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Kæru Kópavogsbúar
Nú nálgast áramót og Hjálparsveit Skáta í Kópavogi stendur 
vaktina sem fyrr. Það er okkur mikil ánægja að bjóða ykkur 
flugelda til sölu á okkar sölustöðum eitt árið enn.

Árið hefur verið viðburðarríkt 
þar sem Hjálparsveitin 
fagnaði 50 ára afmæli 
sínu. Sveitin hefur starfað 
í bæjarfélaginu frá árinu 
1969, þegar 12 félagar í 
Skátafélaginu Kópum sáu 
að þörf var á viðbragði við 
slysum og náttúruhamförum 
innanbæjar sem og í 
nágrenni bæjarins. Þannig 
sveitir höfðu verið stofnaðar 
víða og hefur þessi ákvörðun 
þeirra reynst gæfurík því hátt 
í 500 manns hafa á þessum 
50 árum gengið til liðs við 

félagsskapinn. Margir eru enn viðloðandi frá fyrstu tíð. Það er 
ekki sjálfgefið og erum við gríðarlega þakklát fyrir það.

Afmæli sveitarinnar eru gerð góð skil í þessu riti sem þér hefur 
borist. Það sem hæst bar var mjög vel heppnuð sýning okkar 
í Smáralind á meðan á sölu Neyðarkalls stóð. Meðal atburða 
var björgunarsig niður 70 metra háan Norðurturn Smáralindar. 
Kunnum við forsvarmönnum Smáralindar bestu þakkir fyrir 
góðvildina sem við nutum þar. Á afmælisdaginn buðum 
við vinum og velunnurum í afmælisboð þar sem boðið var 

uppá heimalagað hlaðborð og kræsingar. *Skjólstæðingur” 
björgunarsveitanna - rjúpnaskytta sem týndist á heiðum 
austanlands árið 2016 kom og sagði okkur frá sinni reynslu. 
Bárust okkur fjöldi góðra gjafa sem við erum gríðarlega 
þakklát fyrir.

Allt starf sveitarinnar byggir á ykkar stuðningi - við seljum 
Neyðarkallinn og flugeldana auk þess sem mörg ykkar eru í hópi 
Bakhjarla Slysavarnafélagsins Landsbjargar.  Ykkar stuðningur 
gerir okkur kleift að bæta og viðhalda þjálfun félaganna og 
endurbæta búnað okkar. Á Þessu ári endurnýjuðum við 3 
vélsleða sveitarinnar sem og sleðabílinn, Kóp 5. Bíllinn er 
sérútbúinn til flutninga og af öflugustu gerð. Við þökkum 
kærlega fyrir ykkar stuðning.

Sölustöðum okkar hefur fækkað um einn frá síðustu árum. Við 
höfum lengi selt flugelda á Nýbýlavegi, lengst af í húsnæði 
Toyota og eftir að þeir fluttu höfum við haft þar gámabúð. Nú 
er okkur ekki mögulegt að koma henni fyrir og höfum þess 
vegna lagt áherslu á búðir okkar í Björgunarmiðstöðinni við 
Kópavogshöfn og aðra í Húsnæði Kraftvéla á Dalvegi til að 
þjóna “gamla” Kópavogi. Fyrir efri byggðir bæjarins erum við 
með verslanir við Salalaug og við Krónuna, Vallakór. Vonum 
við svo sannarlega að þú sjáir þér fært, kæri Kópavogsbúi, að 
versla við þína heimasveit, í þinni heimasveit.

Með björgunar- og áramótakveðju

Aðalsteinn Maack 
Formaður HSSK

BRENNAN OG FLUGELDASÝNINGIN BRENNAN OG FLUGELDASÝNINGIN 
Á GAMLÁRSKVÖLDÁ GAMLÁRSKVÖLD
Að venju verður brenna og flugeldasýning á félagssvæði 
Breiðabliks á gamlárskvöld.  
Athugið að brennan er á nýjum stað í ár. Brennan verður 
á bílastæði við afreinina að Hafnarfjarðarvegi Suð-
Vestan við Fífuna, 
knatthúsið.

 Skiljum flugeldana eftir heima   Klæðum okkur eftir veðri   Höldum okkur 
í öruggri fjarlægð frá brennunni   Komum fótgangandi ef við erum í göngufæri  

 Verum börnum góð fyrirmynd   Förum varlega og komum heil heim

KVEIKT VERÐUR Í BRENNUNNI KL. 20:30
FUGELDASÝNINGIN HEFST KL. 21:10

Hægt er að leggja bílum við Digraneskirkju, Smáratorg og Smáralind

Óskum Kópavogs-
búum, sem og 
öðrum lands mönnum 
gleðilegra jóla og farsæls  
 komandi árs. Þökkum 
ánægjulegt samstarf, samskipti og 
stuðning á árinu sem er að líða.



SKILYRÐISLAUST

ÓDÝRASTA 
ELDSNEYTI 
LANDSINS
Á DALVEGI
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F.v. Bergrós Arna Jóhannesdóttir,  
Nóa Sólrún Guðjónsdóttir  
og Hulda Ösp Atladóttir

Ritnefnd 2019

Ritnefnd Hjálparsveitar skáta í Kópavogi vill þakka fyrir stuðninginn á árinu. Vonum að þið njótið lestursins.

Á þessum tveimur árum sóttu þessir 
einstaklingar fjölda námskeiða og fóru 
saman í margar lærdómsríkar ferðir. Að 
lokum þreyttu þeir stöðupróf sem að 
þessu sinni var haldið við Móskarðshnúka. 
Þar reyndi á flesta þá þætti sem góður 
björgunarsveitarmaður þarf að búa yfir og 
stóðu þau sig með stakri prýði og leystu 
öll verkefnin vel og samviskusamlega. 
Þessi glæsilegi hópur er nú kominn á 
fullt í starfi sveitarinnar og mun takast á 
við verkefni sem koma inn á borð hennar 
ásamt félögum sínum í sveitinni.

Nýir félagar:
Anton Vilhelm Guðbjartsson
Arnar Daði Bjarnason
Arnar Hugi Birkisson
Brynjar Gauti Snorrason
María Gústavsdóttir
Nína Aradóttir

Óðinn Örn Einarsson 
Ragnar Páll Stefánsson
Sigríður Elísabet Árnadóttir
Stefán Atli Sigtryggsson 
Viktor Einar Vilhelmsson 
Örvar Þór Guðnason

Nýliðaþjálfarar HSSK 2017-2019
Brynjar Tómasson, Nóa Sólrún 

Guðjónsdóttir og Sigrún Inga 
Gunnarsdóttir

Nýir félagar

Sigurður Ólafur Sigurðsson

Síðastliðið vor luku 12 vaskir 
einstaklingar tveggja ára 
nýliðaþjálfun hjá HSSK og skri-
fuðu undir eiðstaf sveitarinnar. 



Gleðilega hátíð 
og farsælt  
komandi ár

Takk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða

2017
   2019









Þú færð vígaterturnar og fleiri vörur á flugeldamörkuðum björgunarsveitanna

NOTUM ALLTAF 
FLUGELDAGLERAUGU 
 -bæði börn og fullorðnir

Vígatertur 
í vígahug
Vígatertur 
í vígahug
Vígatertur 
í vígahug



NOTUM ALLTAF 
FLUGELDAGLERAUGU 
 -bæði börn og fullorðnir

STUBBURTRÍTILL OGSTÚFUR

FjölskyldupakkarFjölskyldupakkarFjölskyldupakkar
Frábærir fjölskyldupakkar í sjö mismunandi stærðum. 

Þú færð fjölskyldupakka og fleiri vörur á flugeldamörkuðum björgunarsveitanna

TRAUSTI
Dúndurpakki sem inniheldur allt 

það helsta sem þú þarft og mikið 

af smádóti. Þú missir ekki af neinu 

með þessum. Alltaf traustur. 

TROÐNI
Eins og nafnið ber með sér er hann troðfullur af góðgæti en ekki miklu af smádóti. Klikkar ekki.

TRÖLLITröllslegt vaxtarlagið segir allt um 

innihaldið. Þessi er fyrir þá sem hugsa 

stórt og vilja lítið af smádóti. 

Ekki koma á smábíl ef þú ætlar að 
kaupa einn svona!

TRALLI
Tralli er hannaður fyrir minni 

fjölskyldur. Handhægur, með öllu 

því helsta sem þarf til að taka 

þátt. Töluvert af smádóti.



  Frábærar 
 kappatertur

NOTUM ALLTAF 
FLUGELDAGLERAUGU 
 -bæði börn og fullorðnir

Þú færð kappaterturnar og fleiri vörur á flugeldamörkuðum björgunarsveitanna

  Frábærar 
 kappatertur
  Frábærar 
 kappatertur

í öllum stærðum og gerðum





Vertu með öryggið á hreinu.

Börnum yngri en 16 ára eru ekki 
seldir flugeldar. Fullorðnir skulu ávallt 

aðstoða börn með þessa vöru.

Athugið að standa ekki nærri er 
flugeldar eru sprengdir. Hávaði frá 

þeim getur skaðað heyrnina.

Alls ekki má handleika flugelda eftir 
að kveikt hefur verið í þeim þar sem 

þeir geta sprungið fyrirvaralaust. Hella 
skal vatni yfir þá.

Víkja skal vel frá eftir að búið er 
að kveikja í flugeldunum.

Börn skulu ávallt vera undir eftirliti 
fullorðinna í návist flugelda. Allir eiga 
að hafa öryggisgleraugu, einnig þeir 
sem horfa á.

Nauðsynlegt er að hafa trausta 
undirstöðu undir rakettur áður en 

þeim er skotið upp.

Nauðsynlegt er að hafa stöðuga 
undirstöðu undir standblys og 

skotkökur, og athuga þarf að þau 
þurfa mikið rými.

Flugeldar og smádót eru ekki leikföng 
og ekki skal nota það í hrekki. Oft verða 

slæm slys af þessum völdum.

Mikilvægt er að hafa nægt rými þegar 
valinn er skotstaður. Hæfilegt er að hafa 
a.m.k. 20 metra fjarlægð frá húsum.

Aldrei má kveikja í flugeldum meðan 
haldið er á þeim. Aðeins má halda á 
sérmerktum handblysum.

Flest alvarlegustu slysin verða 
vegna fikts. Mjög hættulegt er að 
taka flugelda í sundur og búa til 
heimagerðar sprengjur.

Halda skal dýrum innandyra 
þar sem þau heyra sem minnst í 
sprengingunum. Hundar, kettir og 
hestar eru sérstaklega viðkæm.

Gætið þess að vera aldrei í skotlínunni 
þegar kveikt er á skottertum eða 

flugeldum. Verið til hliðar og teygið 
ykkur í kveikinn.

Slysavarnafélagið 
Landsbjörg



Öndum léttar
Umhverfisvænni flugeldar
Eco-friendlier fireworks

Frá árinu 2013 hafa allir flugeldar sem fluttir eru til landsins verið        
CE vottaðir sem tryggir m.a. öruggari flugelda og minni mengun.

Óæskileg efni hafa markvisst verið tekin úr flugeldum sem seldir hafa verið   
hér á landi frá árinu 2013. Þessi efni geta þó mælst sem snefilefni og eru því   
ólíkleg til að valda skaða.
 
Allir flugeldar frá okkur eru blýlausir og hafa verið í mörg ár.

Engir hættulegir þungmálmar eru settir í flugeldana sem við seljum (s.s. Arsen, 
Kadmín, Króm, Blý, Kvikasilfur og Zirkon). 

Plast í flugeldasölu hefur minnkað um meira en helming á síðustu 5 árum.

Engir plastpokar verða í boði á flugeldamörkuðum frá og með 2020.

Megnið af notuðum flugeldum (umbúðum) brotnar niður í náttúrunni.

Ruslagámar sem geta tekið á móti flugeldarusli, verða staðsettir á helstu 
sölustöðum flugelda á nýársdag. Það auðveldar öllum að losa sig við ruslið.

Hávaðasömum flugeldum hefur verið fækkað mikið á síðustu 5 árum.

Söludögum flugelda á Íslandi hefur fækkað niður í 4 daga í desember. 
 
Allur pappi og plast sem til fellur í flugeldasölunni hefur verið flokkaður skipulega 
og sendur til endurvinnslu undanfarin ár.  

Skjótum rótum. Nú gefst landsmönnum tækifæri á að kolefnisjafna flugeldakaupin 
með Rótarskoti sem selt er á öllum flugeldamörkuðum björgunarsveitanna.

Slysavarnafélagið Landsbjörg hefur undanfarin ár leitað markvisst að umhverfisvænni 
leiðum í flugeldasölunni og skipt út vörum og flugeldum fyrir betri valkostum. 

Hér eru nokkrar staðreyndir um flugeldana:
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Aðfaranótt laugardags gistum við í 
Hólaskógi þar sem er reisulegur og 
nútímavæddur skáli á milli virkjana í 
Búrfelli og Sultartanga. Við vöknuðum 
snemma á laugardagsmorgni, tókum 
okkur til og fylltum á orkubirgðirnar 
með nógu af kaffi og góðum 
morgunmat. Ekið var frá Hólaskógi 
að Sigöldu þar sem leiðir hópsins 
skildu í bili, gönguskíðagarparnir 
skelltu sér í skíðin og héldu af stað 
í Landmannalaugar og aðrir fóru 
þangað á jeppum eða beltatækjum. 

Gangan, sem og aksturinn, gekk 
ljómandi vel og stóráfallalaust 
fyrir sig þrátt fyrir eina brotna 
gönguskíðabindingu, nokkra brotna 

Vetrarferð HSSK inn í Landmannalaugar
Þann 16. mars 2019 hélt galsvaskur hópur frá Hjálparsveit skáta í Kópavogi af stað í fjölskylduferð í 
Landmannalaugar. Lagt var af stað á föstudagskvöldi með hin ýmsu farartæki og fólk. Ferðin var fyrir 
alla félaga sveitarinnar sem og fjölskyldur þeirra og því boðið upp á ýmsa valkosti hvað ferðamáta 
varðar. Með í för voru jeppar, sem ýmist eru í eigu sveitarinnar eða einkabílar, snjósleðar, snjóbíll og 
fjöldinn allur af gönguskíðum þar sem gönguskíðaferð er fastur liður í nýliðaþjálfun sveitarinnar. 

