
Stjórnin 
Í stjórn Svifflugfélagsins sitja 7 menn sem eru 
kosnir eru til tveggja ára, nema formaður sem er 
kjörinn árlega. Á síðasta aðalfundi gaf Ólafur 
Gíslason ekki kost á sér. Í hans stað var Hafsteinn 
kjörinn.  Í stjórn eru: 
Kristján Sveinbjörnsson formaður.  
Stefán S. Sigurðsson varaformaður,   
Árni Jóhannsson gjaldkeri, 
Skúli Sigurðsson ritari,  
Einar Ragnarsson,  
Pálmi Franken  
Hafsteinn Jónasson  
Stjórnin hélt 5 stjórnarfundi auk margra 
óformlegra funda og annara samskipta s.s. á 
netinu.  
 

Veðurfar 
Veður sumarsins var lélegast í röð fjögra sumra.  
Hlítt var en blautt með löngum rigningaköflum. 
Skársti tími sumarsins var vorið en haustið var 
lélegt. T.d. var vont veður, rigning eða rok alla 
laugardaga í sumar nema einn, sem var um 
verslunarmannahelgina.  Bylgjuskilyrði voru nær 
engin frekar en undanfarin sumur. 
 
 

 
 

Ný flugvél í flotann. 
 Á síðasta aðalfundi var ákveðið að leita eftir 
kaupum á hágæða mótorsvifflugu. Var talið rétt 
að kaupa það sem menn töldu best og öruggast 
þrátt fyrir að sá kostur væri dýrastur. Eftir 
ráðgjöf okkar félaga á norðurlöndunum var 
ákveðið að leita að Super Dimonu. Mjög lítill 
eftirmarkaður er á þessum vélum en tvær til 
þrjár voru til sölu á tiltölulega góðu verði í 
USA.  Ein af þeim var nánast óflogin (47 tímar) 
og búin öllum búnaði. Við gerðum tilboð sem 
var tekið upp á 108.000$ en ný kostar um 
140.000$. Í byrjun apríl fóru svo þrír snillingar, 
Flugstjórarnir Theodór og Orri ásamt Kristjáni 
formanni, á fragtvél Flugleiða Boeng 757 til 
New York. Seljandinn ætlaði að koma með 
vélina til New York. Ýmislegt stóðst ekki hjá 
seljandanum, þar á meðal kom hann ekki á 
umsömdum tíma. Formaður varð því eftir þegar 
flugstjórarnir flugu til baka og gekk frá 
kaupunum þegar seljandinn loks skilaði sér með 
vélina. Nokkru síðar kom svo Dimonan okkar 
með fragtvélinni frá New York til Keflavíkur. 

Strax daginn eftir, skírdag, var hún tollafgreidd og sett 
saman og flogið til Mosó. Nokkurn tíma tók að vinna 
pappírana og yfirfara vélina fyrir skráningu.   Dimonan hefur 
notið mikilla vinsælda og hefur hún nú flogið yfir 200 tíma 
hjá okkur. Hún hefur reynst vel fyrir félagsmenn, bæði til 
þjálfunar og kynningar á flugi.  Ákveðið var að hafa hana 
eins ódýra í útleigu fyrir félagsmenn og mögulegt er, en ná 
þess í stað fram góðri nýtingu. Miðað var við sem lágmark 
a.m.k 150 tímu á ári. Orri Eiríksson sá um skoðanir og 
viðhakld ásamt formanni.               
 

