir 
fram. Að þeim loknum var árshátíð SL 
haldin í íþróttahúsinu á Egilsstöðum. 
Heljarinnar balli var slegið upp og 
skemmtum við okkur fram á nótt.  
Á sunnudeginum héldum við heim á 
leið, þreytt en afar sátt með helgina.

Liðið okkar sem heitir af augljósum 
ástæðum „Made in Sveitin“ saman stóð af 
Bubba formanni, Bjarka leikfélaga Bubba, 
Jóni stóra og Sunnu litlu, Elmari uppgjafar-
bónda og Eydísi systur hans sem vinnur 
hann í sjómann. Björgunarsveitin Hérað á 
Egilsstöðum var búin að undirbúa sex skipu- 
lagðar þrautir yfir daginn. Þær samanstóðu 
meðal annars af því að skipta um dekk á 
jeppa á sem stystum tíma, lyfta upp vöru-
brettum með óhefðbundnum búnaði þar 
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Made in Sveitin á góðri stund.

Made in Sveitin og Dívur í skemmtilegu verkefni.

Stórskemmtilegt kajakverkefni á Urriðavatni.

Eydís og Sunna massa bekkpressuverkefnið.
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sem var vatnsglas á toppnum sem ekki mátti 
sullast úr og í einni þrautinni áttum við svo 
að draga fjórhjól upp brekku þar sem nota 
þurfti fjallamennskuhæfileika. Ein þrautin 
snerist um að róa á kajak út á Urriðavatn 
þar sem skipta átti yfir í annan kajak sem 
fastur var þar við bauju og róa á honum til 
baka. Auka stig fengust fyrir að fara alveg í 
kaf, sem við gerðum að sjálfsögðu. Ískalt en 
allt fyrir stigin! Til gamans má geta að Made 
in Sveitin var með besta árangurinn í þeirri 
grein. Einnig voru þrautir sem tengjast starf-

inu minna eins og að baka vöfflur, sem er 
engu að síður mikilvægt - ég meina hver vill 
ekki heitar vöfflur og kakó upp í skála eftir 
langan kaldan dag á fjöllum…?

Á milli þess sem við vorum að etja kappi í 
skipulögðu þrautunum var instagram leikur í 
gangi. Þá áttum við að taka myndir eða 
myndbönd af okkur gera ýmislegt skemmti-
legt og setja á instagram síðu liðsins (Made-
InSveitin fyrir áhugasama instagrammara). 
Þessar þrautir voru fjölbreyttar og skemmti-
legar og voru allt frá því í að taka liðsfélaga í 

bekkpressu, fara í köngulóarkapplaup við 
annað lið eða stoppa hjólreiðamann og fara 
yfir öryggisatriðin yfir í að drekka hrátt egg 
og borða prins póló, svona svo fátt eitt sé 
nefnt.

Alls kepptu 18 lið, víðs vegar af landinu, 
á þessum leikum og varð liðið okkar, Made 
in Sveitin í þriðja sæti. Við erum að sjálf-
sögðu himinsæl með þann árangur og erum 
full tilhlökkunar fyrir næstu leika.

Eydís Sigurgeirsdóttir

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

Fjallabjörgunarverkefni.

Made in Sveitin og Dívur frá Súlum á Akureyri. Sigurliðin á sviði.
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Útköll og aðstoðarbeiðnir
17. febrúar
Þennan dag fóru sex félagar Dalbjargar til 
aðstoðar vegna bíls sem sækja þurfti upp á 
Eyvindarstaðaheiði. 

25. febrúar
Athugað var með tvo göngumenn sem sáust 
innarlega í Eyjafirði þennan dag, til að vara 
þá við slæmri veðurspá. Farið var inn að 
Vatnahjalla og Saurbæjarhreppur innri leit-
aður, en ekkert fannst. Fjórir félagar tóku 
þátt í aðgerðinni.

8. mars
Félagi frá Dalbjörg var í svæðisstjórn í þess- 
ari aðgerð þar sem slasaður sleðamaður var 
aðstoðaður á Reykjaheiði. 

13. mars
Útkall á Eyjafjarðardal við Fremri-Stranga-
læk. Um var að ræða tvo menn sem hugðust 
ganga á gönguskíðum yfir hálendið og hófu 
ferðina hjá Hólsgerði. Annar aðilinn lenti í 
snjóflóði þegar þeir voru komnir nokkuð 
áleiðis inn Eyjafjarðardalinn og óskuðu 
mennirnir því eftir aðstoð við að komast til 
byggða. Átta manns tóku þátt í aðgerðinni, 
auk eins í svæðisstjórn.

15. mars 
Óskað eftir aðstoð vegna skíðamanns sem 
kenndi sér meins í kviði og var staddur í 11 
manna hóp í Laugafelli. Farið var upp Skaga-
fjörð á Dalbjörg 1 og 2 til aðstoðar. Var 
maðurinn og kona hans sótt og farið með 

þau í Hótel Varmahlíð. Fjórir félagar tóku 
þátt í aðgerðinni.