Sverrir Árnason

Vilhelm Gunnarsson
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bolta og nokkrar bílfestur. Við vorum 
mjög heppin með færð, það hafði 
nýlega bætt í snjó svo að gönguskíðin 
sluppu að mestu ósködduð og við 
þurftum aðeins tvisvar sinnum að 
taka þau af okkur til þess að ganga 
yfir stutta grýtta kafla. Bílarnir keyrðu 
óhefðbundna leið vegna krapa við 
Hnausapoll, en þar höfðu tveir bílar 
farið niður um ís í vikunni á undan. 
Veðrið lék við okkur, það var logn 
og hálfskýjað allan daginn og um 
kvöldið var algjörlega heiðskírt. 
Þeir sem voru akandi voru talsvert 
á undan gönguskíðafólkinu á 
áfangastað og tóku það því að sér að 
græja kvöldmatinn. Þegar allir voru 
búnir að skila sér í skála var slegið 

upp einstaklega veglegri grillveislu, 
enda ferðin liður í fimmtíu ára afmæli 
hjálparsveitarinnar. Eftir matinn 
ákváðu margir að skella sér í laugina 
þar sem við mýktum vöðvana eftir 
átök dagsins á meðan við dáðumst 
að norðurljósum á stjörnubjörtum 
himninum.

Á sunnudagsmorgni lagði hópur 
dugnaðarforka, sem var ennþá með 
heila hæla eftir gönguna daginn áður, 
snemma af stað á gönguskíðum til 
baka. Restin af hópnum staldraði 
aðeins lengur við, naut útsýnisins 
og verunnar á þessum fallega stað, 
skellti sér í laugina eða á fjallaskíði 
í nálægum fjöllum. Við gengum 

svo frá skálanum, röðuðum í bílana 
og héldum af stað heim á leið um 
hádegisbilið. Þegar bílalestin náði í 
skottið á gönguskíðagörpunum við 
Frostastaðavatn stoppuðum við í 
blíðskaparveðri og gæddum okkur á 
kjötafgöngum frá því kvöldið áður. 
Svo var öllum komið í bíla og keyrt í 
samfloti í bæinn. Talningin fór upp í 
69 manns, einn ferfætlingur, 20 bílar, 
1 snjóbíll og 3 vélsleðar. Ferðin var 
æðisleg í alla staði, veðrið dásamlegt 
og félagsskapurinn frábær.

Íris Eva Stefánsdóttir 
og Brynjar Tómasson

Martin Voigt

Martin Voigt

Thomas Ratouis

Thomas Ratouis

Thomas Ratouis
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Þar sem hefð hefur verið fyrir því að ungir 
sem aldnir gangi á Esjuna, fjallið sem gnæ-
fir sakleysislega yfir okkur daglega en ge-
tur svo sannarlega leynt á sér, var ákveðið 
að hittast klukkan 17:00 svo allir gætu 
gefið sér góðan tíma í göngu og leik áður 
en kveikt væri upp í grillinu. Göngufólk og 
hlauparar lögðu af stað stuttu síðar og tóku 
tímann sinn upp og niður fjallið, allir fóru á 
sínum hraða og völdu sína vegalengd.

Á svæðinu voru ýmis tæki og tól sveit-
arinnar til sýnis fyrir áhugasama og báta-
flokkurinn okkar sigldi á Stefni frá Björ-
gunarmiðstöðinni í Kópavogi og bjó til 
ævintýralega stemningu fyrir þá sem vildu 
fá smá salt í andlitið og skoða Esjuna frá 
öðru sjónarhorni. Landkrabbarnir höfðu 
einnig nóg að gera, t.d. að hoppa í hoppu-
kastalanum á svæðinu, skoða náttúruna 
eða hvetja hlaupa- og göngufólkið áfram. 

Þegar flestir voru vel á veg komnir upp 
fjallið var ákveðið að kveikja upp í grilli-
nu svo allir gætu fengið sér að borða eft-
ir það sem á undan hafði gengið, hvort 
sem var erfiðishlaup eða leik og skem-
mtun. Grillaðar voru yfir hundrað pylsur 
ofan í mannskapinn, enda gríðarlega góð 
mæting hjá félögum Hjálparsveitar skáta 
í Kópavogi ásamt fjölskyldum þeirra. Á að 
giska mættu hátt í fimmtíu félagar HSSK að 
undanskildum afsprengjum og ferfætling-
um sem talið hafa hátt á annan tug. Það var 
því líf og fjör á fjölskylduhátíð Esjudagsins 
þetta árið og stefnum við svo sannarlega 
að því að endurtaka leikinn á næsta ári. 
Hver veit nema tímametið upp að Steini 
falli þá?

Sandra Ýr Andrésdóttir

Fjölskylduhátíð við Esjurætur
Í hlýjum og sólríkum maímánuði var Esjudagurinn árlegi haldinn hátíðlegur. Í fyrsta sinn var ákveðið 
að skeyta saman tveimur viðburðum, Esjudeginum og Fjölskyldudegi Hjálpar sveitar  skáta í  Kópavogi, 
sem haldnir hafa verið með stuttu millibili á vorin og því var sannkölluð fjölskyld ustemning við 
fjalls rætur Esjunnar.

Það var spennandi fyrir börnin að fá að sigla með Sædísi

Bergrós Arna Jóhannesdóttir



66north.is  |  @66north

Hornstrandir
GORE-TEX® Pro™ jakki og buxur



22 • Áramótablað 2019

Flottur hópur á Landsmóti Unglingadeilda Landsbjargar á Siglufirði í sumar

Unglingadeildin er ætluð unglingum 
á aldrinum 15-17 ára, miðað er við 
10. bekk að öðru ári í menntaskóla. 
Starfsár Unglingadeildarinnar Uglu 
er sett upp eins og hefðbundið 
skólaár, byrjar venjulega í september 
og lýkur í maí/júní. Hópurinn 
hittist á miðvikudagskvöldum og 
er dagskráin sett upp þannig að 
að blandað er saman fyrirlestrum, 
verklegum æfingum og hópeflingu. 
Einnig er farið í helgarferðir út á 
land og/eða dagsferðir í nágrenni 
höfuðborgarsvæðisins. Að auki 
taka unglingarnir virkan þátt í 
fjáröflunarstarfi sveitarinnar.
 
Í vetur hefur hópurinn verið með 
metnaðarfullt og öflugt starf. Á nýju 

ári var byrjað á hellaferð í nýföllnum 
snjó í Heiðmörk sem endaði á heitu 
kakói undir berum himni. Hópurinn 
hefur farið í fjallgöngu, æft að 
tjalda í Guðmundarlundi, klifrað í 
Öskjuhlíðinni og fleira. Unglingarnir 
hafa einnig fengið að æfa sig í 
að klifra og síga í klifurveggnum í 
björgunarmiðstöðinni ásamt því að 
læra að hnýta hnúta.
 
Í mars fór Unglingadeildin Ugla í 
helgarferð á Snæfellsnes. Þar fengum 
við að gista í Björgunarsveitarhúsi 
Berserkja í Stykkishólmi en það er 
lærdómsríkt fyrir unglingana að 
kynna sér aðstöðu björgunarsveita 
úti á landi. Tilgangur heimsóknarinnar 
var hópefli ásamt því að fara í 

heimsókn til Unglingadeildarinnar 
Dreka sem er með aðsetur á Rifi. Þar 
fengu unglingarnir tækifæri til að æfa 
sig að klifra og síga í klifurveggnum 
í Björgunarstöðinni Von og svo var 
farið í góða bátsferð og stokkið í 
sjóinn.
 
Helgina 26. - 28. apríl var farið í 
aðra helgarferð og nú var ferðinni 
heitið á Hvolsvöll að heimsækja 
Unglingadeildina Ými sem starfar 
á vegum Björgunarsveitarinnar 
Dagrenningar. Umsjónamenn Ýmis 
höfðu skipulagt flotta sameiginlega 
dagskrá fyrir hópinn sem byrjaði á 
göngu/klifri inn Mögugil og upp á 
Þórólfsfell í Fljótshlíð. Grillaðar voru 
pylsur í Þorsteinslundi þar sem farið 

Hellaferðir og klettaklifur hjá 
Unglingadeildinni Uglu
Unglingadeildin Ugla hefur verið starfrækt með hléum frá árinu 2010. Tilgangur hennar er að  leyfa 
unglingum að kynnast starfi björgunarsveita og slysavarnardeilda og leið þjálfa björgunarfólk 
framtíðarinnar. Í starfinu fá unglingar kennslu í grunnatriðum leitartækni, ferðamennsku, rötun, 
fyrstu hjálp og fleira. Einnig fá þau tækifæri til að ferðast um landið og öðlast innsýn í hvernig ber að 
varast þær hættur sem íslensk náttúra býr yfir.

Myndir - Sigríður Elísabet Árnadóttir.
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Unglingar og þjálfarar á ferðalagi um Snæfellsnes

Reipitog á Landsmóti Unglingadeilda Landsbjargar á Siglufirði. 
Þjálfarinn hvetur sitt fólk áfram

Samflot í sjó. Heimsókn til unglingadeildarinnar Dreka á Rifi.

Heimsókn til Unglingadeildarinnar Ýmis á Hvolsvelli. Klifurveggurinn 
prófaður

var í hópefli, fótbolta og hellaklifur. 
Um kvöldið eftir að unglingarnir 
höfðu fengið að skemmta sér í 
sundi var kvöldvaka. Þar var keppt í 
boðhlaupi, skellt var í pizzuhlaðborð 
og unglingarnir fóru í þrjú „útköll“ 
þar sem böruburður og leit að 
einstaklingum var æft.
 
Dagskrá unglingadeildarinnar fór 
lengra inn í sumarið en venjulega hefur 
verið þar sem hópurinn fór á Landsmót 
unglingadeilda Landsbjargar dagana 
26. - 30. júní. Landsmótið er hápunktur 
í unglingastarfi félagsins og er haldið 
annaðhvert ár. Þar fá unglingadeildir 
hvaðanæva af landinu tækifæri til 
að hittast og æfa/læra ýmis verkefni 
tengd björgunarsveitarstörfum. 

Skipulagning mótsins í ár var í höndum 
Unglingadeildarinnar Smástráka með 
aðstoð frá Björgunarsveitinni Strákum 
á Siglufirði og Slysavarnardeildinni 
Vörn. Um 300 unglingar og 
umsjónamenn tóku yfir Siglufjörð 
þessa daga þar sem farið var 
yfir fyrstu hjálp, notkun dróna í 
björgunarsveitastörfum skoðuð, farið 
í bátsferð svo fátt eitt sé nefnt. Þétt 
dagskrá hélt hópnum uppteknum 
þessa daga og endaði mótið á 
kvöldvöku og stuði á laugardagskvöld. 
Við umsjónamennirnir vorum mjög 
stolt af unglingunum okkar sem 
voru sveitinni til sóma í okkar fyrstu 
landsmótsferð og stefnum við á að 
endurtaka leikinn á Austfjörðum 
2021.

Nýtt starfsár byrjaði nú í september 
og erum við mjög spennt fyrir 
áframhaldandi starfi með þessum 
flotta og áhugasama hópi. 
Unglingarnir tóku þátt í Landsæfingu 
Slysavarnafélagsins Landsbjargar 
5. október sl. á Snæfellsnesi og við 
vorum stolt að vera um þriðjung 
þess hóps sem fór frá HSSK. Við 
hlökkum til áframhaldandi starfa 
með unglingunum og bjóðum 
áhugasama velkomna til okkar 
á fund í Björgunarmiðstöðinni á 
miðvikudögum kl. 20:00.

Umsjónamenn unglingadeildarinnar 
Uglu, Anton Vilhelm Guðbjartsson, 

Katrín Lilja Pétursdóttir, Sigríður 
Elísabet Árnadóttir og Þór Hinriksson.
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Æfingin var haldin fyrstu helgina í 
október á Snæfellsnesi og hélt hópurinn 
af stað í tvennu lagi, bátaflokkur hélt 
vestur á föstudegi og rústaflokkur fór af 
stað eldsnemma á laugardagsmorgni. 
Bátaflokkur ætlaði að fara sjóleiðina á 
Snæfellsnes en þar sem veðurspáin var 
tvísýn þá var ákveðið á síðustu stundu, 
síðdegis á fimmtudegi, að athuga 
möguleikann á því að fara landleiðina. Það 
er hægara sagt en gert að koma Stefni upp 
á land og á annan landshluta en tveimur 
klukkutímum og örfáum símtölum seinna 
var búið að redda öllu sem til þurfti. 
Báturinn var hífður upp úr Kópavogshöfn 
og bátaflokkur hélt af stað áður en 
óveðrið skall á. Við viljum nýta tækifærið 
og þakka kærlega fyrir aðstoðina við að 
koma bátnum vestur. Kraftvélar lánuðu 
bíl til flutninga, Eyjólfur hjá Kranaafl hífði 
bátinn, Fylkir Jónsson lánaði vagninn undir 
bátinn, B. Sturluson gaf ráðleggingar og 
lánaði blikkljós sem þarf í svona flutning 
og að lokum Ragnar & Ásgeir sem hífðu 
bátinn á flot og aftur upp í Grundarfirði. 

Snæfellsnes bauð upp á nokkuð hressandi 
veður, hífandi rok og beljandi rigningu 
en hópurinn lét það ekki á sig fá heldur 
klæddi sig bara vel. Verkefni æfingarinnar 
voru fjölbreytt, bæði á sjó og landi, sem 
í heildina voru í kringum 60 en talsvert 
mörg verkefni voru felld niður vegna 
veðurs. Rústaflokkur tók þátt í verkefnum 
á landi og þá aðallega verkefnum sem 
tengdust fyrstu hjálp og björgun úr 
þröngum aðstæðum. Í útköllum sem og 
á æfingum þá þarf oft að vera á tánum 
enda er mikilvægt að bregðast hratt og 
örugglega við. Í einni æfingunni komum 
við að sjúklingi sem hafði brotnað á 
báðum höndum. Þar sem einungis ein 
SAM-spelka var í bílnum þá þurfti að leggja 
höfuð í bleyti og finna eitthvað í nánasta 
umhverfi. Fyrir valinu var lyklaborð sem 
er alltaf í bílnum og nýttist vel sem spelka 
fyrir sjúklinginn. 

