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eðlilegur
Sálfræðingur minnir á
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Nýliðum falin
of mikil ábyrgð
Lögreglumennirnir Baldur Ólafsson og Guðmundur Fylkisson
draga ekkert undan í ítarlegu viðtali um starfsumhverfi
lögreglumanna, sem á margan hátt er bágborið.
8-16
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Töfrar vatnsins
taka á móti þér
Við höfum rannsakað krafta náttúrunnar í 30 ár,
lært að beisla töfra hennar og notið þess
að upplifa í sátt við umhverfi og móður náttúru.
Við tökum vel á móti þér.
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Fjölnir Sæmundsson skrifar um þær hættur sem steðja að lögreglumönnum í starfi.
Fréttir frá félaginu ������������������������������������������������������������������������������������������������ 6
- Nýir trúnaðarmenn kjörnir
- Rekstrarstaða félagsins
- Málefni lífeyrisþegadeildar
- Fundaröð formanns
Viðtal við lögreglumenn ���������������������������������������������������������������������������������� 8-16
Baldur Ólafsson og Guðmundur Fylkisson í ítarlegu viðtali
um starfsumhverfi lögreglumanna.
Eðlilegt að fólk verði óttaslegið ������������������������������������������������������������������������� 18
Sálfræðingur ræðir andlegar áskoranir í kjölfar hryðjuverkaógnar.
Íþróttir ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20-30
- Frækin frammistaða í Frakklandi 20-22
- Strembið Norðurlandamót í handbolta 24
- Þing NPSA 26
- Landsmót í skotfimi 26
- Norðurlandamót í skotfimi 28
- Mótalisti 30

Orðsending frá ritstjóra Lögreglan hefur verið áberandi í fréttum og

samfélagslegri umræðu undanfarið, enda hafa ýmis þung sakamál komið upp á
yfirborðið. Það er afar ánægjulegt að finna fyrir þeim velvilja sem fyrirtæki sýna
lögreglumönnum og LL við þessar aðstæður. Hann birtist meðal annars í því hversu
margir aðilar vildu leggja þessari útgáfu lið. Kærar þakkir.
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Formannshornið

Stéttin sem býr við flest vinnuslys

Í

október 2021 skrifaði ég
í fjölmiðlum. Í mínum huga
í þetta blað að lögreglutengjast bæði þessi málefni
menn væru eina stéttin
öryggi okkar, slysatíðni
á Íslandi sem veruleg hætta
og auknu álagi. Ég tel að
væri á að myndi örkumlast
rafvarnarvopn auki mjög
eða látast í starfi. Á síðustu
öryggi lögreglumanna og
vikum og mánuðum hefur
almennings. Tölur frá breska
þessi staðreynd afhjúpast enn
heimavarnarráðaneytinu
betur; starf lögreglumannsins
sýna að eftir að lögregla
verður sífellt hættulegra með
þar í landi fékk í hendur
hverri vikunni sem líður.
slíkan búnað hefur slysum á
Fjölnir Sæmundsson
Nýjar ógnir virðast steðja
lögreglumönnum, og á meðal
að samfélagi okkar með
þeirra sem lögregla þarf
auknu ofbeldi og vopnaburði.
að hafa afskipti af, fækkað.
Þessar ógnir snúa sérstaklega að lögregluSömu upplýsingar berast frá þeim normönnum sem heitið hafa því að framfylgja rænu ríkjum sem tekið hafa í notkun raflögum og reglum í samfélaginu og verja
varnarvopn. Ástæðan fyrir þessu er m.a.
stofnanir þess.
talin vera sú að með þeim er hægt er að yfEin birtingarmynd þeirrar áhættu sem
irbuga hættulegt fólk úr meiri fjarlægð og
fylgir lögreglustarfinu er að lögreglumenn
þannig draga úr líkamlegum átökum. Flest
eru sú stétt á Íslandi sem verður fyrir flest- slys á lögreglumönnum verða við handum vinnuslysum á ársgrundvelli. Frá árinu tökur. Það hefur sýnt sig að í 80% tilvika
2016 hafa tilkynnt vinnuslys hjá lögreglu
nægir að hóta notkun á rafvarnarvopni til
verið yfir eitt hundrað og voru flest, yfir
að fólk fari að fyrirmælum lögreglu.
140, árið 2020.
Mörg þeirra sakamála sem lögreglan
Undanfarnar vikur hefur krafa löghefur unnið að undanfarin ár hafa tengst
reglunnar um auknar rannsóknarheimskipulagðri brotastarfsemi og krefjast
ildir og rafvarnarbúnað verið til umræðu
mikils mannafla; mannafla sem því miður

