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 Síðasta þing og stjórn 
 Heimsfaraldur  Covid-19  hefur  frá  ársbyrjun  2020  haft  víðtæk  áhrif  á  starfsemi  fyrirtækja  og 
 félagasamtaka  og  sóttvarnarreglur  hafa  lengst  af  sett  strik  í  reikninginn  varðandi  samkomur 
 og fundi. 

 Ársþing  Flugmálafélags  Íslands  árið  2020  var  af  þessum  sökum  haldið  óvenju  seint  á  árinu 
 þegar  tímabundið  rofaði  til  í  samkomutakmörkunum.  Á  þingið,  sem  haldið  var  þann  1. 
 október  2020  í  Flugröst.  Á  þinginu  var  kynnt  skýrsla  stjórnar  og  sérgreinadeilda, 
 ársreikningur  félagsins  fyrir  árið  2019  ræddur  og  samþykktur  og  tillaga  stjórnar  um  óbreytt 
 aðildargjöld  frá  fyrra  ári  samþykkt.  Síðasta  ársskýrsla  náði  því  til  tímabilsins  2019  og  fram 
 á  haust  árið  2020.  Skýrslan  nú  tekur  því  við  þar  sem  fyrri  skýrslu  sleppti,  þótt  hún  fjalli  fyrst 
 og fremst um starfið á árinu 2021. 

 Matthías  Sveinbjörnsson  var  á  þinginu  2020  endurkjörinn  forseti  félagsins.  Sjö  aðrir 
 stjórnarmenn voru kjörnir á þinginu og skiptu þeir með sér verkum á eftirfarandi hátt: 

 Varaforseti: 
 Óli Öder Magnússon – Fisfélag Reykjavíkur 

 Gjaldkeri: 
 Ágúst Hrafnkelsson - Flugfélagið Geirfugl 

 Ritari: 
 Styrmir Ingi Bjarnason - Fisfélag Reykjavíkur 

 Meðstjórnendur: 
 Ágúst Guðmundsson - Fisfélag Reykjavíkur 
 Elín Anna Steinarsdóttir - Vængir ehf. 
 Guðmundur Þengill Vilhelmsson - Þytur ehf. 
 Hákon Sigþórsson - Vængir ehf. 

 Aðildar og styrktarfélög Flugmálafélagsins eru: 

 1974 ehf. 
 Fallhlífasamband Íslands 
 Fallhlífastökkvarar Íslands 
 Félag íslenskra einkaflugmanna 
 Fisfélag Reykjavíkur 
 Flugfélagið Ernir ehf. 
 Flugfélagið Geirfugl ehf. 
 Flugklúbbur Mosfellsbæjar 
 Flugklúbbur Selfoss 
 Flugskóli Reykjavíkur ehf. 
 Iceland Aviation Academy ehf. 
 Mýflug hf. 
 Norðurflug ehf. 
 Svifflugfélag Akureyrar 
 Svifflugfélag Íslands 
 Svifvængjafélagið Bólstri 
 Vélflugfélag Akureyrar 
 Volcano Heli ehf. 
 Yakar, flugklúbbur alþýðunnar ehf. 
 Þyrluþjónustan ehf. 



 Þytur ehf. 
 Þytur,flugmódelfélag 
 Örninn - Hollvinafélag Flugsafns Íslands 

 Icelandair  ehf.  er  aðalstyrktaraðili  Flugmálafélags  Íslands  árin  2021  -  2023.  Isavia 
 hefur  einnig  styrkt  starfsemi  félagsins  undanfarin  ár  en  fyrri  styrktarsamningur  rann  út  í 
 árslok 2021. 

 Hluti  styrkja  og  annarra  tekna  félagsins  eru  háðar  því  að  flugdagurinn  sé  haldinn. 
 Þannig  höfðu  samkomutakmarkanir  í  bland  við  stöðu  efnahagsmála  almennt 
 umtalsverð  áhrif  á  rekstrarafkomu  félagins,  einkum  á  árinu  2020.  Töluverður 
 viðsnúningur  varð  hinsvegar  árið  2021  þrátt  fyrir  að  flugdagurinn  hafi  ekki  orðið  að 
 veruleika það ár. 



