
  

Aðalfundur haldinn í húsi Slysavarnardeildar kvenna 
Sóltúni 20 Reykjavík 



  

Stjórnin

 

Í stjórn Svifflugfélagsins sitja 7 menn sem eru 
kosnir til tveggja ára, nema formaður sem er 
kjörinn árlega. Á síðasta aðalfundi gaf Pálmi 
Franken ekki kost á sér. Í hans stað var 
Hallgrímur kjörinn.   Í stjórn eru: 

Kristján Sveinbjörnsson formaður.  
Stefán S. Sigurðsson varaformaður,   
Árni Jóhannsson gjaldkeri, 
Skúli Sigurðsson ritari,  
Einar Ragnarsson,  
Hallgrímur Ólafsson  
Hafsteinn Jónasson  

Stjórnin hélt 4 stjórnarfundi auk margra óform-
legra funda og annara samskipta s.s. á netinu.   

Veðurfar

 

Veður sumarsins var mun betra en undanfarin 
ár.  Enn eitt hlítt sumar en mun þurrara en 
undangengin sumur. Bezti tími sumarsins var 
júní og ágúst Bylgjuskilyrði voru nær engin 
frekar en undanfarin sumur.  

   

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 annað skipti í yfir tvo áratugi var ráðinn starfsmaður í 
launað starf á Sandskeiði. Í byrjun júní var ráðinn 
starfsmaður sem veiktist fljótlega. Því var Rafn 
Thorarensen endurráðinn en hann var starfsmaður sumarið 
áður og var hjá okkur í júlí og ágúst. Hann sá um ýmsar 
útréttingar, málun, þrif á vélum og húsnæði, spilt og ýmsa 
skráningu og fl. Hann hafði viðveru frá kl. 13 til 20 alla 
virka daga. Með aukinni starfsemi á Sandskeiði ekki síst á 
virkum dögum er ekki spurning lengur að hafa starfsmann 
eða staðarhaldara til að sinna þar málum yfir há 
annatímann. Rafni er þökkuð velunnin störf í sumar.  

Félagsfundir

 

Félagsfundir voru með hefðbundnu sniði. Aðalfundinn var 
haldinn öðru sinni á laugardegi, þann 21. febrúar í 
Kiwanishúsinu Hafnarfirði og var vel sóttur. Um kvöldið 
var haldin árshátíð á sama stað og tokst hún mjög vel. 
Apríl-fundurinn var haldinn þann 13 á Sandskeiði. 
Gjaldskráin var rædd og síðan sagði Steingrímur frá för 
sinni um páskana á bylgjuflugsnámskeið til norður-Noregs.  
Maí-fundurinn var einnig haldinn á Sandskeiði og fór í 
umræður um öryggismál og sumarstarfið. Steinþór 
Skúlason fór yfir reglurnar og öryggismálin. Þá fjallaði 
Orri um Dimonuna og umgengni við hana. Eftir langt hlé 
var haustfundur haldinn á Sandskeiði. Þar var farið yfir 
uppbyggingaráform á Sandskeiði ásamt myndasýningu frá 
bylgjuflugum Steingríms á Akureyri s.l vetur.  

Liðskipan

 

Liðskipan var með sama hefðbundna hætti og síðustu ár.   
Liðin störfuðu viku í senn samtals 13 vikur.  Eitt lið 
samanstendur af tveimur til þremur kennurum, spilmanni, 
startstjóra og dráttarflugmanni. Ágætlega tókst að manna 
liðin og stóðu þau sig undantekningalítið ágætlega. 