16. mars
Aðstoðarbeiðni barst frá jeppamönnum sem 
staddir voru við Litla-Kot á Nýjabæjarfjalli á 
biluðum bíl. Sleðamenn fóru af stað á Dal-
björg 6 og 7 og komu varahlutum til mann- 
anna. 
30. mars
Útkall barst vegna vélsleðaslyss í Flateyj-
ardal. Tveir félagar fóru til aðstoðar á einka-
bíl og einn var í svæðisstjórn.

2. apríl
Útkall barst vegna leitar að erlendum ferða-
manni sem staddur var í vondu veðri á Sig-
túnafjalli, en hann hafði ætlað að ganga 
suður yfir hálendið. Göngu- og sleðamenn 
voru sendir af stað til leitar. Dalbjörg 1 og 2 
fóru Garðsárdal en var snúið við. Dalbjörg 4, 

Veðrið leikur ekki alltaf við okkur í útköllum.Snædís Lind bílstjóri, leiðangur til að taka GPS punkta af gömlu Eyfirðingaleið.

 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 



5

6 og 7 fóru á Kerhólsöxl ásamt þremur sleð-
um frá Dalvík og einum frá Tindi, Ólafsfirði. 
Leitað var við Sandárgil og síðar á Sig-
túnafjalli þar sem maðurinn fannst heill á 
húfi í tjaldi sínu. Átta manns tóku þátt í 
aðgerðinni frá Dalbjörg auk eins í svæðis-
stjórn.

6. apríl
Fjórir félagar fóru í leiðangur upp úr Skaga-
firði á Dalbjörg 1 og 2, til að taka GPS 
punkta af vörðum á gömlu Eyfirðingaleið, 
frá Jökulsá í Bergland. Farið var heim um 
Kerhólsöxl.

9. apríl
Aðstoðarbeiðni barst vegna bilaðs sleða í 
Skjóldal. Tveir félagar fóru til aðstoðar á Dal-
björg 6 og 7 með verkfæri og varahluti með-
ferðis. 

12. júní
Hjálparlið Dalbjargar bjó sig af stað vegna 
aðstoðarbeiðni frá Slökkviliðinu á Akureyri 
vegna elds í íbúðarhúsi á Eyvindarstöðum. 
Ekki kom til þess að aðstoðar sveitarinnar 
væri þörf.

18. ágúst
Útkall vegna sjóslyss á Siglufirði. Aðgerðin 
var afturkölluð áður en hópar Dalbjargar 
komust á staðinn.

11. október
Björgunarsveitir á svæðinu voru fengnar til 
leitar að manni á og við Akureyri. Átta 
manns frá Dalbjörg sinntu þessu útkalli 
ásamt einum í svæðisstjórn. 

13. október
Óskað var aðstoðar við að ná 15 hrossum 
sem stödd voru í Stóra-Stallagili norður undir 
Ytri Súlum. Fóru þrír göngumenn ásamt bíl-

stjóra í verkið og einnig þrír af eigendum 
hrossanna. Hrossin fundust og farið var með 
þau niður að gömlu öskuhaugum. Einnig 
aðstoðuðu hjólamenn frá Tý, Svalbarðseyri 
við verkið. 

10.-11. desember
Óveðursútköll á svæðinu. Fjölmargir félagar 
tóku þátt í ýmiss konar aðstoðarbeiðnum og 
útköllum þessa daga vegna óveðurs sem 
gekk yfir landið. Meðal verkefna voru fólks-
flutningar og aðstoð vegna rafmagnsleysis á 
hluta svæðisins. Einnig var aðstoðað við að 
hreinsa ísingu af rafmagnslínum, ferja búnað 
og fleira. 

28-31 – Útkall á Sigtúnafjall. 

Aðstoðarbeiðni vegna bilaðs sleða á Skjóldal.

Útkall á Eyjafjarðardal 13. mars
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11.-13. desember
Björgunarsveitir af öllu landinu tóku þátt í 
útkalli sem boðað var vegna drengs sem féll 
í krapaflóð í Núpá í Sölvadal, Eyjafjarðarsveit. 
Um var að ræða sérhæfða aðgerð þar sem 
að komu straumvatnsbjörgunarmenn, sér-
hæft leitarlið, þyrla Landhelgisgæslunnar og 
fleiri bjargir. Þá aðstoðuðu heimamenn við 
snjómokstur, flutninga og leiðarlýsingar við 
skipulagningu aðgerðarinnar ásamt því að 
sjá um mat og aðstöðu fyrir björgunarfólk 
ásamt teymi frá Rauða krossinum. Dreng-
urinn fannst látinn eftir hádegi þann 13. 
desember. Hjálparsveitin Dalbjörg vottar 
aðstandendum samúð sína.

Söfnunarsvæði bjarga að Smámunasafninu í Sólgarði 13. desember.

Rafmagnsstaurar við Hvamm í Eyjafjarðarsveit 13. desember.
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Unglingadeildin Bangsar
Unglingadeildin Bangsar var stofnuð árið 2005 og hefur 
verið starfrækt síðan. Megin tilgangur með starfseminni er 
að vekja áhuga unglinga á björgunarsveitarstörfum og 
kynna sem flesta þætti starfsins fyrir þeim.

