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Skýrsla um starfsemi
Félagsmenn
Fjöldi félaga í Fisfélagi Reykjavíkur var 192 í árslok 2016 Félagsmenn skiptast þannig að 82
tengdust vélknúnum fisum og 110 fisum án vélar (þ.e. svifvængjum, svifdrekum og
mótorsvifvængjum (paramótorum)).

Flug
Sumarið 2016 var þokkalegt flugsumar fyrir félagsmenn Fisfélagsins en veður var ekki alltaf
til þess að stuðla að flugi.
Góð þátttaka var í árlegri hópferð vélknúinna fisa og það var góð aðsókn félagsmanna á
Helluhátíð Flugmálafélagsins.
Svifvængjaflug er á góðri siglingu og stöðug nýliðun í þeirri deild og rétt að nefna að það er
töluverður fjöldi kvenna sem stundar svifvængjaflug.
Svifdrekaflug er nánast horfið en þó tveir virkir flugmenn á ferðinni, sem kannski smitar út
frá sér svifdrekabakteríuna.
Svifvængjanámskeið hefur verið haldið á hverju ári þar sem byrjendum eru kennd
grundvallaratriðin til þess að geta komist á flug og haldið áfram að læra.
Töluvert af svifvængjaflugmönnum hafa farið erlendis og fljúga á mótum, fara á námskeið
eða fljúga sér til skemmtunar. Það er ekki síst yfir veturinn þegar flugdagar á Íslandi eru
tiltölulega fáir.

Vélknúin fis
Í vélfisflugi eru gjarnan farnar hópferðir, að þessu sinni nokkrar dagsferðir og ein skipulögð
hópferð var farin á árinu. Aðal ferðin sem er í byrjun júlí varð að þriggja daga hringferð um
landið, með gistingu á Hornafirði og Melgerðismelum. Þessi hópferð er að jafnaði skipulögð
þannig að farið er af stað að morgni
og flogið í hópflugi um landið, gist í
tvær nætur á mismunandi stöðum í
tjöldum eða annarri gistingu.

Fyrsta hópferðin var farin 2004 og
hefur verið skipulögð sem árlegur
viðburður síðan (en fallið stöku ár
niður vegna rigningartíðar eða stytt
verulega).

Nokkur vélfis voru nýskráð árið 2016.
Sum voru smíðuð hér á landi en önnur
flutt inn notuð. Fjölgun vélknúinna fisa er
því komin í fullan gang eftir að
aðstöðumál fisflugmanna hafa batnað
verulega og efnahagur hefur jafnað sig
eftir hrunið.
Engin sérstök vélfiskeppni var haldin á
árinu, en einhver fis tóku þátt í
lendingarkeppnum sem voru nokkrar árið
2016.
Kvartanir vegna flugs fisa á árinu 2016 voru mjög fáar eða engar. Það er þó samt sem áður
mikilvægt að fræða flugmenn um takmarkanir á flugi fisa til þess að viðhalda þessum góða
árangri. Umræður og umfjöllun um málin hafa dregið úr kvörtunum.
Óhöpp eða slys voru mjög fá árið 2016 og ekkert þeirra alvarlegt. Eitt vélfis eyðilagðist þó
vegna veðurs þar sem því hafði verið nauðlent í fjalllendi og ekki tókst að sækja það fyrr en
nokkrum dögum síðar en þá var tjónið orðið.