    

 

 Flugvélaflotinn 
Flugvélar félagsins  eru: 
Super Dimona tvísæta     TF-SAA       árg. 1998  
ASK 21    tvísæta            TF-SAC       árg. 1995 
K7              tvísæta            TF-SAB       árg. 1964 
LS-4          einsæta           TF-SAL        árg. 1985 
K6E           einsæta           TF-SAE        árg. 1969 
K8b           einsæta           TF-SAR       árg. 1967 
K8b           einsæta           TF-SAV       árg. 1961 
Pa-25         dráttarvél        TF-TUG       árg. 1966 
 

Gamlar svifflugur félagsins.  Ekki  flogið lengi.  
Grunau Baby einsæta      TF-SAJ         árg. 1954 
Rhönlerce     tvísæta        TF-SAT         árg. 1961 

 

 

 

Starfsmaður á Sandskeiði. 
Í fyrsta skipti í yfir tvo áratugi var ráðinn starfsmaður í 
launað starf á Sandskeiði. Rafn Thorarensen var hjá okkur í 
júlí og ágúst. Hann sá um margvísleg mál. Þar má nefna, 
ýmsar útréttingar, málun, þrif á vélum og húsnæði, spiltog, 
ýmsa skráningu og fl. Hann hafði viðveru frá kl. 13 til 20 
alla virka daga.  Það er mat allra að tilkoma starfsmanns hafi 
verið til mikilla bóta fyrir starfsemi félagsins og allt verið 
snyrtilegra en ella. Með þessari miklu starfsemi á Sandskeiði 
er vart spurning lengur að hafa starfsmann eða staðarhaldara 
til að sinna þar málum. Rafni er þökkuð velunnin störf í 
sumar og alla aðstoðina nú  í vetur. 



Félagsfundir 
Félagsfundir voru færri en undanfarin ár. Má 
þar um kenna mörgum öðrum verkefnum og 
fleiru. Breytt var til með aðalfundinn sem var 
haldinn á laugardegi, þann 8. febrúar í 
Digranesi og var ágætlega sóttur. 
Mars-fundurinn var haldinn á Tungubökkum í 
húsnæði Flugklúbbs Mosfellsbæjar. Þar kynnti 
Davíð Björn Ólafsson formaður klúbbsins 
starfsemi hans. Góð mæting var.  
Maí-fundurinn var haldinn á Sandskeiði og fór í 
umræður um öryggismál og sumarstarfið. 
Theodór Bl. Einarsson og Steinþór Skúlason 
fóru yfir reglurnar og öryggismálin. Þá fjallaði 
Orri um Dimonuna og umgengni við hana. 
Haustfundir voru ekki haldnir að þessu sinni né 
uppskeruhátíð. Í þess stað var ákveðið að halda 
árshátíð í tengslum við aðalfundinn. 
 

Liðskipan 
Liðskipan var með sama hefðbundna hætti og 
síðustu ár.   Liðin störfuðu viku í senn samtals 
14 vikur.  Eitt lið samanstendur af þremur 
kennurum, spilmanni, startstjóra og 
dráttarflugmanni. Ágætlega tókst að manna 
liðin og stóðu þau sig undantekningalítið vel. 
Það er virðingavert þegar svo margir félagar í 
sjálfboðavinnu, skuldbinda sig til að taka þátt í 
starfseminni á þennan hátt. Aðeins þannig getur 
starfsemin gengið svo vel sem raun ber vitni.  
Stjórnin þakkar öllum þeim sem þátt tóku í 
liðastarfinu.  
 

 
 

Kennslan 
Þrátt fyrir mikla ásókn í svifflugnám var 
kennslan með minna móti. Má þar um kenna 
veðrinu fyrst og fremst. Um 45 nemendur eru á 
skrá en sumir þeirra stunduðu námið lítið. 
Hefðbundin kennsluflug voru um 250 auk þess 
sem Dimonan flaug til viðbótar 170 
kennsluflug.  Það er yfir 60% af hennar flugi en 
samtals flaug hún 280 flug.   Aðeins voru tekin 
2 sóló. Verulegar sveiflur eru í sólófjölda allt 
frá 0 og upp í 14. Þeir sem flugu sín fyrstu 
sólóflug síðastl. sumar voru hinir ungu ug 
vösku piltar:  
Benedikt Hallgrímsson 16 ára  og Reynir  
Svavarsson 18 ára. Þá endursóluðu tveir gamlir 

félagar, þeir Arngrímur Jóhannsson og Magnús Nordahl. 
Félagið óskar sóloistunum til hamingju með árangurinn og 
væntir þess að þeir njóti þessa náms með langri veru innan  
Svifflugfélagsins.  
 