Síðastliðinn vetur var skipt um umsjónarmenn yfir unglinga-
deildinni og tóku Ágúst Örn Víðisson og Eydís Sigurgeirsdóttir við tau-
munum af Bjarneyju Guðbjörnsdóttur. Á fyrsta fundi var Hjálparsveitin 
Dalbjörg kynnt fyrir krökkunum, farið var létt yfir starfsemi sveitarinn-
ar og tækjabúnaður skoðaður.

Reglulegir fundir voru út veturinn, margt brallað, mikið hlegið og 
síðast en ekki síst lærðu krakkarnir mikið. Við hittumst nokkru sinnum 
fyrir jólin 2018 og fór sá tími mest í að kynnast hvort öðru, starf-
seminni og búnaði. Eftir áramót var farið aðeins dýpra í nokkra þætti 

tengda björgunarstörfum. Til að mynda héldum við byrjendanámskeið 
í fyrstu hjálp þar sem krakkarnir fræddust um grunnþætti fyrstu hjálp-
ar og prufuðu að mæla lífsmörk á hvort öðru með tækjum, s.s. blóð-
þrýsting, púls og súrefnismettun. Við fórum í æfingaferð til Dalvíkur 
og unnum með unglingadeild Dalvíkinga í verkefni sem krafðist þess 
að krakkarnir lærðu á snjóflóðaýla og fleira. Þegar heim var komið 
fengu allir ís og fleira við mikla kátínu krakkanna.

Annað sem farið var létt yfir er hnútar, klifur, flutingur í börum og 
margt fleira.

Virkilega skemmtilegur hópur krakka þennan veturinn sem og 
aðra.

Ágúst Örn Víðisson

Hittingur í klifurveggnum í Súluhúsinu. Kassaklifur hjá unglingadeild.

Bústólpi ehf • fóður og áburður • Oddeyrartanga • 600 Akureyri
bustolpi@bustolpi.is • Sími 460 3350 • www.bustolpi.is

Okkar bestu óskir um

gleðileg jól og
farsælt komandi ár,

með þökk fyrir viðskiptin á árinu.
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Tækjamót Slysavarnar-
félagsins Landsbjargar 

Í þetta sinn var tækjamótið haldið 
laugardaginn 30. mars á svæði 13, á 
Austurlandi. Hjá Dalbjörg er orðin 
hefð fyrir að taka þátt í þessum við-
burði og engin undantekning var á þvi 
þetta   árið. Voru nokkur okkar svo 
spennt að lagt var í hann seint á 
fimmtudegi og stefnan tekin á Möðru-
dal. Fleiri sveitir voru með í för; Strák-
ar, Þingey og Ægir og var ætlunin  
að taka aukarúnt á föstudeginum á 
leið á tækjamótssvæðið. Sleðamenn 
og hinn Dalbjargarjeppinn ætluðu svo 
að koma austur beina leið eftir mal-
bikinu á föstudagskvöldinu. Örlögin 
gripu reyndar í taumana og Ægisbillinn 

bilaði rétt eftir brottför frá Grenivík 
og var úr leik, en Dalbjörg 1, Strákar 
og Þingey héldu áfram og gistu hjá 
Villa í Möðrudal. 

Eftir góðan morgunmat hjá Villa á föstu-
deginum var lagt í hann. Sú gula skein á 
heiðum himni og lífið gat ekki verið mikið 
betra. Við þræddum gamla þjóðveginn frá 
Möðrudal áleiðis, en beygðum svo við 
afleggjarann inn í Sænautasel. Þar má segja 
að ferðin hafi byrjað því nú þurfti að minnka 
loft í dekkjum og sumir þurftu jafnvel að 
taka vel á því. Við fórum inn með Ánavatni 
áleiðis til Brúardala, en merkilegt nokk eftir 
því sem við fórum lengra minnkaði bara 

snjórinn. Fór það svo að við fórum niður hjá 
Brú á Jökuldal, yfir í Hrafnkelsdal og 
skammt  fyrir sunnan bæinn Vaðbrekku 
beygðum við til að komast upp úr honum. 
Förinni var heitið þá leiðina inn að Kára-
hnjúkum, en ekki var búið að keyra lengi 
þegar fréttir bárust af aukahljóðum í öðrum 
Þingeyjarbílnum. 

