
Opnunartími flugeldasölu: 

28.desember.  13:00 - 22:00 
29.desember  13:00 - 22:00 
30.desember  13:00 - 22:00 
31.desember  10:00 - 16:00  
5. janúar   14:00 - 20:00 
6.janúar           14:00   -   18:00 

Desember 2019 

Björgunarfélagið Eyvindur 

Pistill formanns. 

Nú er árið 2019 á enda og mörg verkefni hafa verið hjá okkur í 

Björgunarfélaginu Eyvindi. Við erum það lánsöm að hópurinn  

samanstendur af góðum og duglegum einstaklingum sem sinna 

starfi félagsins vel.  Hvort sem er í fjáröflunarverkefnum, 
viðhaldsverkefnum á tækjum og tólum eða að sinna útköllum. 

Halda þarf vel á utan um reksturinn til að hann 

gangi og hægt sé senda meðlimi á námskeið og að 

sinna því viðhaldi sem nauðsyn er. Þá er gott 

þegar hópurinn er samstíga í því sem gera þarf. 

Meðlimir okkar eru duglegir að sækja sér        

þekkingu með því að sækja námskeið og æfingar. 

Eyvindur er því í stöðugri framþróun með meiri 

þekkingu og öflugri hóp. 

Við erum með öfluga unglingadeild og  þar er lagður grunnur af 
björgunarsveitarfólki framtíðarinnar. 

Samfélagið hefur stutt okkur dyggilega og viljum við þakka allan 

þann góða styrk sem við höfum fengið.   

Að lokum vil ég óska öllum gleðilegs nýs árs með von um að árið 

verði okkur öllum slysalaust og gott. 

 



Skjótum rótum. 

Við höldum áfram að  Skjóta rótum í ár. 
  
 Björgunarfélagið Eyvindur mun í samstarfi við 

skógræktarfélag Hrunamanna  planta þeim trjám sem  
seljast hjá okkur hér í heimasveit. 

 
 
Allur ágóðinn af sölu rótarskota rennur til starfs Eyvindar. 
 
Hvert tré kostar  4.400.- kr. 
 
 
 

 Flugeldasýning 

Styrktaraðilar sýningarinnar 2019 

Á hverju ári er leitað til einstaklinga og fyrirtækja hér á 

svæðinu til að styrkja flugeldasýningu sem haldin er fyrsta 

laugardag í janúar. Án þeirra styrkja yrði engin sýning haldin, 

þessir aðilar eiga stórt hrós skilið fyrir að bjóða samfélaginu   
okkar uppá þessa sýningu.   

Við hvetjum alla til að leggja sitt af mörkum til að sýningin sem 

haldin verður 4.janúar 2020 verði sem flottust. 

Hægt er að styrkja sýninguna á opnunartíma flugeldasölunnar 

eða með því  leggja inn reikning Eyvindar.        
Kt:460100-2590 banki:0325-26-2590 bfeyvindur@simnet.is  

 

Skjótum rótum. 

Styrktaraðilar 2019 

Arion banki                

Arnfríður Dalbæ                  
Ásgerði 2  

Bryðjuholt           

Búnaðarfélag Hrunamanna      

Flúðaverktakar  

Fossi ehf                      
Fraktlausnir                     

Gamla Laugin  

Garðyrkjustöðin Brún             

Garðyrkjustöðin Silfurtún        

Grænnaland ehf      
Gróður ehf                

Gröfutækni ehf                     

Hestaleigan Syðra           

 

Hitaveita Flúða            

Hótel Flúðir                      
Hrunamannhreppur        

Hvítárdalur                 

Jón Snorrason                      

Júlíus Sveinsson              

Kaffi Sel                          
Kjöt frá Koti                     

Landsbankinn Reykholti     

Límtré Vírnet               

Pizzavagninn                         

Skipholt 3                 
Veitandi                  

Vinnuvélar Úlfars Harðar  

mailto:bfeyvindur@simnet.is


 

