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Stjórnin 
7 menn sitja stjórn Svifflugfélagsins og eru þeir eru 
kosnir til tveggja ára, nema formaður sem er kjörinn 
árlega. Í stjórn eru: 
Kristján Sveinbjörnsson formaður, Stefán S. 
Sigurðsson varaformaður,  Árni Jóhannsson 
gjaldkeri,   Hallgrímur Ólafsson ritari, Einar 
Ragnarsson,  Skúli Sigurðsson og Hafsteinn 
Jónasson  
Stjórnin hélt 7 stjórnarfundi auk margra óformlegra 
funda og annarra samskipta s.s. á netinu.

  
 

Veðurfar 
Veður sumarsins var með betra móti. Eilítið kaldara 
og þurrara var en undanfarin sumur. Besti tími 
sumarsins var maí og júní. Bylgjuskilyrði komu 
nokkra daga. 
 

 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 
 

Gömlu svifflugurnar 
 

Gömlu svifflugunum Grunau Baby einsæta TF-SAJ 
árg. 1954 og Rhönlerce tvísæta TF-SAT árg. 1961 
hafa ekki flogið lengi. Þær hafa legið undir 
skemmdum í Nauthólsvík í 10 ár. Stjórnin ákvað því 
að leita eftir því við Flugsögufélagið hvort þeir 
hefðu áhuga á þessum öldungum. Niðurstaðan varð 
sú að afhenda þeim vélarnar til eignar gegn          
ákveðnum skilyrðum og félagið hefði ávallt aðgang 
að þeim til notkunar við ákveðin tilefni. Lítill áhugi 
hefur verið innan félagsins að halda þessum 
svifflugum við og því rétt að eftirláta áhugasömum 
flugsögumönnum þær eftir. 
 

Starfsmaður á Sandskeiði. 
Eins og tvö fyrri ár var ráðinn starfsmaður í launað 
starf á Sandskeiði. Í lok maí var Friðrik Björgnæs 
Þór ráðinn og var hjá okkur í júní, júlí og hluta 
ágúst. Hann sá um ýmsar útréttingar, viðgerðir, 
málun, þrif á vélum og húsnæði og ýmsa skráningu 
og fl. Hann hafði viðveru frá kl. 14 til 21 alla virka 
daga. Með aukinni starfsemi á Sandskeiði ekki síst á 
virkum dögum er ekki spurning lengur að hafa 
starfsmann til að sinna þar málum yfir há 
annatímann. Friðriki er þökkuð vel unnin störf í 
sumar. 
 

Félagsfundir 
Félagsfundir voru með hefðbundnu sniði. 
Aðalfundurinn var haldinn á laugardegi, þann 19. 
febrúar í húsi Slysavarnardeildar kvenna Sóltúni 20 
Reykjavík og var vel sóttur. Um kvöldið var haldin 
árshátíð á sama stað og tókst hún með ágætum. 
Apríl-fundurinn var haldinn 12. apríl á Sandskeiði. 
Boðað hafði verið til fundarins viku áður en eins og 
stundum skall á óveður svo fundinum var frestað. 
Steinþór var með erindi um frægustu “Úti í móa 
lendingu” á svifflugu hér á landi og Kristján sýndi 
myndir og sagði frá bylgjuútilegunni í Vågå í Noregi 
Maí-fundurinn var einnig haldinn á Sandskeiði og 
fór í umræður um öryggismál, sumarstarfið og 
gjaldskrá. Theódór fór yfir öryggismálin.  
Haustfundurinn var haldinn í húsnæði 
Flugmálafélagsins 26. janúar. Hallgrímur sagði frá 
ferð til Danmerkur á norræna svifflugfundinn og 
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Dimonan 
Nokkurn tíma tók að koma nýja mótornum í 
Dimonuna. Mótorinn var ekki leystur úr tolli fyrr en 
við töldum nokkuð víst að við fengum VSK-inn 
endurgreiddan, sjá stofnun Flugfanga ehf. Í apríl var 
síðan hafist handa við að koma mótornum fyrir, 
senda skrúfuna í yfirhal og framkvæma ýmsar SB 
nótur. Í lok júní lauk verkinu og komst hún þá loks í 
loftið og stoppaði ekki eftir það. Einar og Kristján 
sáu um allar viðgerðir en nutu hjálpar nokkurra 
annarra félagsmanna. 15 flugmenn flugu henni sem 
flugstjórar og um 30 farþegar. 