Eftir smá vangaveltur og greiningu gegn-
um talstöð var nokkuð ljóst að framdrif væri 
brotið. Var þá ákveðið að þeir sneru við og 
héldu eftir þjóðvegi til Egilsstaða og voru þá 
aðeins Dalbjörg 1 og Strákur 2 eftir. Nú var 
slegið í fákana og við renndum sem leið lá 
inn að Desjarstíflu. Nokkur snjór var á henni 
en yfir fórum við og að Kárahnjúkastíflunni 

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt

nýtt ár!

www.velfang.is

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt nýtt ár

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt  nýtt ár

STEYPUSÖGUN NORÐURLANDS
Sími 864 2530

Snædís, Davíð, Ragnar Ágúst og Hreiðar á Tækjamóti.
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sjálfri. Eftir skoðunarferð  var farið til baka, 
haldið upp með Hálslóni og förinni heitið inn 
að Sauðakofa. Gekk það ljómandi og eftir 
stutt stopp þar var stefnan tekin á Snæ-
fellsskála því þar áttum við kannski von á að 
hitta einhverja sem voru líka á leið á móts-
stað. Við heyrðum þó í talstöðinni að þeir 
voru enn á jökli eftir stutt nestisstopp í 
Snæfelli var stefnan tekin til Egilsstaða, 
enda góðum degi tekið að halla. Héldum við 
áleiðis niður á Kárahnjúkaveg og þaðan 
Bessastaðabrekkurnar niður í Fljótsdal. Er 
við nálguðumst Egilsstaði fréttum við að 
Þingeyjarfélagar væru búnir að redda vara- 
hlutum því talstöðargreiningin hafði reynst 
rétt. Farið var með bílinn á verkstæðið á 
Finnsstöðum og hið brotna drif lagfært eftir 
sendingu varahluta með flugi frá Reykjavík. 
Bíllinn var því kominn í lag um kl. 22 á 

föstudagskvöldi. En nú voru allir mættir; 
Dalbjörg 2 og RAM með Dalbjargar-sleðana 
og gisti hópurinn á Eiðum. 

Morguninn eftir var ræs í bítið því nú 
skyldi haldið á tækjamótið sjálft á Smjör-
vatnsheiði, efst í Jökuldal eða þar sem gamli 
og nýji þjóðvegur mætast. Þarna var saman-
kominn gríðarlegur fjöldi tækja, jeppa og 
sleða. Sleðagengið lagði í hann á undan 
jeppum enda léttari á sér. Fararstjóri jeppa-
hóps var meistari Jón Sigurðsson í björg-
unarsveitinni Vopna. Þeysti nú hópurinn af 
stað á eftir honum út Jökuldalsheiðina og 
fyrsta stopp var á hóli nokkrum sem heitir 
Skjaldklofi. Ókum við svo þarna um eftir 
öruggri leiðsögn Jóns. Komumst við í margar 
brekkur og gil þar sem reyndi á tæki og bíl-
stjóra og útsýnið var ekki af verri endanum, 
til Dyrfjalla, Héraðs og Vopnafjarðar. 

Of langt mál yrði að telja upp öll þau 
örnefni sem urðu á vegi okkar. Sumsstaðar 
var leiðin ekki fyrir lofthrædda því hluta 
leiðarinnar vorum við um 1200 metrum yfir 
sjó. Þokaðist nú lestin í áttina að Hellisheiði 
eystri og var degi tekið að halla þegar þang-
að var komið. Er niður í Jökulsárhlíðina var 
komið var pumpað í dekk og stefnan tekin í 
Eiðavelli, en þar beið dýrindismatur allra 
þeirra sem þátt tóku. Geggjaður dagur var 
að kvöldi kominn og sólin að kveðja. Eftir 
matinn tóku við rólegheit í bústaðnum, því 
ekki var laust við að fólk væri hálf dasað 
eftir daginn. Sunnudagurinn fór svo í heim-
ferð og frágang. 

Samferðafóki þakka ég fyrir góða ferð og 
björgunarsveitum fyrir austan, sérstaklega 
Jöklum og Vopna fyrir flott tækjamót.

Ingvar Þ. Ingólfsson
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Landsæfing 2019
Að þessu sinni var Landsæfing Slysa-
varnafélagsins Landsbjargar haldin á 
Snæfellsnesi (svæði 5), eða nánar til-
tekið í nágrenni Ólafsvíkur. Þrír félagar 
Dalbjargar tóku þátt og fóru þeir í 
samfloti við nágrannasveit okkar, 
Björgunarsveitina Súlur á Akureyri. 

Haldið var af stað frá Hjalteyrargötu 12 á 
þremur bílum, með þrjá félaga frá okkur og 
átta frá Súlum, en tveir þeirra ætluðu að 
taka þátt í kafaraverkefnun á æfingunni. Á 
leiðinni bilaði einn bílanna og urðum við því 
að sameinast í hina tvo. 

Ekið var vestur í leiðindaveðri, en þessa 
helgi var kröftug haustlægð að ganga yfir 
landið. Komum við á náttstað í grunnskólan-
um á Hellissandi þar sem við hvíldum okkur 
fyrir átökin. 

Um morguninn var lagt af stað í slagveð-

ursrigningu í okkar fyrsta verkefni. Við höfð-
um skráð okkur í fyrstuhjálpar- og fjalla-
björgunarverkefni. Vegna veðursins kom 
upp alvara og í tvígang þurfti að stöðva 
æfinguna. Fyrir vikið náðum við ekki að taka 
þátt í nema 3 verkefnum en þau voru blanda 
af fjallabjörgun og fyrstu hjálp. Unnum við 
öll verkefnin með Súlufólki nema kafararnir 
tveir urðu að sitja hjá vegna stormsins. 