Að æfingu lokinni var boðið upp á dýrindis 

kvöldverð í félagsheimilinu Klifi í Ólafsvík 
þar sem Slysavarnardeildir Snæfellsbæjar 
buðu upp á. Eftir mat hélt hluti hópsins 
aftur í Kópavoginn en aðrir gistu aukanótt. 

Á sunnudegi fór bátaflokkur landleiðina 
til Reykjavíkur með Stefni í eftirdragi og 
langan krók um Hvalfjörðinn þar sem ekki 
var hægt að keyra göngin né undir brýr 
vegna hæðar bátsins. Aðrir ákváðu að nýta 
góða veðrið og koma við í þjóðgarðinum 
Snæfellsjökli á leiðinni suður og var 
ekið inn Eysteinsdal upp að rótum 

Snæfellsjökuls. Þegar jeppahópurinn var 
við Malarrif kom hann að ferðamönnum 
sem höfðu endað utan vegar og þurftu 
aðstoð við að koma bílnum upp á veg 
aftur sem gekk áfallalaust fyrir sig. Rétt 
austan Vegamóta kom hópurinn að 
bílveltu þar sem þau aðstoðuðu lögreglu 
og sjúkraflutningamenn á vettvangi áður 
en hann hélt áleiðis heim eftir langan dag.

Jökull Brjánsson  
og Sigurbjörg Metta Sigurjónsdóttir

Landsæfing á Snæfellsnesi

Jökull Brjánsson

Annað hvert ár er haldin 
landsæfing fyrir björgunarsve-
itir landsins. Í ár tóku um 250 
björgunarsveitarmenn þátt, þar 
af voru 30 félagar Hjálparsve-
itar skáta í Kópavogi með einn 
jeppa, tvo langferðabíla, tvo 
báta og tvo trukka

Sigurbjörg Metta Sigurjónsdóttir
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Á leiðinni stoppuðum við á Hvolsvelli 
og ég skellti í mig einni með öllu til að 
hughreysta hugann. Það er ekkert betra en 
„pulla” í vondu veðri. Þegar við komum að 
Fljótsdal innst í Fljótshlíð tók við jeppaslóði 
og þurfti þá hluti af hópnum að yfirgefa 
bíla og hefja ferð á fótum í átt að skálanum. 
Þrír jeppar héldu áfram upp slóðann en 
óbreyttar fólksflutningabifreiðar fóru ekki 
lengra. Ég ætla ekki að skafa af þessu en 
ég var í einum jeppanum svo ég fékk að 
sleppa því að ganga upp fyrstu brekkuna. 
Að fara úr bílnum í nístingskulda og finna 
vindinn blása í gegnum fötin var nokkuð 
hressandi. Eftir skítkalda og skemmtilega 
göngu komum við nokkrir saman í skála. 
Þar tók Stefán Jökull félagi okkar á móti 
okkur og tilkynnti að það væri ekki pláss 
í skálanum og að við skyldum því halda í 
næsta skála. Smá ylur og aftur var lagt af 
stað út í myrkrið. Óðinn tók stefnuna og 
við eltum. Eftir smá tíma glitti í bíl sem 
kom að okkur og upplýsti bílstjórinn okkur 
um að við værum að ganga í vitlausa átt. 
Við fundum skálann að lokum og lögðum 
okkur í góðum félagsskap.

Laugardagsmorgun, sólin skein og 
vindurinn blés hressilega. Planið var að 
ganga upp á Ými og hluti hópsins ætlaði 
að skella sér á fjallaskíði. Þar sem veðrið 
bauð ekki upp það þurfti aðeins að breyta 
plani og við tókum létta göngu í staðinn og 
prófuðum  broddana. Við hittum hópinn frá 
hinum skálanum og tókum góða æfingu, 
pökkuðum manneskju inn á börum og 
bárum hana í skjól. Við gerðum svo gott úr 
deginum og fengum okkur gott að borða 
um kvöldið.

Sunnudagur gekk í garð og var áttavitinn 
stilltur á Ými. Veðrið var gott og frábær 
stemning í hópnum. Gangan tók aðeins á 
lærin en var vel þess virði þegar útsýnið 
blasti við okkur uppi á toppnum. Þennan 
dag gekk allt upp hjá okkur, gott veður 
og hrikalega gaman. Stefnan var svo sett 
á Fljótshlíðina og gengið fulla ferð til 
baka í bílana. Þaðan var ekið beint heim 
í Björgunarmiðstöðina, því maður fær sér 
ekki „pullu” á leiðinni heim. Ég ætla með í 
næstu vetrarferð, það er klárt mál.

Viktor Einar Vilhelmsson

Nístingskuldi í Tindfjöllum
Einn vondan veðurdag í 
febrúar lögðum við af stað í 
vígalega ferð. Stefnan var sett á 
Tindfjöll. 

 Íris Eva Stefánsdóttir

Martin Voigt

Martin Voigt
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Sveinstindur - Skælingar
Morguninn eftir var handagangur í 
öskjunni þegar hópurinn gerði sig 
ferðbúinn. Einhverjir voru að dusta rykið 
af ferðabúnaðinum eftir nokkurt hlé 
en aðrir voru nú að spreyta sig í fyrsta 
sinn í að ganga langar dagleiðir. Fólk 
pakkaði föggum sínum, felldi tjöld og 
tjaldvagna, fyllti trússkerruna og gekk frá 
lausamunum í húsbílum. Allt fór þetta 
fram í svölu morgunkuli við Skaftárnið og 
rafstöðvarmal þegar hellt var upp á kaffi 
í mannskapinn. Eftir morgunleikfimi og 
hringdans var gengið af stað undir dyggri 
leiðsögn Írisar Marelsdóttur, margföldum 
formanni hjálparsveitarinnar, sem hér er 
hverri þúfu kunnug.

Sumarafmælisferð HSSK
Efnt var til sumargöngu fyrir hjálparsveitarfélaga og fjölskyldur þeirra í ágúst. Ætlunin var að 
endurtaka afmælisferðina frá því fyrir 10 árum. Það ár gerði úrhellisrigningar á Suðurlandi sem 
hafði talsverð áhrif á fyrirkomulag ferðarinnar. Í ár skyldi sú gula vera með í för en ferðaáætlun gerði 
ráð fyrir að ganga frá Sveinstindi í Skælinga, þaðan í Álftavatnakróka og svo vestur í Strút. Síðasti 
leggurinn yrði svo genginn frá Emstrum og bakdyramegin inn í Þórsmörk, alls fjórir göngudagar. 
Veðurspá lofaði góðu fyrir göngufólk þetta árið og söfnuðust 38 glaðbeittir ferðalangar að skálanum 
við Sveinstind síðla þriðjudags 13. ágúst.

Mæðgurnar Snædís Erla og Olga Kolbrún búa sig til að þvera bergvatnsána í Hvanngili sem 
fellur í Skaftá skammt frá

Árni Jónsson

Olga Kolbrún Vilmundardóttir
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Tuttugu og sex manna gönguhópur og 
tveir ferfætlingar héldu áleiðis með 
Skaftá þennan göngudag. Í hópnum 
voru börn og unglingar, landsins 
upprennandi fjallakettir. Hér lá leið um 
mosagrænar brekkur og eldbrunnið 
landslag. Veður var milt og sólin braust 
af og til gegnum skýin. Í Hvanngili þurfti 
að setja á sig vaðskóna og vaða Hvanná. 
Þegar hópurinn kom að Uxatindum var 
haldið upp gildrög inn í fjallendið vestur 
fyrir Uxatinda. Í því urðu veðrabrigði og 
síðasti spölurinn í Skælinga var genginn 
í kaldri rigningu og snjókomu á köflum. 
Ferðalangar urðu því skjóli fegnir í 
Skælingum eftir 18 km dagleið. 

Skælingar – (Eldgjá) –Álftavatnakrókar
Annar göngudagur hófst í mildu þurrviðri 
og því voru allir fegnir. Gítarspil og hókí 
pókí hituðu upp lúnar lappir áður en 
göngufólk axlaði bakpoka og skoðaði 
sig um í sérkennilegum jarðmyndunum 
í Stóragili í Skælingum. Þó bar skugga á 
daginn er einn göngumanna slasaðist á 
fæti strax í upphafi göngu. Var honum 
veitt fyrsta hjálp og fluttur áleiðis 
til byggða á móti sjúkrabíl og þaðan 
á sjúkrahús. Hópurinn óskar félaga 
sveitarinnar góðs bata af heilum hug. 
Frá Skælingum var gengið áleiðis upp 
undir hlíðar Gjátinds og horft vestur 
eftir náttúrusmíðinni Eldgjá sem bauð 
upp á litadýrð í svartri gjósku, rauðu 
gjalli og iðagrænum melagambra. Marga 
setti hljóða, svona er landið magnað og 
hvað jafnast á við þetta? Niður í Eldgjá 
var haldið þar sem enn og aftur urðu 
veðrabrigði. Opnuðust flóðgáttir himins 
og fólk flúði í regnfötin. Ófærufoss 
var áfram tilkomumikill í rigningunni 
en úrhellið varð þó til þess að börnin 
þáðu bílfar síðasta legginn inn í 
Álftavatnakróka. Á þessum göngukafla 
var mesta aldursbreidd göngumanna 
eða 55 ár, og höfðu yngstu fimm ára 
fæturnir gengið heila 10 km þennan 
dag. Af þeim 27 sem lögðu af stað um 
morguninn gengu 14 síðasta hlutann frá 
Eldgjá inn í Álftavötn.

Álftavatnakrókar – Strútur, áð í 
Hvanngili að kveldi
Á þriðja göngudegi var bjart veður og 
nokkuð hlýtt en smám saman hvessti 
af austri. Gönguhópur lagði af stað 
meðfram Syðri-Ófæru, um Eldgjá og 
vestur með Svörtuhnúkum. Bílafólk 
pakkaði tjöldum og trússi og hélt 
áleiðis í Hvanngil en þar skyldi áð um 
kvöldið. Syðri-Ófæra var vel fær á fossi 
þetta árið; „manstu fyrir 10 árum þegar 
áin var ófær“ heyrðist af og til meðal 
reynsluboltanna í hópnum. Nú var tíðin 

önnur, þurrkar höfðu herjað á Suður- og 
Vesturland og hálendið skraufaþurrt. 
Þegar tók að hvessa fylltist loftið fljótt af 
ryki svo að göngumenn hrósuðu happi 
að leið lá undan vindi. Hópurinn taldi 
sautján þennan daginn, yngstu fætur 
voru 8 ára, sumir gengu í sandölum 
og aðrir strigaskóm, það valt á ástandi 
fóta eftir undanfarna daga. Þegar hlé 
var gert á göngu og nestið dregið fram 
las Íris upp sögur af svæðinu sem hún 
hefur tekið saman í gönguleiðabók 
sinni „Gönguleiðir að Fjallabaki“ sem 
einmitt inniheldur þessar leiðir sem við 
nú gengum. Gangan inn Ófærudalinn 
var nokkuð þægileg en þótti sumum 
vera farið að lengjast í annan endann. 
Hugsuðu margir gott til glóðarinnar 

að bleyta sig í Strútslaug eftir að hafa 
vaðið ískalda Hólmsá. Síðasti leggurinn 
var svo genginn að Strúti og komið í 
bíla síðla kvölds eftir 23 km göngu. Í 
Hvanngili var ratleikur fyrir börnin og 
söngur við gítarundirleik en fólk dreif að 
til að taka þátt í síðasta göngudegi þar 
sem fjölmenna átti í Þórsmörk. 

Emstur – bakdyramegin í Þórsmörk
Spennan magnaðist, nú skyldi ganga 
síðasta legginn frá Emstrum eða Botnum 
og fara allt annað en hefðbundna leið, 
þ.e. bakdyrameginn í Þórsmörk sem er um 
22 km löng dagleið. Hópurinn safnaðist 
saman í Emstrum og taldi 37 hausa í 
hópnum sem ætluðu að ganga en aðrir 
fluttu bíla sína í Þórsmörk. Leið lá sem 

Þessar þrjár, Snædís Erla, Bergey Huld og Íris Anna, töpuðu ekki brosinu þrátt fyrir 
úrhellisrigningu í Eldgjá

Olga Kolbrún Vilmundardóttir
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Árni Jónsson  

Hópurinn að ferðalokum í Þórsmörk

skyldi eftir Laugaveginum þar til beygt var 
til austurs eftir Bjórgil inn í Almenninga. 
Þurfti að brjótast í gegnum birkikjarr 
í Fauskatorfum og stefndi hópurinn á 
Rjúpnafell. Þegar leið á daginn hlýnaði 
en dró úr skyggni því mikið sandfok var 
á fjöllum. Ljósá var þveruð á vaði og eftir 
það lá leiðin um stórbrotið giljalandslag 
þar sem stórir og smáir lækir hafa rofið 
gil, gljúfur og kynjamyndir í móbergið 
sem svo var skreytt gróskumiklum 
blómgróðri. Í Þröngárgljúfri þurfti að 
vaða ána, djúpa og straumharða, sem 
hleypti fjöri í leikinn en bleytti brækur 
á þeim stuttleggjaðri í hópnum. Þaðan 
lá leið upp snarbrattar lyngbrekkur 
Rjúpnafells þar sem ungdómurinn setti 
í fluggírinn og hlaut hraðasekt frá þeim 
eldri fyrir vikið. Á Stangarhálsi glampaði 
á jökulárnar í gegnum rykmistrið. Síðasti 
hluti leiðarinnar lá þar niður hrygginn í 
gegnum birkiskóga og yfir grýttar árey-
rarnar inn í Bása.
Í Básum var slegið upp allsherjar 
grillveislu fyrir hjálparsveitarfélaga 
og fjölskyldur þeirra og áætluðu 
hausateljarar að 106 manns hefðu tekið 
þátt í veisluhöldunum. Ungir og eldri 
rifjuðu upp ævintýri undanfarinna daga 
og ára og þegar myrkvaði var tekinn 
brekkusöngur við snarkið í varðeldinum. 