 

Dráttarflug  &    TF-TUG 
Dráttarflugvélin var mikið notuð í sumar. Hún flaug 
380 flug og um 60 tíma í sumar og voru 
flugtogseiningar 908. 2004 flaug hún samt. 311 flug 
og 88 tíma. Flugtogs-einingar voru um 900. 
Dráttarflugmenn voru: Stefán, Skúli Sig, Orri, 
Hafsteinn, Sigmundur, Baldur J., Baldur V., og. 
Steingrímur.  Stefán hafði yfirumsjón með úttékkun 
svo og viðhaldi á dráttarflugvélinni.  Ársskoðun fór 
fram í desember 2004 og næsta skoðun þarf að fara 
fram fyrir vorið. Nú hefur mótorinn gengið í tæpa 
2500 tíma og höfum við fengið framlengingu en 
þurfum að sérskoða hann innan skamms. Vonandi 
endist hann í nokkur ár í viðbót enda er hann talinn 
af flugvirkja í góðu ásigkomulagi. 
 

Tól og tæki. 
Spilið er eitt mikilvægasta tæki félagsins.  
Undanfarin ár hafa ýmsir hlutar þess verið yfirfarnir 

spilmótorinn, spilsjálfskiptingin, bílmótorinn og fl. 
Stefán og Einar ásamt fleirum 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: Helgi Har, 
Hólmgeir, Karl, Kristinn Einar R og Ragnar Eðv. 
Vírusinn hefur reynst vel. Unglingar sem ekki eru 
komnir með bílpróf hafa sóst í og notið þess að aka 
tækinu og höfum við þjálfað þá sérstaklega til þess. 
Í vetur þarf að gera við traktorinn ,m.a. endurnýja 
bremsur og laga drifúrtak sem er bilað.  
Vegna mikillar grassprettu voru öll tæki notuð mikið 
í sumar. Rætt hefur verið um að kaupa annan traktor 
með ámoksturstækjum.  

Samningar um Sandskeið  
Flugmálastjórn hefur óskað eftir því að fá að bæta 
vélflugbrautina 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.  
Kópavogsbær sem hefur lögsögu yfir Sandskeiði 
hefur ekki viljað gefa út framkvæmdaleyfi á 
framkvæmdina vegna annara ótengdra 
samningaviðræðna við Flugmálastjórn. Því hefur 
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fá framkvæmdaleyfið sem fyrst þannig að bjóða 
megi verkið út fyrir vorið.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. 

Flugturn á hjólum 
Síðastliðinn vetur keypti félagið leifar af húsbíl fyrir 
lítinn pening. Tómas Waage var aðalhvatamaðurinn 
og hefur hann unnið við að gera hann upp sem 
einskonar flugturn fyrir startstað. Nú er tækið að 
verða gangfært og tilbúið undir málningu. Þess er 
vænst að tækið verði tekið í gagnið í vor. 
 

Vetrargeymslan 
Okkar besta fjáröflun er vetrargeymslan. Hún eykst 
sífellt og gefur nú rúmar 2,8 milljónir kr. brúttó. 
Vetrargeymslan útheimtir mikla vinnu bæði á 
haustin og vorin. Félagið þakkar viðskiptavinunum 
svo og þeim félögum sem lögðu hönd á plóg. Tekjur 
af þessari fjáröflun fer í að byggja upp félagið. 
 