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 ekki sérlega mikil. Um 45 nemendur 
eru á skrá en hluti þeirra stunduðu námið lítið. 
Hefðbundin kennsluflug voru um 250 auk þess 
sem Dimonan flaug til viðbótar um 100 
kennsluflug.  Tekin voru 3 sóló. Verulegar 
sveiflur eru í sólófjölda allt frá 0 og upp í 14. 
Það er ekki oft sem stúlkur sóla en nú sólaði 
Ragnhildur Hólmgeirsdóttir. Þá sóluðu þeir  
vösku piltar: Ragnar Ágúst Eðvaldsson og 
Samúel J. Samúelsson. Við óskum þeim til 
hamingju með áfangann og væntum þess að þau 
njóti þessa náms með langri og ánægjulegri 
veru innan Svifflugfélagsins.  

  

Kennsluskipan

 

Litlar breytingar voru á kennaraliðinu. Theódór 
Einarsson var yfirkennari. Tékk-kennarar voru: 
Theódór Bl. Einarsson, Stefán S. Sigurðsson, 
Steinþór Skúlason, Kristján Sveinbjörnss. og 
Skúli Sigurðs. Aðrir kennarar: Einar Ragnarss.,  
Baldur Jóns., Benedikt Ragnars., Sigmundur 
Andress., Hafsteinn Jónasson Orri Eiríksson. og 
Snæbjörn Erlends. Þeir sem kenndu mest voru 
Kristján 63 flug, Einar 58 flug, Skúli 39 flug, 
Theodór 29 flug og Stefán  24 flug.  

Skoðunar- & viðhaldsmál

 

Engar stærri viðgerðir voru gerðar á 
svifflugflotanum. Forskoðun svifflugna félags-
ins fer fram í Nauthólsvíkinni en fullnaðar-
skoðun 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. Skoðunarmennirnir eru: Stefán S., 
Einar R., Kristján S., Þórmundur S. og  Orri E..   

  

Dráttarflug  &    TF-TUG

 

Einn nýr dráttarflugmaður var tékkaðir út, Steingrímur 
Friðriksson. Aðrir dráttarflugmenn voru: Stefán 
Sigurðsson, Skúli S. Sigurðarson, Orri Eiríksson, Hafsteinn 
Jónasson, Sigmundur Andrésson, Baldur Jónsson og 
Baldur Vilhjálmsson. Stefán hafði yfirumsjón með 
úttékkun svo og viðhaldi á dráttarflugvélinni.  Ársskoðun 
fór fram í nóvember. Kostnaður af rekstri 
dráttarflugvélarinnar hefur aukist verulega á síðustu árum. 
Nú hefur mótorinn gengið í samtals 2400 tíma og höfum 
við fengið framlengingu á hann en þurfum í staðinn að 
sérskoða hann. Vonandi endist hann í nokkur ár í viðbót 
enda er hann talinn af flugvirkja í góðu ásigkomulagi. TUG 
var mikið notuð í sumar og flaug hún samt. 311flug eða 88 
tíma. Flugtogs-einingar voru um 900.  

  

Startstjórinn

 

Fjórir tóku að sér startstjórn,  Karl Norðdahl, Hallgrímur 
Ólafsson, Þórir Indriðason, Tómas Waage, Róbert Bjarni og 
Kristinn Pálmason, auk þess sem ýmsir hlupu í skarðið þegar 
á þurfti. Miklu skiptir að vel og vandlega sé skráð í loggið. 
Enn er nokkur misbrestur á skrifum og frágangi á loggi sem 
olli vandræðum við endanlega skráningu.  

 



Tól og tæki.

  

Spilið er eitt mikilvægasta tæki félagsins.  
Undanfarin ár hafa ýmsir hlutar þess verið  
teknir í gegn s.s. spilmótorinn, spilsjálf-
skiptingin,  bílmótorinn og fl. Í vetur á að 
yfirfara gírkassann. 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 flest tog á spili voru: Rafn 
Thorarensen 110, Helgi Haraldsson 85, Karl 
Norðdahl 64, Hólmgeir Guðmundsson 60 og 
Kristinn Pálmason 32 

Vírusinn hefur reynst vel. Unglingar 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.  
Í sumar fengum við svo nýtt dráttartæki sem 
Tómas Waage útvegaði og gerði upp. Það er 
lítill traktor sem gagnaðist ótrúlega vel. 