 Stjórn og stefna 
 Stjórn  fundaði  reglulega  yfir  árið  og  átti  góð  rafræn  samskipti  á  milli  funda.  Stjórn  vann  eftir 
 sömu  stefnu  og  verið  hefur  síðustu  ár  sem  er  tilgreind  í  stefnu  Flugmálafélagsins  en  þar 
 segir: 

 Almennt 
 Stjórn  félagsins  vill  beita  sér  fyrir  jákvæðri  umfjöllun  um  flug  og  auka  samskipti  milli 
 aðildarfélaga.  Það  mun  enn  sem  áður  sinna  hagsmunagæslu  en  þó  leggja  meira 
 upp  úr  því  að  leita  til  aðildarfélaganna  og  styðja  þau  í  þeim  málum  sem  snúa  beint 
 að þeim.  Félagið mun halda áfram að treysta alþjóðleg samskipti og sambönd. 

 Kynning út og inn á við 
 Stjórn  félagsins  hefur  það  að  markmiði  að  kynna  flug  fyrir  almenningi  og  efla  áhuga 
 á  því.  Það  á  jafnt  við  um  aðildarfélög  sem  og  þá  sem  standa  fyrir  utan  það. 
 Tilgangur  félagsins  hefur  verið  frá  upphafi  að  „að  efla  áhuga  fyrir  flugsamgöngum 
 hér  á  landi  og  til  annarra  landa  og  útbreiða  þekkingu  á  flugmálum  með  þjóðinni” 
 sem stjórn félagsins mun standa við. 

 Hagsmunagæsla 
 Félagið  mun  sinna  hagsmunagæslu  sem  áður.  Áherslubreyting  verður  þó  gerð  er 
 varðar  eignarhald.  Þau  mál  sem  snúa  að  ákveðnum  aðildarfélögum  munu  vera 
 rekin  áfram  að  viðkomandi  aðildarfélagi  en  þó  með  stuðningi  FMÍ  á  meðan 
 hagsmunamál  er  varða  fleiri  en  eitt  aðildarfélag  og/eða  flugið  í  heild  sinni  verða 
 rekin áfram af FMÍ. 

 Félagið mun leggja áherslu á góð samskipti við: 
 ●  Innanríkisráðuneyti 
 ●  Samgöngustofu 
 ●  Isavia 
 ●  FAI og önnur alþjóðleg samtök 

 Traustur rekstur 
 Stjórn  félagsins  mun  leitast  eftir  því  að  auka  tekjur  félagsins  til  þess  að  auka 
 slagkraftinn.  Mögulega verður framkvæmdastjóri ráðinn. 

 Samstarfið  hefur  verið  gott  og  stjórnin  samhent  í  því  að  vinna  samkvæmt  ofangreindri 
 stefnu. 



 Viðburðir 
 Árin  2020  og  2021  einkenndust  einkum  af  óvissu  og  samkomutakmörkunum  vegna 
 Covid-19.  Auk  neikvæðra  áhrifa  á  starfsemi  margra  aðildar-  og  styrktarfélaga 
 Flugmálafélagsins hafði ástandið óhjákvæmilega neikvæð áhrif á starfsemi félagins. 

 Flughátíðin Allt sem flýgur 
 Fjallað  var  um  flughátíðina  Allt  sem  flýgur  2020  í  síðustu  ársskýrslu  Flugmálafélagsins, 
 sem  var  eina  eða  ein  af  mjög  fáum  skipulögðum  hátíðum  sem  haldnar  voru  á  Íslandi  það 
 árið. 