Uppgræðslan & gróðursetning 
Samtökin, Gróður fyrir fólk í landnámi Ingólfs, hafa 
undanfarin ár sett niður plöntur og borið skít og 
grasfræ á ýmsa mela innan og utan Sandskeiðs.  
Svifflugfélagið 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 um svifflug var svolítil.  
Mogginn fjallaði aðeins um Svifflugfélagið í upphafi 
sumars og svo var fjallað um metflug Steingríms.  
Þá sendir formaður stundum út rafpóst með fréttum 
og upplýsingum af fyrirhuguðum uppákomum og 
starfi félagsins. 

Yfirlandsflug 
Aldrei hafa jafnmörg yfirlandsflug verið flogin og í 
sumar. Aðalmarkmið margra svifflugmanna er að 
fljúga yfirlandsflug. Oft eru það ekki nema örfáir 
dagar á ári sem veðrið er þannig að hægt er að 
komast frá Sandskeiði yfir á Suðurlandið.  SWK 
flaug aftur og aftur um suðurlandið. Steingrímur var 
iðnastur að fljúga yfirlandsflug og sló hann Steinþór 
út m.a með lengsta flugi frá Sandskeiði rúmir 120 
km. Því hlýtur hann Fannarsbikarinn í ár sem er 
farandbikar gefinn af Polyto 1998 hefur verið veittur 
flest árin. Hann er veittur fyrir flug frá Sandskeiði að 
fjærsta hornpunkti eða lendingu, minnst 50 km.  

Nýjar svifflugur 
Ein ný sviffluga var keypt til landsins á síðasta ári. 
Fimm félagar okkar, Baldur, Daníel, Orri, 
Steingrímur og Skúli Smára. keyptu súper-
sviffluguna   ASH-25 sem er tveggja sæta 25 metra 
vænghaf og svífur tæplega 1:60.   
Þá skipti Lak 12, TF-SBS um eigendur. Arngrímur 
og Baldur seldu sviffluguna til Hólmgeirs, Karls, 
Kristins og Ragnar Haralds. 
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Liðskipan 
Liðskipan var með sama hefðbundna hætti og síðustu 
ár.   Liðin störfuðu viku í senn samtals 14 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 þakkarvert þegar svo margir félagar í 
sjálfboðavinnu, skuldbinda sig til að taka þátt í 
starfsemi félagsins 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 á svifflugu og mótorsvifflugu voru um 
320.  Tekin voru 2 sóló. Verulegar sveiflur eru í 
sólófjölda allt og upp í 14. Þá sóluðu þeir  
Við óskum þeim til hamingju með áfangann og 
væntum þess að þau njóti þessa náms með langri og 
ánægjulegri veru innan Svifflugfélagsins. Bóklegt 
námskeið var haldið s.l. vor. 5 manns sátu 
námskeiðið sem Hafsteinn sá um. Með námskeiðinu 
ljúka menn bóklega áfanga til réttinda skírteinis 

svifflugmanns. 

Kennsluskipan 
Einn kennari bætist í hópinn. Steingrímur 
Friðriksson. Theódór var yfirkennari. Tékk-kennarar 
voru: Theódór, Stefán, Steinþór, Kristján, og Skúli 
Sig. Aðrir kennarar: Einar R,  Baldur J., Benedikt R, 
Sigmundur, Hafsteinn, Orri og Snæbjörn. Þeir sem 
kenndu mest voru Stefán 58 flug, Kristján 57 flug, 
Einar 44 flug, Skúli 39 flug og aðrir minna. 
Þá kom ný tvísæta til landsins, ASH-25,  keypt af 
einkaaðilum og ber einkennisstafina TF-SWK. Þetta 
er risasviffluga með 25 metra vænghaf og hefur 
tæplega 60 metra svifhlutfall. 
Þótt svifflugan sé einka var hún notuð aðeins til 
framhaldskennslu og fengu flestir svifflugmenn að 

prófa hana.  