Leiðin frá Sveinstindi í Þórsmörk bauð 
upp á ótrúlega fjölbreytni í jarðfræði, 
gróður- og veðurfari. Slíkur er fjöldi 
eldstöðva og hrauna, gjóskubunkar fylla 
landslag en jöklar og jökulár hafa sorfið 
jarðlög og gera enn. Þetta land er stöðugt 

í mótun. Gróðurfar hálendisins, sem 
einkennist af fagurgrænum melagambra 
og gráum hélumosa, er í sterkri andstæðu 
við svartbrunnið eldfjallalandslag og 
eyðimerkur þar sem vænta má snjókomu 
á hvaða árstíma sem er.  Það breytist í 
iðagrænt hvannstóð og birkiskóga þegar 
komið er í hlýrra veðurfar í Þórsmörk. 

„Manstu fyrir tíu árum…“ Upphaflega átti 
að fara þessa ferð þegar hjálparsveitin 
varð 40 ára en þá rigndi eldi og 
brennisteini og minnstu vatnsföll 
urðu ófær fljót. Þá voru góð ráð dýr og 
ferðaplön breyttust í sífellu. Í þetta skipti 
gekk allt upp; ferðalangar nutu í hvívetna, 
rifjuðu upp atvik fyrir 10 árum, sáu fyrir 
sér myndir, sum andlit voru aðeins yngri, 
önnur ófædd enn, hve mikið sem hafði 

breyst en samt alltaf eitthvað sem enn 
stendur í stað og vekur góðar minningar. 
Kannski verður stefnan sett sömu leið 
eftir önnur tíu ár og hvaða sögur verða 
sagðar þá?

Svona ferð krefst þess að margir leggi 
hönd á plóg. Fararstjórn þakkar af heilum 
hug öllum þeim sem tóku þátt í henni 
og sáu til þess að hún gengi svona vel: 
Útivist og Ferðafélagi Íslands fyrir afnot 
af aðstöðu í og við skála, trússmönnum 
og bílafólki sem selfluttu bíla og farangur, 
töppuðu dekk og sóttu eftirlegukindur, 
Ástu fyrir að græja hundrað manna 
grillveislu Í Þórsmörk með bros á vör og 
Írisi fyrir frábæra leiðsögn. 

Olga Kolbrún Vilmundardóttir

Glaðbeittir göngumenn í iðagrænum hlíðum meðfram Skaftá

Olga Kolbrún Vilmundardóttir.
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Hafðu 
samband

568 0100

www.stolpigamar.is

Gámasala og gámaleiga

Stólpi Gámar bjóða til sölu eða leigu flestar gerðir og stærðir 
af notuðum og nýjum gámum, s.s geymslugáma, kæli- og 
frystigáma, einangraða gáma, fleti- og tankgáma.

Hjá Stólpa Gámum er einnig hægt að leigja gámahús til ýmissa 
nota, t.d. fyrir kaffistofur, skrifstofur eða viðbótar gistirými 
fyrir aðila í ferðarþjónustu.

Kópavogshöfn
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Myndir úr 50 ára sögu 
sveitarinnar
Sögunefnd HSSK hefur sett upp heimasíðu með efni úr starfi sveitarinnar seinustu 50 ár
www.saga.hssk.is
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Nýtt Íslandsbankaapp
Með nýja Íslandsbankaappinu sinnir þú allri helstu bankaþjónustu hvar og 

hvenær sem er. Í appinu getur þú greitt reikninga, dreift greiðslum, séð allt um 

kortin þín, sótt um lán, stofnað sparnað, nálgast rafræn skjöl og margt fleira.

Vertu í hópi ánægðustu viðskiptavina í bankaþjónustu á Íslandi*  
og sæktu nýja Íslandsbankaappið á islandsbanki.is/app
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Gleðilegt nýtt ár!
Olís þakkar björgunarsveitunum samstarfið á árinu 
og óskar landsmönnum öllum gleðilegs árs.
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Fólk var fyrst og fremst þakklátt 
þegar það naut aðstoðar
„Ísinn var svo krapaður að við gátum ekkert gert,“ segir Haraldur Friðriksson, einn af stofnendum 
Hjálparsveitar skáta í Kópavogi þegar hann lýsir sínu eftirminnilegasta útkalli. Þann 5. febrúar árið 
1980 höfðu tveir barnungir drengir fallið ofan í vök á miðjum Kópavoginum. Harald hafði áður dreymt 
alvarlegt atvik á þessum sama stað. Augljóst er að minningin um þetta atvik er honum þungbær.

Hálf öld er liðin síðan tólf ungir og 
áræðnir félagar úr skátunum ákváðu 
að stofna björgunarsveit. Síðastliðin 
fimmtíu ár hefur starf Hjálparsveitar 
skáta í Kópavogi vaxið og dafnað en frá 
stofnun hennar hafa 491 einstaklingar 
ritað undir eiðstaf sveitarinnar og 
þannig gerst fullgildir félagar hennar. 
Tveir stofnfélaganna, Gunnsteinn 
Sigurðsson og Haraldur Friðriksson, 
settust niður með tveimur fulltrúum 
yngri kynslóðar hjálparsveitarinnar 
og rifjuðu upp gamla tíma. Haraldur 
var fyrsti formaður sveitarinnar 
en Gunnsteinn tók síðar við sem 
formaður og er sá sem hefur hvað 
lengst gengt því embætti.

Okkur vantaði verkefni
„Þetta byrjaði náttúrulega í 
Andrómetu“ segir Haraldur. Andrómeta 
er dróttskátasveit Skátafélagsins 
Kópa og á þeim tíma störfuðu í henni 
unglingar á aldrinum fimmtán til 
sautján ára. Haraldur og Gunnsteinn 
segja frá því að í skátastarfinu hafi 
myndast samheldinn hópur sem hafi 
þekkst vel frá unga aldri. Á árunum áður 
en sveitin var stofnuð hafi þeir meðal 
annars unnið saman að því að byggja 
skátaskálann Þrist sem staðsettur er 
í Þverárdal við Esjurætur. „Við vorum 
að klára að byggja skálann og okkur 
vantaði verkefni,” segir Haraldur. 
Þannig kom það því til að þessi hópur 
tólf ungra manna á aldrinum 17-
25 ára stofnuðu Hjálparsveit skáta í 
Kópavogi.

Á fyrstu árum sveitarinnar hafði hún 
aðsetur í húsnæði Skátafélagsins 
Kópa. Árið 1974 var starfsemin flutt 
í lítið bil í Hafnarskemmunni. Áður 
en til flutninga gat komið fóru þó 
ófáar vinnustundir í sjálfboðavinnu 
til að gera húsnæðið nothæft. 
„Þetta var strípuð skemma. Bærinn 
lagði til efnið og við unnum,” segir 
Gunnsteinn. Þá bendir hann að 
það hafi skipt töluverðu máli að 

félagar sveitarinnar voru liðtækir í 
byggingavinnu og bendir hann á að af 
þeim tólf sem stofnuðu sveitina hafi 
tíu lært til iðnmenntunar. Starfsemi 
hjálparsveitarinnar er í dag enn á 
sama stað en með auknum umsvifum 
síðastliðna áratugi hefur starfsemin 
breiðst hægt og bítandi um allt húsið. 

Stofan undirlögð fyrir  
flugeldasöluna
Gunnsteinn og Haraldur segja frá því 
að rúmu ári eftir að sveitin var stofnuð 
hafi þeir byrjað að selja flugelda í 
fjáröflunarskyni. Fyrirkomulagið þá 
og umfangið var töluvert ólíkt því 

sem það er í dag. Á fyrstu árunum 
fór flugeldasalan fram með þeim 
hætti að félagar sveitarinnar gengu 
í hús með pöntunarseðla sem þeir 
svo sóttu aftur síðar. Í kjölfarið voru 
flugeldarnir bornir út. „Þetta tókst 
alveg rosalega vel, alveg frá byrjun,“ 
segir Haraldur. „Við vorum alveg bit 
þegar pöntunarseðlarnir fóru að 
koma inn.“ Þetta var þó ofboðslega 
mikil vinna og hafði sveitin ekki yfir 
að ráða húsnæði fyrir þessa starfsemi. 
Gripið var því til þess ráðs að setja 
upp bækistöð flugeldasölunnar á 
heimili Gunnsteins, sem þá bjó enn 
í foreldrahúsum. „Stofan var alveg 

Gunnsteinn Sigurðsson og Haraldur Friðrikssonn

Bergrós Arna Jóhannesdóttir.
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undirlögð,” segir hann kíminn.
Þeir félagar lýsa því að skilningur 
nærsamfélagsins fyrir mikilvægi 
þessarar fjáröflunar hafi frá upphafi 
verið mjög mikill. Á þessum árum 
hafi um sex til sjö aðilar verið að 
selja flugelda í verslunum í Kópavogi. 
„Við fórum til þeirra og gerðum þeim 
grein fyrir því að við værum að búa 
til fjáröflun fyrir hjálparsveitina. Við 
fengum nánast alla til að hætta að 
selja flugelda,“ segir Gunnsteinn. 
Í kjölfarið hafi einn þessara aðila 
að auki lagt þeim lið og lánað þeim 
húsnæði til að geta opnað útsölustað.
 
Jeppinn flutti bæði kóngafólk og 
rollur
Gunnsteinn og Haraldur lýsa því að 
eftir að sveitin var stofnuð hafi þeir 
látið lögregluna vita af sér. „Þetta 
var ekki eins mikið og þetta er núna. 
Þetta voru rjúpnaskyttur og svoleiðis 
sem voru að týnast. Kannski lítil börn 
og þvíumlíkt,” segir Haraldur. Þá 
lýsir Gunnsteinn því að þeir hafi frá 
upphafi fundið fyrir miklum velvilja 
frá lögreglunni. „Þeir stóluðu svolítið á 
okkur fljótlega,” segir hann. Aðspurðir 
um útkallsformið á þessum árum þá 
útskýra þeir að lögreglan hafi yfirleitt 
kallað út sveitina með því að hringja 
í einn meðlim hennar. Þá hafi þeir 
verið með úthringilista en á þessum 
árum tók ekki langan tíma að hringja í 
alla meðlimi sveitarinnar.

Eitt af fyrstu stóru verkefnum 
hjálpasveitarinnar var 
Vestmannaeyjagosið árið 1973. 
Gunnsteinn lýsir því að allir félagar 
sveitarinnar hafi tekið þátt í því útkalli. 
„Þetta var meiriháttar útkall og vinna í 
margar vikur,” segir Gunnsteinn. Haraldur 
lýsir því að fyrst eftir gosið hafi hjálparstarf 
þar byggst mjög upp á sjálfboðavinnu. 
Síðar hafi menn verið ráðnir til að sinna 
þeim störfum. Gunnsteinn útskýrir að 
félagar sveitarinnar hafi skipst á að fara 
til Vestmannaeyja. „Menn fóru og voru í 
nokkra daga og svo var nýr hópur sendur 
af stað.” 

Til Vestmannaeyja tóku þeir með sér eina 
bíl sveitarinnar. „Hann þótti svo ljótur að 
það gerði ekkert til. Hann var notaður 
allan gostímann,” segir Gunnsteinn „Ég 
held að hann hafi flutt bæði kóngafólk og 
rollur jöfnum höndum,” bætir hann við 
hlæjandi. Eftir þetta var bíllinn ónothæfur 
og fékkst síðar bættur úr Viðlagasjóði. 

Hámarksfjöldi kvenna
Gunnsteinn er kíminn á svip þegar 

hann rifjar upp ákvörðun sveitarfundar 
frá árinu 1972 að hámarkstala 
kvenna í sveitinni yrði 20%. Á sama 
sveitarfundi hafði umsókn fyrstu 
konunnar um inngöngu í sveitina 
jafnframt verið samþykkt. „Sem betur 
fer hafa menn gleymt þessu,” segir 
hann. Miðað við hlutfall kvenna í 
hjálparsveitinni í dag verður ekki 
annað séð en að það hafi einmitt fyrir 
löngu fyrirfarist að framfylgja þessari 
ákvörðun. „Það var þó þannig að þær 
konur sem komu í sveitina gerðu það 
á sínum forsendum. Við vorum ekki 
sérstaklega að setja konur í kaffið 
og eldhúsið,” bætir Gunnsteinn við. 

Hann bendir á að það hafi ekki alls 
staðar verið þannig.

Erfitt útkall
Þegar Gunnsteinn og Haraldur 
eru beðnir um að rifja upp 
eftirminnilegustu atvikin í starfi 
sveitarinnar nefna þeir fjölda 
æfingaferða sem farið var í. Segir 
Haraldur frá snjóhúsaferð á Þingvelli 
en eins og oft vill verða í slíkum 
ferðum þá var einhver skortur á snjó. 
„Eini skaflinn sem við fundum var upp 
við sjoppuna og gistum við þar.” Hann 
lýsir því að hann hafi ekki sofið vel þá 
nótt. „Ég var svo hræddur um að það 

Hafnarskemman

Kristján Maack.
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kæmi einhver jeppakall að spóla upp 
skaflinn,” segir hann glettinn.

Í bland við góðar og skemmtilegar 
minningar úr hjálparsveitinni eru 
aðrar þungbærari. Þegar Haraldur 
er spurður um sitt eftirminnilegasta 
útkall verður hann hugsi. „Það er 
kannski ekki sniðugt að vera að 
segja frá þessu,” segir hann og 
hugsar til baka. „Eftir að við keyptum 
rússajeppann dreymdi mig að við 
hefðum verið að prófa hann hér niður í 
fjöru. Í draumnum horfði ég á strákana 
keyra út í sjó og ég hugsaði með mér 
hvað þetta væri rosalega góður bíll. 
En þá sekkur hann skyndilega og við 
sem stóðum í fjörunni gátum ekkert 
gert.”