 Árið var nokkuð annasamt hjá félaginu eins og önnur ár og 
margt um að vera. 
Vikuleg vinnukvöld hafa verið á mánudagskvöldum og þau nýtt 
til hinna ýmsu verkefna.  
Unglingadeildin er með fundi á miðvikudagskvöldum, nánari   
upplýsingar um starf unglingadeildarinnar er í árskýrslu hennar 
á næstu blaðsíðu. 
Aðalfundur var haldin  28.apríl.  Stjórnin er óbreytt á milli 
ára.   
Heilmikil vinna hefur farið í viðhald á  bílunum á árinu. 
Keyptur var nýr motor í bátinn en sá gamli var orðin mjög  
lélegur.  
Í byrjun sumars var skrifað undir nýjan samning við HSU um 
samstarf þar sem Eyvindur hefur að skipa vettvangsliðahóp 
sem kemur til aðstoðar sjúkraflutningum þegar alvarleg 
Veikindi eða slys verða hér í uppsveitunum. 
Í vor var haldið  dagslangt björgunarsveitarnámskeið fyrir 
krakka í 5.til 7. bekk þar er  sem farið var yfir ýmis verkefni 
sem tengjast björgunarsveitastarfi. Námskeiðið var vel sótt og 
flottur hópur framtíðarbjörgunarsveitarfólks þar á ferð. 
Í byrjun vetrar fórum við í heimsókn í Flúðaskóla og 
færðum 1. og 2. bekk endurskinsmerki.  
Hópur frá okkur tók þátt í Landsæfingu SL sem haldin var á 
Snæfellsnesi. Meðlimir hafa verið duglegir að sækja 
námskeið á vegum björgunarskólans. 
Eyvindur tók þátt í sameigninlegum viðburði björgun-
arsveita í Árnessýslu sem haldin var til minningar um 
fórnarlömb  umferðarslysa. Félagar Eyvindar tóku þátt í 
nokkrum sameiginlegum æfingum með öðrum viðbragðsaðilum 
á svæðinu. 
Golfklúbbur Flúða hélt mót og styrkti starf Eyvindar með 
ágóðanum af mótinu, ómetanlegt að finna slíkan hlýhug. 
Fjáröflunarverkefni voru nokkur á árinu og það stærsta 
var gæsla og utanumhald á hlaupi sem stór erlendur 
hópur tók þátt í inní Þjórsárdal, einnig  sinntum við 
verkefnum fyrir fleiri aðila.  Að auki  sem hefðbundnum  
fjáröflunarverkefnum eins og  helgargæslu á 
Flúðum,jólatrjáasölu, uppsetningu á jólaljósum,      
flugeldasölu og dósasöfnun var sinnt.   
Allt þetta auk þess mikla stuðnings sem við erum að fá 
frá  samfélaginu gerir það að verkum að við getum hal-
dið rekstri félagsins gangandi.   

Stjórn Björgunarfélagsins Eyvindar 
 

 Viðbraðgsaðilar í Árnessýslu 

Afhentum 1.og 2.bekk Flúðaskóla 
endurskinsmerki 

Bílafloti Eyvindar 

Ársskýrsla Eyvindar fyrir árið 2019 



 Unglingadeildin Vindur 

Árið 2019 

Árið 2019  var annasamt, að vanda  hjá unglingadeildinni.   
Fundir voru að jafnaði haldnir í hverri viku, á miðvikudögum.  
Á  vorönn fórum við í samstarf við unglingadeildina Greip sem er í 
Bláskógabyggð og Grímsnes- og Grafningshrepp. Unglingar og umsjónar-
menn frá þeim komu og tóku þátt í starfinu með okkur. Samstarfið       
heppnaðist mjög vel. 
Hin hefðbundnu verkefni eins og ferðamennska, leitartækni, rötun, 
snjóflóðaýlakennsla, fyrsta hjálp o.fl. voru tekin fyrir á fundum.   
Deildin hefur farið í heimsóknir til annarra unglingadeilda og fengið til 
sín deildir í heimsókn.  Svona heimsóknir eru mjög nauðsynlegar og efla 
samvinnu unglingadeilda á svæðinu.   
Við vorum með gistikvöld í húsinu eins og venja er þegar vetrarstarfið 
hefst, það  er nýtt sem hópefli fyrir nýja meðlimi og einnig er þá 
kynning á húsnæðinu og starfseminni. Farið var í skálaferð eina helgi og 
hin árlega ferð á miðnæturíþróttamót í Vatnaskógi var að sjálfsögðu 
farin.   
Meðlimir Vinds aðstoðuðu meðlimi Eyvindar við gæsluverkefni í Þjórsárdal í 
sumar. 
Stærsta verkefni unglingadeildarinnar þetta árið var ferð á landsmót       
unglingadeilda Landsbjargar sem haldið var á Siglufirði í lok júní. Lagt var 
af stað á miðvikudegi og keyrt norður. Þar var gist í tjöldum fram á       
sunnudag.  Dagskrá landsmótsins samanstóð af verkefnavinnu, björ-
gunarleikum, sundlaugapartý, umsjónarmannaleikum og almennum  
skemmtilegheitum. Hópur af unglingum frá Norsk Folkehjelp, sem 
eru norsk björgunarsveitarsamtök, komu með okkur á landsmótið og 
fengu að kynnast okkar starfsemi. 
Keyptar voru peysur fyrir meðlimi unglingadeildarinnar en búið var 
að safna fyrir kaupunum með fjáröflunum. 
Við reynum að vinna okkur inn fyrir öllu því sem við gerum og því 
förum  við í nokkrar fjáraflanir, þær helstu eru neyðarkallasalan og  
vinna á 17. Júní. Þá erum við með  andlitsmálun, blöðrusölu og nammisölu 
og kassaklifur.   
Fjöldi unglinga í deildinni var um  16 og er hópurinn afar áhugasamur og 
skemmtilegur .  
4 umsjónarmenn fóru á árlegan umsjónarmannafund á Akureyri í  
september. 
Umsjónarmenn á árinu hafa verið Anton Gunnlaugur Óskarsson. Birgir Örn 
Steinarsson, Daði Geir Samúelsson, Einar Ágúst Hjörleifsson,  Sigríður Helga 
Steingrímsdóttir , Sigríður Steinunn Einarsdóttir, Tobias Már Ölvisson  og  
Halldóra Hjörleifsdóttir.   
Hér hefur verið stiklað á stóru yfir verkefni ársins. 
Við viljum þakka öllum þeim sem hafa stutt við bakið á okkur og styrkt  
starfið okkar.   