 Hátíðin  var  einnig  haldin  árið  2021  og  var  mjög  vel  sótt.  Sjálf  hátíðin  hefur  verið  með 
 nokkuð  hefðbundnu  en  þó  óformlegu  sniði  þótt  jafnan  sé  fjöldi  atriða  í  boði.  Hápunkturinn 
 fyrir  yngstu  kynslóðina  er  að  jafnaði  karamellukastið  og  hoppukastali.  Fyrir  aðra  vekja 
 flugatriðin  meiri  áhuga,  skoðun  flygilda  af  ýmsum  stærðum  og  gerðum  og  spjall  við  aðra 
 gesti  og  þeir  áræðnustu  hætta  sér  jafnvel  í  kynnisflug,  hvort  heldur  er  með  svif-  eða 
 vélflugu. 



 Að  vanda  vöktu  sumir  gestir  meiri  athygli  en  aðrir  og  fyrir  suma  þótti  viðkoma  gula 
 Grumman  flugbátsins  einstaklega  athyglisverð  sem  kom  frá  Seattle  gagngert  til  þess  að 
 sækja  mótið.  Þá  sótti  Luke  Penner,  listflugskennari,  hátíðina  heim  að  þessu  sinni  og  sýndi 
 listir sínar auk þess sem hann dæmdi í listflugskeppninni. 

 Undanfarin  ár  hefur  Íslandsmeistaramót  í  flugi  verið  haldið  í  vikunni  fyrir  flughátíðina. 
 Viðburðir  á  mótinu  vekja  athygli  á  flughátíðinni  og  undanfarið  hefur  færst  í  vöxt  að  gestir 
 taki  helgina  snemma  og  komi  sér  fyrir  á  tjaldsvæðinu  við  Helluflugvöll  fyrr  í  vikunni. 
 Grillveislan  með  tilheyrandi  kvöldvöku  og  balli  að  hætti  Airheads  var  svo  aftur  á  sínum  stað 
 og  kærkomin  tilbreyting  fyrir  samkomusvelta  gesti  hátíðarinnar.  Skipulagi  og  framkvæmd 
 hátíðar  af  þessum  toga  fylgja  fjölmörg  verkefni  og  hefur  Flugmálafélagið  meðal  annars 
 notið aðstoðar ungra heimamanna við umsjón veitingasölu og fleiri verkefna. 





 Flughátíðin  hefur  að  öllum  líkindum  verið  ein  stærsta  hátíð  þessar  árs  á  landinu  vegna 
 Covid ástandsins en öllum reglum um sóttvarnir var fylgt af kostgæfni. 

 Árið  2020  var  fenginn  loftbelgur  til  landsins  fyrir  mótið  bæði  til  kynningar  en  jafnframt  til 
 þess  að  leyfa  gestum  að  komast  í  loftbelgja  flug.  Uppátækið  tókst  mjög  vel  og  fékk  vera 
 loftbelgsins  umtalsverða  umfjöllun  í  blöðum  og  sjónvarpi.  Utan  landsteinanna  var  jafnframt 
 fjallað um loftbelgjaferðina. 







 Íslandsmót í flugi 2021 
 Íslandsmótið  í  flugi  var  haldið  í  vikunni  fyrir  flughátíðina  á  Hellu.  Keppt  var  í  fisflugi, 
 vélflugi,  listflugi  og  drónaflugi.  Keppendur  og  áhorfendur  voru  mjög  ánægðir  með  mótið  og 
 er  ljóst  að  fleiri  keppnisgreinar  munu  bætast  við  á  næsta  móti.  Mótstjóri  var  Ágúst 
 Guðmundsson. Dómari í listflugskeppninni var Luke Penner. 

 Sveinn  Kjartansson  og  Daníel  Pétur  B.  Finnsson  aðstoðarflugmaður  hans  fögnuðu 
 Íslandsmeistaratitli  2021  í  vélflugi  í  undir  600  kg  flokki,  Guðjón  Jóhannesson  og  Birgir 
 Steinar  Birgisson  í  vélflugi  í  yfir  600  kg  flokki,  Kristján  Þór  Kristjánsson  í  listflugi  og  Helgi 
 Rúnar Sævarsson í drónaflugi. 