 

 
 

Kennsluskipan 
Smá breytingar voru gerðar á kennaraliðinu. Theódór Bl. 
Einarsson tók við yfirkennarastarfinu af Steinþóri Skúlasyni. 
Tékk-kennarar voru: Theódór Bl. Einarsson, Stefán S. 
Sigurðsson, Steinþór Skúlason Kristján Sveinbjörnsson og 
Skúli Sigurðsson.  
Aðrir kennarar: Einar Ragnarsson,  Baldur Jónsson, 
Benedikt Ragnarsson, Sigmundur Andresson, og Hafsteinn 
Jónasson. Þá bættist við fyrrum norðanmaður Orri Eiríksson 
sem að mestu kenndi á Dimonuna. Þeir sem kenndu mest 
voru Kristján 120 flug, Skúli 90 flug, Hafsteinn 34 flug og 
Einar 32 flug. 

 

 

 
Skoðunar- & viðhaldsmál 
Engar stærri viðgerðir voru gerðar á svifflugflotanum. 
Forskoðun svifflugna félagsins fer fram í Nauthólsvíkinni en 
fullnaðaskoðun fer fram við samsetningu á Sandskeiði. Árni 
Byron Jóhannsson sá um að yfirfara dúkvélar félagsins í 
Nauthólsvík. Skoðunarmenn skrifa svo vélarnar út við 
samsetningu á Sandskeiði. 
Skoðunarmenn félagsins eru: Stefán Sigurðsson, Kristján 
Sveinbjörnsson, Einar Ragnarsson, Snæbjörn Erlendsson og 
Þórmundur Sigurbjarnason.  
 



 

 
 
 

Dráttarflug  &    TF-TUG 
Tveir nýjir dráttarflugmenn, Orri Eiríksson og 
Arngrímur Jóhannsson voru tékkaðir út. Aðrir 
dráttarflugmenn voru: Stefán Sigurðsson, Skúli 
S. Sigurðarson,  Þórður Hafliðason, Hafsteinn 
Jónasson, Sigmundur Andrésson, Baldur 
Jónsson og Baldur Vilhjálmsson.  Stefán hafði 
yfirumsjón með úttékkun svo og viðhaldi á 
dráttarflugvélinni.  Ársskoðun fór fram í 
september. Kostnaður af rekstri 
dráttarflugvélarinnar hefur á síðustu árum 
aukist  verulega. Um 40-50% vantar uppá til að 
dráttarflugið standi undir sér.     Rúmir 100 
tímar eru eftir á mótor. Með sambærilegri 
notkun og verið hefur, dugir hann tvö ár til 
viðbótar. Hann er hinsvegar talinn í góðu 
ástandi og kannski er möguleiki á að fá enn 
meiri framlengingu. Það þarf að kanna. 

 

Spilið 
Spilið er eitt af mikilvægustu tækjum 
félagsins,  því án þess getum við varla verið.  
Undanfarin ár hafa ýmsir hlutar þess verið  
teknir í gegn.  Fyrir nokkrum árum var 
spilmótorinn  yfirfarinn og ýmislegt lagað.  Þá 
fór spilsjálfskiptingin vegna slits. Í hitteðfyrra 
var skipt um bílmótorinn sem keyrir spilið. 
Stefán og Einar hafa séð um þessar viðgerðir og 
er þeim þökkuð þau störf.     
Spilstarfið er það starf innan félagsins sem 
gefur flesta punkta.   Þeir sem drógu mest á 
spili voru: Helgi Haraldsson 111, Karl 
Norðdahl 105, Rafn Thorarensen 90, Kristinn 
Pálmason 40, Einar Ragnarsson 40 og Ragnar 
Haraldsson 36. 