Nokkrum árum eftir að Harald dreymdi 
þennan draum var hjálparsveitin 
kölluð út vegna alvarlegs slyss í 
Kópavogi. Tveir ungir drengir á 
aldrinum þriggja og fimm ára höfðu 
gengið út á ís og fallið ofan í vök á 
miðjum Kópavoginum. Aðstæður 
til björgunar voru mjög erfiðar og 
voru drengirnir báðir látnir þegar 
björgunaraðilum tókst að komast að 
þeim. „Ísinn var svo krapaður að við 
gátum ekkert gert,” segir Haraldur. 
„Síðar áttaði ég mig á því að við 
stóðum einmitt á sama stað og ég 
hafði gert í draumnum.”

Enginn þarf að velkjast í vafa 
um að lífsreynsla á borð við 
þessa er þungbær og ljóst er að 
hjálparsveitarstarfinu fylgir bæði 
gleði og sorg. Þeir sem velja að verja 
frítíma sínum í hjálparsveitarstörf 
geta sjaldnast vitað við hverju þeir 
eiga að búast þegar útkall berst.
Aðspurðir um viðhorf almennings 
til sveitarinnar á fyrstu árum hennar 
segjast þeir alltaf hafa mætt góðvild. 
„Ég held að fólk hafi fyrst og fremst 
verið þakklátt þegar það naut 
aðstoðar,” segir Gunnsteinn. Óhætt 
er að gera ráð fyrir að allir starfandi 
félagar hjálparsveitarinnar séu einnig 
þakklátir þessum tólf piltum sem 
fyrir fimmtíu árum ákváðu að stofna 
björgunarsveit. Án þeirra værum við 
ekki hér í dag.

Hulda Ösp Atladóttir  
og Bergrós Arna Jóhannesdóttir  

Stofnfélagar heimsækja skátaskálann Þrist í maí 2019

Árni Jónsson.
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Jan Prikryl

Veður var gott laugardaginn 28. sep-
tember og um 40 manns gengu með 
félögum HSSK á fjallið, fengu karamel-
lur og sleikjó að launum á toppnum og 
skráðu nafn sitt í gestabókina. Mun fleiri 
mættu í kaffið og kökuna við fjallsrætur 
og létu vel um sig fara í mosanum og 
nutu góða veðursins.

Nú stendur til að loka sandnámunni við 
rætur fjallsins og það er von félaga HSSK 
að í framtíðinni verði gerð bílastæði við 
fjallið og að stígurinn upp á fjallið verði 

HSSK bauð í afmælisgöngu  
á Vífilsfell
Vífilsfell (655 m y.s.) er fjall Kópavogsbúa og fjallið er nátengt sögu HSSK þannig að á hverju hausti 
hefja nýliðar sveitarinnar þjálfun sína með því að fara í kvöldgöngu á Vífilsfell og alltaf í myrkri. Því 
var tilvalið að nota 50 ára afmæli HSSK sem gott tækifæri til að ganga á fjallið í björtu og bjóða upp á 
súkkulaðiköku og kaffi við rætur fjallsins að göngu lokinni.

merktur og lagfærður. Fjallið er einstak-
lega skemmtilegt til uppgöngu og býður 
upp á fjölbreytt landslag, það er göngu 
í mosa og svo upp brattar skriður og að 
því búnu tekur við skemmtilegt klöngur 
í móbergi. Efst í fjallinu hefur Ferðafélag 
Íslands komið fyrir köðlum til að auðvel-
da uppgönguna og af tindi fjallsins er 
óviðjafnanlegt útsýni yfir höfuðbor-
garsvæðið og sundin og að sjálfsögðu 
má finna þar gestabók og útsýnisskífu.

Kvæðið hans Tómasar Guðmundssonar, 

Fjallganga, sem byrjar svona: Urð og gr-
jót, upp í mót, ekkert nema urð og grjót, 
á vel við um leiðina á fjallið og má rau-
la lagið á meðan gengið er upp á þetta 
merkilega fjall Kópavogsbúa. 

Fjallið er nefnt eftir Vífli leysingja In-
gólfs Arnarsonar, landnámsmanns. Ví-
fill bjó á Vífilsstöðum og skokkaði oft á 
fjallið til að gá til veðurs. 

Íris Marelsdóttir
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Árni JónssonÁrni Jónsson

Íris Marelsdóttir

Íris Marelsdóttir
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Bergrós Arna Jóhannesdóttir

Kópur 5 er af tegundinni Ford F350 Super 
Duty og er 2019 árgerð. Jeppaþjónustan 
Breytir sá um breytinguna á bílnum en 
hann er breyttur fyrir 40“ dekk. Hann 
er með stálfelgur sem eru 17“ á hæð 
og 11,5“ á breidd. Búið er að færa 
afturhásinguna aftur um 15 cm og setja 
hann á loftpúðafjöðrun. Drifskaftið var 
lengt og hann er með upprunalegan 
afturlás. Bíllinn er á gormum að framan, 
með upphækkunarklossum og settur var 
framlás í hann. Það er ein lítil loftdæla 
og York stórdæla fyrir loftpúða og dekk. 
Pallurinn er úr áli og var sérsmíðaður í 
Bandaríkjunum fyrir tvo sleða. Þar var 
hann dufthúðaður svartur og síðan 
fluttur inn og settur á bílinn hjá Breyti. 
Ljósameistarinn sá um ljósabúnaðinn á 
bílnum sem er af gerðinni KC. Rafsalir 

sáu um að leggja allt rafmagn og 
rafbúnað í bílinn en hann er búinn 
miklum fjarskiptabúnaði svo sem Tetra 
talstöð, VHF talstöð, síma og 4G netkerfi 
ásamt spjaldtölvu og GPS tæki. Einnig er 
bíllinn að sjálfsögðu búinn almennum 
sjúkrabúnaði, verkfærum, spilbúnaði og 
ýmsu fleiru sem nauðsynlegt er að hafa 
í björgunarsveitarbílum.
 
Forveri þessa bíls var Ford F350, 
2004 árgerð, sem reyndist sveitinni 
afar vel. Sá bíll er enn starfandi sem 
björgunarsveitarbíll hjá Súlum á 
Akureyri. Við reiknum með því að þetta 
nýja björgunartæki muni reynist okkur 
jafn vel og það fyrra.

Ívar Eiðsson

Nýr Kópur 5
Hjálparsveit skáta í Kópavogi fékk nýverið afhentan nýjan bíl, Kóp 5, frá Brimborg á Akureyri. 
Gífurlega miklar breytingar hafa verið gerðar á honum svo að hann henti kröfum sleðaflokks en um 
er að ræða nýjan sleðabíl sveitarinnar. 

www.klukkan.is



ford.is
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16

N Ý R  R A N G E R

PA L L B Í L L  Á R S I N S  2 0 2 0

Ranger Wildtrak Double Cab 4x4 sjálfskiptur
Verð frá 7.690.000 kr.

Nýr Ford Ranger fæst í þremur búnaðarútfærslum sem eru Raptor og 
Wildtrak með 213 hestafla sparneytinni dísilvél sem togar 500 Nm og nýrri 
háþróaðri 10 gíra sjálfskiptingu og XL útfærslu með 170 hestafla sparneytin-
ni dísilvél sem togar 420 Nm og 6 gíra beinskiptingu.

NÝR FORD RANGER
Nýr Ford Ranger hefur verið valinn pallbíll ársins 2020! 
Hann er  sérstaklega vel byggður í alls konar verkefni hvort sem er í 
vinnu eða áhugamálin og með enn meiri tækni en nokkru sinni fyrr.  
Þú upplifir öryggi í hvaða akstursaðstæðum og umhverfi sem er.

Ríkulegur staðalbúnaður 
Ranger Wildtrak Double Cab 
4x4 sjálfskiptur

• Dráttargeta 3.500 kg

• Veghæð 23,2 cm

• Árekstrarvari að framan, nemur einnig gangandi og hjólandi vegfarendur

• Veglínuskynjari

• Umferðaskiltalesari

• Nálægðarskynjarar að framan og aftan

• Bakkmyndavél

• FordPass samskiptakerfi með netttengingu

• Upphitanleg fram- og afturrúða

• SYNC3 raddstýrt samskiptakerfi með neyðarhringingu í 112

• Íslenskt leiðsögukerfi

• Driflæsing á afturdrifi

• Lyklalaust aðgengi og starthnappur

• Hlífðarplötur fyrir vél og eldsneytistank

• Xenon aðalljós með LED lýsingu

• ESC stöðugleikastýrikerfi

• Regnskynjari í framrúðu

• Eyðsla frá 9,3 l/100
Ford tekur þig lengra
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Ranger

Ranger Raptor Double Cab 4x4 sjálfskiptur, verð frá 9.990.000 kr. (sérpöntun)
Ranger XL Double Cab 4x4 beinskiptur, verð frá 6.490.000 kr. (sérpöntun)

Nýr Ranger Pallbíll ársins A4 20191210_END.indd   1Nýr Ranger Pallbíll ársins A4 20191210_END.indd   1 10/12/2019   11:2810/12/2019   11:28



11. desember 2018
Gulur: Óveðursaðstoð á höfuðborgarsvæðinu

19. desember 2018
F2 gulur: Leit á höfuðborgarsvæðinu

8. janúar 2019
Gulur: Leit vegna neyðarsólar á Skerjafirði

3. febrúar 2019
F1 rauður: Fólk í sjónum við Þorlákshöfn

7. febrúar 2019
F2 gulur: Leit í Skaftafelli

16. mars 2019
F1 gulur: Vélsleðaslys á Fossadalsheiði á Ströndum

21. mars 2019
F1 gulur: Leki að bát við Hafnarfjörð

22. mars 2019
F3 gulur: Viðbragðsstaða vegna ófærðar á 
höfuðborgarsvæðinu

15. apríl 2019
F2 gulur: Leit á höfuðborgarsvæðinu

7. maí 2019
F1 grænn: Leki að bát við Kársnes

15. maí 2019
Gulur: Kajakræðari í vandræðum við Leirvogshólma

20. maí 2019
F2 gulur: Vélarvana smábátur við Snarfarahöfn

9. júní 2019
F2 gulur: Slösuð kona á gönguleiðinni á Hvannadalshnjúk

22. júní 2019
F1 grænn: Veikindi í Þórsmörk

13. júlí 2019
Rauður: Neyðarstig á Keflavíkurflugvelli

15. júlí 2019
F1 gulur: Hestakona í vandræðum undir Eyjafjöllum

16. júlí 2019
F1: Neyðarboð við Akurey

18. júlí 2019
Gulur: Bátur strandaður við Hafnarfjarðarhöfn

29. júlí 2019
F4: Bilað mótorhjól á Sprengisandi

29. júlí 2019
F3 grænn: Fastur bíll á Sprengisandi

30. júlí 2019
F3 grænn: Eftirgrennslan eftir föstum bíl við Laugafell

31. júlí 2019
F1 rauður: Bílar fastir í Flæðunum, sunnan Dreka

2. ágúst 2019
F3 grænn: Bíll í vandræðum á Dyngjufjallaleið

2. ágúst 2019
F3 grænn: Fastur bill í Hagakvísl

2. ágúst 2019
F3 grænn: Hvalir fastir í flæðarmálinu við Garð

3. ágúst 2019
F2 rauður: Slasaður maður í Reykjadal

3. ágúst 2019
F4 grænn: Tjónaður bíll við Svartá

4. ágúst 2019
F3 grænn: Ferðamenn strandaglópar á Fjallabaksleið nyrðri

5. ágúst 2019
F4 grænn: Fastur bíll í Námskvísl

Útköll HSSK 2019

Vilhelm Gunnarsson
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5. ágúst 2019
F4 grænn: Sjúkraaðstoð eftir fall í Landmannalaugum

5. ágúst 2019
F2 rauður: Týnt göngufólk á Hornströndum

6. ágúst 2019
F4 grænn: Veikindi á Fjallabaki

6. ágúst 2019
F4 grænn: Sjúkraaðstoð á Fjallabaki

6. ágúst 2019
F4 grænn: Bílaaðstoð á Fjallabaki

6. ágúst 2019
F4 grænn: Leit á Fjallabaki

7. ágúst 2019
F4 grænn: Bílaaðstoð á Fjallbaki

8. ágúst 2019
F4 grænn: Bíll fastur í Námskvísl

8. ágúst 2019
F4 grænn: Sjúkraaðstoð í Landmannalaugum

10. ágúst 2019
F3 grænn: Bílaaðstoð á Hrafntinnuskersleið

10. ágúst 2019
F2 rauður: Leit á Þingvallavatni

10. ágúst 2019
F2 gulur: Veikindi í Landmannalaugum

11. ágúst 2019
F4 grænn: Bílaaðstoð á Fjallabaki

25. ágúst 2019
F2 gulur: Örmagna maður á Fimmvörðuhálsi

26. ágúst 2019
Rauður: Hættustig á Keflavíkurflugvelli

7. september 2019
Rauður: Leit að konu á höfuðborgarsvæðinu

9. september 2019
F3 gulur: Bát rekur upp í fjöru í Aðalvík

14. september 2019
Gulur: Leit í Breiðholti

17. september 2019
Gulur: Leit við Grafarvog

21. september 2019
F2 gulur: Leit við Þjófafoss

27. september 2019
Grænn: Leit að konu á höfuðborgarsvæðinu 

29. september 2019
F2 grænn: Maður í sjálfheldu við Tröllafoss

29. september 2019
F2 grænn: Vélavana bátur við Arnarnessker

29. september 2019
F2 gulur: Slys á Nesjavallavegi

30. september 2019
Grænn: Týndur bátur á Faxaflóa

30. september 2019
Gulur: Leit að konu á sæþotu

13. október 2019
F2 gulur: Leit að manni á höfuðborgarsvæðinu

17. október 2019
F2: Vélarvana bátur við Gróttu

17. október 2019
F2 gulur: Leit að dreng í Hafnarfirði

24. nóvember 2019
F2 gulur: Leit að manni á höfuðborgarsvæðinu

46%

40%

14%

Umfang aðgerða

Grænn - dagleg verkefni

Gulur - stærri og flóknari
aðgerðir

Rauður - stórslys og
hamfarir
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Mánudaginn 4. nóvember 
síðastliðinn átti Hjálparsveit 
skáta í Kópavogi 50 ára  afmæli. 
Að því tilefni bauð sveitin 
félögum, fjölskyldum, vinum og 
velunnurum til afmælisveislu í 
húsnæði sveitarinnar. 