 Hefð  hefur  skapast  í  tengslum  við  Íslandsmótið  þar  sem  tiltekin  aðildarfélög  hafa  boðið  upp 
 á  veitingar  í  lok  dags.  Flugklúbbur  Selfoss  hefur  boðið  upp  á  kvöldkaffi,  Flugklúbbs 
 Mosfellsbæjar  verið  með  grillaðar  pylsu  og  Fisfélag  Reykjavíkur  með  kjötsúpu.  Veður  hefur 
 augljóslega  áhrif  á  þátttöku  og  áhorf  í  mótinu  og  þurftu  þeir  sem  komu  fljúgandi  að  aðlaga 
 sig að aðstæðum hverju sinni. 

 Flugdagur á Reykjavíkurflugvelli 
 Að  jafnaði  hefur  Flugmálafélagið  staðið  fyrir  flugdegi  á  Reykjavíkurflugvelli,  sem  notið  hefur 
 mikilla  vinsælda  hjá  flugáhugamönnum  og  almenningi.  Flugdagurinn  er  mikilvæg  leið  til  að 
 kynna  almenningi  flug,  starfsemi  margvíslegra  flugrekenda  og  áhugamannafélaga.  Umfang 
 flugdagsins hefur vaxið ár frá ári og met var sett í fjölda gesta árið 2019. 

 Vegna  samkomutakmarkana  vegna  Covid-19  varð  ekkert  af  flugdeginum  árin  2020  og 
 2021.  Stefnt  er  að  því  að  flugdagurinn  verði  haldinn  sumarið  2022  en  nýhafnar 
 viðhaldsframkvæmdir á flugbrautum hafa þó haft áhrif á val á dagsetningu fyrir viðburðinn. 



 Innlend starfsemi 
 Efnahagsátak stjórnvalda 
 Eftir  þrýsting  frá  Flugmálafélaginu  á  efnahagsnefnd  fengust  auknir  fjármunir  í 
 lendingarstaði  í  gegnum  efnahagsátak  stjórnvalda.  Í  heildina  var  90  milljónum  úthlutað  í 
 málaflokkinn.  Í  framhaldinu  vann  Flugmálafélagið  í  samráði  við  flugsamfélagið  lista  yfir 
 framkvæmdaverkefni  og  forgangsröðun  þeirra.  Í  það  heila  komu  ábendingar  um  26 
 verkefni  víðs  vegar  um  land.  Eftir  yfirferð  ráðuneytisins  og  Isavia  var  farið  í  eftirfarandi 
 verkefni: 

 Verkefni Isavia 
 Hönnun þyrluaðfluga 
 Sauðárkróksflugvöllur, veðurkerfi 
 Blönduóssflugvöllur, flugbrautarljós 
 Bakkaflugvöllur, flugbrautarljós 
 Reykjanesflugvöllur, yfirlögn 
 Húsavíkurflugvöllur, yfirsprautun 
 Norðfjarðarflugvöllur, hönnun ljósa 
 Sandskeið, veðurstöð 

 Verkefni Flugmálafélagsins 
 Hella, jöfnun flugbrautar 
 Uppsetning vefmyndavéla um landið 
 Selfoss, yfirlögn á flughlað 
 Borgarnes, klæðing 
 Opnun lendingarstaða 

 Hér  er  um  jákvæða  þróun  að  ræða  en  á  sama  tíma  er  ljóst  að  nánara  samstarf  milli  FMÍ, 
 Isavia og ráðuneytisins er nauðsynlegt. 

 Ekki  náðist  að  klára  öll  verkefnin  sem  lagt  var  upp  með  að  yrðu  unnin  en  verkefninu  verður 
 haldið áfram 2022. 

 Samgöngustofa 
 Samvinna  við  Samgöngustofu  hefur  því  miður  ekki  verið  í  góðum  farvegi.  Áherslur 
 samgöngustofu  hafa  ekki  verið  í  samræmi  við  áherslur  grasrótarinnar.  Fyrirhugaður 
 öryggisfundufundur  FMÍ  og  SGS  var  blásinn  af  vegna  aðgerða  SGS  í  tengslum  við 
 eldgosið  í  Geldingadölum.  Það  er  mikilvægt  að  samstarfið  við  SGS  sé  gott  og  því  þarf  að 
 leggja árherslu á að koma því í betri farveg. 