Samæfingar sem þessar eru haldnar á 
tveggja ára fresti og eru mikilvægur þáttur í 
samvinnu björgunarsveita landsins. Við 
lærðum mikið í ferðinni og komum reynsl-
unni ríkari heim í fjörðinn fagra. Viljum við 
þakka samferðafólki okkar og skipuleggj-
endum æfingarinnar kærlega fyrir góða 
æfingu. 

Kristján, Bjarki og Gyða.
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Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt  nýtt ár

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt  nýtt ár

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt  nýtt ár

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

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt  nýtt ár

Ó›insnes 2 - Sími 460 4800

Krókhálsi 5F • 110 Reykjavík • Sími: 414-0000 • Kt.: 450109-0100
Óðinsnes 2 • 603 Akureyri • Sími: 464-8600 • Vsk. nr.: 101577 • Banki: 1110-26-62

farming innovators
Lely Center Ísland

Krókhálsi 5F • 110 Reykjavík • Sími: 414-0000 • Kt.: 450109-0100
Óðinsnes 2 • 603 Akureyri • Sími: 464-8600 • Vsk. nr.: 101577 • Banki: 1110-26-62

farming innovators
Lely Center Ísland

Gerum tryggingar betri

Það er mikilvægt 
að tryggja framtíð 
okkar nánustu.

Núna getur þú keypt 
líf- og sjúkdóma-
tryggingu á netinu.

Sjóvá 440 2400

Nánar á: sjova.is/lifogsjuk
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FLUGELDA
MARKAÐURINN
HRAFNAGILSSKÓLA

FLUGELDA HJÁLPARSVEITINHJÁLPARSVEITIN
DALBJÖRGDALBJÖRGMARKAÐURINN

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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Bestu óskir um 
gleðileg jól  

og farsælt nýtt ár

Styrkveitingar
Akureyri Fish and Chips
Veitingastaðurinn Akureyri Fish and Chips hefur síðan í mars 
2017 safnað öllu sínu þjórfé til styrktar Hjálparsveitinni Dalbjörg og 
varð engin breyting á því í ár. Við kunnum aðstandendum staðarins 
kærar þakkir fyrir góðvildina. 

Kvenfélögin í Eyjafjarðarsveit
Kvenfélögin þrjú í Eyjafjarðarsveit; Kvenfélagið Aldan/Voröld, 
Kvenfélagið Hjálpin og Kvenfélagið Iðunn hafa veitt 
Hjálparsveitinni Dalbjörg veglegan styrk með kaupum á sérhæfðum 
sjúkrabörum og hjólabúnaði, til þess gerðum að auðvelda flutning 

slasaðra. Búnaðurin hefur þegar verið pantaður og er væntanlegur til 
okkar á næsta ári. Við þökkum kvenfélögunum innilega fyrir þeirra 
stóra framlag.

Að sjálfsögðu eru einnig fleiri sem styrkja og styðja við starfið   
okkar með ýmsum hætti. Við þökkum öllum velunnurum sveitarinnar 
hjartanlega fyrir þeirra framlög síðustu árin, í hvaða formi sem þau 
hafa verið. Hlýhugur fólksins í kringum okkur skiptir miklu í starfinu 
okkar. 

Meðfylgjandi eru myndir af félögum Dalbjargar í leik og starfi. 
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Sérsmíðum innréttingar og innihurðir
Teiknum og gerum verðtilboð

Njarðarnesi 14 · 603 Akureyri · Sími 460 6100
www.ssbyggir.is · harpa@tak.is

Dalbjörg þakkar veittan stuðning
Óseyri 4 - Sími 462 7799

Bíla- og búvélaverkstæði  
Jóns JónssonarHRANASTAÐIR

letur Stensil
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Æfingar og fleira
Þetta árið var mikið um æfingar hjá okkur af ýmsu tagi, s.s. 
sleðaæfingar, spottaæfingar, snjóflóðaleit, hundaæfingar og 
svo má lengi telja. Hér eru nokkrar frásagnir af æfingum hjá 
okkur ásamt myndum. 

• Strax þann 1. janúar voru nýju sleðarnir okkar tilkeyrðir þegar Kristján 
og Bjarki skruppu í Vaglaskóg og Þórðarstaðaskóg. Þann 2. febrúar 
var aftur farið í æfingaferð. 

• Þann 11. febrúar fóru sex félagar á snjóflóðaæfingu í Hlíðarfjalli. 
• Sleðamenn könnuðu aðastæður í Vatnahjalla og Berglandi þann 9. 

mars. 
• Dagana 16.-17. mars var haldin hundaæfing í Vaðlaheiði og sóttu 

hana tveir félagar ásamt hundinum --. Gaman er að segja frá því að 
eftir æfinguna var hundurinn kominn með C-próf í snjóflóðaleit. 