 

 

Startstjórinn 
Fjórir tóku að sér startstjórn, Árni Jóhannsson, Karl 
Norðdahl, Hallgrímur Ólafsson og Daníel Stefánsson. Auk 
þess sem ýmsir hlupu í skarðið þegar þurfti. Miklu skiptir að 
vel og vandlega sé skráð í loggið. Nokkur misbrestur var á 
þessu sem olli vandræðum við endanlega skráningu. 
 

Vírusinn 
Menn hafa skipst á að aka Vírus. Þetta hefur reynst vel. 
Þeir sem ekki eru komnir með bílpróf hafa sóst í og notið 
þess að aka tækinu. Strangt til tekið þarf vinnuvélaréttindi 
sem fæstir hafa til að aka Vírus. Við höfum farið þá leið að 
þjálfa unglingana sérstaklega í að aka honum og hefur það 
gefist vel og undantekningalítið óaðfinnanlega. Það er 
frekar að þeir sem eru komnir með bílpróf, fari ekki að 
settum reglum.  Þá er komið að því að endurnýja eða laga 
Mjallhvít sem er lítill fólksbíll og notaður sem senditík. 
 

Skírteinamálin  
 Skírteinamálin voru í umræðunni síðastliðið sumar. Var 
m.a. haldinn fundur um málið milli Loftferðaeftirlits og 
félagsins. Tilefnið var að margir félagsmenn höfðu dregið að 
endurnýja svifflugskírteini sín en samkvæmt lagana hljóðan 
er bannað að fljúga án skírteinis. Hinsvegar er til ákveðin 
túlkun og hefð fyrir því að svifflugmenn geti flogið án 
skírteinis og þá undir eftirliti kennara. Verið er að vinna að 
breytingum á þessum málum. 
 

 

 
 

Samningar um Sandskeið  
Flugmálastjórn hefur óskað eftir því að fá að bæta vélflug- 
brautina þannig að hún nýtist betur. Þessi ósk kom fram eftir 
að hætt var við að byggja flugvöll við Hafnarfjörð en beina 
þess í stað æfingaflugi m.a. á Sandskeið. Alþingi setti 18 
millj. í  lagfæringar á Sandskeiði. Stjórn félagsins hefur 
tekið jákvætt í erindið enda taki Flugmálastjórn þátt í að  
bæta aðstöðu félagsins á Sandskeiði. Rætt hefur verið um að 
félagið fái um 4-5 milljónir til að lengja grasbrautina til 
austurs, setja varanlegt slitlag á heimreiðina og steypa plan 
við efsta skýli.  Ennig hefur verið rætt um að Flugmálastjórn 
greiði laun starfsmanns en hann mun meðal annars fylgjast 
með vélflugumferð og vinna ýmis störf fyrir félagið. 
Samningaviðræður eru í gangi en áætlað er að gerður verði 
skriflegur samningur milli aðila og þá mun Flugmálastjórn 
bjóða út fyrir vorið    færslu á vélflugbraut til austurs ásamt 
lagningu slitlags á brautina. 



 

 
 

Húseignir & viðhald 
Undanfarin ár, hefur verið unnið við viðhald á 
húseignum félagsins. Í sumar var haldið áfram 
að mála skýlin, skipt um eina rúðu í 
skálanum, settir upp skápar og lýsing 
endurbætt. Þá var krakkaleikgrindin í 
garðinum löguð. Skipt var um nagla í 
þakklæðningu á stóra skýlinu en nauðsynlegt 
er að skipta um þá alla fyrr en síðar.  
 
 

 
 

Vetrargeymslan 
Okkar besta fjáröflun hefur verið 
vetrargeymslan. Hún eykst sífellt og gefur nú 
tæpar 2,3 milljónir kr. brúttó. Vetrargeymslan 
útheimtir mikla vinnu bæði á haustin og vorin. 
Félagið þakkar viðskiptavinunum svo og þeim 
félögum sem lögðu hönd á plóg. 
 

