
Skjótum rótum. 

 Björgunarfélagið Eyvindur plantar öllum seldum 
rótarskotum í svæði á Hrunamannaafrétti þar 
sem nú er að vaxa upp fallegur birkiskógur. 
 

   Allur ágóðinn af sölu rótarskota  
rennur til starfs Eyvindar. 

 
Hvert tré kostar  3.900.- kr. 

Desember 2021 

Björgunarfélagið Eyvindur 

Pistill formanns 2021 

Árið 2021 hefur verið annasamt hjá félagsmönnum Björgunar-
félagsins Eyvindar. Útköll og fjáröflunarverkefni sem hópurinn   
hefur leyst með sinni góðu þekkingu. Einn liður í starfi björgunar- 
sveita og unglingadeilda er hópeflið, samvera og samvinna með 
öðru björgunarsveitarfólki. Því miður hefur covid haft þó nokkur 
áhrif á þann hluta starfsins. Stórum viðburðum hjá SL hefur þurft 
að aflýsa eða færa yfir í netheima og starfið hjá okkur þurft að 
taka mið af fjöldatakmörkunum. Félagsmenn hafa reynt að vera 
lausnamiðaðir í að halda þessu hluta starfsins  gangandi en við, 
eins og trúlega öðrum hlökkum til þegar sóttvarnarhömlur minnka 
og við getum hist.  Í september héldum við aðalfund og þá tók ég 
við sem formaður af Borgþóri Vignissyni sem hefur gegnt starfi 
formanns síðustu 18 ár.  Það er ekki auðvelt að feta í fótspor hans 
og hafa þessir mánuðir í formannssætinu verið lærdómsríkir.  Vil 
ég þakka Borgþóri kærlega fyrir hans vinnu sem formaður Eyvindar 
öll þessi ár. 
Björgunarfélagið Eyvindur hefur á að skipa mjög öflugum hóp þar 
sem hver einstaklingur getur lagt sitt af mörkum á því sviði sem 
hann er sterkastur í, það gefur hópnum mikla breidd.  
Unglingadeildin okkar er öflug og eru þar efnilegir framtíðar   
björgunarsveitarmenn á ferð. 
Við finnum fyrir mikilli velvild samfélagsins á störf okkar og það er 
ómetanlegt.  Rekstur Björgunarfélagsins Eyvindar gengi ekki upp 
nema með styrk og stuðningi einstaklinga, félagasamtaka og 
fyrirtækja á svæðinu.  Við erum innilega þakklát fyrir allan 
stuðninginn. 
Að lokum vil ég óska öllum gleðilegs árs með von um að árið 2022 
verði okkur öllum gott og gæfuríkt.   
                                                          Einar Ágúst Hjörleifsson. 

 



 Flugeldasala 

 



 Flugeldasýning 

Styrktaraðilar sýningarinnar 2021 

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 8.janúar 2022 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 2021 
Arion Banki,  
Bakkabræður járnsmíði ,  
Bryðjuholt,  
Búnaðarfélag Hrunamanna, 
Bökun, 
Detail Flúðir, 
Dýralæknirinn Flúðum,  
Fjallaraf/Fossi ,  
Flúðaverktakar,  
Fraktlausnir,  
Fögrusteinar,  
Gamla Laugin,  
Grafarbakkagulrætur,  
Grænagerði,  
Grænnaland,  
 
 

Gröfutækni,  
Hitaveita Flúða,  
Hótel Flúðir,  
Hrunamannahreppur,  
Íslenskt Grænmeti,  
Júlíus Sveinsson, 
Kaffi Sel,  
Landsbankinn,  
Landstólpi,  
Límtré Vírnet,  
NPK, 
Pizzavagninnn og Korngrís 
RM Stál ehf,  
Sæludalur, 
Veitandi. 