• Þann 16. mars fóru sleðamenn um Vatnahjalla, Bergland og Laugafell. 
Aftur var farin æfingaferð 7. apríl og eknir um 170 km, en þá var farið 
um Glerárdal, Skjóldal, Hagárdal, Hraunárdal, Hvassafellsdal, 
Strjúgsárdal, Villingadal og til baka. Þann 8. apríl var síðan farið í 
Laugafell.

• Nokkrar æfingar voru haldnar fyrir Björgunarleikana í vor, s.s. spotta-
æfingar og fleira.

• Þann 14. maí fóru félagar á sleðum um Hlíðarfjall, Glerárdal, Skjóldal 
og að Litlakoti og Berglandi.

• Vegna Landsæfingar sem haldin var 4.-5. maí sóttu félagar Dalbjargar 
nokkar æfingar með öðrum sveitum hér á svæðinu, s.s. í fjallabjörgun, 

fyrstu hjálp o.fl. auk þess að taka sjálfstæðar æfingar í nærumhverf-
inu, til dæmis uppi í Reykárgili.

• Það er nauðsynlegt að kunna á tæki og tól, svo þann 29.  nóvember 
hittust nokkrir aðilar frá Dalbjörg, Tý, Þingey og Súlum og prófuðu 
m.a. hitamyndavélar, sjónauka og skoðuðu dróna í eigu Þingeyjar. 

• Þann 1. desember var farin dagsferð í Flateyjardal á Dalbjörg 1 og 2 
ásamt Súlum, Þingey og Ægi. Tíu félagar fóru í ferðina og skemmtu sér 
vel.

Æfingarferð á Flateyjardal.

Snædís og Kató á Flateyjardal. Fjallabjörgunaræfing í Reykárgili.

Æfing með Súlum.
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Snjóflóðaæfing í Hlíðarfjalli.

Við Bergland.

Bjarki, Kristján og Ólafur Ingi við æfingar í Reykárgili.

Á Glerárdal.

Bjarki kátur á fjallabjörgunaræfingu með Súlum við Glerá.
Við Harðarvörðu.

Hreiðar og Jörundur í góðum gír
Jörundur á hundaæfingu, kominn með 
C-próf í snjóflóðaleit. Veðrið lék við þátttakendur á hundaæfinguí Vaðlaheiði.
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Molar
Viðburðir
Tækjamót Slysavarnafélagsins Landsbjargar var haldið þann 30. mars 
og sóttu það nokkrir félagar. Umfjöllun um það má sjá annars staðar í 
blaðinu. Hin árlega Páskaganga Dalbjargar var haldin á föstudaginn 
langa og var góð mæting þetta árið. Sumardaginn fyrsta, 25. apríl, 
fóru fjórir félagar með hluta af tækjunum okkar til sýningar á 
Melgerðismelum. Fjölskyldudagurinn var haldinn þann 1. maí á Lág-
heiði. Landsæfing Slysavarnafélagsins Landsbjargar var haldin á 
Snæfellsnesi dagana 4.-5. maí og þangað fóru þrír félagar. Finna má 
umfjöllun um æfinguna á öðrum stað í blaðinu. Björgunarleikar og 
Landsþing Slysavarnafélagsins Landsbjargar voru haldin dagana  
17.-19. maí á Egilsstöðum. Átta manns fóru austur til að taka þátt í 
þingi og leikum og höfðu gaman af. Nánari umfjöllun um leikana má 
sjá annars staðar í blaðinu, en liðið okkar lenti í þriðja sæti. 

Þann 22. maí aðstoðuðu félagar sveitarinnar við utanumhald við 
Minningarhlaup Ólivers sem haldið var í Hrafnagilshverfi. Einn félagi 
fór í Hálendisvakt í sumar. Nokkrir félagar fóru í afmælisveislu hjá 
Súlum, björgunarsveitinni á Akureyri þann 30. október, en sveitin 
fagnaði 20 ára afmæli. Þeim voru færðar Hallas sjúkrabörur frá Dal-
björg, Strákum á Siglufirði, Tindi Ólafsfirði, Björgunarsveitinni á Dalvík 
og Tý á Svalbarðseyri í tilefni dagsins. 

Hin árlega reykskynjarayfirferð og sala Neyðarkalls var farin dag-
ana 31. október til 3. nóvember. Litlu-jól Dalbjargar voru haldin á 
Lamb-inn þann 6. desember. 

Haustferð 17. nóvember
Farið var á Dalbjörg 1 og 2 inn að Hjaltadal að vestanverðu og til 
baka að austan. Þar rakst okkar fólk á smala sem hafði fest bíl sinn og 
kom honum til aðstoðar. Komið var við á Skólavörðu á bakaleiðinni, 
stoppað og borðað áður en haldið var heim. Í ferðina fóru sjö félagar.

Fjáraflanir
Flugeldasalan fór fram með hefðbundnu sniði í Hrafnagilsskóla. Unnið 
var við gæslu á tjaldsvæði í júnímánuði. Vinna við Handverkshátíð 
hófst þann 18. júlí og stóð með hléum til 14. ágúst þegar sýningin var 
tekin niður, en einnig sáu Dalbjargarfélagar um sjúkragæslu á sýn-
ingunni. 