 
 
Uppgræðslan & gróðursetning 
Samtökin, Gróður fyrir fólk í landnámi 
Ingólfs, hafa undanfarin þrjú ár sett niður 
plöntur og borið skít og grasfræ á ýmsa mela 
innan og utan Sandskeiðs. Síðastliðið sumar var 
aðaláherslan lögð á að setja niður ýmsar gerðir 
plantna. Settar voru niður þúsundir plantna eftir 

fyrirfram ákveðnu niðurskráðu skipulagi og á síðan að 
fylgjast með vexti þeirra. Félagið kostar engu til, nema 
skaffa aðstöðu fyrir krakkana sem vinna að þessu verkefni 
en þau koma úr vinnuskólum Reykjavíkur og Kópavogs. Við 
fögnum þessu framtaki samtakanna og krakkana og þökkum 
fyrir þeirra vinnu. 
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Kynningarmál 
Umfjöllun fjölmiðla á svifflugi var með minna móti s. l. 
sumar. Moggin og Fréttablaðið birtu fréttir af 
mótorsvifflugunni í tengslum við Samnorræna 
svifflugdaginn sem haldinn var í lélegu veðri 25 maí s.l.  Þá 
skrifaði DV og Fréttablaðið í ágúst um hættuleg 
fallhlífarstökk fyrir framan mótorsviffluguna.  
Þá sendir formaður öðru hvoru út rafpóst með fréttum og 
auglýsingum af fyrirhuguðum uppákomum.  Þessi póstur fer 
misvíða eftir efni hans eða frá 50 netföngum til félagsmanna 
upp í rúmlega 600 aðila sem eru tengdir flugi eða eru í 
forsvari hjá ríki eða bæjarfélögum.   

 

Svifflug.com 
Fyrir tveimur árum var búin til ný heimasíða fyrir félagið 
af þeim Pálma Franken og Ólafi Gíslasyni.  Heimasíðan er 
mjög góð en þarfnast þó þess að vera upfærð oftar. Þá mætti 
nýta hana meira t.d. fyrir loggið og aðrar upplýsingar.  

 

Kennslubók í svifflugi 
Einar Ólafsson samdi fyrir tveimur árum allgóða 
kennslubók í svifflugi sem gefin var út á diskettu. Hann 
hefur síðan endurbætt hana og sett á CD disk. Hugmyndin er 
að gefa hana síðar út á pappír en þangað til geta menn fengið 
hana á diski. Þetta er frábært framtak hjá Einari og er honum 
þakkað sérstaklega fyrir.  
 
 

 



Flugsýningar 
Svifflugfélagið tók þátt í þremur 
flugsýningum á árinu. Sú fyrsta var í Smáralind. 
Þar stóð Flugmálafélagið fyrir kynningu á flugi. 
Þar var stillt upp innandyra allskyns flugvélum. 
Svifflugfélagið stillti upp tveimur svifflugum, 
TF-SAV sem er æfingasviffluga og TF-SIP sem 
er einkasviffluga í eigu Pálma Franken. 
Þá stóðu Flugleiðir að afmælisflugsýningu á 
Reykjavíkurflugvelli á “menningarnótt” 16 
ágúst s.l. Þar sýndi félagið listflug og nýju 
mótorsviffluguna. Tókst sýningin vel þrátt fyrir 
nokkra úrkomu. 
Þá var Flugmálafélagið með flugsýningu á 
Reykjavíkurflugvelli í 18. október s.l. Þar 
sýndum við einnig listflug og nokkrar 
svifflugur. Sýning tókst ákaflega vel enda 
heppnir með veður miðað við árstíma. Þá mættu 
fulltrúar félagsins á Dimonunni á flugsýningu á 
Akureyri 21 - 22. júní s.l. Einnig á Flughátíð 
Flugmálafélagsins á Múlakoti um 
verslunarmannahelgina með Dimonuna og C-ið. 
 

 
 

Listflugnámskeið  
Í tengslum við komu Brendan O´Brien í júní s.l. 
setti félagið við upp listflugnámskeið. Aðeins 
náðist að fljúga einn dag. Eftir tvo rigningadaga 
þar á eftir og rigningaspá framundan, gafst 
Brendan upp og fór heim.  Hugmyndin var að 
klára námskeiðið síðar en veður hamlaði því.  
 

