
Opnunartími flugeldasölu: 

28.desember.  17:00 - 21:00 
29.desember  13:00 - 21:00 
30.desember  13:00 - 22:00 
31.desember  10:00 - 16:00  
5. janúar   17:00 - 19:00 
6.janúar           17:00   -   19:00 

Desember 2020 

Björgunarfélagið Eyvindur 

Pistill formanns 

Nú er árið 2020 senn á enda og hafa 
félagsmenn Björgunarfélagsins Eyvindar 
haft í nógu að snúast þetta árið. Þó eru 
útköll litlu færri þetta árið en            
undanfarin ár og má líklega þakka það 
færri ferðamönnum. 

Í janúar héldum við upp á 20 ára afmæli 
Björgunarfélagsins Eyvindar og var mjög 
ánægjulegt að sjá hversu margir gáfu sér 
tíma til að fagna þessum tímamótum með okkur og einnig     
þökkum við fyrir góðar gjafir sem félaginu bárust. 

Árið 2020 er búið að vera sérstakt hjá allri þjóðinni vegna 
heimsfaraldurs og hefur það einkennd starfsemi Björgunar-
félagsins Eyvindar. Við þessar aðstæður hafa félagsmenn verið 
mjög lausnamiðaðir og getað sinnt starfi sínu af öryggi og      
fagmennsku hvort heldur í útköllum eða öðrum verkefnum. 

Rekstur björgunarsveitar byggir á velvild samfélagsins og er 
óhætt að segja að Björgunarfélagið Eyvindur njóti styrks og 
stuðnings margra aðila og fyrir það erum við þakklát. 

Að lokum vil ég óska öllum gleðilegs árs með von um að árið 
2021 verði okkur öllum gott og gæfuríkt.   
                                                          Borgþór Vignisson. 

 



 Flugeldasýning 

Styrktaraðilar sýningarinnar 2020 

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 skilið stórt hrós fyrir að bjóða samfélaginu   
okkar upp á þessa sýningu.   

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

haldin verður 9.janúar 2021 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  

 

Styrktaraðilar 2020 
Arion Banki,  
Ból ,  
Bryðjuholt,  
Búnaðarfélag Hrunamanna,  
Fjallaraf/Fossi ,  
Flúðaraf,  
Flúðaverktakar,  
Fögrusteinar,  
Fraktlausnir,  
Gamla Laugin,  
Gistiheimilið Syðra Langholti, 
Grafarbakkagulrætur,  
Grænnaland ,  
Gröfutækni,  
Hestaleigan Syðra Langholti,  

 

Hitaveita Flúða,  
Hótel Flúðir,  
Hrunamannahreppur,  
Hrepphólar,  
Hvítárdalur,  
Íslenskt Grænmeti,  
Kaffi Sel,  
Kiddi Krókur, 
Kjöt frá Koti,  
Landsbankinn,  
Landstólpi,  
Límtré Vírnet,  
Loðdýrabúið Ásgerði,  
Sæludalur. 

mailto:bfeyvindur@simnet.is


Skjótum rótum. 

Við höldum áfram að Skjóta rótum í ár.  
 

 Björgunarfélagið Eyvindur hefur í samstarfi við 
skógræktarfélag Hrunamanna og Land-
græðslufélag Hrunamanna fengið svæði á Hruna-
mannaafrétti þar sem seldum rótarskotum verður 
plantað.  
Fyrsta útplöntun í svæðið fór fram í sumar.   
Í ár var útplöntunin farin seinnipart sumars og 
samtals var plantað 402 birkitrjám.  
Skógræktarfélag Hrunamanna gaf okkur plöntur í 
afmælisgjöf  og Eyvindur sjálfur bætti  við 10 
trjám fyrir hvert ár sem það hefur starfað auk 
þess sem plantað var þeim trjám sem seldust í  
flugeldasölunni. 
Vonandi munum við sjá fallegan birkiskóg vaxa á 
svæðinu sem nýtast mun vel. 
 

Allur ágóðinn af sölu rótarskota  
rennur til starfs Eyvindar. 