 

mailto:bfeyvindur@simnet.is


 

 Ársskýrsla Björgunarfélagsins Eyvindar fyrir árið 2021 
 
Á árinu 2021 hafa félagsmenn Björgunarfélagsins Eyvindar haft í 
nógu að snúast. Heildarfjöldi útkalla á árinu er 55.  37 útköll eru 
á vettvangshjálparhópinn og 18 útköll á allan Eyvindar-
hópinn.  Auk útkalla tóku hópar frá okkur þátt í gæsluverkefnum 
við gosstöðvarnar á Reykjanesi. 
Að venju byrjaði árið með okkar árlegu flugeldasýningu þar 
sem styrktaraðilar sáum til þess að hún var stór og myndarleg.  
Farið var í æfingaferðir þar sem tæki voru prufuð og        
mannskapur æfður. 
Unglingadeildin okkar var með öflugt starf á árinu og má sjá 
yfirferð yfir starf deildarinnar í ársskýrslu hennar. 
Covid hafði áhrif á starfið þetta árið eins og það síðasta og 
verður að segjast að þær takmarkanir sem eru á því að hittast 
hafa þónokkur áhrif á félagsstarfið. 
Aðalfundur Eyvindar var haldinn 19. September, sem kom til 
vegna sóttvarnarreglna þegar átti að halda hann í apríl. Góð 
mæting var á fundinn.  Breyting varð á stjórn Eyvindar þegar 
Borgþór Vignisson hætti sem formaður og við tók Einar Ágúst 
Hjörleifsson. Þá kom Anton Gunnlaugur Óskarsson inn í stjórn 
sem varaformaður.  Aðrir stjórnarmeðlimir héldu áfram, þ.e þau 
Óskar sem gjaldkeri, Alvin sem meðstjórnandi og Halldóra sem 
ritari. Við þökkum  Borgþóri kærlega fyrir hans 18 ára starf sem 
formaður Eyvindar. 
Hefðbundin verkefni eins og viðhald á tækjum og húsnæði hefur 
verið sinnt á árinu. Við erum svo vel sett að eiga laghenta aðila 
innan okkar hóps sem sjá að mestu leiti um að laga allt sem laga 
þarf.  Búnaðarherbergið var endurbætt þar sem settir voru upp 
nýir og fleiri skápar. Nú eru þá allir félagsmenn komnir með góða 
aðstöðu fyrir sitt dót. Fjárfest var í nýjum Gps tækjum og 
mælaborðsmyndavélum í jeppana okkar.    
 
Framhald á næstu síðu. 

 Gott samstarf viðbragðsaðila á svæðinu 

Unglingadeildin í skálaferð í  
Fremstaveri 

Ársskýrsla Eyvindar fyrir árið 2021 



Steinar Már og Moli 

 

 Félagsfólk hefur verið duglegt að sækja námskeið. Moli, sem er nýr 
félagi í Björgunarfélaginu Eyvindi, hefur verið duglegur, ásamt eiganda 
sínum Steinari Má að taka námskeið og kláraði hann nú í lok sumars     
C próf í víðavangsleit.  Einnig er Moli með B próf í snjóflóðaleit og er 
nýbúinn að taka hlýðin og skapgerðarpróf sem hann stóðst með glans.   
Þeir Moli og Steinar eru hvergi hættir og stefna á A prófið í snjóflóðaleit 
nú seinnipart vetrar.  Moli og Steinar eru því orðnir öflugir liðsmenn í 
útkallsteymi Eyvindar.   
Fulltrúar frá okkur tóku þátt í Landsþing SL var haldið í haust.  
Landsþingið var með öðru sniði en venjulega þar sem bæði var 
boðið uppá staðfundi og fjarfundi.  Einnig tóku fulltrúar frá      
okkur þátt í  fulltrúaráðsfundi SL  sem  haldinn í fjarfundi.          
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 verkefni helgargæslu á Flúðum,             
uppsetningu á jólaljósum, jólatrjáasala, flugeldasala og 
dósasöfnun. Þau verkefni auk þess mikla stuðnings sem við erum 
að fá frá samfélaginu gerir það að verkum að við getum haldið rekstri 
félagsins gangandi, menntað mannskapinn, sinnt viðhaldi og aukið við 
tækjabúnað.   
Stjórnin þakkar meðlimum fyrir vel unnin störf á árinu og alla jákvæðni 
gagnvart þeim verkefnum sem lögð eru fyrir.   
Stjórn Björgunarfélagsins Eyvindar 
 
 

 Gæslustörf við gosstöðvar á Reykjanesi. 