 Umhverfismál 
 Sumarið  2020  fékk  Flugmálafélagið  auk  annarra  aðildarfélaga  ábendingar  um  að  lendingar 
 loftfara  innan  Vatnajökulsþjóðgarðs  væru  ólöglegar.  Ábendingar  komu  eftir  lendingu  fisa  í 
 Ásbyrgi.  Við  nánari  eftirgrennslan  kom  í  ljós  að  breytingar  á  lögum  höfðu  haft  í  för  með  sér 
 íþyngjandi  takmarkanir  sem  erfitt  er  að  verða  við.  Flestir  aðilar  sammála  um  að 
 takmarkanir séu of miklar og breytingar studdar. 

 Félagið  sendi  inn  umsögn  um  Hálendisfrumvarp  sem  á  endanum  fékk  ekki  framgöngu  í 
 þinginu. 

 Félagið  hefur  verið  í  samskiptum  við  Vatnajökulsþjóðgarð  og  bindur  vonir  við  að  það  leiði  til 
 þess að opið verði á lendingar loftfara innan þjóðgarðsins. 

 Fagráð um flugmál og aðrir samráðshópar 
 Forseti  félagsins  á  sæti  í  Fagráði  um  flugmál  sem  er  skipað  af  samgönguráðherra.  Þar  er 
 vettvangur  sem  nýtist  til  þess  að  koma  sjónarmiðum  grasrótarinnar  á  framfæri  þótt  misjafnt 
 sé hversu vel er tekið í þau sjónarmið. 

 Í  lok  árs  2021  skilaði  vinnuhópur  sem  Flugmálafélagið  átti  sæti  í  skýrslu  sem  fjallaði  um 
 öryggishlutverk lendingarstaða. 

 Þeir  veikleikar  sem  snúa  beint  að  almannaflugi  voru  aðgengi  að  eldsneyti  væri 
 takmarkaður og að of langt væri milli lendingarstaða á ákveðnum svæðum. 

 Í niðurstöðu kafla skýrslunnar segir að: 

 Með  skýrslunni  fæst  viðurkenning  á  vandanum  en  nú  þarf  að  sækja  fjármagn  til  þess  að 
 vinna á honum. 



 Erlend starfsemi og þátttaka í alþjóðlegum keppnum 
 Flugmálafélagið  hefur  alla  tíð  tekið  virkan  þátt  í  erlendu  starfi  flugmálafélaga  til  að  viðhalda 
 og  efla  tengsl  Íslands  við  önnur  lönd,  sem  er  mikilvægt  m.a.  til  að  læra  af  árangri  annarra 
 landa  og  mistökum.  Sérstaklega  eru  tengslin  mikilvæg  þegar  kemur  að  regluverki  og 
 lagasetningu  en  íslenskt  regluverk  hefur  til  þessa  þótt  heldur  stíft  og  óþarfalega  langt 
 gengið  við  þýðingu  og  innleiðingu  erlendra  reglna  hérlendis.  Flugmálafélagið  hefur  átt 
 samskipti við stjórnvöld og sótt leiðsögn til erlendra aðila hvað regluverk snertir. 

 Árið 2020 og 2021 var erlend starfsemi með hefðbundnu sniði. Sérstaklega má þó nefna: 
 •  Fisdeildin sótti fund Svifdrekadeilda Flugmálafélaga Norðurlandanna. 
 •  Fisdeildin gekk í EMF European Microlight Federation og sótti fund 2021 

 Flugmálafélagið  er  með  fulltrúa  í  öllum  deildum  Alþjóða  flugmálafélagsins  (FAI).  Þessir 
 fulltrúar  fylgjast  með  því  sem  er  að  gerast  í  hverri  deild  með  hagsmuni  Íslands  að  leiðarljósi 
 auk þess að fylgjast með því sem er að gerast í heiminum á hverju sviði flugíþrótta. 
 Fulltrúar  Flugmálafélagsins  geta  sótt  aðalfundi  deilda  FAI  og  tekið  með  beinum  hætti  í 
 starfi  deildanna.  Undanfarin  tvö  ár  hafa  fundir  verið  á  netinu  vegna  Covid-19  og  því  hægari 
 heimatökin en áður að taka þátt í alþjóðastarfi. 