 
Hvert tré kostar  3.900.- kr. 
 
 
 

 Skjótum rótum  

 

Útplöntun á Hrunamannaafrétti. 



 

 
Á árinu 2020  hafa félagsmenn Björgunarfélagsins Eyvindar haft í nógu að snúast. 

Heildarfjöldi útkalla á árinu  er 42.   

20 útköll eru á vettvangshjálparhópinn og 22 útköll á allan Eyvindar-

hópinn. Nokkuð var um útköll vegna ófærðar og veðurs á árinu en flest eru þó 

vegna slysa og veikinda. 

Að venju byrjaði árið með okkar árlegu flugeldasýningu og eftir að þurfa að   

fresta henni vegna veðurs um einn dag fengum við frábært skotveður og sýningin 

fékk að njóta sín vel. 

Í janúar héldum við upp á 20 ára afmælið okkar og var mjög ánægjulegt að sjá 

hversu margir gáfu sér tíma til að fagna þessum tímamótum með okkur. Ekki bara 

fengum við fullt af góðum gjöfum og fallegum kveðjum heldur fengum við líka 

mikla aðstoð við veitingar og veisluhöld í kringum afmælið.  

Þökkum við kærlega fyrir allt það. 

Í tilefni af afmælinu langaði okkur að færa samfélaginu þakklætisvott fyrir  

allan stuðninginn í gegnum árin og gerðum það með því að halda skyndihjálpar-

námskeið sem opið var öllum.  Mæting á námskeiðið var mjög góð. 

Farið var í  sameiginlega jeppaferð með sveitum á svæði 3 þar sem afréttir 

Hrunamannahrepps og Bláskógabyggðar voru skoðaðir.  

Í mars mætti covid til leiks sem fól í sér ýmsar hömlur á starfi sveitar-

innar.  Viðbragðsáætlanir voru settar upp og umgengnisreglur um 

húsnæði og tæki félagsins voru gerðar. 

Það má segja að nýr raunveruleiki sem við kynntumst á árinu hafi kennt 

okkur ýmislegt og breytt ýmsu. Við þessar aðstæður hafa félagsmenn 

verið mjög lausnamiðaðir og  sinnt starfi sínu af öryggi og fagmennsku 

hvort heldur í útköllum eða öðrum verkefnum. 

Starf unglingadeildarinnar þurfti líka að breytast vegna ástandsins. Sjá 

má upplýsingar um starfsemi deildarinnar í ársskýrslu hennar hér í blaðinu.  

Vegna sóttvarnartakmarkanna var aðalfundur Eyvindar ekki haldinn fyrr en 20. 

September. Góð mæting var á fundinn sem haldinn var bæði í stóra bílasalnum 

og einnig á netinu. En netið var notað mikið til samskipta þetta árið hvort sem 

var á stjórnarfundum eða félagsfundum.   Þó margt hafi breyst á 

árinu gerðist það ekki með stjórnarskipan Eyvindar og er hún sú    

sama og verið hefur síðustu ár.    

Húsnæðismál hjá okkur eru í skoðun en við höfum fengið boð 

um  að taka þátt í að byggja upp björgunarmiðstöð með   

Brunavörnum Árnessýslu, á Iðjuslóð á Flúðum.   

Verið er að þarfa- og kostnaðargreina verkefnið.  

Í vor komu 8. til 10.bekkur úr Flúðaskóla í heimsókn til okkar þar 

sem farið var yfir kennslu í fyrstu hjálp, hnútum og veggjaklifri. 

 
Framhald á næstu síðu. 

 Gott samstarf viðbragðsaðila á svæðinu 

8., 9 og 10.bekkur  Flúðaskóla 
komu í smá kennslu í vor. 

Gæsla við réttirnar á réttardaginnn 

Ársskýrsla Eyvindar fyrir árið 2020 



 

 
Vegna sóttvarnarreglna vorum við fengin til að  sinna gæslu við réttirnar á            

réttardaginn og halda utanum gestalistann.  