Ársskýrsla Eyvindar fyrir árið 2021-framhald 



 Unglingadeildin Vindur 2021 

Starf unglingadeildarinnar árið 2021 hefur nokkuð öflugt þrátt fyrir 
áskoranir í tengslum við covid og sóttvarnarreglur.  Umsjónarmenn 
eru orðnir góðir í að finna leiðir til að halda uppi starfi með tilliti til 
þeirra takmarkanna sem við þurfum að búa við tengt covid. Fundir 
voru að jafnaði haldnir á miðvikudögum.  Farið var í hin hefðbundnu 
verkefni eins og t.d  ferðamennsku, leitartækni, rötun, 
snjóflóðaýlakennslu, fyrstu hjálp o.fl. Í upphafi árs var 
haldið gistikvöld sem vanalega er haldið að hausti og 
byrjað því árið með trukki. Vetrarstarfið var svo klárað 
með ferð í Rangárvallasýsluna þar sem við fórum í 
Þórsmörk, skoðuðum svæðið undir Eyjafjöllum og gistum 
í Heimalandi. Í júní átti að halda landsmót  unglinga-
deilda SL en vegna covid var það ekki hægt og var þá 
landsmótinu breytt í nokkur lítil landsmót sem haldin 
voru um allt land. Okkar landsmót var haldið í Einbúa í 
Flóahreppi, þar sem unglingadeildir af svæði 3 og 16 hittust 
og áttu góða helgi saman.  
Haustönnin byrjaði að venju eftir réttir og var það stór og öflugur 
hópur sem bættist í hópinn okkar.   Starfið hefur náð að haldast  
nokkuð eðlilegt og ótruflað á haustönninni.  Aflýsa þurfti þó 
miðnæturíþróttamóti í  Vatnaskógi en í staðinn fórum í skálaferð í 
Fremstaver.  
22 unglingar eru starfandi í deildinni.  Frábærir unglingar sem 
eru duglegir og áhugasamir. 

Umsjónarmenn á árinu hafa verið Birgir Örn Steinarsson, Daði 
Geir Samúelsson, Einar Ágúst Hjörleifsson, Elísabet 
Finnbjörnsdóttir, Meike Witt, Sigríður Helga Steingrímsdóttir, 
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. 

 

 Vindur á “Landsmóti”  
unglingadeilda SL  

Hressir unglingar á leið að sigla 



 

Björgunarfélagið Eyvindur þarf að treysta á styrki og stuðning frá 
samfélaginu, það er óhætt að segja 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 og til að kaupa tæki til að nota 
til björgunarstarfa.   
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. 
 

Fulltrúar frá félagi Eldri borgara í Hruna-
mannahreppi koma færandi hendi um 
miðjan desember með styrk til okkar.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Glásteinn styrkti starfið hjá 
okkur. 

 
 Flytjandi á Selfossi styrkir  

starf Björgunarfélagsins  
Eyvindar 

Án ykkar væri lífið erfitt. 

Viltu styrkja starfsemi vettvangshjálparhópsins beint?  
styrktarreikningur hans er 0325-22-1248  

 

Neyðarkall 2021. 
Eftirtaldir aðilar styrktu 
starf Björgunarfélagsins   
Eyvindar með kaupum á 
stóra neyðarkallinum í ár. 

 
 
 

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



 

 

Heildarfjöldi útkalla á árinu er 54 auk þess sem hópar frá okkur tóku þátt í gæslu við                 
gosstöðvarnar á Reykjanesi.  Flest útköll voru F1 útköll, sem eru útköll á hæsta forgangi.  
Flest útköll koma á mánudögum og fæst á fimmtudögum þetta árið og ágúst er útkallamesti 
mánuðurinn.   

Útköll 2021 



 
Svipmyndir úr starfinu 2021 

 

 

 



 

 

Kauptu flugelda og rótarskot á netinu. 

eyvindur.flugeldar.is 
Hægt er 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    koma svo að sækja til okkar í Smiðjustíg 8 á 

Flúðum.  Einfalt, þægilegt og fljótlegt. Afhendum út í 

bíl sé þess óskað. 

 