Yfirlandsflug 
Aðalmarkmið margra svifflugmanna er að 
fljúga yfirlandsflug. Ekki eru það nema nokkrir 
dagar á ári sem veðrið er þannig að hægt er að 
komast frá Sandskeiði yfir á Suðurlandið. 
Örfáir dagar gáfu til yfirlandsflugs í sumar. 
Steinþór Skúlason, Stefán Sigurðsson flugu góð 
flug. Aðrir flugu styttra.  
Fannarsbikarinn sem er farandsbikar gefinn af 
Polyto 1998 hefur verið veittur flest árin. 
Hann er veittur fyrir flug frá Sandskeiði að 
fjærsta hornpunkti eða lendingu þaðan, þó að 

lámarki 50 km. Steinþór Skúlason hefur ávallt unnið 
bikarinn og einnig fyrir síðasta ár.  

 

 
 
Lendingakeppni SFA 
  Hin árlega lendingakeppni SFA var haldin á 
Melgerðismelum 6. september.  Fjórir sunnlenskir 
flugkappar þeir Pálmi, Benedikt, Snæbjörn og Baldur 
stormuðu norður og kepptu. Að venju var keppt á Grunu 
Baby sem var hönnuð 1932 en smíðuð 1954.  Keppendur 
voru 10. Sigurvegarinn var fyrrum norðanmaðurinn en nú 
okkar maður, Snæbjörn Erlendsson. Í öðru sæti var Valdimar 
Jónsson og því þriðja var Baldur Vilhjálmsson sem einnig er 
komin í okkar raðir.  
 

 

 
 

Nýjar svifflugur 
Eins og áður er sagt keypti félagið nýja mótorsvifflugu 
síðastliðið vor og var fjallað um það hér framar.  Þá var loks 
nýskráð sviffluga af gerðinni LAK-12 sem keypt var frá 
Lithauen fyrir nokkrum árum en hefur staðið ónotuð. Það 
voru þeir félagarnir Baldur Jónsson og Arngrímur 
Jóhannsson sem keyptu hana.  
 

 
 



 
 

Verkstæði - lóðamál. 
Senn styttist í brottför okkar frá Nauthólsvík 
en þar hefur félagið verið með viðgerðaaðstöðu 
í um 40 ár. Brýn þörf er orðin á að finna nýjan 
stað undir viðhaldsaðstöðu. Eftir íkveikju þar 
sem var slökktur á síðustu stundu, lítum við á 
Nauthólsvíkina sem púðurtunnu, sem getur 
fuðrað upp hvenær sem er.  Eftir að svæðið var 
gert að vinsælu útivistarsvæði með 
veitingarhúsi og baðströnd, hafa skemmdarverk 
og hættur á spellvirkjum aukist verulega.  Því 
verðum við fyrr eða síðar að finna okkur nýja 
aðstöðu. Við teljum að borgin beri ábyrgð á 
ástandinu og beri skylda til að aðstoða okkur. 
Fyrir 7 árum sótti félagið til 
Reykjavíkurborgar um lóð undir flugskýli í 
Fluggörðum enda sáum við þá í hvað stefndi.  
Þá var þar ein óúthlutuð lóð, en af einhverjum 
sérstæðum ástæðum úthlutaði borgin lóðinni til 
einstaklinga sem hafa síðan verið að reyna að 
selja hana. Höfum við  ítrekað umsóknina en 
engin svör hafa borist. 
Við höfum skoðað þá hugmynd að fá gömlu 
SHELL skemmuna í Skerjafirði. Þessa skemmu 
átti að rífa fyrir tveimur árum en Shell fékk 
framlengingu til ársloka 2006. 
Þar sem allar viðgerðir og skoðanir á vélunum 
okkar fara fram hér niðri í byggð,  er mikilvægt 
að hafa beinan aðgang að flugvelli. Hvort við 
höldum til streitu að koma okkur upp húsnæði 
við Rvk-flugvöll eða skoðum möguleika á því 
að fá húsnæði við Tungubakka í Mosó er óljóst.  