Í lok sumars skelltum við okkur inn á afrétt að planta rótarskotunum sem seldar 

voru í flugeldasölunni.  Skógræktarfélag Hrunamanna gaf okkur plöntur í afmælis-

gjöf  og Eyvindur sjálfur bætti  við 10 trjám fyrir hvert ár sem það hefur starfað 

svo samtals voru 402 birkitré sett niður.   

Hefðbundið viðhald á tækjum og tólum hefur verið á árinu og erum við svo vel 

sett að eiga laghenta viðgerðarmenn innan okkar hóps sem sjá að mestu leiti um 

að laga allt sem laga þarf.  

Keyptur var nýr sigbúnaður þar sem á gamli var kominn á aldur. 

Í lok árs  var  skrifað undir samning, til tveggja ára, við HSU um áframhaldandi 

samstarf þar sem Eyvindur hefur að skipa vettvangsliðahóp sem kemur til 

aðstoðar sjúkraflutningum þegar alvarleg Veikindi eða slys verða hér í 

uppsveitunum.  

Meðlimir okkar eru duglegir að sækja sér  þekkingu með því að sækja 

námskeið og æfingar. 5. meðlimir tóku stórt námskeið í fyrstu hjálp í óbyggðum

( WFR) og hafa þeir bæst í hóp vettvangsliða. 2 tóku 

stórt   straumvatnsbjörgunarnámskeið (SWRT) og hefur það sýnt sig að nauðsynlegt 

er að hafa þá þekkingu hér á okkar svæði.   Einnig hafa meðlimir verið duglegir að 

sækja minni námskeið á vegum björgunarskólans. 

Eyvindur tók þátt í sameiginlegum viðburði viðbragðsaðila í Árnessýslu sem haldin 

var til minningar um fórnarlömb umferðarslysa.  

Fjáröflunarverkefni voru nokkur á árinu, fyrir utan okkar árlegu samningsbundnu 

verkefni, helgargæslu á Flúðum og uppsetningu á jólaljósum sinntum við  

sjúkragæslu á tveimur motorkrosskeppnum ,jólatrjáasölu, flugeldasölu og 

dósasöfnun. 

Allt þetta auk þess mikla stuðnings sem við erum að fá frá  samfélaginu gerir það að 

verkum að við getum haldið rekstri félagsins gangandi.   

Stjórnin þakkar meðlimum fyrir vel unnin störf á árinu og alla jákvæðni gagnvart 

starfseminni og þeim verkefnum sem lögð eru fyrir.   

Að lokum viljum við óska öllum gleðilegs árs með von um að árið 2021 verði okkur 

öllum gott og gæfuríkt.   

  

Stjórn Björgunarfélagsins Eyvindar 

 
 

 Námskeiðið vettvangshjálp í óbyggðum. 

Straumvatnsbjörgunarnámskeið 

Ársskýrsla Eyvindar fyrir árið 2020-framhald 



 Unglingadeildin Vindur 2020 

Árið 2020 byrjað fremur hefðbundið hjá unglingadeildinni. 
Fundir voru að jafnaði haldnir í hverri viku, á 
miðvikudögum.  Góð mæting var og hópurinn góður. 
Farið var í hin hefðbundnu verkefni eins og t.d  
ferðamennsku, leitartækni, rötun, snjóflóðaýlakennslu, 
fyrstu hjálp o.fl. á fundum.   
Í byrjun febrúar fórum við að heimsækja unglingadeild-
ina Helling á Hellu og áttum með þeim skemmtilegt 
kvöld. 
Í mars var sett stopp á fundi þar sem covid var að trufla 
starfið hjá okkur.  Við héldum þó  nokkra fjarfundi fram 
að vori og í maí tókum við útifundi.  Vetrarstarfið var  
klárað með útilegu í Tungufellsdal í lok maí. Í júní náðist 
að halda landshlutamót á Úlfljótsvatni þar sem unglinga-
deildir af suðurhluta landsins mættu og áttu góða helgi 
saman.  
Haustönnin byrjaði að venju eftir réttir en þegar hún var 
nýbyrjuð voru sóttvarnarreglur hertar aftur og því voru  
einungis útifundir þar til en var hert á reglum og þá 
þurftum við að fella niður fundi.  
Við tókum þó einn jólafundi í fjarfundi til að klára 
árið.  Vonumst við til að á nýju ári fari ástandið að 
lagast og við getum farið að halda áfram með starfið 
okkar.  22 unglingar eru starfandi í deildinni.  
Frábærir unglingar sem eru duglegir og áhugasamir. 