Á þessari mynd má sjá stóran hluta af stofnendum HSSK saman komna að halda upp á 50 ára afmæli sveitarinnar

Árni Jónsson

Rauðu peysurnar voru áberandi í hópi þeirra gesta sem mættir voru til að halda upp á afmælið

Hjálparsveitarfjölskylda. Hákon Þór Árnason og Sandra 
Ýr Andrésdóttir ásamt dóttur sinni, Árnýju Jöklu

Sigurbjörg Metta Sigurjónsdóttir

Árno Jónsson

Árni Jónsson

Sigurbjörg Metta Sigurjónsdóttir

Árni Jónsson
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Ein hugmynd afmælisnefndar HSSK á 
50 ára afmælisárinu í ár,var að fara í 
ferð sem hafði verið farin áður og væri 
okkur minnisstæð. Skipulögð var fjögurra 
daga ferð á Hornstrandir í lok apríl. Að 
þessu sinni var fyrirhugað að vera með 
bækistöðvarferð og gista í skála í Hlöðuvík 
og fara í leiðangra þaðan um svæðið, jafnvel 
að Hornbjargsvita. Til stóð að byrja ferðina 
í Veiðileysufirði og enda á Hesteyri. Eftir að 
hafa fengið myndir frá Umhverfisstofnun 
af svæðinu var nokkuð ljóst að fjallaskíði 
og gönguskíði hefðu lítið erindi á umrætt 
svæði. Snjóalög voru eins og venjast mætti 
í lok maí eða byrjun júní, einnig er gróður 
mjög viðkvæmur á þessum árstíma. Gripið 
var til varaplans og ákveðið að fara á 
Drangajökul í staðinn, enda tryggt að þar 
væri snjór. Tveimur dögum fyrir brottför var 
gengið frá ferðaáætlun og fengin gisting í 
skála í Reykjafirði.

Á sumardeginum fyrsta lagði 12 manna 
hópur af stað frá Björgunarmiðstöð 
Kópavogs og vorum við komin í Kaldalón 
rétt eftir hádegi. Ganga þurfti um 4 km 
áður en við gátum stigið á gönguskíðin í 
um 300 metra hæð. Við tók löng brekka 
upp að Jökulbungu, en þar er jökullinn 
hæstur (925 m y.s.). Stefnan var tekin á 
Þaralátursfjörð. Þar tók þokan á móti okkur 
og komum við í náttstað við jökulröndina 
um hálftíu í um 450 m hæð, eftir um 20 
km göngu. Það byrjaði aðeins að snjóa 
þegar við reistum tjaldbúðir töluvert fyrir 
ofan Ljótarvatn. Útsýnið var óbreytt næsta 
morgun. Þokan fylgdi okkur þennan dag og 
úr varð ágætis rötunaræfing. Við Hálsbungu 
í um 360 m hæð skildum við skíðin eftir og 
gengum niður í Reykjarfjörð. Dásamlegt 
var að komast í heita sundlaugina og 
hvíla lúin bein eftir um 17 km göngu. 
Sundlaugin á sér merka sögu en hún var 
byggð árið 1938 og endurgerð sumarið 
1986. Veglegar kræsingar voru bornar 
fram um kvöldið, ólíkt ferðinni 1994. Við 
gistum í Gamla húsinu, en það var byggt 

árið 1938. Þokan sleppti ekki takinu af 
okkur, og kvöddum við Reykjarfjörð í litlu 
skyggni. Stuttu eftir að við vorum komin 
á gönguskíðin fór að létta til. Þegar komið 
var á jökul fórum við að sjá Hrolleifsborg, 
Reyðarbungu og Hljóðabungu. Sólin lét 
sjá sig og tími var kominn til að fækka 
fötum. Við fórum austan við Hljóðabungu 
og vestan við Reyðarbungu. Það var bjart 
yfir Kaldalóni og við tók löng brekka niður í 

móti. Þar hefðu fjallaskíðin notið sín. Leiðin 
frá Reykjarfirði yfir í Kaldalón var um 27 
km.    

Þetta var skemmtileg ferð þar sem þokan 
huldi að hluta til landslagið fyrir okkur. Það 
var gaman að ferðast með ungu og öflugu 
björgunarsveitarfólki.

Ingvar Júlíus Baldursson

Drangajökull á  
Sumardeginum fyrsta
Í maí 1994 var farin æfingaferð á vegum Hjálparsveitar skáta í Kópavogi á Hornstrandir. Ferðuðumst 
við um svæðið á fjallaskíðum og gistum undir berum himni. Til að létta þyngd bakpokanna var 
þurrmatur borðaður á kvöldin. Á Ísafirði vorum við beðin fyrir póstsendingu sem átti að afhenda á 
Hornbjargsvita, vitavörðurinn var þá Óli kommi. Þegar við komum þangað fengum við afmælisvöfflur 
hjá ráðskonunni, þar sem ein í hópnum okkar átti afmæli þennan dag. Í þessari ógleymanlegu ferð 
fórum við:  Veiðileysufjörður – Hornvík – Hornbjargsviti – Hornbjarg – Hornvík – Rekavík bak Höfn – 
Hlöðuvík – Kjaransvík – Hesteyri.  

Kátir ferðafélagar við sundlaugina í Reykjarfirði

Heiður Þórisdóttir

Ingvar Baldursson.
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Fimm meðlimir Hjálparsveitar skáta 
í Kópavogi voru lagðir af stað þegar 
ég mætti í hús. Úr varð að við Heimir 
Sigurður Haraldsson og Kristín Helga 
Erlingsdóttir fórum sjóleiðina á Stefni 
í ótrúlega fallegum spegilsléttum sjó í 
sólsetrinu. Þegar við komum á vettvang 
voru fleiri bátar mættir og biðum við út 
við ströndina eftir verkefni eða grænu 
ljósi. Við sáum í fjarska ljósin í fjörunni 
frá þeim sem fyrstir mættu. Þegar við 
komum að var svo mikil fjara að ekki var 
þörf á aðstoð báta. Þar sem það flæddi 
ekki að fyrr en um morguninn var ákveðið 
að sigla til baka í Kópavoginn og taka 
eldsneyti. Ég vildi ólm fara í fjöruna, sjá 
hvalina og reyna að gera eitthvað gagn 
þannig að ég var skilin eftir á höfninni í 
Garði. 

Það var ekki fögur sjón sem blasti við 
í fjörunni þar sem grindhvalirnir voru 
strandaðir. Í myrkrinu sáust svartgráir 
hvalirnir óljóst og týndust í blautu 
grjótinu og þaranum í fjörunni, sem 
virtist ná langt út á haf. Fjaran í Garði er 
mjög aflíðandi og þar af leiðandi stór 
gildra fyrir grindhvali sem eiga það til að 
stranda í hjörðum.

Hávaðinn í dísilvélunum sem héldu 
ljósunum og kaffivélunum gangandi rann 
saman við talstöðvarsamtöl. Úr fjörunni 

mátti heyra þungan andardrátt hvalanna 
og í tilraunum þeirra til að sprikla í 
grjótinu. Frá grjótgarðinum sáust hvalirnir 
liggja þvers og kruss en var engin leið að 
telja þá í flýti, svo margir voru þeir.
Hugmyndin um að bjarga hvölunum 
virtist fyrst um sinn óraunhæf. Kraftaverk 
virtist þurfa til að koma þessum stóru 
skepnum lifandi út í sjó á nýjan leik, enda 
voru margir klukkutímar í næsta flóð. 
Ég var mjög svartsýn í byrjun nætur en 
vildi samt fá verkefni. Kannski til að gera 

síðustu andardrætti hvalanna bærilegri 
en líka til að komast nær þessum stóru 
skepnum. 

Í fjörunni voru björgunarsveitarmenn 
klæddir frá toppi til táar í sjógalla, 
björgunarvesti, hanska og með 
hlífðargleraugu. Þeir voru með hjálma, 
ljós og vopnaðir fötum til að ausa yfir 
hvalina sjó. Búið var að koma fyrir 
vatnsdælum lengra úti í fjörunni sem 
fluttu vatn í brunaslöngum svo hægt 

„Erfitt að halda aftur tárunum“
Útkall barst um tíu föstudagskvöldið 2. ágúst. Í því kom fram að um 50 grindhvalir væru strandaðir 
við Útskálakirkju í Garði. Ég var rétt að ljúka 15 klukkustunda vinnudegi þegar útkallið barst en 
 hugsaði mig ekki tvisvar um. Ég fór af stað í útkallið.

Daniel Þór Ágústsson

Margir lögðu hönd á plóg við að halda hvölunum blautum alla nóttina

Daniel Þór Ágústsson
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væri að halda þeim blautum og köldum.
Fæst okkar sem voru mætt í útkallið 
höfðu sérstaka þekkingu á hvölum 
eða hvernig skyldi bregðast við 
þegar þeir stranda. Enginn vissi í 
raun hversu lengi þeir gætu lifað af á 
þurru landi eða hversu árangursríkar 
björgunaraðgerðirnar myndu verða. 
Einn björgunarsveitarmannanna var 
dýralæknir og annar sjávarlíffræðingur en 
saman mynduðu þau teymi sérfræðinga 
á vettvangi. Þegar stórir hvalir liggja á 
þurru landi og hafa ekki lengur þrýsting 
frá sjónum eiga þeir erfitt með að bera 
sig og geta á einhvern hátt fallið saman. 
Þeim hættir til að hitna of mikið og þorna 
upp. 

Teppi og lök voru lögð yfir hvalina og vatni 
ausið yfir þá til að halda þeim köldum og 
blautum. Það sem við lærðum seinna um 
nóttina var að endalausar gusur af vatni 
og þara getur valdið hvölunum streitu 
og óþægindum - hvað þá kraftmiklar 
brunaslöngur sem dældu sjó á hvalina 
með miklu afli í upphafi. Við lærðum að 
það var í raun nóg að ausa yfir þá vatni á 
nokkurra mínútna fresti.

Í nokkra klukkutíma stóð ég yfir hópi af 
sjö grindhvölum og skiptist á að ausa 
yfir þá vatni. Einn þeirra lá ofarlega 
uppi á klöpp. Ég kallaði hann Steina. 
Til hægri lágu tveir hvalir hlið við hlið; 
annar dauður en hinn lifandi og hann 
fékk nafnið Líf. Fljótlega sá maður hversu 
oft hvalirnir önduðu. Við sættum lagi og 
vættum þá þegar öndunargatið var lokað. 
Svo önduðu þeir frá sér með tilheyrandi 
látum og drógu djúpt inn andann og 
héldu inni, þá var hægt að ausa tvisvar 
til þrisvar sinnum. Hinum megin við 
klöppina lágu fjórir hvalir. Sá stærsti var 
dauður en hinir sýndu lífsmörk. Ég notaði 
eina fötu til verksins og sótti vatn í tvo 

drulluga polla við klöppina. Einn þeirra lá 
kyrfilega fastur á milli steina og spriklaði 
stundum mikið til að reyna að losna. Þá 
virkaði ágætlega að klappa honum og 
segja honum rólega að þetta væri nú allt 
í lagi og hann myndi sleppa fljótlega og 
viti menn, hann hætti að sprikla. Þá var 
erfitt að halda aftur tárunum.

Undir morgun byrjaði að flæða að og 
loksins flæddi sjór inn á svæðið. Eftir 
sólarupprás var hægt að sjá betur alla 
fjöruna en þá sáust enn fleiri hvalir á 
víð og dreif. Nokkrir voru mjög utarlega 
í fjörunni og byrjaðir að sprikla í 
grunnu vatninu og þangað hélt hópur 
björgunarmanna. Með meiri sjó var senn 
hægt að ýta hvölunum á flot og hjálpa 
þeim að synda út á haf. 

Við komumst fljótt að því að það þurfti 
meiri dýpt fyrir hvalina en við héldum í 
fyrstu. En það var ekki eina vandamálið. 
Hvalirnir voru flestir búnir að liggja á 
hlið mest alla nóttina og með brengluðu 
jafnvægisskyni og þungan kropp 
var orðið erfitt fyrir þá að anda með 
öndunargatinu sem sífellt fylltist af vatni. 
Stærstu hvalirnir þurftu þrjá til fjóra 
björgunarmenn til að reisa þá við. Þá 
þurfti að passa að hliðarugginn yrði ekki 
undir og eins gott að höndin yrði ekki 
undir dýrinu. 

Sumir hvalirnir voru skorðaðir í grjótinu 
og illa gekk að snúa þeim við. Við 
hjálpuðum þeim að anda með því að 
lyfta undir hausinn á þeim með reglulegu 
millibili. Svo lögðust þeir aftur á hliðina 
og heldu niðri í sér andanum. Þegar þeir 
lágu á hlið var sporðurinn hálfur upp úr 
sjónum og leit út eins og hákarlauggi. Ég 
sat hjá einum lengi og hjálpaði honum 
að anda og var komin með hnén aðeins 
undir hvalinn. Þá mynduðust góð tengsl 

við hvalinn. Á þessum tímapunkti hafði 
vonin kviknað aftur hjá björgunarfólkinu. 
Við sáum loksins fram á að geta bjargað 
hvölunum eftir langa nótt.

Eftir nokkra bið, á meðan sjórinn flæddi 
að hægt og rólega, var hægt að hefjast 
handa við að ýta hvölunum á meira dýpi. 
Þeir byrjuðu að synda og sprikla og þá var 
mikilvægt að vera ekki nálægt sporðinum 
sem gæti léttilega kastað manni til. Þarna 
byrjaði fjörið en það þurfti heilan her af 
björgunarfólki syndandi í flæðarmálinu 
til þess að beina hvölunum út á haf og 
gæta þess að þeir komi ekki aftur að 
landi. Sumir hvalanna syntu í hringi eða á 
hlið og sumir syntu af miklum hraða aftur 
að landi. Þá þurfti maður að rifja upp 
markmannstæknina, lemja í sjóinn og 
reyna að snúa þeim við. Þarna var saman 
kominn hópur af björgunarsveitarfólki 
sem þekktist ekki í byrjun nætur. Í 
dagrenningu vorum við hins vegar farin 
að vinna mjög vel saman og gekk orðið 
mjög vel að smala hvölunum á haf út.