Fundir, ráðstefnur o.fl.
Aðalfundur Hjálparsveitarinnar var haldinn þann 25. apríl 2019.  
Í stjórn sitja nú Eiður Jónsson, Jóhannes Jakobsson, Ingvar Þ. 
Ingólfsson, Hreiðar Fannar Víðisson og Kristján Hermann Tryggvason. 
Almennir fundir á árinu voru níu talsins og stjórnarfundir 11. 
Flugeldafundir og handverksfundir voru haldnir eftir þörfum. 
Vinnukvöld og vinnudagar voru samtals 59 talsins og „vikulegir“ 
fundir sem haldnir eru á mánudögum voru 29. Unglingadeild hittist 
níu sinnum yfir árið. Tveir félagar sóttu fundi svæðisstjórnar auk þess 
sem annar fulltrúi okkar í svæðisstjórn sótti aðgerðarráðstefnu á 
Hólum í Hjaltadal dagana 15.-17. febrúar. Þá funduðu þrír félagar 
með Almannavörnum Eyjafjarðar 28. nóvember. Aðrir fundir, s.s. hópa-
fundur og slíkt voru allnokkrir. Formaður sótti fulltrúaráðsfund þann 
23. nóvember. 

Námskeið
Annar félagi sveitarinnar í svæðisstjórn sótti aðgerðastjórnunarnám-
skeið þann 8. apríl. Þá sóttu þrír félagar Fjarskipti 1 á Grenivík og tveir 
félagar Björgunarmann í aðgerðum á Dalvík. Önnur námskeið voru 
tekin eftir þörfum og einnig á veraldarvefnum í fjarnámi.

Drottningin sjálf. Hálendisvakt 2019.

Úr haustferð Dalbjargar.Gamlir félagar við Skólavörðu.
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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

VIRÐING – FAGMENNSKA – TRAUST

Jól
2019          skum viðskiptavinum okkar og 

landsmönnum öllum gleðiríkrar 
jólahátíðar og farsældar á nýju ári.

Þökkum góð samskipti 
á árinu sem er að líða.

Starfsfólk Norðurorku
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Sendum Eyfirðingum 
okkar bestu jóla- og nýárskveðjur

með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða

Eyjafjarðarsveit

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

Breytingar á Dalbjörg 2
Nú á vordögum var ákveðið að fara í miklar breytingar á 
Patrolnum okkar, Dalbjörg 2. Farið var með bílinn suður á 
land í mótorskipti hjá Atla í Stálsmiðjunni Knarra. 

Í bílinn var settur Benz mótor og sjálfskipting úr Patrol. Einnig var 
settur gegnumgangandi stýristjakkur. Eftir þessa breytingu eignuð- 
umst við hreinlega nýtt björgunartæki. Mikil breyting varð á aksturs- 
eiginleikum bílsins og er hann nú mun kraftmeiri og áreiðanlegri sem 
björgunartæki. Við erum mjög ánægð með bílinn og þessar breytingar 
og hlökkum til að takast á við komandi verkefni. 

Dalbjörg 2 í stórræðum.
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Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt 
nýtt ár!

Bestu óskir um 

gleðileg jól
og farsælt nýtt ár

Lónsbakka · Sími 460 3500 · husa.is

Bestu óskir um  gleðileg jól og farsælt nýtt ár

Bestu óskir um 
gleðileg jól  
og farsælt nýtt ár

Óseyri 8, 600 Akureyri · Sími: 854 2211 · malbikun.is
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Björgunarsveitin Týr
Svalbarðseyri

Starfsárið 2019 var gott og mikill upp-
gangur er í starfi sveitarinnar. Vinna í 
húsnæði sveitarinnar gekk vel á árinu 
og endurbæturnar mjakast alltaf í 
rétta átt. Við tókum þá ákvörðun að 
vinna að endurbótum mest megnis 
sjálf og gengur það eðlilega ekki jafn 
hratt, eins og ef við færum í að kaupa 
alla vinnu.
Æfingar sveitarinnar voru af ýmsum toga. 
Leitarhundateymin okkar æfðu mikið og 
héldu báðir hundarnir A-gráðu í bæði snjó-
flóðum og víðavangsleit, en það er hæsta 
prófgráða sem hundarnir geta fengið.

Samæfing á svæði 11 var haldin með 
góðum árangri. Lögð var áhersla á leit á 

landi og fjallabjörgun. Mæting á æfinguna 
heilt yfir hefði mátt vera betri en aðeins voru 
meðlimir frá þremur sveitum á svæði 11.

Æfing viðbragsaðila við snjóflóði í Hlíð-
arfjalli er orðin árleg æfing og er hún í hæsta 
gæðaflokki. Æft er viðbragð allt frá leit að 
sjúklingum fram að því að sjúkrahúsið taki 
við þeim og hlúi að þeim. Svona æfingar 
draga alltaf fram eitthvað sem má laga, en á 
sama tíma minna okkur á að við erum að 
standa okkur vel og eigum virkilega fært fólk 
á öllum stigum viðbragðsins.