Umsjónarmenn á árinu hafa verið Anton Gunnlaugur 
Óskarsson. Birgir Örn Steinarsson, Daði Geir Samúelsson, 
Einar Ágúst Hjörleifsson, Meike Witt, 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 okkur á árinu.   

 

Fyrir hönd unglingadeildarinnar Vinds 
Umsjónarmenn. 

 Heimsóttum Helling á Hellu 

Landshlutamót á Úlfljótsvatni. 

 Tæknin notuð til að funda þegar 
við máttum ekki hittast. 



 

Björgunarfélagið Eyvindur þarf að treysta á styrki og stuðning frá 
samfélaginu, það er óhætt að samfélagið sýnir það svo sannarlega 
í verki að það er tilbúið að styðja við starfið hjá  
okkur.  Allt það fjarmagn sem við fáum í  styrki nýtum við til að 
mennta og þjálfa meðlimi Eyvindar til að þeir geta brugðist við 
þegar á þarf að halda.   
Takk öll þið sem leggið okkur lið.  
Án ykkar gætum við ekki starfað. 

 

Golfklúbbur Flúða hélt mót og styrkti starf  Eyvindar 
með ágóðanum af mótinu 

  

 
Lionsklúbburinn Dynkur styrkti starf  
Eyvindar með veglegum hætti. 
 

Félag Eldri Hrunamanna sendi okkur fallega 
kveðju á síðustu vikum ársins með góðum 
styrk. 
 

Kvenfélag Hrunamannahrepps styrkti okkur 
á árinu með veglegri gjöf. 

 
Postular Bifhjólasamtök sendu okkur góðan styrk á árinu. 

 
Friðrik Friðriksson og Ragnheiður Ágústsdóttir 
sendu okkur peningagjöf á árinu.  Með þeim 
pening fjárfestum við í fullkominni skyndi-
hjálpardúkku sem nýtist til æfinga og 
kennslu. 

Flytjandi á Selfossi styrkir  
starf Björgunarfélagsins  

Eyvindar 

Án ykkar væri lífið erfitt. 

Neyðarkall 2020 

Sala á neyðarkallinum er ein af okkar stóru 
fjáröflunum.  Vegna sóttvarnarhaft gátum við ekki 
selt litla neyðarkallinn í ár en stefnt er að sölu á 
honum í febrúar. 

Neyðarkall 2020. 

Eftirtaldir aðilar styrktu 
starf Björgunarfélagins   
Eyvindar með kaupum á 
stóra neyðarkallinum í ár. 

 
 
 



 

 

Heildarfjöldi útkalla á árinu  er  42.  Flest voru F1 útköll, sem eru útköll á hæsta forgangi.  
Af heildafjölda útkalla þetta árið skiptast útköllin jafnt milli þeirra sem vettvangshópurinn fær og 
þeirra sem allur hópurinn hjá Eyvindi fær.  

Flest útköll koma um helgar þetta árið og janúar og nóvember eru  mánuðirnir  sem flest útköllin 
komu.  Það er áhugavert að í júni kom ekki neitt útkall. 

Útköll 2020 



 
Svipmyndir úr starfinu 2020 

 

 

 



 

 

Kauptu flugelda og rótarskot á netinu. 

eyvindur.flugeldar.is 
Nú er hægt að kaupa flugelda og rótarskot frá okkur á 

netinu. Eina sem þú þarft að gera er að fara inní síðuna 

okkar  

eyvindur.flugeldar.is versla í rólegheitum heima og ko-

ma svo að sækja til okkar í Smiðjustíg 8 á Flúðum.   

Einfalt, þægilegt og fljótlegt.  

 