Það var sérstök tilfinning að standa með 
opinn faðm og horfa á stærðarinnar 
grindhval synda beint í áttina að manni 
en beygja svo rétt áður en hann klessti 
á mann. Þarna virkaði skriðsundið best 
sem var ekki auðvelt í öllum gallanum 
og í björgunarvesti, en einhvern veginn 
kom næg orka með hækkandi sól og 
gleði við að sjá hvalina synda á ný. Sumir 
hvalir voru enn fastir á hlið og áttu erfitt 
með að synda beint og anda. Þá var hægt 
að hoppa upp á hvalinn á hlið, grípa í 
uggann á honum og halla sér aftur og 
rétta hann við. Það dugði ekki í nema 
einn andardrátt og hvalurinn lak aftur til 
hliðar og synti í hring. 

Á meðan það var fínasta skemmtun að 
dansa með hvölunum og láta þá synda 

Vonin vaknaði aftur þegar tók að falla að og birta til. Þessum hval 
tókst að bjarga

Margir hvalanna lágu á hlið þannig að þeir þörfnuðust aðstoðar við 
að anda

Magnús Hákonarson Magnús Hákonarson
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Vatnsdæla HSSK var notuð til þess að halda þessum tveimur hvölum rökum alla nóttina

Hulda Ösp Atladóttir

með sig áfram á meðan maður hélt þeim 
uppréttum var mjög erfitt að sjá hversu 
illa farnir þeir voru eftir nóttina. Þegar 
nokkrir hvalir syntu alltaf aftur og aftur 
inn að landi sást svo greinilega hvernig 
hjarðhegðunin virkar og hversu sterk 
fjölskyldubönd hvalanna eru. Einn hvalur 
synti stanslaust í stóran hring og skildi ég 
ekki af hverju fyrr en ég sá svo lítinn hval 
á botninum í miðjunni. Það þýddi ekkert 
að eiga við þann hval og best að halda 
sig í burtu frá honum.

Þegar flestir hvalirnir voru farnir út fórum 
við að synda í land og brá mér aðeins 
að sjá hversu langt frá landi við vorum 
komin. Það flæddi hratt að. Þá komu 
slöngubátarnir að góðum notum og þeir 
sáu um að reka hvalina enn lengra út. 
Efst í fjöruborðinu voru enn nokkrir hvalir 
fastir og við hjálpuðumst að við að losa 
þá einn af öðrum. Hér glímdum við áfram 
við það vandamál að hvalir fengu vatn 
inn í öndunargatið þar sem þeir lágu á 
hlið og sjávarborð hækkaði. Hvalirnir sem 
lágu efst í fjörugrjótinu voru verst staddir 
og margir þeirra höfðu ekki nóttina af. 
Klukkan átta um morguninn var háflóð 
en um sjöleytið gerðum við okkur grein 
fyrir að sjórinn myndi ekki ná nægilega 
hátt til að hvalirnir gætu komist á sund 

hjálparlaust. Við notuðum stóra borða 
til að lyfta þeim upp þegar öldur skullu 
á þeim. Það þurfti hátt í tíu manns til að 
aðstoða hvern hval, enda eru þeir meira 
en hálft tonn að þyngd. Með herkjum 
tókst að losa síðustu þrjá hvalina sem 
náðu svo að synda í burtu.

Um 90 björgunarsveitarmenn mættu 
í útkallið um nóttina og nokkrir 
sjálfboðaliðar sem áttu leið hjá tóku þátt 
og saman losuðum við 32 hvali sem syntu 
út á haf. 18 hvalir drápust í fjörunni. Sá 
árangur var betri en við þorðum í upphafi 
að vona, þegar við sáum ekki fram á að 
geta bjargað einum einasta hval.
 
Eftir heila nótt í fjörunni, búin að 
týna tölunni á hvölunum sem ég 
synti með út, og eftir mörg hundruð 
metra skriðsund í sólarupprásinni 
héldum við Kópavogsskátar aftur til 
höfuðborgarinnar. Þá þurfti að skola 
gallana vel en var ákveðið að geyma 
fráganginn fram á morgun. Eftir stutta 
sturtu og stóran kaffibolla hélt ég aftur 
til vinnu og hitti ferðamennina sem vissu 
ekkert um ævintýri mín þessa nóttina. 

Elísabet Atladóttir



ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Sprinter, Vito, Citan.
Sendibílar fyrir öll verkefni.
Sendibílarnir frá Mercedes-Benz henta fyrirtækjum af öllum stærðum og gerðum. 
Eigum úrval sendibíla sem eru tilbúnir til afhendingar. Komdu í heimsókn í sýningarsalinn  
á Krókhálsi 11 og kynntu þér möguleikana. 

Fáðu tilboð í einstakan sendibíl frá Mercedes-Benz. Við tökum vel á móti þér.
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Félagar Hjálparsveitar skáta í Kópavogi héldu afmælisárshátíð með pompi og prakt þann 9. nóvember 
í Kórnum. Þar komu saman nýjir og eldri félagar sveitarinnar klæddir í sitt fínasta púss. Nefndir og 
flokkar voru með skemmtiatriði og hljómsveitin Made in Sveitin spilaði fyrir dansi fram eftir kvöldi. 
Árshátíð heppnaðist með einsdæmum vel og skemmtu félagar sér konunglega frameftir kvöldi.

Fyrir hönd árshátíðarnefndar HSSK 2019
Sigrún Inga Gunnarsdóttir

Afmælisárshátíð HSSK

F.v. Haraldur Ketill Guðjónsson, Sigrún Inga Gunnarsdóttir, Bergrós 
Arna Jóhannesdóttir, Valgeir Tómasson, Nóa Sólrún Guðjónsdóttir og 
Jónas G. Sigurðsson

F.v. Ester Sigurðardóttir, Særún Erla Baldursdóttir, Heiður Þórisdóttir, Anna 
Kristín Gunnarsdóttir, Lovísa Fanney Árnadóttir og Kristín Helga Erlingsdóttir

F.v. Arnar Sig, Anna Guðný Einarsdóttir, Einar Hauksson og Eyrún Felixdóttir

F.v. Jón Haukur Steingrímsson, Guðrún Jónsdóttir, Steingrímur 
Hauksson, Styrmir Steingrímsson

F.v. Aðalsteinn Baldursson, Magnús Hákonarson og Vala Dröfn Hauksdóttir

F.v. Vilhelm Gunnarsson, Sigurður Þór Elísson, Smári Sigurgrímsson, Lilja Rut 
Víðisdóttir, Kristín Thorstensen, Jónína Einarsdóttir, Jóhannes Óskarsson, Einar 
Gunnarsson, Súsanna Gísladóttir, Viktor Einar Vilhelmsson og Erna Berg
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F.v. Alda Bragadóttir og Gunnlaugur Einar Briem

F.v. Valdimar Stefensen, Pétur Aðalsteinsson, Einar Stefánsson, Kristján Maack, Jón Haukur Steingrímsson, Kristján Hólmar Birgisson og Guðni Bridde

F.v. Bryndís Ýr Gísladóttir, Brynjar Pétursson, Ásdís Erla Pétursdóttir, Ívar Eiðsson, Eyrún Ósk Stefánsdóttir, Ingólfur Árnason, Árni Ingólfsson, 
Jökull Brjánsson, Björn Steindór Björnsson og Sara Dögg Arnardóttir

F.v. Bjarki Húnn Svavarsson og Steinþór Baldursson
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Hugmyndin kviknaði upp upp úr 
fyrirætlunum um að halda opið hús 
fyrir Kópavogsbúa og aðra velunnara 
sveitarinnar í Björgunarmiðstöðinni 
okkar við Bakkabraut. Hugmyndin var 
sú að gera það sem næst afmælisdegi 
sveitarinnar þann 4. nóvember en þá ber 
svo við að árleg sala neyðarkallsins, sem 
er orðin mjög mikilvæg fjáröflunarleið 
fyrir björgunarsveitir landsins, er jafnan 
á þessum sama tíma ársins. Úr varð 
að í stað þess að bjóða til opins hús í 
Björgunarmiðstöðinni þá myndi sveitin 
leita samstarfs við Smáralind og færa 
opna húsið þangað. Ljóst var að þetta 
myndi skapa aukið álag á meðlimi 
sveitarinnar sem á sama tíma þyrftu að 
sinna neyðarkallasölu en á hinn bóginn 
væri þetta líka stuðningur við söluna 
auk þess sem þarna gæfist tækifæri til 

þess að kynna starfsemi sveitarinnar 
fyrir mun fleira fólki en mögulega myndi 
mæta sérstaklega í opið hús í starfsstöð 
sveitarinnar.

Hjálparsveitin mætti afar miklum velvilja 
hjá stjórnendum og starfsfólki Smáralindar 
sem strax tóku hugmyndinni mjög vel og 
var sveitinni velkomið að koma með öll 
sín tæki og tól og koma þeim fyrir þar 
sem henni þótti best henta eftir því sem 
húsnæði og aðstaða gáfu tilefni til. Þá 
gaf Smáralind sveitinni auglýsingarými á 
sínum auglýsingaskjám og sá um útfærslu 
þess efnis. Hjálparsveitin mætti ekki síðri 
velvilja hjá starfsfólki Norðurturnar en 
einn þáttur sýningarinnar fólst í um 70 
metra björgunarsigi með börur niður af 
þaki Norðurturnar sem framkvæmt var af 
undanfaraflokki sveitarinnar.

Verkefninu var strax búinn sá farvegur 
að einstaka flokkar sveitarinnar yrðu 
gerðir ábyrgir fyrir því að setja upp 
kynningarsvæði fyrir sig og sína 
starfsemi, sjá um öflun þeira bjarga sem 
til þurfti og manna sitt svæði í þann 
tíma sem sýningin stæði yfir.  Þessu 
verkefni sinntu allir flokkar með miklum 
sóma og það má með sanni segja að 
Hjálparsveitin hafi náð mikilli og ekki 
síður jákvæðri athygli í Smárlindinni 
þennan dag. Það var eftir okkur tekið.

Hjálparsveitin þakkar öllum þeim 
sem lögðu sveitinni lið á þessum 
stórskemmtilega degi sem meðfylgjandi 
myndir bera glöggt vitni.

Pétur Aðalsteinsson

50 ára afmælissýning HSSK  
í Smáralind
Laugardaginn 2. nóvember blés Hjálparsveit skáta í Kópavogi til veglegrar afmælissýningar í 
verslunar miðstöð Smáralindar í Kópvogi. 

Daniel Þór Ágústsson

Undanfarar HSSK 
síga með börur niður 
Norðurturninn
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Sólveig Reynisdóttir

Viktor Einar Vilhelmsson

Sigurbjörg Metta Sigurjónsdóttir.Sigurbjörg Metta Sigurjónsdóttir.

Sigurbjörg Metta Sigurjónsdóttir.

Stefán Geir Reynisson og Anna Þorsteinsdóttir kynntu starfsemi 
rústaflokks HSSK

Alda Bragadóttir, Lilja Sigurðardóttir og Sigurlaug Erla Pétursdóttir mættu í Smáralind til að kynna starfsemi Slysavarnardeildar Kópavogs

Sigurbjörn Eyþórsson ásamt Sædísi
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Okkur var strax gefið verkefni sem átti 
eftir að reynast mörgum afar erfitt. Okkur 
var falið að vernda lítið súkkulaði egg. Mér 
leið eins og hringbera á leið í Mordor með 
föruneyti mínu og hélt svo þétt um eggið 
að það byrjaði að bráðna í höndunum á 
mér. Ég væri reyndar hræðilegur Hobbiti 
verandi tveir metrar á hæð. Best var að 
koma egginu fyrir á öruggum stað áður en 
að ég myndi skemma það og hér var raunin 
ekki einu sinni byrjuð. Eftir nokkur hvetjandi 
orð frá okkar nýliðaþjálfurum fór æfingin 
af stað með sviðsettum jarðskjálfta sem 
hafði sérstaklega hræðilegar afleiðingar. 
Við stukkum af stað og nýttum þjálfunina 
til að leysa öll þau vandamál sem kastað 
var í áttina að okkur. Að mér vitandi náðu 
allir, sem urðu fyrir þessum mjög svo 
staðbunda jarðskjálfta fullum bata. Fyrsta 
verkefnið var leyst en prófið var rétt að 
byrja. 

Við tókum saman búnaðinn og flyktumst um 
borð í björgunarbátinn Stefni. Öll sátum við 
spennt á slöngum bátsins þegar hann tók 
af stað úr höfninni og stefndi út í óvissuna. 
Veðrið var stillt. Sólin var byrjuð að setjast 
og loftið hreyfðist varla. Við vorum öll 
klædd til þess að geta tekið við því versta 
sem íslenskt veður hefur upp á að bjóða en 
það virtist sem að veðurguðirnir ætluðu að 
gefa okkur frið í þetta sinn. Stefnir sleppti 
svo landkröbbunum á óskilgreindum stað 
með það verkefni að finna fararkosti okkar 
til þess að fara á næsta óskilgreinda stað.

Þegar ég stóð með nýliðafélögum mínum 
úti í íslenskri náttúru var farið að renna upp 
fyrir mér að þetta yrði löng nótt. Það var 
byrjað að dimma og fólk fór að koma sér í 
rétt hugarfar til þess að takast á við verkefni 
kvöldsins. Þegar tetra stöðin gelti á mig og 
mér var falið fyrsta verkefnið, hrökk ég í 
gírinn og nóttin byrjaði. Myrkrið gerði manni 
erfitt fyrir að greina landslagið í kring. Ég 
hóf mitt fyrsta verkefni með því að labba 
í nánast beinni loftlínu en sem betur fer 
leyfa þessir löngu skankar mér að hossast 
yfir flest allt landslag. Kalda vetrarloftið 
hreyfðist ekki tommu. Vegalengdirnar á 
milli verkefna voru mislangar og mikill tími 
gafst til þess að hafa áhyggjur hvort að ég 

væri búinn að brjóta súkkulaðieggið sem 
mér var falið að vernda. Þrautir næturinnar 
voru margslungnar og reyndu á þjálfunina 
sem seinustu ár hafa reynt að undirbúa 
okkur undir. 