Tækjamót Landsbjargar var haldið á 
árinu en það er haldið á tveggja ára fresti. 
Virkilega góð þátttaka var á tækjamótinu  
og met þátttaka var. Skipulag og utanum-
hald var mest megnis á herðum björgunar-
sveitanna Jökuls í Jökuldal og Vopna frá 
Vopnafirði og ekki var hægt að finna einn 
hlut til að kvarta yfir. Skipulag var frábært, 
svefnaðstaða góð og ekki væri hægt að 
finna flottari og skemmtilegri leið til að keyra 
á einum degi.

Fjáraflanir fara framar okkar björtustu 
vonum á hverju ári. Neyðarkalls- og flug-
eldasala ganga alltaf miklu betur en árið 
áður og erum við full þakklætis og auðmýkt-
ar þegar kemur að velvilja íbúa í okkar 
sveitarfélagi og frá starfsmönnum sveitar- 
félagsins. Það virðist ekki skipta máli hvað 
við biðjum um við fáum alltaf alla þá aðstoð 
sem við getum fengið. 

Því miður var starfsárið ekki bara dans á 
rósum. Á árinu misstum við leitarhundinn 
Skottu. Skotta var búinn að sinna björgunar-
sveitarstarfi frá því að hún var þriggja 
mánaða og átti því tæpan tíu ára starfsferil 

af baki í björgunarsveit. Skotta var fram-
úrskarandi leitarhundur, hennar helstu kostir 
var gífurlega mikill vilji og gleði til vinnu. 
Skotta fann eina manneskju í útkalli og tók 
þátt í mjög mörgum verkefnum og útköllum. 

Að lokum viljum við þakka öllum sem 
standa að baki sveitarinnar með einum eða 
öðrum hætti. Það er alveg ljóst að ekki er 
hægt að gera út björgunarsveit nema með 
skilningi allra í samfélaginu. Vinnuveitendur, 
fjölskyldur og velunnarar eru jafn stór þáttur 
í að reka björgunarsveit og meðlimir sveitar-
innar. Án ykkar væri þetta ekki hægt.

Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Kveðja,

Björgunarsveitin Týr, Svalbarðseyri

Arnar Logi og Skotta.

Samæfing, svæði 11.

Stefán Ari og Arnar Logi í Öxnadal við línuvinnu.Kindum bjargað úr fönn.
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hún heyrði í leitarmönnum sem höfðu 
þá reyndar talið sig hafa heyrt í henni. 
Skömmu síðar sá hún björgunarmennina 
og gat gengið til móts við þá. Hún var 
orðin köld og mjög hrakin. Leitarmenn 
klæddu hana í betri föt utanyfir þau sem 
hún var í og héldu henni á milli sín beint 
niður fjallið, úr versta veðurhamnum. Þá 
fyrst var hægt að huga að færa hana úr 
ísbrynjuðum jakkanum og setja hana í 
þurrari fatnað. Eftir talsvert langa göngu 
náðu björgunarmenn með konuna niður í 
bíla  björgunarsveitanna sem höfðu komist 
upp frá Kristnesi til móts við hópinn. Henni 
var svo ekið beint í húsnæði Súlna þar sem 
hún fékk að fara í hlý föt og jafna sig eftir 
volkið. Einnig fékk hún kjötsúpu sem búið 
var að elda fyrir leitarmenn, en  hafði þó 
ekkert sérstaklega mikla list á. 

Eftir að hafa jafnað sig sagði hún að 
allar upplýsingar fjölluðu um að lítið mál 
væri að ganga á Súlur og eitthvað sem 
allir ættu að gera. Því hafi hún slegið 
til þrátt fyrir að hafa ekki skoðað veður 
eða aðstæður á fjallinu og verið illa búin 
miðað við árstíma.  Þegar björgunarmenn 
sóttu fatnað sem hún hafði fengið að 

láni á lögreglustöðina daginn eftir fylgdu 
eftirfarandi skilaboð:

“Big thanks for all my private 
superheroes! Takk fyrir & afsakið 
Matylda (polish girl from 
the mountains) :)”

Sveitinni bárust einnig eftirfarandi 
skilaboð frá bróður konunnar:

“Hello! I want to thank you so much in 
the name of all my Family for rescuing 
Matylda yesterday. Many many thanks 
and all the best wishes from us.  
Regards and hugs from Warsaw!  
Mateusz”

Þetta er eitt af þeim útköllum sem endar 
vel, þökk sé þekkingu og reynslu fólksins 
í björgunarsveitunum. Þennan dag mátti 
þó minnstu muna að verr færi og því er 
vert að hafa í huga að þegar haldið skal 
út í íslenska náttúru þó hún sé nálæg, 
skal ávallt kynna sér aðstæður og búa 
sig eftir því.

Greinin er sett saman úr frásögnum 
nokkurra björgunarsveitarmanna sem tóku 
þátt í útkallinu.

Unnur Ósk Unnsteinsdóttir

sulur_aramotablað_2013_END_A4.indd   31 18. 12. 2013.   00:03:13
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Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.