Skoðunar- & viðhaldsmál 
Engar stærri viðgerðir voru gerðar á 
svifflugflotanum. Forskoðun svifflugna félags-ins 
fer fram í Nauthólsvíkinni en fullnaðar-skoðun fer 
f ram við samsetningu á  Sandskeiði .  
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Flugföng ehf. 
Þegar farið var að kanna leiðir til að tollafgreiða 
mótor Dimonunnar án þess að greiða 
aðflutningsgjöld til samræmis við aðra flugskóla þá 
reyndist það illmögulegt nema stofna 
einkahlutafélag. Því stofnaði Svifflugfélagið 
einkahlutafélagið Flugföng ehf. og er eini eigandi 
þess. Skattstjóri Reykjavíkur reyndi hinsvegar allt til 
þess að tefja virðisaukaskatts-skráningu en eftir 
nokkurt stapp fékkst skráning nú um áramótin eftir 
yfir 8 mánaða bið. Stjórnin telur það mikilvægt að 
félagið standi jafnfætis flugskólunum hvað 
innflutningsgjöld á flugvélum og búnaði varðar. Því 
var ákveðið að vinna málið til enda þótt það kostaði 
nokkra vinnu. Ætlunin er að félagið þjónusti 
Svifflugfélagið. Þau félög og fyrirtæki sem hafa 
flugrekstrarleyfi eða kennsluleyfi fá niðurfellingu á 
VSKi en aðrir aðilar verða að greiða fullan VSK.  
 

Met og afreksflug 
Tvö íslandsmet voru slegin. Steingrímur og Daníel 
settu hæðarmet á tvísætu, rúma 6000 metra hæð og 
þá flaug Baldur 100 km þríhyrningsflug á tvísætu. 
Þá var árið 2005 metár hvað varðar fjölda og lengd 
yfirlandsfluga en því miður eru engar tölur til um 
fjölda yfirlandsfluga eða lengd þeirra. 
Þá flaug Steingrímur  82 tíma á árinu sem líklega er 
íslandsmet í tímafjölda á ári. 

 
Lendingakeppni SFA 
  Hin árlega lendingakeppni SFA var haldin á      
Melgerðismelum 4. september. Keppendur voru 15, 
þar af 8 sunnlenskir: þau Ida Þórarins, Hafsteinn, 
Tómas Waage, Ragnar Har., Snæbjörn, Skúli, Þórir 
og Kristján stormuðu norður og kepptu.  Að venju 
var keppt á Grunu Baby sem var hönnuð 1932 en 
smíðuð 1954. Sigurvegarinn var norðanmaðurinn 
Einar Björnsson. Í öðru sæti var Kristján og því 
þriðja var Hafsteinn. Keppnin tókst með ágætum í 
góðu veðri. 

Valsskemman og húsnæðismálin. 
Miklar vonir voru bundnar við Valsskemmuna sem 
átti að fjarlægja og við töldum mögulegt að fá til 
flutnings upp Sandskeið. Við skoðun sérfræðinga 
kom fram að skemman var sérlega hentug til 
flutnings og sem flugskýli. Við lögðum því í mikla 
vinnu til að reyna að fá skemmuna og undirbúa 
flutninginn. Við áttum fundi með borgarstjóra og 
framkvæmdastjóra ÍTR.  
Þrátt fyrir allan undirbúninginn tókst okkur ekki að 
fá skemmuna og var hún klippt niður í brotajárn. 
Við teljum að þarna hafi orðið slys sem stjórnvöld 
Reykjavíkurborgar bera alla ábyrgð á. Þegar til átti 
að taka brást stjórnkerfi borgarinnar. Engin þar 
svaraði hringingum eða öðrum erindum og engin 
svör fengust. Í framhaldinu fór félagið fram á 
viðræður við borgina og eftir margar ítrekanir fékkst 
loks fundur daginn fyrir Þorláksmessu. Þar var því 
lofað að borgin myndi gera allt til að félagið fengi 
svokallaða Shell-skemmu í Skerjafirði. Í 
framhaldinu hefur borgin verið í viðræðum við 
Skeljung sem á skemmuna en ekkert hefur gengið. 
Það er von okkar að þessi lausn verði þó að 
veruleika og yrði það mikil búbót fyrir félagið.  
Eftir sem áður eru flugskýlin á Sandskeiði sprungin. 
Unnið hefur verið að undirbúningi byggingar   
flugskýlis. Verið er að bíða eftir tilboðum í 
járnavirki skemmunnar en erfiðlega gengur að fá 
tilboð. Ekki hefur enn verið tekin endanleg 
ákvörðun um skýlisbyggingu í sumar. 
 

