
Slysavarnadeildin í Reykjavík

Ársskýrsla 2016



Félagsfundur og Unglingadeildin ÁrnýJanúar

11. jan. Einn félagi er gestur á fundi SVD 

Dagbjörg Reykjanesbæ

14. jan. Félagsfundur

18. jan. Tveir félagar kynna störf SVD

fyrir unglingadeildina Árný

23. jan. Vinnudagur hjá stjórn deildarinnar

23. jan. Þrír félagar sjá um hádegismat og 

kaffi fyrir 30 manns á Fjarskiptamessu 

í Gróubúð.



Aðalfundur 11. febrúar 
Febrúar

Flottur aðalfundur, 

Þorramatur og annað 

fyrir gikkina ;)

Hefðbundin aðalfundastörf

Lögum breytt lítilega

og ný stjórn kjörinn.

Debit tölur ársreikninga og 

Fjöldi félaga á sömu leið

Upp, upp, upp



Stjórn 2016

Eftirtaldar voru kjörnar í stjórn:

Formaður: Margrét Þóra Baldursdóttir

Varaformaður: Svanfríður Anna Lárusdóttir

Gjaldkeri: Caroline Lefort

Ritari: Kristíana Baldusrdóttir

Meðstjórnandi: Ingibjörg Steinunn Sigurðardóttir

Febrúar



Mars Herralegar heimsóknir í mars

Flottar veitingar og sannkölluð 

kaffihúsastemming á fundi deildarinnar 

þann 10. mars og Beggi og Pacas kíktu 

óvænt í heimsókn hressir að vanda.

Hluti stjórnar Slysavarnafélagsins

Landsbjargar heimsótti svo Gróubúð

og spjallaði við félaga bæði úr 

björgunarsveitinni Ársæl og

Slysavarnadeildinni í Reykjavík.



Á ferð og flugi í aprílApríl

5. apríl mættu félagar og

bökuðu kleinur fyrir Bingókvöld.

9. apríl spiluðu 88 manns bingó
sem haldið var til fjáröflunar

16. – 17. apríl sátu formaður og

varaformaður Formannafund

Slysavarnafélagsins
Landsbjargar á Egilsstöðum

21. apríl, afmælisfundur í húsi

Flugbjörgunarsveitarinnar.



Svipmyndir frá BingókvöldiApríl

Fullur salur af áhugasömum bingóspilurum

Eva og Sólveig voru bingóstjórar

En yngsti bingóspilarinn lét sér fátt um spennuna finnast og 

svaf af sér alla vinninga.

15 félagar komu að skipulagningu verkefnisins



Afmælisfundur í húsi FBSR 
Apríl

Matseðill:

Forréttur: Reyktur lax með klettasalati og kapers

Aðalréttur: Hægeldað lambalæri með rjómasósu, ofnsteiktu grænmeti og viðeigandi.

Eftirréttur: Frönsk súkkulaðikaka með rjóma og hinberjacoulis



Flottar veitingar á afmælisfundi

Formaður sá um eldamennskuna og aðrir stjórnarmenn um framkvæmd

veislunnar. Flugbjörgunarsveitin lánaði okkur aðstöðu sína á flugvallavegi.



Stemming á afmælisfundi

Björgunarsveitin Kjölur afhenti Bílinn og heiðursfélagin Höbbý tók við lyklunum fyrir

hönd SVDR.  Höbbý tók svo jómfrúarrúntinn með Brynjari formanni Kjalar.



Hjóladagur Landsbjargar 1.maíMaí

Dagur verkalýðsins 1. maí rann upp.

Hrönn, Lydía, Sonja Nanna, Elsa og Svana tóku á móti hjólreiðafólki og öðrum gestum í 

Gróubúð og buðu upp á pylsur frá Alí, nýbökuð pylsubrauð frá Myllunni, Kókómjólk og

Hleðslu frá Mjólkursamsölunni og gosi frá Skátunum í HSSR.



Hjólreiðaátak Slysavarnafélagsins LandsbjargarMaí



Hjólreiðaátak Slysavarnafélagsins Landsbjargar

Caroline og Ingibjörg afhenda hjólreiðafólki forvarnabækling við Sólfarið á Sæbraut

Maí



 Vinnufundur SVDR 12. maí

 Fundir með Saga event

 Sæbjörg óhaffær en 

Skipstjórninn lánar SVDR skipið

 Ákveðið að reyna nýjar 

söluvörur í Sjóbúð

 Sölustað bætt við á 

krakkasvæði

 Leigjum RISAklifurvegg af 

Skátum

 Saga event kaupir heitan mat 

af SVDR fyrir starfsfólk 

hátíðarinnar.                                     