Fyrir hönd unglingadeildarinnar Vinds 
Umsjónarmenn. 

 Á leið heim af landsmóti. 

Nýtt lógó unglingadeildarinnar. 

 Hópurinn sem tók þátt í 
miðnæturíþróttamóti í 

Vatnaskógi 



Meðlimir Eyvindar 

Í Björgunarfélaginu Eyvindi eru um 25 meðlimir á aldrinum 18– 65 ára sem eru  að 
sinna fjáröflunar og útkallsverkefnum.  

Okkur vantar alltaf fleiri áhugasama aðila til að taka þátt í starfinu okkar.  Það eru 
margskonar verkefni sem eru í boði.  Það þarf ekki að fara í útköll ef fólk vill það 
síður það eru mörg önnur verkefni sem hægt er að sinna.   

Unglingadeildin Vindur er fyrir unglinga á aldrinum 14-18 ára. 

Þegar þú ert orðin 16 ára getur þú orðið meðlimur í Björguanarfélaginu Eyvindi og 
tekið þátt í afmörkuðum verkefnum. 

Þegar þú nærð 18 ára aldri og hefur hlotið grunnmenntun björgunarmanns getur þú 
orðið virkur meðlimur og tekið þátt í öllu starfi Eyvindar. 

 

 

Hjá Björgunarfélaginu Eyvindi er starfandi vettvangshjálparhópur.  
Hópurinn er kallaður út þegar alvarleg veikindi eða slys verða í  
uppsveitum Árnessýslu enda er langt í sérhæfða aðstoð.   Hópurinn er 
í samstarfi við sjúkarflutninga HSU á Selfossi og er það varðstjóri 
sjúkraflutninga sem ákveður hvort hópurinn er kallaður út og fer 
það eftir alvarleika útkallsins.   

Í hópnum eru aðilar sem tekið hafa grunnnám í sjúkraflutningum, 
námskeiðið vettvangshjálp í óbyggðum, sem er stórt fyrstu    
hjálpar námskeið, sjúkraliðar og svo bílstjórar með mikla 
reynslu.  Hópurinn fer í þjálfun hjá sjúkraflutningamönnum HSU 
með viðveru á sjúkrabíl  og námskeiðum og er miðað við að hver 
meðlimur hópsins komi í a.m.k 24 klst á ári í starfsþjálfun. 

Nú í sumar var skrifað undir nýjan samning við HSU sem tryggir áfram-
haldandi samstarf HSU og Björgunarfélagsins Eyvindar.  

 

HRINGJA skal í 112 ef neyð ber að höndum. 

 

Undirritun á nýjum samning milli 
HSU og Bf Eyvindar 

Flytjandi á Selfossi styrkir  starf 
Björgunarfélagsins  

Eyvindar 

Vettvangshjálparhópur 

Hópslysatjald sem staðsett er hjá okkur. 

Unglingadeildin að æfa sig 



 
Svipmyndir úr starfinu 2019 

Neyðarkall 2019 

Sala á neyðarkallinum er ein af okkar stóru 

fjáröflunum.   

Við þökkum öllum þeim sem styrktu starfið 
hjá okkur með kaupum á neyðarkallinum.   

    Neyðarkall 2019: 

Efirtaldir aðilar styrktu starf  

Björgunarfélagsins Eyvindar 
með kaupum á  stóra 

neyðarkallinum. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Heildarfjöldi útkalla á árinu  er  58.  Flest voru F1 útköll, sem eru útköll á hæsta forgangi eða um 
52% af þeim útköllum sem við fáum. 

Af heildafjölda útkalla er það vettvangshópurinn sem fær 60% af þeim útköllum sem við fáum.  

Flest útköll koma á laugardögum og Júlí er mánuðurinn sem flest útköllin komu.  

Útköll 2019 