www.svifflug.com 
þeir Ragnar Ágúst Eðvaldsson og Þórir Indriðason 
hafa haldið uppi lifandi síðu félagsins. Meiri og betri 
upplýsingar hafa verið settar á síðuna til fróðleiks og 
ánægju fyrir lesendur.  Til að halda úti góðri 
heimasíðu þarf að leggja til mikla vinnu. Stjórnin 
þakkar Ragnari og Þóri fyrir heimasíðuvinnuna.   
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Styrkir 
Í haust sótti Svifflugfélagið um styrk til Alþingis og 
byggingastyrk til Reykjavíkurborgar. Forsendur 
styrkumsóknar til Alþingis voru m.a. þær að fá 
afganginn af þeim VSK-i sem félagið hefur greitt 
gegnum tíðina umfram aðra flugskóla svo og 
afmælisár félagsins en það er 70 ára á þessu        
nýbyrjaða ári. Með viðtölum og eftirfylgni mælti 
samgöngunefnd Alþingis með styrk til okkar         
kr. 2 millj. Þá var sótt um til Rvk-borgar styrkur til 
byggingar flugskýlis. Því erindi var hafnað. Við 
gerð síðustu árskýrslu voru seldar styrktarlínur á 
baksíðu hennar. Gaf það ágæta raun og náðust 200-
300 þúsund krónur, sjá nánar á baksíðu. 
 
 

Samningur við Flugleiðir 
Sá ánægjulegi atburður var í vor þegar loks náðist 
gagnkvæmur samningur við Flugleiði. 
 Samningurinn byggir á að félagið býður öllum 
flugmönnum Flugleiða í flug. Flugið er hugsað 
sértaklega fyrir flugmenn til að kynna þeim loftrými 
okkar yfir Sandskeiði. Einnig eru sýndir eiginleikar 
svifflugunnar. Í staðinn fær félagið afsláttarmiða og 
ákveðna peningaupphæð. Samningurinn var gerður 
til tveggja ára.  Theódór Blöndal sá um gerð 
samningsins f.h. félagsins og er honum þakkaður 
árangurinn. Þá er Flugleiðum þakkað fyrir góðan 
samning fyrir báða aðila. 

Gjaldkeramál 
Einn af erfiðari þáttum félagstarfseminnar er peninga 
innheimta gagnvart félögunum. Þó margir standi 
alltaf skil á skuldum sínum eru samt nokkrir sem 
bara safna þeim. 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. Stjórnin beinir því til allra 
sem skulda, að gera upp skuldir sínar 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 vinsæl og stundum 
hafa menn 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 
Félagið hefur undanfarin ár 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. málningarvinna, aðstoð við vetrargeymsluna, slá, 
valta og bera á áburð. Síðastliðið sumar fengu við 
tvo aðila sem báðir klikkuðu eftir nokkur skipti og 
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Norræni svifflugfundurinn  
Helgina 9. – 12. september var þing norrænna 
svifflugmanna haldið í Arnborg í Danmörku. og 
Einar, Steingrímur, Hallgrímur og Kristján sóttu 
fundinn fyrir Íslands hönd. 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  
19. nóvember var haldið þing Flugmálafélagsins. 
Svifflugfélagið er eitt af aðildarfélögum 
Flugmálafélagsins sem svo er aðili að alþjóða 
flugmálafélaginu, FAI. Vonir eru bundnar við að 
starf Flugmálafélagsins vaxi og dafni þannig að 
félagið geti í auknu mæli unnið fyrir aðildarfélögin 
m.a. með ýmsum verkefnum og hagsmunagæslu. 
Flugmálafélagið hefur fengið skrifstofu- og 
fundaraðstöðu hjá Flugmálastjórn við skýli 3 og 
hefur Svifflugfélagið notað þá aðstöðu til 
fundarhalda. Síðasta sumar hélt flugmálafélagið 
flugsýningu á Rvk-flugvelli sem svifflugfélagið tók 
þátt í. Einnig var haldin flugútilega í Múlakoti um 
verslunarmannahelgina. Þá gaf Flugmálafélagið út 
almanak þar sem m.a svifflug kom við sögu. 