Hátíð hafsins Maí



Hátíð hafsins - sölustaðir SVDRJúní

• Kaffi og vöfflusala um borð í Slysavarnaskipinu Sæbjörgu

• Grillaðar pyslur, Candyfloss og popkorn í Sjóbúðinni - RISAklifurveggur

• Kaffihlaðborði í Gróubúð

• Bíllinn með kaffi fyrir foreldra og barnvænt gott á krakkasvæði



Hátíð hafsins - Sjóbúðin

Candyflossið sló í gegn og raðir voru endalausar í klifurvegginn

Júní



600 pylsumeistarinn og unglingadeildin
Júní



Hátíð hafsins - Sæbjörg

Sæbjörg stóð við bryggju og öllum

Vöfflumeisturum deildarinnar var

stefnt um borð. Skipið hélt sölutölum

sínum þrátt fyrir að sigla ekki.

Júní



Hátíð hafsins - GróubúðJúní

Árlegt kaffihlaðborð í Gróubúð sló í gegn að venju og hélt sínu þátt fyrir síaukna

samkeppni á Grandanum.  Okkar fólk í Gróubúð tók á móti gestum í hátíðarklæðum.

MS gaf deildinni

50 merkt vesti og 

allt sölufólk var vel 

merkt deildinni.



Hátíð hafsins - Gróubúð
Júní



Ferð í Þórsmörk 18. júníJúní

Endurvöktum gamla hefð og skelltum í dagsferð í Þórsmörk.  N1 á Hvolsvelli bauð

upp á kaffi og pönnukökur. Síðan var slegið upp grillveislu í Básum.

Björgunarsveitin Ársæll lagði til 2 bíla og bílstjóra.

Björgunarsveitin Kjölur lagði til 1 bíl og bílstjóra.



Júní Ferð í Þórsmörk 18. júní

Grillmeistararnir að störfum í Básum. Bílstjórafundur og Svanhvít, Nína og Höbbý

fylgjast grant með. 



Ferð í Þórsmörk 18. júníJúní



Stóðum vaktina á þrem stöðum á Save Travel daginn. 

 Svana og Hrönn stóðum með Kjalarfólki í N1 i Mosfellsbæ, 

 Elsa, Sonja og Ingibjörg stóðu með HSSR á Olís í Norðlingaholti

 Edda Guðmunds stóð með Slysavarnadeildinni á Akranesi.

Savetravel dagurinn
Júlí



Leit að frönskum manni í SveinsgiliJúlí

Í byrjun júlí var deildin kölluð út og smurðum við nesti og öfluðum birgða fyrir 100 

manna leitarlið. Fyrirhugað var að ein okkar færi með nestinu í Landmannalaugar um 

nóttina en ferðamaðurinn fannst og maturinn var allur gefinn til Samhjálpar.



Hálendisvakt björgunarsveitannaJúlí

Einn félagi fór tvær vikur í hálendisvakt í Landmannalaugum. Eina í júlí og svo í 

lokaviku í ágúst. Samferðafólk var Björgunarsveitin Kjölur og HSSG.



Menningarnótt 20. ágúst

SVDR stóð vaktina frá hádegi til sex um morgunin með kjötsúpu 

og aðrar veitingar fyrir löggæslu og björgunarsveitir á menningarnótt í bílakjallara 

alþingishússins.

Ágúst



Aðstoðuðum björgunarsveitina Ársæl með mönnun á lokunarpóstum.

m.a. tóku 3 félagar í SVDR að sér póstinn á Sæbraut/Snorrabraut.

og aðrir leystu menn af í mat og kaffi.

Ágúst Menningarnótt 20. ágúst



Kvennaþing
Fáskrúðsfirði 9. - 11. september

September

9 félagar sóttu kvennaþing og óku 1426 kílómetra 

á bílaleigubíl og bílnum okkar Höllu 1

Sem reyndist vel í ferðalaginu. 



Kvennaþing - franskt þema
á leið á lokahóf hressar og kátar

September



Kynningafundur 15. septemberSeptember

Troðfullt, frábær stemming og Sigga Klingenberg fór á kostum.



Heimsráðstefna slysavarna
Tampere, Finnland

September

10 félagar frá Landsbjörg sóttu heimsráðstefnu í 

Finnlandi og þar af 4 frá Slysavarnadeildinni í 

Reykjavík. Ævintýraleg og lærdómsrík ferð.



Heimsráðstefna slysavarna
Tampere, Finnland

September

Okkar konur skiluðu skýrslu til Landsbjargar



Flugslysaæfing 1. október

Sáum um morgnunmat og hádegismat

fyrir 100 manns á flugslysaæfingu á  

Reykjavíkurflugvelli.

Mexikósk kjúklingasúpa gekk vel ofan í 

svanga og kalda sjúklingaleikara á 

æfingunni.

Október



Félagsfundur 13. oktOktóber

Boðið upp á kjúklingasúpu og farið yfir notkun samskiptamiðla.