 Ágúst  Guðmundsson  hefur  setið  í  framkvæmdastjórn  FAI  frá  árinu  2014  sem  fulltrúi 
 Flugmálafélags  Íslands  og  var  endurkjörinn  2016,  2018  og  2020.  Í  nóvember  2022  verður 
 aðalfundur FAI og hefur Ágúst gefið kost á sér til endurkjörs í framkvæmdastjórnina. 

 Flugmálafélagið  annast  útgáfu  FAI  Sporting  Licence 
 til  félagsmanna  aðildarfélaga  en  það  skírteini  er 
 skilyrði fyrir þátttöku í alþjóðlegum mótum FAI. 

 Hans  Kristján  Guðmundsson  tók  þátt  í 
 heimsmeistaramóti  í  svifvængjaflugi  2021  og  náði 
 50  sæti  (af  150).  Þá  tóku  Erlingur  Erlingsson, 
 Guðjón  Halldórsson  og  Sverrir  Gunnlaugsson  þátt  í 
 módelflugmótum  erlendis  árið  2021.  Eins  stefndu 
 flugmódelmenn  á  að  halda  alþjóðlegt  mót  á  Íslandi 
 2020  en  vegna  Covid-19  var  mótinu  upphaflega 
 frestað til 2021 en var að lokum haldið vorið 2022. 

 Þátttaka  íslenskra  flugmanna  á  alþjóðamótum  hefur 
 aukist  og  fagnar  Flugmálafélagið  þeirri  þróun. 

 Svifvængjaflugmenn  hafa  verið  sérlega  virkir  í  þátttöku  á  alþjóðlegum  mótum.  Með 
 þátttöku  í  alþjóðlegum  mótum  fá  flugmenn  stig  á  alþjóðlegum  styrkleikalista 
 svifvængjamanna  hjá  FAI.  Í  lok  árs  voru  23  íslenskir  svifvængjaflugmenn  á  styrkleikalista 
 FAI og náði Hans Kristján því að vera í  sæti 76  af  7.000 svifvængjaflugmönnum heimsins. 

 Árlega  er  haldið  alþjóðlegt  svifvængjamót  á  Íslandi  með  keppendum  hvaðanæva  að  úr 
 heiminum  sem  auk  þess  er  Íslandsmót  í  svifvængjaflugi.  Þátttaka  erlendra  keppenda  var 
 þó  í  lágmarki  undanfarin  tvö  ár  vegna  Covid-19  en  þó  tóku  tveir  keppendur  frá  Portúgal 
 árið 2020 og tveir keppendur frá Bretlandi 2021. 

 Flugmálafélagið  hefur  í  gegnum  tíðina  veitt  einstaklingum  og  aðildarfélögum  styrki  vegna 
 verkefna  sem  stjórn  telur  samrýmast  tilgangi  félagsins.  Þessi  verkefni  hafa  nær  öll  varðað 
 þátttöku  í  heims-  eða  Evrópumeistaramótum  í  fluggreinum  erlendis  eða  til  eflingar  tengsla 



 aðildarfélaga  Flugmálafélagsins  við  erlend  systurfélög.  Engir  gildar  umsóknir  um  slíka 
 styrki hafa þó borist félaginu undanfarin tvö ár. 

 Að lokum 
 Flugmálafélag  Íslands  byggir  á  traustum  grunni  og  hefur  frá  stofnun  árið  1936  unnið  að 
 hagsmunum  flugs  á  Íslandi.  Félagið  mun  halda  áfram  að  gegna  lykilhlutverki  varðandi 
 hagsmunagæslu,  uppbyggingu  og  vöxt  flugs  á  Íslandi  samhliða  því  að  stuðla  að  samheldni 
 og góðum samskiptum á milli aðildarfélaga sinna. 

 Samþykkt af stjórn Flugmálafélagsins. 