Svifvængir / svifdrekar
Alþjóðakeppnir og Íslendingar
Alþjóðlegt svifvængjamót (Iceland Paragliding Open) sem jafnframt var Íslandsmót var haldið
á Búrfelli í júní 2016. Mótið var haldið af Fisfélaginu og var Ágúst Guðmundsson mótsstjóri.
Þetta er alþjóðlegt mót skráð hjá FAI (Alþjóða Flugmálafélaginu) og verður sífellt vinsælla
meðal erlendra keppenda. Sumir þessara flugmanna komi til landsins eingöngu til að taka
þátt í mótinu og gera það jafnvel árlega.
Á mótinu 2016 voru 32 keppendur frá tíu löndum. Keppendur voru frá Ástralíu, Brazilíu,
Rússlandi, Slóveníu, Ísrael, Nýja Sjálandi, Þýskalandi, Grænlandi og auðvitað Íslandi.
Vinsælt var meðal erlendu þátttakendanna að fljúga á miðnætti í sumarsólinni.
Mótið er það sterkt að sá sem vinnur mótið geyut tryggt sér þátttökurétt á Evrópu og
Heimsmeistaramóti í svifvængjaflugi
næstu 2 ár frá mótinu.
Úrslit Íslandsmótsins 2016 :
1. Hans Kristján Guðmundsson
2. Bjartmar Sveinbjörnsson
3. Þorri Gestsson
Úrslit Iceland Paraglidiing Open 2016:
1. Hans Kristján Guðmundsson
2. Eberhard Raichle (Þýskaland)
3. Rolf Mößmer (Þýskaland)

Hans Kristján Guðmundsson er virkasti
keppnismaður Íslands í svifvængjaflugi á alþjóðavettvangi.
Ágústa Ýr Sveinsdóttir er virkasta Íslenska konan sem keppir í Svifvængjaflugi fyrir Íslands
hönd á alþjóðavettvangi.
Þau kepptu bæði fyrir hönd Íslands á Evrópumóti í Svifvængjaflugi. Fyrsta sinn sem
Íslendingar hafa tryggt sér þátttökurétt á stórmóti í svifvængjaflugi.
Á Norðulandamóti í svifvængjaflugi 2016 (um 150 keppendur) voru þessir flugmenn:
- Hans Kristján Guðmundsson
- Ágústa Ýr Sveinsdóttir
- Þorri Gestsson
- Guðbjartur Rúnarsson
- Kári Skúlason
- Agnar Örn Agnarsson
- Gísli Rafn Gylfason
- Tomasz Chrapek
- Pawel Sztuba
Ágústa Ýr hafnaði í öðru sæti norrænna kvenna og Þorri í þrjiða sæti norrænna karla.
Á alþjóða styrkleikalista FAI eru 24 Íslenskir svifvængja flugmenn.

Í árslok 2016 var staða efstu Íslendinganna:
- Hans Kristján Guðmundsson í sæti 257 í heiminum, 219 í Evrópu
- Ágústa Ýr Sveinsdóttir í sæti 608 í heiminum, 453 í Evrópu

Fisfélagið hefur unnið að styrkjamálum og hefur fengið styrki fyrir
keppnisþátttöku afreksfólks í flugíþróttum. Því hafa flestir afreksmenn
félagsins
fengið
styrki
til
þátttöku
í
alþjóðakeppnum.
Félagið mun vinna enn meira að því að styðja félagsmenn og útvega styrki
þeim til handa svo meiri og betri árangur náist.
Lagt hefur verið til að Flugmálafélag Íslands taki afreksmenn í flugíþróttum
sérstaklega upp á sína arma og efli og styðji þátttöku Íslenskra
flugíþróttamana í alþjóðakeppnum.
Veðurstöðvar
Fisfélagið hefur sett
upp
sjálfvirkar
veðurstöðvar
á
tveimur stöðum.
Félagið hefur auk
þess
keypt
þrjár
stöðvar til viðbótar til uppsetningar
2017.
Þannig er félagið að byggja upp net
veðurstöðva sem eru staðsettar á
flugtaksstöðum
svifvængjaflugmanna.

Paramótorflug
Flug á svifvæng með mótor kallast paramótor. Það
hefur verið nokkur fjölgun í þessum hópi og eru nokkrir
félagsmenn mjög virkir.
Annað Íslandsmótið í Paramótorflugi var 2015 og var
haldið á Hellu meðan á flugkomu Flugmálafélagsins
stóð. Stefnt er að næsta móti á næstu Hellu-hátíð.
Togvél
Fisfélagið fjárfesti í togvél sem nýtist til að toga
svifvængjamenn á loft af jafnsléttu. Þetta er mikilvæg
viðbót fyrir t.d. kennslu og til þess að geta nýtt önnur
svæði þegar veður gefur ekki á hefðbundnum
svifvængjastöðum.