 

Styrkir 
Eftir að ákveðið var að kaupa nýja 
mótorsvifflugu var sótt um styrki á fjölmörgum 
stöðum. Og í fyrsta skipti um áratuga skeið 
höfum við fengið styrk frá öðrum en 
Reykjavíkurborg sem styrktu okkur nú um kr. 
500.000. Þökkum við borgarstjórn og ÍTR fyrir 
stuðninginn.  Loksins í þriðju tilraun fengum 
við styrk frá Alþingi kr. 2.000.000.  Eftir að 
hafa farið mjúku leiðina í tvo skipti var ákveðið 
að beita meiri hörku og bera saman aðrar 
vafasamar styrkveitingar Alþingis. Það virtist 
hafa dugað. Við þökkum fjárlaganefnd, 
menntamálanefnd og samgöngunefnd 
stuðninginn sem var í raun endurgreiðsla á 
þegar greiddum VSK.  

Þá sóttum við um styrk til Íþróttasjóðs Ríkisins og fengum 
kr. 200.000 Þetta er í fyrsta skiptið sem við fáum 
fjárhagslegan stuðning eða styrki fyrir að vera íþróttafélag.  
Íþróttasjóði er sérstaklega þakkaður stuðningurinn.  Nú 
höfum við í fyrsta skipti reynt að selja auglýsingar á 
baksíðuna á þessari skýrslu. Við sóttum um til fyrirtækja 
sem við eigum í viðskiptum við, svo og stærri flugfélöga 
ásamt sveitarfélögunum hér á höfuðborgarsvæðinu.  Þessi  
vinna hefur borið ágætis árangur, sjá nánar á baksíðu. 
 
 

 
 

 Gjaldkeramál 
Einn af erfiðari þáttum félagstarfseminnar er innheimtan 
gagnvart félögunum. Þó margir standi alltaf skil á sínum 
skuldum eru samt nokkrir sem bara safna þeim. Skuldir 
félagsmanna gagnvart félaginu hafa sett mark sitt á 
lausafjárstöðu félagsins. Félagið byggist upp á að fá inn 
tekjur á móti þeim kostnaði sem felst í rekstrinum og þurfa 
menn að gæta þess að safna ekki miklum né gömlum 
skuldum.   
Félagsmönnum stendur til boða að kaupa pakka eða greiða 
allt flug með miðum. Þannig býðst góður afsláttur. Einnig 
einfaldar það allt uppgjör og færslur.   Þá er þægilegt að 
greiða með kortum því nú er posi á Sandskeiði. Stjórnin 
beinir því til félagsmanna sem skulda, að gera upp skuldir 
sínar hið snarasta.  
 

Sjoppan 
Undanfarin ár hefur verið rekin sjálfsafgreiðslusjoppa á 
Sandskeiði. Tilgangur hennar er að félagsmenn þurfi ekki að 
dveljast hungraðir og þyrstir á Skeiðinu. Sjoppan hefur verið 
svo vinsæl að sjoppustjóri hefur stundum ekki haft undan að 
bera inn byrgðir. Álagning er haldið í hófi þannig að öll 
rýrnun leiðir til taps en síðastliðið sumar var reksturinn í 
járnum. 
  

  

 



Samfélagsþjónustan 
Undanfarin fimm ár hefur félagið tekið 
einstaklinga í samfélagsþjónustu. Um er að 
ræða menn sem hafa brotið lítillega af sér og fá 
að vinna af sér refsingu með þegnskylduvinnu.  
Verkefnin eru margvísleg s. s. aðstoð við 
vetrargeymsluna, slá, valta og bera á áburð. Þá 
höfum við stundum getað nýtt þeirra krafta í 
smíði og viðgerðir á ýmsum hlutum. Helsti 
ókostur við þessa þjónustu er skuldbindingin 
við að sinna þeim þegar engin starfsemi er á  
Skeiðinu. Síðastliðið sumar höfðum við tvo 
aðila.  Annar sló allt Skeiðið en hinn aðstoðaði 
við ýmsa vinnu. 
 