Þá var stóri traktorinn og sláttuvélin tekin í 
alsherjar klössun. Stefán, Einar, Tómas ásamt 
Hólmgeiri og Ragnari unnu þessa vinnu. 

Vegna mikillar grassprettu voru þessi tæki 
notuð mikið í sumar. Rætt hefur verið um að 
kaupa annan traktor með ámoksturstækjum.   

  

TF-SAA.

 

Nýja mótorsvifflugan var mikið notuð 
þangað til mótorinn bilaði um 
verslunarmanna-helgina. Í ljós kom að 

mótorinn hafði brætt úr sér og eyðilagst. Við héldum fyrst að 
ástæðan væri galli í mótornum og sendum hann því út til 
framleiðandans, Rotax. Hann telur hinsvegar ástæðuna vera 
þá að aðskotahlutur hafi gert gat á ventlahlífina þannig að 
yfirþrýstingur í mótornum sem dælir olíunni hafi fallið. 
Aðskotahluturinn hefur að öllum líkindum fallið ofan í 
ventlahlífina þegar svokölluð AD- nóta var framkvæmd en 
hún gerði kröfu um að skipta um skífur við ventla.  Við 
keyptum því nýjan mótor fyrir um 1,5 milljónir og bíður 
hann þess að verða settur í. Þetta óhapp sýnir að við þurfum 
að setja skýrari verklagsreglur varðandi viðhald okkar tækja.  

  

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 sunnan við Hafnarfjörð. Í 
þess stað á að beina 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 ýmissa framkvæmda s.s. að 
lengja grasbrautina til austurs, setja varanlegt slitlag á 
heimreiðina og steypa plan við efsta skýli.  Einnig hefur 
verið rætt um að Flugmálastjórn greiði laun starfsmanns yfir 
sumartímann en hann mun meðal annars vakta vélflugbraut 
og umferð ásamt því að sinna ýmsum öðrum störfum.  
Vegna krafna opinberra aðila um umhverfis- og skipulags 
leyfi þá hafa framkvæmdir dregist. Áætlað er að 
skipulagsvinnunni verði lokið nú í febrúar/mars. 
Samningaviðræður verða þá teknar upp að nýju og gerður 
skriflegur samningur milli aðila. Í framhaldinu mun 
Flugmálastjórn bjóða út 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 og rækta upp svæðið framan 
við þau. Leikgrindin var kláruð og ýmislegt 
annað smærra gert. 

Vetrargeymslan

 

Okkar besta fjáröflun er vetrargeymslan. Hún 
eykst sífellt og gefur nú rúmar 2,5 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 fjögur 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 nokkur hundruð 
plöntur. 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.  

  

Kynningarmál

 

Umfjöllun fjölmiðla á svifflugi var svolítil s. l. 
sumar. Mogginn og Stöð 2 fjölluðu um 
Samnorræna Svifflugdaginn sem haldinn á 
öllum norðurlöndunum 14 ágúst s.l. Hér var 
dagurinn haldinn í hlýju og góðu veðri. 
Sérstakur heiðursgestur var boðinn í flug 

þennan dag, Bergur G. Gíslason, en hann flaug fyrsta 
svifflug á Íslandi á Rauðavatni veturinn 1931. Bergur er því 
elsti svifflugmaðurinn á Íslandi, 97 ára gamall.  

Þá sendir formaður stundum út rafpóst með fréttum og upp-
lýsingum af fyrirhuguðum uppákomum og starfi félagsins.   