er ekki alltaf tiltækur. Ég tel því einsýnt
að með því að tryggja lögreglu auknar
rannsóknarheimildir værum við að létta
þann róður.
Helstu ráð stjórnvalda við vanda lögreglunnar hafa verið tillögur um að fjölga
lögreglumönnum. Það hefur því miður
gengið illa. Ef litið er á tölur um fjölda
lögreglumanna frá 2007 til 2022 sést að
lögreglumenn hafa farið frá því að vera
712 upp í að vera 758, með ýmsum sveiflum. Öllum ætti að vera ljóst þessi fjölgun
er ekki í samræmi við þróun íbúafjölda
eða aukinn straum ferðamanna til landsins. Árið 2007 voru landsmenn 312.872
en árið 2022 eru þeir 376.248. Þessu til
viðbótar má nefna að árið 2007 voru fleiri
menntaðir lögreglumenn við störf en í ár;
683 á móti 674.
Þrátt fyrir stöðug loforð ráðamanna
undanfarna áratugi hefur mistekist hingað
til að fjölga menntuðum lögreglumönnum
við störf. Ástæður fyrir því eru efni í annan pistil en ég held að þessi staðreynd sýni
okkur að yfirvöld verða að láta lögreglu fá
í hendur verkfæri, strax í dag, sem duga til
að fást við það síbreytilega þjóðfélag sem
við lifum í. n

2%
LAUNAHÆKKUN

www.hd.is

Þinn þjónustuaðili í viðhaldi.
Markmið okkar hjá HD er að veita viðskiptavinum
úrvals þjónustu. Viðskiptavinir okkar hafa ólíkar
þarfir ásamt því að vera staðsettir um allt land.
Sveigjanleiki í þjónustu er af aðalsmerkjum HD.

Kynntu þér séreignarsparnað á
islandsbanki.is/sereignarsparnadur
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Nýir trúnaðarmenn LL

N

ýir trúnaðarmenn LL hafa verið
skipaðir en samkvæmt 28. grein
laga um kjarasamninga opinberra
starfsmanna skal kjósa trúnaðarmenn til
tveggja ára í senn.
Í skýrslu stjórnar LL sem lá fyrir 35.
þingi LL sem haldið var á árinu 2021 er
m.a. bent á að gætt hafi tregðu innan raða
lögreglumanna við að koma á virku trúnaðarmannakerfi innan lögreglunnar og
að LL og lögreglumenn skeri sig algerlega
úr að þessu leyti gagnvart nánast öllum
stéttarfélögum. Þetta lögbundna kerfi
trúnaðarmanna hafi því miður ekki náð
að virka sem skyldi innan raða lögreglumanna.