Öryggið 
Engin óhöpp voru í sumar. 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 sér að 
fljúga mæti á maí fundinn. 
 

Lokaorð  
Þetta sumar var í betra lagi. Veðrið var gott 
sérstaklega fyrrihluta sumars.  
Mjög mikið var um yfirlandsflug og hafa einkavélar 
aldrei flogið jafn mikið. Það sínir sig að ný sviffluga 
getur aukið flugið ansi mikið. Það er von okkar að 
með breidd  og fjölbreytni í flugflota okkar aukist 
flugið og félögum fjölgi.  
Starfsemin er að sprengja utan af sér aðstöðuna. 
Brýnt er að byggja flugskýli á Sandskeiði og fá nýa 
aðstöðu niðri í bæ.  Þá leyfir fjárhagur félagsins að 
kaupa nýja svifflugu á afmælisári.  
Svifflugfélagið hefur nú haft 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 gera til að allt gangi 
snurðulaust. Þörf er á að fá starfsmann fyrr að vori ef 
hægt er. 
Víðsýni, virðing og traust er mikill kostur í nánu 
samneiti félagsmanna. Forsendur fyrir veru okkar í 
skemmtilegum félagsskap eins og Svifflugfélaginu 
getur verið mismunandi en við verðum að virða þær 
allar svo við getum þrifist sem mest og best þannig 
að félagið vaxi og dafni. 
Nú er að renna upp 70 ára afmælisár félagsins. Þessi 
tímamót gefa okkur ýmis tækifæri á árinu. Tökum 
þátt í að byggja upp enn öflugara Svifflugfélag. 
 

Skýrsuna samdi og vann  Kristján Sveinbjörnsson. 
Myndir tóku: Árni Jóhannsson, Þórir Indriðason, Steingrímur 
Friðriksson, Einar Ragnarsson, Kristján Sveinbjörnsson ásamt 
fleirum.  
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Svifflugfélag Íslands 
        

Rekstrarreikningur ársins 2005 

      

  2005 2004 2003 2002 

Tekjur:         

         

Árgjöld  495.000 kr. 459.500 kr. 367.000 kr. 369.000 kr. 

Flugtekjur svifflugur  2.239.100 kr. 2.238.200 kr. 1.522.400 kr. 1.690.700 kr. 

Flugtekjur Dimona  696.910 kr. 532.320 kr. 928.970 kr. 0 kr. 

Geymslutekjur  2.825.700 kr. 2.511.000 kr. 2.282.500 kr. 1.996.500 kr. 

Aðrar tekjur  700.758 kr. 273.504 kr. 76.288 kr. 111.922 kr. 

Rekstrartekjur samtals: 6.957.468 kr. 6.014.524 kr. 5.177.158 kr. 4.168.122 kr. 

         

Gjöld:         

         

Svifflugur  815.976 kr. 537.391 kr. 514.870 kr. 369.908 kr. 

Dimona  634.740 kr. 2.225.222 kr. 618.182 kr. 0 kr. 

Vélar og tæki  567.412 kr. 318.378 kr. 279.374 kr. 399.263 kr. 

Hús  566.162 kr. 378.631 kr. 202.006 kr. 204.554 kr. 

TF-TUG  485.960 kr. 614.677 kr. 715.363 kr. 514.541 kr. 

Prentun ofl.  111.833 kr. 73.919 kr. 66.113 kr. 239.903 kr. 