   

Svifflug.com  Svifflug.is

 

Nokkurt bras hefur verið undanfarið ár á heimasíðumálum 
félagsins. Fyrrum umsjónarmaður síðunnar þurfti einhvera 
hluta vegna að eyða öllum gögnum af henni. Því var ráðist í 
það að endurgera síðuna. Nú hafa þeir Ragnar Ágúst 
Eðvaldsson og Þórir Indriðason komið upp lifandi síðu sem 
verið er að smíða við. Þá er meiningin að útfæra með 
Svifflugfélagi Akureyrar síðuna  svifflug.is sem verður 
sameiginleg síða svifflugfélagana og vísar síðan á okkar síðu 
með okkar sérmál. Til að halda úti góðri heimasíðu þarf að 
leggja til mikla vinnu. Stjórnin þakkar Ragnari og Þóri fyrir 
heimasíðugerðina.    

  

Yfirlandsflug

 

Aðalmarkmið margra svifflugmanna er að fljúga 
yfirlandsflug. Ekki eru það nema örfáir dagar á ári sem 
veðrið er þannig að hægt er að komast frá Sandskeiði yfir á 
Suðurlandið. Óvenju margir flugu yfirlandsflug í sumar. 
Steinþór flýgur alltaf manna mest, Stefán, Orri, Theódór, 
Eggert, Skúli Smára, Hafsteinn og sjálfsagt einhverjir fleiri 
flugu ágæt flug.  Fannarsbikarinn sem er farandbikar 
gefinn af Polyto 1998 hefur verið veittur flest árin. Hann er 
veittur fyrir flug frá Sandskeiði að fjærsta hornpunkti eða 
lendingu, þó að lámarki 50 km. Steinþór Skúlason hefur 
ávallt unnið bikarinn og einnig fyrir síðasta ár.  



  

Nýjar svifflugur

 

Engin ný sviffluga kom á síðasta ári. Hinsvegar 
er von á  tveimur svifflugum á þessu ári. Fimm 
félagar okkar hafa fest kaup á ASH-25 sem er 2 
sæta super sviffluga með 25 metra vænghaf og 
svífur 1:60. Hún er væntanleg nú með vorinu.  

Þá hefur Svifflugfélag Akureyrar fest kaup á 
Grob Twin III SL sem er 2. sæta mótorsviffluga 
með inndraganlegan mótor staðsettum í 
hryggnum. Svifflugan var keypt löskuð eftir 
óhapp og er í viðgerð í Finnlandi og von er á 
henni til landsins nú í sumar.  

Lendingakeppni SFA

   

Hin árlega lendingakeppni SFA var haldin á 
Melgerðismelum 4. september. Sjö sunnlenskir 
flugkappar þeir Snæbjörn, Skúli Benedikt, Baldur 
V, Steingrímur, Hallgrímur stormuðu norður og 
kepptu en Þórir var í mótstjórn.  Að venju var 
keppt á Grunu Baby sem var hönnuð 1932 en 
smíðuð 1954.  Keppendur voru 16. Sigurvegarinn 
var fyrrum norðanmaðurinn en nú okkar maður, 
Snæbjörn Erlendsson. Í öðru sæti var Valdimar 
Jónsson norðanmaður og því þriðja var Skúli 
Sigurðsson en hann er okkar orginal.   

Íslandsmótið

   

Íslandsmótið í svifflugi var haldið á Hellu 3. til 
11. júlí.  Mótið tókst bærilega og náðust 5 gildir 
keppnisdagar. Ellefu keppendur tóku þátt og um 
50 - 100 manns voru á svæðinu. Mótið var mjög 
spennandi og skyldu fá stig að efstu keppendur. 
Enn á ný voru vandræði með reglur og 
hornpunkta.  

  

Úrslit. 
1. Steinþór  Skúlason        TF-SIS     Lak-12          3186  st.              