Námskeið og fræðsla
Svifvængjanámskeið á vegum Fisfélagins
hafa verið haldin árlega í bráðum 15 ár.
Þátttaka hefur alltaf verið með ágætum.
Námskeiðin er mikilvægur þáttur í
félagsstarfinu og hefur tryggt að nýliðun
svifvængjaflugmanna er góð.
Félagsfundir
eru
ávallt
mikilvægur
vettvangur miðlunar og fræðslu, þar sem
menn segja frá reynslu sinni. Árleg
upprifjun, kennsla og þjálfun í pökkun
varafallhlífa er mikilvægur þáttur á hverju vori.

Aðstöðumál
Félagsmenn hafa lagt mikið á sig við uppbyggingu á nýju athafnasvæði félagsins á Heiði. Flugskýlið
sem er 600 fermetrar hefur nýst vel.
Byggt var 220 fermetra skýli 2016 og nú er verið að klára síðustu handtökin á 330 fermetra skýli sem
hefur verið í byggingu allt þetta ár.
Búið að er flytja eitt skýli frá Grund, en ráðgert að flytja önnur skýli félagsins frá Grund að Heiði með
tíð og tíma en sá tími styttist nú óðum og þarf að ráðgera flutning næsta sumar á öðru skýli frá Grund.
Nýlegt félagsheimili er á Heiði (sem fékkst
með góðum stuðningi Svifflugfélagsins) og
félagsmenn hafa endurbyggt og lagfært
þannig að mjög vel má við una.
Félagið hefur fengið heitt vatn og rafmagn á
svæðið auk ljósleiðara sem gefur okkur ýmsa
möguleika og því er hægt að segja að aðstaðan
sé eins og best verður á kosið. Félagið á og
rekur fimm veðurstöðvar, umtalsverðar
fjárfestingar í svifvængjabúnaði sem notaður er
til kennslu og togvél til að draga upp flugmenn
á vængjum. Þá hefur félagið einnig fjárfest í
öryggismyndavélum sem ná að dekka allt
svæðið. Þær hafa þegar reynst félaginu vel.

Núverandi aðstaða á Heiði er því þrjú skýli um
1140 fermetrar, félagsheimili og einn 40 feta
einangraður gámur sem notaður verður til
geymslu á svifvængjum og tengdum
búnaði. Auk þessa er rekið bensínfélag til að
þjónusta félagsmenn með bensín en félagið
hefur alfarið séð og sótt um endurgreiðslur frá
tollstjóra og haldið þær endurgreiðslur til
félaga í bensínklúbbnum.
Í dag eru þrjár flugbrautir; ein 400 metra löng,
önnur 390 metrar og þriðja 220 metrar. Þá var
lagt bundið slitlag á flughlað við skýli og að

hluta akstursbrautir. Tvær brautir eru með gras og ein möl / bundið slitlag.
Ágæt samvinna hefur verið með þyrluþjónustur en félagið hefur leyft þyrlum að lenda við aðstöðu
félagsins þegar Reykjavíkurflugvöllur hefur verið lokaður vegna þoku eða vegna verkfalls
flugumferðastjóra.
Þá hefur einnig verið góð samvinna
við Flugbjörgunarsveitina þar sem
vélfis hafa verið notuð til leitar af
fólki. Vélfis geta komið að góðum
notum við slíkar leitir og hafa þegar
sannað sig.

Öflugt félag
Í ársbyrjun 2017 stendur Fisfélag
Reykjavíkur mjög sterkt og er eitt
stærsta félag flugáhugamanna á
Íslandi.
Með kraftmikinn og
stækkandi hóp öflugra áhugamanna
innan sinna raða, er framtíð Fisfélags
Reykjavíkur og fisflugs almennt á Íslandi björt. Með nýrri aðstöðu á Heiði hefur einnig skapast
möguleiki á því að bæta við aðstöðu fyrir litlar einkaflugvélar en eins og er gera reglur félagsins
einungis ráð fyrir fisum.