Annar kostnaður  135.830 kr. 185.062 kr. 198.350 kr. 174.037 kr. 

Launakostnaður  358.499 kr. 221.771 kr. 168.734 kr. 0 kr. 

Ýmis kostnaður vegna reksturs 698.043 kr. 846.550 kr. 387.575 kr. 570.766 kr. 

Samtals:  4.374.455 kr. 5.401.601 kr. 3.150.567 kr. 2.472.972 kr. 

         

Hagnaður fyrir afskriftir og vexti 2.583.013 kr. 612.923 kr. 2.026.591 kr. 1.695.150 kr. 

         

Afskriftir  2.122.368 kr. 2.122.368 kr. 2.122.368 kr. 855.627 kr. 

Vaxtagjöld  340.939 kr. 646.200 kr. 173.563 kr. -125.210 kr. 
         

Hagnaður eftir afskriftir og vexti 119.706 kr. -2.155.645 kr. -269.340 kr. 964.733 kr. 

         

Óreglulegir liðir:         

Styrkur  0 kr. 2.200.000 kr. 500.000 kr. 0 kr. 

         

Hagnaður:   119.706 kr. 44.355 kr. 230.660 kr. 964.733 kr. 
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Svifflugfélag Íslands 
        

Efnahagsreikningur 31.12.2005 
Eignir: 

  2005 2004 2003 2002 

Veltufjármunir:         
         
Tékkareikningur  776.320 kr. 361.000 kr. 251.345 kr. 194.254 kr. 
Kjörbók  0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 
Verðbréfavelta  0 kr. 0 kr. 0 kr. 3.633.033 kr. 
Viðskiptamenn  4.804.932 kr. 2.627.619 kr. 1.428.299 kr. 1.614.893 kr. 
Geymsla  194.000 kr. 130.000 kr. 147.000 kr. 122.000 kr. 
Kortakröfur  23.770 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 
Birgðir  71.455 kr. 43.932 kr. 77.832 kr. 45.363 kr. 

Veltufjármunir samtals:  5.870.477 kr. 3.162.551 kr. 1.904.476 kr. 5.609.543 kr. 
         

Hlutafé   500.000 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 
         

Fastafjármunir:         
         
Vélar og tæki  217.863 kr. 246.910 kr. 275.957 kr. 305.004 kr. 

Svifflugur - flugvél  7.497.570 kr. 10.862.620 kr. 12.711.850 kr. 6.116.142 kr. 
Hús  6.915.909 kr. 7.160.000 kr. 7.404.091 kr. 7.648.182 kr. 

Fastafjármunir samtals:  14.631.342 kr. 18.269.530 kr. 20.391.898 kr. 14.069.328 kr. 
         

Eignir alls:  21.001.819 kr. 21.432.081 kr. 22.296.374 kr. 19.678.871 kr. 
      

Skuldir og eigið fé: 
  2005 2004 2003 2002 

Skammtímaskuldir:         
         
Lánardrottnar  0 kr. 52.413 kr. 246.361 kr. 411.117 kr. 

Landsbanki Íslands  1.367.445 kr. 1.875.000 kr. 2.500.000 kr. 0 kr. 
Lýsing  0 kr. 0 kr. 100.000 kr. 0 kr. 
Flugmiðar  55.277 kr. 45.277 kr. 34.977 kr. 83.378 kr. 
Samtals:  1.422.722 kr. 1.972.690 kr. 2.881.338 kr. 494.495 kr. 

         
Eigið fé:         
         
Eigið fé 1/1  19.459.391 kr. 19.415.036 kr. 19.184.376 kr. 18.219.643 kr. 
Hagnaður  119.706 kr. 44.355 kr. 230.660 kr. 964.733 kr. 
Eigið fé 31/12:  19.579.097 kr. 19.459.391 kr. 19.415.036 kr. 19.184.376 kr. 

         
Skuldir og eigið fé samtals: 21.001.819 kr. 21.432.081 kr. 22.296.374 kr. 19.678.871 kr. 
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