Facebook hópur og síða - innri vefur Landsbjargar



SafeTravel á hotel Canopy Hilton
20. október

Október

Hoppuðum í óvænt Savetravel verkefni. Kittý, Hrönn, Edda og Svana mættu 

á huggulegan fund með verslunar, veitinga og hóteleigendum í 101.



Neyðarkallinn
3. – 4. nóvember

Nóvember



Félagsfundur 10. nóv.Nóvember

Bjarki Long og Harpa Hrönn Gunnarsdóttir 

framreiðslumenn frá MS kynntu osta og meðlæti.

Ívar Patrick fékk viðurkenningu fyrir sitt starf fyrir deildina.



18. og 19. nóv. Fulltrúaráðsfundur SLNóvember

SVDR sá um upphitun fyrir 

fulltrúaráðsfund SL og 

margt var um manninn í

Gróubúð á föstudagskvöldi.

Félagar af landsbyggðinni

þáðu veitingar.



18. og 19. nóv. Fulltrúaráðsfundur SL

Slysavarnir ræddar í salnum á efri hæð

og björgunarmálin tekin fyrir í bílasalnum.



Fulltrúaráðsfundur SL 19. nóv.
Sex félagar frá SVDR sátu fundinn og Svana stýrði fundinum á nýjum 

hraða þar sem fundarmönnum lá á að komast í ÚTKALL



Slys og veikindi barna
Fræðslukvöld fyrir íbúa á Kjalarnesi

Björgunarsveitin Kjölur og SVDR stóðu fyrir

fræðslukvöldi þriðjudaginn 22. nóvember

í Fólkvangi á Kjalarnesi.   Umfjöllunarefni

var helstu slys sem verða á börnum.

Nóvember



Jólafundur með Vörðunni 12. desemberDesember

Svipmyndir frá fjölmennum jólafundi í félagsheimili Seltjarnarness.



Gaman saman í flugeldasölueldhúsinuDesember

27. - 31. desember 

elduðum við 8 máltíðir 

fyrir sjálfboðaliða í 

flugeldasölu.

Sendum frá okkur um 

1500 máltíðir með 

bros á vör ;) 



Glens grín og rafstraumur hjá sumum… Desember



Eldað í flugeldasölu

Eins og áður kemur Gummi snillingur og keyrir

matinn fyrir Ársæl út með Elsu.

Er fundur við uppþvottavélina?

Desember



Heimsóknir, samstarf og annað starf

 Eftirfarandi Slysavarnadeildir hafa verið heimsóttar á árinu:

 SVD Dagbjörg, Reykjanesbæ

 SVD Unnur Patreksfirði og SVD kvenna á Bíldudal

 SVD Líf Akranesi

 SVD Sumargjöf Ólafsvík og SVD Helga Bárðardóttir, Hellisandi

 SVD Hafdís, Fáskrúðsfirði

 Félagi SVDR á sæti í Slysavarnanefnd Slysavarnafélagsins 

Landsbjargar og annar félagi er kjörinn skoðunamaður reikninga SL

 SVDR og SVD Líf Akranesi eru bakhjarlar deildanna á Snæfellsnesi sem 

halda kvennaþing 2018



SVDR boðið á þrenna tónleika

 15. október – SVDR boðið á Tónleika Ragnhildar Gröndal í Háskólabíó

 4. desember – Jólatónleikar Boney M í Hörpu 

 21. desember – Jólatónleikar Siggu Beinteins í boði HB Granda.



Fyrirtækin sem styrktu SVDR á árinu

Myllan ehf

Bakarameistarinn

Björnsbakarí

Mosfellsbakarí

Mjólkursamsalan

Grímur kokkur ehf

Pasta ehf.

Innnes ehf.

Kaffitár

Kjarnafæði ehf.
Iceland

Gunnars ehf

SFG

Þormóður rammi

Katla ehf
Ó.Johnson & Kaaber

Norðlenska

HP Selfossi

Matfugl

Ölgerðin
Garri
Skátaland

Ásbjörn Ólafsson

Alí

Seglagerðin Ægir

Bananar

Íslensk ameríska

Höfuðborgarstofa

ISAVIA

Gagnaveitan

Grayline

Faxaflóahafnir
Saga Events

CCP

Það er lán deildarinnar að njóta árlega mikils stuðnings hjá fyrirtækjunum í 

landinu. Við þökkum eftirtöldum fyrirtækjum þeirra framlag.



Við buðum 14 félaga velkomna 2016

Sólveig Arna Björk Álfhildur Edda 

Annika
Edda Friðrika Halla 

Valgerður

Júlíana 

Sigurveig

Kristín 

María
Helga Lilja Magnea Sif Þórunn Friðbjörg



Við þökkum styrktaraðilum
samstarfsfólki og öllum 
félögum okkar samstarfið
og þeirra framlag 
á árinu.

Við höldum áfram að rokka!