Málefni lífeyrisþegadeildar
Undanfarna áratugi hefur verið efnt til
sumarferða lífeyrisþegadeildar LL. Að þessu
sinni var farin dagsferð í blíðskaparveðri um
Reykjanes hinn 29. júní þar sem Hjálmar
Árnason, fyrrverandi alþingismaður, fór fyrir
hópnum og fræddi m.a. um staði og staðhætti.
Þá nutu lífeyrisþegar forgangs að úthlutun orlofshúsa við upphaf sumarorlofstímabils ásamt
því sem þeim stendur til boða að nýta alla
aðra orlofskosti félagsins, s.s. kaupa gistimiða,
ferðaávísanir, gjafabréf Icelandair, veiði- og
útilegukortið o.s.frv. Í október er svo ætlunin
að halda fræðslufund með lífeyrisþegum um
lífeyrismál þar sem fulltrúi Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins mun mæta, kynna og ræða
helstu réttindamál.

Formaður heimsækir allar deildir
Haustið 2022 og fram á næsta ár er ætlunin að
formaður LL, Fjölnir Sæmundsson, heimsæki
stjórnir allra deilda og fundi með þeim ásamt
fulltrúa úr framkvæmdastjórn LL. Samkvæmt
lögum félagsins ber formanni, eftir því sem
aðstæður leyfa, að heimsækja stjórnir allra
deilda a.m.k. einu sinni á kjörtímabili sínu.
Til umræðu verða m.a. stofnanasamningsmál,
kjarasamningsmál, starfsumhverfismál og
önnur mikilvæg málefni sem félögum gefst
kostur á að ræða beint við formann LL.
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Eitt af markmiðum nýrrar forystu LL
er að bæta úr þessu og hafa ofangreindir
trúnaðarmenn verið skipaðir, LL staðið
fyrir sérstökum fræðsludegi trúnaðarmanna mánudaginn 29. ágúst sl., auk
þess sem stór hluti trúnaðarmanna sótti
formannaráðstefnu LL í lok maí sl. með
samþykki allra þátttakenda á ráðstefnunni, sem áheyrnarfulltrúar og með
þátttöku í málefnavinnuhópum. Er það
skýr ætlun núverandi forystu LL að láta
trúnaðarmannakerfið virka sem skyldi
enda lögbundið og eitt mikilvægasta
verkefni LL.
Hér til hliðar má sjá trúnaðarmenn LL
frá 1. maí 2022 til og með 30. apríl 2024.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
Agnes Ósk Marzellíusardóttir og
Stefán Elí Gunnarsson
Embætti héraðssaksóknara
Kjartan Páll Sæmundsson
Lögreglan á Suðurnesjum
Guðmundur Sigurðsson og
Eiríkur Hafberg Sigurjónsson
Embætti ríkislögreglustjóra
Guðlaugur Freyr Jónsson 		
Lögreglan á Vesturlandi
Rebekka Heimisdóttir 		
Lögreglan á Vestfjörðum
Páll Janus Þórðarson
Lögreglan á Norðurlandi vestra
Margrét Alda Magnúsdóttir
Lögreglan á Norðurlandi eystra
Rut Herner Konráðsdóttir, Selma Rut
Sigurbjörnsdóttir (varatrúnaðarmaður)
Lögreglan á Austurlandi
Björn Emil Jónsson 		
Lögreglan á Suðurlandi
Bjarki Oddsson og Bryndís Jóhannesdóttir
Lögreglan í Vestmannaeyjum
Huginn Magnús Egilsson