Hægt og rólega sigruðumst við á öllum 
verkefnunum sem lögð var fyrir okkur. 
Félagarnir týndust hægt og rólega saman 
á áfangastað og við söfnuðust saman 
í einn hnapp. Mér tókst að skipta einni 
túnfiskslokunni fyrir samloku með 
hnetusmjöri sem var kærkomin tilbreyting 
í mataræði næturinnar. Að lokum eftir 
hvetjandi orð frá nýliðaþjálfurunum var 
okkur sagt að taka upp eggið og kanna 

ástand þess. Ekki lifðu öll eggin nóttina af 
en mitt egg var þó, ótrúlegt en satt, ennþá 
heilt. Í hverju eggi var málsháttur sem var 
lesinn athafnarlega af hverjum þá bráðlega 
fullgildum björgunarmanni. Ég get ekki 
fyrir mitt litla líf munað hvað stóð í mínum 
málshætti enda var hausinn orðinn svolítið 
lúinn í morgunsárið. En eigum við ekki 
bara að segja að þar hafi staðið “Neyðin 
kennir naktri konu að spinna“. Ég hef aldrei 
séð nakta konu spinna en „Neyðin lætur 
allavega góðan björgunarmann vinna.“

Arnar Hugi Birkisson

Eins og hringaberi á leið í Mordor
Það ríkti mikil spenna í loftinu þegar nýliðar 2 byrjuðu að flykkjast í Björgunarmiðstöð Hjálparsveitar 
skáta í Kópavogi. Til stóð að þreyta stöðupróf nýliða að lokinni tveggja vetra nýliðaþjálfun. Sjálfur 
dustaði ég rykið af áttavitanum sem hafði ekki verið dreginn oft upp úr töskunni eftir að ég fékk mér 
GPS tæki. Bakpokinn var fullur af allskonar fjölbreyttum búnaði en ekki eins fjölbreyttu nesti (ekkert 
nema túnfisksamlokur). Maður hafði heyrt ýmsan orðróm um þessi alræmdu stöðupróf og enginn 
vissi almennilega hvað var í vændum. 

Nýliðar gera sig klára. Löng nótt er framundan

Lagt úr höfn í óvissuna

Nóa Sólrún Guðjónsdóttir

Nóa Sólrún Guðjónsdóttirv



Gleðilega hátíð
N1 óskar landsmönnum gleði og friðsældar 
um hátíðirnar og þakkar fyrir árangursrík 
samskipti í áranna rás. Megi nýtt ár færa 
ykkur gæfu og gott gengi.
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Ég fer á fjöll

FERÐAFÉLAG  ÍSLANDS
www.fi.is



Framtíðin er 
full af möguleikum 
 

 

Öllum þykir gaman að velta fyrir sér hvað 
framtíðin muni færa þeim af spennandi 
viðfangsefnum og áskorunum.

Okkar hlutverk er að auðvelda þér að leggja 
grunn að farsælli framtíð með  traustri 
�ármálaráðgjöf.

Kynntu þér það sem við höfum að bjóða á 
arionbanki.is eða pantaðu viðtal hjá ráðgjafa 
til að ræða þína framtíð.
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Duglegir plokkarar með afraksturinn

Anna Þorsteinsdóttir

Hópurinn nýtti sér þekkingu á leit-
artækni og skipulagði svæðið líkt og 
um leitarsvæði væri að ræða. Á rétt 
rúmri klukkustund náðist að hreinsa 
um tvo ferkílómetra og var afrakstur-
inn full kerra af rusli og drasli. Það 
leyndist ýmislegt á svæðinu. Þar á 
meðal voru meira en 10 ára gamlir 
lyftumiðar, vegastikur og nánast nýr 
vatnstankur, sem var nú ekki hent 
heldur verður reynt að koma í notkun 
ásamt tveimur ruslatunnum sem ein-
nig fundust í hrauninu.

Umhverfisnefnd hjálparsveitarinnar 
stefnir að því að gera plokkdag HSSK 
að árlegum viðburði. Þegar hafa 
komið upp hugmyndir að svæðum 
innan bæjarmarka Kópavogs sem vert 
væri að fara yfir og vonandi mæta 
enn fleiri félagar næst.

Anna Þorsteinsdóttir

Plokkað í Bláfjöllum
Á vordögum ákvað nýstofnuð 
umhverfisnefnd Hjálparsveitar 
skáta í Kópavogi að taka frá dag-
part til að fegra umhverfi sitt 
og plokka á svæðinu í kringum 
Bláfjöll. 

Leitin að rusli fór fram með skipulegum hætti

Vatnstankurinn sem mun vonandi hljóta nýtt hlutverk

Anna Þorsteinsdóttir

Sigurbjörg Metta Sigurjónsdóttir
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Unnur Lilja Úlfarsdóttir

Við komum í Skaftafell seinnipart á 
miðvikudegi. Hluti hópsins hafði sett 
stefnuna á að toppa Hvannadalshnúk 
á fjallaskíðum. Við gengum átta 
félagar af stað fyrir sólarupprás á 
fimmtudagsmorgni frá Sandfelli. 
Þaðan var gengið með skíðin á 
bakinu upp að snjólínu. Þar voru 
gönguskórnir faldir undir steini, 
skipt yfir í skíðaskóna og stigið á 
skíðin. Stefnan var síðan tekin beint 
upp. Þegar við komum aðeins ofar, 
eða í um 1100 metra hæð, festum 
við okkur í sitthvora línuna sem við 
gengum í restina af leiðinni. Við 
fengum frábært veður á leiðinni, 
alveg heiðskírt og glampandi sól, en 
sem betur fer gleymdist sólarvörnin 
ekki heima. Toppnum var svo náð að 
lokum og eftir að hafa tekið nokkuð 
margar myndir héldum við niður aftur. 
Ferðin niður var mjög skemmtileg og 
tók mun styttri tíma en gangan upp, 
þar sem við vorum á skíðum. Lærin 
fengu að finna fyrir því og fólk fór 
því mis hratt niður. Þegar við komum 
svo niður fyrir snjólínu tók svo við 
erfiðasti kaflinn. Þá þurftum við að 
ganga niður Sandfell með skíðin á 
bakinu og auma fætur eftir göngu og 
rennsli dagsins. Ferðin gekk mjög vel 

og allir komu þreyttir en sáttir niður 
í bílana eftir skemmtilegan og langan 
dag. 

Nokkrir félagar, sem ekki fóru á 
Hvannadalshnúk, fóru í fjallahjólaferð. 
Þeir fóru meðal annars slóðann á 
milli Fjallsárlóns og Jökulsárlóns á 
fimmtudeginum á meðan við hin 
fórum upp á Hvannadalshnúk. Einnig 
hjóluðu þau inn Morsárdal og að 
Bæjarstaðaskógi.

Á föstudeginum var líkaminn var 
frekar lúinn eftir langan dag á 
fjöllum. Við því rólegan dag í fallegu 
veðri á tjaldstæðinu í Skaftafelli.  Á 
laugardeginum fór hluti hópsins 
í bæinn en aðrir fóru í göngu að 
Svartafossi og upp á Kristínartinda. 
Þar fengum þau ótrúlega fallegt útsýni 
yfir jökla, dali og fjöll Öræfanna. 

Á kvöldin áttum við góðar stundir 
saman í grunnbúðum sem settar voru 
upp á tjaldsvæðinu í Skaftafelli með 
stóru tjaldi, grilli og öllu tilheyrandi.

Unnur Lilja Úlfarsdóttir

Vorferð í Skaftafell
Á vordögum fór hópur félaga úr Hjálparsveit skáta í Kópavogi í hópeflisferð í Skaftafell. Á dagskrá var 
að fara í göngur, á fjallaskíði og í hjólaferðir á svæðinu.  



DOMINOS.IS  |  DOMINO’S APP  |  58 12345



bfo.is
Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar ehf

Smiðjuvegi 22 (græn gata)  · 200 Kópavogi  ·  Sími: 567 7360

bfo@bfo.is

BGS VOTTUÐ ÞJÓNUSTA

BGS VOTTUÐ ÞJÓNUSTA

brm.is

Fatahreinsun Kópavogs
Hamraborg 7 (norðanmegin), 200 Kópavogi

Sími 554 2265, Netfang: fako@simnet.is

FAKO

Opið alla virka  daga frá 07:00 - 17:30 opið gamlaársdag frá 08:00 - 13:00



Ásbjörn Ólafsson ehf
Baader Island ehf 
Bifreiðasmiðja Sigurbjörns 
Bílasmiðurinn hf 
BSA Varahlutir ehf
Feris
Ferró Zink
Grillvagninn slf
Iðnver
Ísold

Kemi
Kópavogshöfn
RadioRaf ehf 
SS Gólf
Stál og Stansar
Varma og vélaverk 
Viðskiptaþjónustan AGG ehf 
Toppverk ehf.
Rafgeymasalan ehf.

www.natkop.is - natkop@natkop.is

Sundlaug Kópavogs

Opið á Gamlársdag frá 8:00 - 12:00
Lokað á nýársdag

Gleðilegt ár, starfsfólk Nings.
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Sigurður Ólafur Sigurðsson

Myndir úr starfinu

Frá heimsókn stofnfélaga HSSK í skátaskálann Þrist í maí Gengið á Rjúpnafell í nóvember

Árni Jónsson. Martin Voigt



Hjálparsveit skáta í Kópavogi • 77

Straumvatnshópur sigldi niður Markarfljót í dásamlegu veðri í júní. Ferðin var fjörug og útsýnið stórfenglegt

Halldór Vagn Hreinsson.

Kuldinn nísti en það var fallegt um að litast í Tindfjöllum í febrúar

Martin Voigt
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Hópur nýliða á toppi Valahnjúks í Langadal í fallegu haustveðri

Straumvatnshópar HSSK og FBSR æfðu straumvatnsbjörgun með bát í Elliðaánum í sumar. Bjarki Húnn Svavarsson gefur félögum sínum á 
bakkanum merki

Sturla Hrafn Sólveigarson.

Helga Rún Hlöðversdóttir
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HSSK tók þátt í hálendisgæslu Landsbjargar og stóð vaktina í 
Landmannalaugum eina viku í ágúst. Anton Vilhelmsson og Jonas 
Bjørkli æfa sig með börurnar

Það er gaman að busla út í á. HSSK hélt námskeið í 
straumvatnsbjörgun 2 í Tungufljóti í Biskupstungum í vor

Ingvar Baldursson og Sigrún Inga Gunnarsdóttir í vorferð HSSK á 
Drangajökli

Straumvatnshjónin Halldór Vagn Hreinsson og Olga Kolbrún 
Vilmundardóttir við bakka Tungufljóts í Biskupstungum í vor

Dagbjört Jónsdóttir. Íris Eva Stefánsdóttir. 

Íris Eva Stefánsdóttir. Hulda Ösp Atladóttir.
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Frá afmælissumarferð HSSK. Íris Marelsdóttir les sögur úr bók sinni 
um gönguleiðir að Fjallabaki og nágrenni

Nýliðar rýna í landakortin. Rötunarnámskeið fór fram í Bláfjöllum í 
haust

Straumvatnshópur við æfingar á brúnni við Höfðabakka í sumar

Árni Jónsson

Hulda Ösp Atladóttir.

Viktor Einar Vilhelmsson Íris Eva Stefánsdóttir

Sigurbjörg Metta Sigurjónsdóttir
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Glaðir ferðalangar á Drangajökli í vor

Mynd tekin við leit að týndum einstaklingi innanbæjar í sumar Í nóvember tóku félagar í rústaflokki þátt í æfingu íslensku Alþjóðasveitarinnar

Undanfarar HSSK gera sig klára til að síga með börur niður turninn við Smáralind. Æfingin var haldin af tilefni afmælissýningar HSSK í Smáralind í haust

Árni Jónsson

 Magnús Hákonarson  Magnús Hákonarson

Sigurbjörg Metta Sigurjónsdóttir

Ingvar Baldursson
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Yngvi Snorrason gengur á Rjúpnafell í nóvember

Fjallagarpar við Rjúpnafell í nóvember

Martin Voigt. 

Sigurður Ólafur Sigurðsson. Ragnar Páll Stefánsson. 

Viktor Einar Vilhelmsson var vel klæddur í kuldanum í Tindfjöllum í febrúar
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Frá árlegri haustgöngu nýliða yfir Fimmvörðuháls

Martin Voigt.

Veðrið var fallegt þegar frækinn hópur félaga úr HSSK hóf ferðalag sitt yfir Drangajökul í vor

Dagbjört Jónsdóttir

Í nóvember héldu nokkrir félagar HSSK í æfingarferð í vetrardýrðina í Þórsmörk. 

Sigurður Ólafur Sigurðsson.
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Brynjar Pétursson ögrar þyngdaraflinu. Myndin er tekin á Flæðunum við norðanverðan Vatnajökul í sumar

Sólveig Reynisdóttir. 

Snjóbíllinn sem fylgdi gönguskíðaferðalöngum inn í Landmannalaugar í mars

F.v. Yngvi Snorrason, Brynjar Tómasson og Elísabet Atladóttir leiddu hóp nýliða í haustferð HSSK yfir Fimmvörðuháls

Vilhelm Gunnarsson.

Martin Voigt. 
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Sjóvá 440 2000

Flugeldagler augu 
eru einföld leið til 
að vernda augun.

Þess vegna hvetjum við þig til 
að nota flug  elda gleraugu um 
áramótin, hvort sem þú ætlar 
að skjóta upp eða horfa á.

Sjóvá er aðalstyrktaraðili
Slysavarnafélagsins Landsbjargar.