 
 

 
 
 Norræni svifflugfundurinn  
Helgina 11. – 14. september var þing 
norrænna svifflugmanna haldið hér á Íslandi, 
nánar tiltekið á Víkingahótelinu í Hafnarfirði. 
Fundurinn tókst mjög vel og voru félagar okkar 
mjög ánægðir með hann. Að venju var reynt að 
fljúga svifflug á föstudeginum fyrir fund.   Það 
tókst á milli regnskúra og fengu allir gestirnir 
okkar flug. Þá var farið í heimsókn í flugskýlið 
til Arngríms í Mosó þar sem hann helt smá tölu 
og flaug síðan listflug fyrir gestina á Pitts-inum 
sínum. Arngrímur og Air Atlanta buðu svo á 
laugardagskvöld þingfulltrúum til 
hátíðarkvöldverðar. Arngrími og Atlanta er 
sérlega þakkaður stuðningurinn.  
Þessir norrænu fundir eru gagnlegir ekki síst 
fyrir okkur, en þetta samstarf er eina formlega 
tenging okkar við svifflugheiminn. Á fundunum 
er fjallað um öryggismál, tæknimál, 
umhverfismál, mót, kennslumál, klúbba, 
loftrýmismál, svifflugtölfræði, samstarfsmál, 
skírteinismál, læknisskoðanir og fl. Fundinn 
sátu að okkar hálfu, Stefán Sigurðsson, Einar 
Ragnarsson, Árni Jóhannsson, Sigtryggur 
Sigtryggsson, Orri Eiríksson og Kristján 
Sveinbjörnsson. Auk þess sátu að hluta, Skúli 
Sigurðsson og Steinþór Skúlason. 

 
 

 

 
Öryggið 
Undanfarin mörg ár höfum við verið án allra óhappa. Í 
fyrra kom þó fyrir slæmt óhapp þegar einn af okkar félögum 
lenti mjög harkalega eftir misheppnað flugtak. 
Flugmaðurinn meiddist á hrygg en farþegi slapp. þá 
skemmdist svifflugan nokkuð. Hún hefur verið sent til 
viðgerðar í Danmörku en hún var að fullu tryggð. Þá 
væntum við þess að flugmaðurinn nái sér að fullu.  Þetta 
óhapp kennir okkur að það er aldrei of varlega farið .  

 

Lokaorð  
Það er alltaf mikil tilhlökkun þegar félagið eignast nýja 
svifflugu. Valið var það besta og dýrasta og miðað við fyrstu 
reynslu var það rétt ákvörðun.  Rétt er að mótorsviffluga er 
tæpast svokölluð “hight performance” sviffluga. Samt sem 
áður gagnast hún vel til að auka þjálfun og flugreynsluna og 
til að fljúga þegar engu öðru er hægt að fljúga. 
Mótorsvifflugan hefur því aukið breidd félagsins og mun því 
væntanlega fjölga félögunum og auka starfsemina. 
Þá hafði Svifflugfélagið í fyrsta skipti í áratugi launaðann 
starfsmann á Sandskeiði. Það breytti starfseminni og gerði 
hana markvissari. Líklega er kominn tími til að hafa 
starfsmann yfir sumarmánuðina.  
   Veðurfarslega var sumarið lélegt og setti það mark sitt á 
flugið sem var með minnsta móti. Starfsemin snerist að 
venju mezt um kennsluna sem var að sömu ástæðu minni en 
venjulega. Félagsandinn var mjög góður og starfsemin öll 
ánægjuleg. Tökum þátt í að byggja upp enn öflugara 
Svifflugfélag. 
 
 
 

Myndir tóku: Árni Jóhannsson, Hafsteinn Jónasson, Jón Sigurðsson,       
Einar Ragnarsson, Kristján Sveinbjörnsson ásamt fleirum.  
Skýrsuna samdi og vann  Kristján Sveinbjörnsson. 

 
 

 
 