 

2. Kristján Sveinbjörnss.   TF-SPO    PIK-20B       3065  st.           
3. Hafsteinn Jónasson        TF-SAL    LS-4              2543  st  
4. Orri Eiríksson                TF- SDF   Lak-12            2399  st.            
5. Theodór Blöndal            TF-SKG   Lak-12          2284  st. 
6. Baldur Jónsson              TF-SBS    Lak-12          2124  st. 
7. Sigtryggur Sigtryggss    TF-SAE   K-6E             2014  st.       
8. Sigmundur Andrésson   TF-STK   LS-4b            1812  st.            
9. Eggert Norðdahl            TF-SAG  ASW-19        1738  st.   
10. Einar Björnsson           TF-SBN   PW-5             1345  st.     
11. Steingrímur  Friðriks    TF-SIP    Speed Astir   1278  st.        

Til að halda friðinn er ekki meira að segja um þetta mót.  
Það skal þó tekið fram að margir mega gera betur.  

Bygging flugskýlis á Sandskeiði.

 

Fjölgun svifflugna og þrengslna í flugskýlunum á Sandskeiði 
hafa orðið til þess að undanfarna mánuði hefur verið rætt um 
byggingu nýs flugskýlis. Skoðaðir hafa verið ýmsir 
möguleikar með þeim grunn-forsendum að byggingin geti 
sjálf staðið undir öllum kostnaði. Það gæti verið mikill 
kostur að byggja einangrað skýli en að öllu óbreyttu kostar 
það of mikið.  
Þá hefur komið fram sú hugmynd að fá að rífa og flytja Vals-
skemmuna. Sá möguleiki virðist vera mjög hagstæður en enn 
er óljóst hvenær á að rífa skemmuna og svo er ekki tryggt 
hvort við fáum hana og þá á hvaða kjörum. Þessi möguleiki 
með Vals-skemmuna er hinsvegar svo freistandi að rétt er að 
bíða og sjá hvort við getum tryggt okkur hana. Ef svo er 
munum við væntanlega flytja hana upp á Sandskeið nú í 
sumar eða sem er líklegra ári síðar. Vals-skemman er um 25 
x 48 metrar samtals 1200 m2 einangruð og hentar því mjög 
vel. Líkleg staðsetning er vestan við nýja flugskýlið okkar.  

 



  

Viðhaldsaðstaða - 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 sem í var 
slökkt 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 8 árum sótti félagið til Reykjavíkur-borgar 
að fá 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 voru 
síðan að reyna að selja hana. Höfum við  ítrekað 
umsókn okkar en engin svör hafa borist. 

Við höfum skoðað þá hugmynd að fá gömlu 
SHELL skemmuna í Skerjafirði. Þessa skemmu 
átti að rífa fyrir þremur 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 
Í haust sótti Svifflugfélagið um styrk til 

Fjárlaganefndar og einnig Reykjavíkurborgar. 
Á síðasta ári fékk félagið 500 þúsund frá Rvk-
borg og tvær milljónir frá Fjárlaganefnd. 
Forsendur styrkumsóknar nú til 

Fjárlaganefndar voru m.a. þær að fá afganginn af þeim VSK-
i sem félagið hefur greitt gegnum tíðina umfram aðra 
flugskóla. Þrátt fyrir mjög jákvæð orð formanns 
Samgöngunefndar fékkst ekkert. Þá var sótt um til Rvk-
borgar styrkur til byggingar flugskýlis ásamt styrk til að ráða 
kennara yfir dagtímann. Fulltr. stjórnar hafa farið á einn fund 
með Fulltr. ÍTR en engin svör hafa enn borist.  Við gerð 
síðustu árskýrslu var ákveðið að selja styrktarlínur á baksíðu 
hennar. Það gaf ágæta raun og fékkst yfir 100 þúsund krónur 
þar. Nú höfum við gert þetta aftur og hefur það 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 þannig að  
það hefur 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 sínar 
skuldir hið bráðasta.   

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. Álagningu er haldið í hófi þannig að öll 
rýrnun leiðir til taps.  Síðastliðin sumur hefur reksturinn 
verið  á núlli. 

  



Samfélagsþjónustan

 
Undanfarin sex 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. Þeir hafa verið í málningarvinnu og  
aðstoðað við  aðstoðaði við ýmsa vinnu s.s 
vetrargeymsluna.  

  

Norræni svifflugfundurinn 

 

Helgina 9.  12. september var þing norrænna 
svifflugmanna haldið í Elverum í Noregi. 
Kristján og Steingrímur sóttu fundinn fyrir 
hönd Íslands. Áætlað var að fleiri færu. Við 
vorum með loforð frá Flugleiðum um að fá 
afsláttarmiða vegna þátttöku Svifflugfélagsins í 
flugsýningu Flugleiða árið áður. Þegar til átti að 
taka reyndist loforðið marklaust og fékkst 
enginn afsláttur. Þetta svikna loforð var mjög 
bagalegt því við undirbúning fundarins höfðum 
við treyst loforði Flugleiðamanna. Við höfum 
reynt að fara diplomatískar leiðir til að ná 
samningum við Flugleiðir m.a með því að beita 
okkar félögum sem eru starfsmenn Flugleiða en 
ekkert hefur gengið.  Eftir þessa reynslu getum 
við því ekki mælt með munnlegum loforðum 
frá þessu fyrirtæki. 

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, 
skírteinamál, læknisskoðanir og fl.   

Flugmálafélagið 

 

Í október var haldið þing Flugmálafélagsins. 
Svifflugfélagið er eitt af aðilum 
Flugmálafélagsins sem svo er aðili að alþjóða 
flugmálafélaginu, FAI Nokkrar breytingar 
voru gerðar á lögum félagsins til að auka 
starfsemi þess. Nú verða þingin haldin árlega, 

starfsemin sett í fastari skorður með því m.a að koma upp 
skrifstofuaðstöðu.   

 

Öryggið

 

Engin óhöpp voru í sumar fyrir utan mótorbilun 
mótorsvifflugunnar. Undanfarin mörg ár höfum við aðeins 
orðið fyrir einu óhappi.  

Með góðri þjálfun, hæfni og þekkingu okkar er hægt að 
lágmarka áhættuna. Einnig að fara ekki fram úr eigin getu. 
Því hvetur félagið félagsmenn til að vera meðvitaða um getu 
sína og fljúga frekar meira en minna.  

Maífundur félagsins er tileinkaður öryggismálum Það er því 
áriðandi að allir þeir sem ætla að fljúga mæti á maí fundinn  

Lokaorð 

 

Þetta sumar var að mörgu leiti mjög gott. Meira svifflug 
var flogið en mörg síðustu ár. Veðrið var gott sérstaklega til 
útiveru en skilyrði til að fljúga lengi voru ekki alltaf til 
staðar. Menn nutu þess að koma upp á Sandskeið til að hitta 
félagana og fljúga.  

Mikið var um yfirlandsflug og flugu einkavélarnar óvenju 
mikið. Það var áfall þegar okkar nýja og fína mótorsviffluga 
bilaði. Vonum þó að þetta atvik sé einstakt og sjáum til 
hvernig hún reynist næstkomandi sumar. Það er von okkar að 
með breidd  og fjölbreytni í flugflota aukist flugið og fjölgi 
félögum. Þá hafa verið umræður um uppbygginguna bæði 
hvað varðar Sandskeið og einnig flugflotann. Rétt er að gefa 
sér góðan tíma til umhugsunar og vera þá tilbúin til að 
stökkva á þau tækifæri sem gefast.  
Nú hafði Svifflugfélagið í annað skipti í áratugi launaðan 
starfsmann á Sandskeiði. Reynslan sýnir að það er 
nauðsynlegt til að fá í gang starfsemina að degi til og margar 
eru útréttingarnar sem þarf að sjá um til að allt gangi 
snurðulaust.  

Tökum þátt í að byggja upp enn öflugara Svifflugfélag.  

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