Rekstrarstaða
félagsins góð

F

ormannaráðstefna LL var haldin í
fundarsal BSRB að Grettisgötu 89.
Samkvæmt lögum LL skal halda
formannaráðstefnu þau ár sem þing LL
er ekki haldið en þing LL sem síðast var
á árinu 2021 skal haldið þriðja hvert
ár. Var vel mætt á formannaráðstefnu
og voru þátttakendur mjög vel virkir í
málefnastarfi.
Félagið rekið með afgangi
Á ráðstefnunni var skýrsla stjórnar lögð
fram og hún rædd ásamt því sem endurskoðaðir ársreikningar voru kynntir.
Rekstrarstaða félagsins er góð og var LL
rekið með tæplega 1,7 milljóna króna
afgangi á árinu 2021 að teknu tilliti til
vaxta- og þjónustugjalda, þrátt fyrir að
nokkrir kostnaðarliðir væru umfram það
sem var á árinu 2020.
Í heildina jukust rekstrartekjur um 10
milljónir milli ára, úr 92,5 milljónum í
102,5, á meðan rekstrargjöld jukust um
tæplega 16 milljónir, úr 84,7 í 100,6.
Munaði þar mestu um aukningu í launum og launatengdum gjöldum en skipt
var um forystu LL á fyrri hluta árs 2021
og biðlaun greidd fráfarandi formanni
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og framkvæmdastjóra út árið og uppgjör
í byrjun árs 2022. Nýr framkvæmdastjóri
var ráðinn frá og með 1. september 2021
en auk þess var þingár hjá LL sem felur
einnig í sér aukinn kostnað. Er rekstrarniðurstaða ársins 2021 því vel viðunandi.
Leiðarljós LL
Á ráðstefnunni hélt Sigríður Ingibjörg
Ingadóttir hagfræðingur BSRB erindi um
stöðu og þróun kjaramála lögreglumanna,
samanburð við aðrar stéttir, mat, horfur
o.fl. Urðu umræður og fyrirspurnir í
kjölfarið. Að loknu erindi Sigríðar var
málefnastarf ráðstefnunnar sett af stað og
þátttakendum skipt upp í þrjá málefnavinnuhópa. Sá fyrsti fjallaði um kjaramál
lögreglumanna, annar hópur fjallaði um
starfsumhverfi lögreglumanna og sá þriðji
fjallaði um stefnumótun LL. Ljóst er að
markmiðið með slíkri málefnavinnu
hlýtur ávallt að vera leiðarljós fyrir LL í
áherslum komandi missera, m.a. inn í
undirbúning komandi kjarasamninga,
gagnvart yfirvöldum og lögregluembættum og einnig er varðar ásýnd og innra
félagsstarf LL og hvernig starfsemi LL
skuli hagað til framtíðar. n
2. tölublað 2022

VIÐ ÓSKUM LÖGREGLUMÖNNUM VELFARNAÐAR Í STARFI
REYKJAVÍK
A faktoring ehf
A. Margeirsson ehf
A. Wendel ehf
Aðalvík ehf
Alba gistiheimili
Alvarr ehf
Apotek restaurant
Arev verðbréfafyrirtæki hf
Atlantsflug ehf
Aton.JL ehf
Atorka ehf verktakar og vélaleiga
Auglýsingastofan ENNEMM
Álnabær ehf, verslun
Áman ehf
Árbæjarblóm
Bakarameistarinn ehf
Bastard Brew & Food - bastard.is
BBA FJELDCO ehf
Ber ehf
Bifreiðastillingar Nicolai
bill.is
Birtingur ehf
Bíla-Doktorinn
BílaGlerið ehf
Bílahöllin-Bílaryðvörn hf
Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar
Bílaréttingar og bílasprautun Sævars ehf
Bílasalan Heimsbílar ehf
Bílasmiðurinn hf
Bílrúðan ehf
Bílvirkinn bifreiðaverkstæði
Bjarnar ehf
Bjarni Sigurðsson tannlæknir sími: 588 8866
BK kjúklingar
Bláhornið
Blikksmiðjan Glófaxi hf
Blikksmiðjan Grettir ehf
Blómatorgið ehf
Bonafide lögmenn ráðgjöf sf
Bor ehf
Borgar Apótek
Bókhaldsstofa Haraldar slf
Bókhaldsþjónusta Júlíönu ehf
Brúskur hársnyrtistofa, s: 587 7900
BSI bifreiðaverkstæði ehf
Búmenn,húsnæðissamvinnufélag
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf
Café Loki
CU2 ehf, www.cu2.is
D&C ehf
Devitos Pizza ehf
Dirty burger & ribs ehf
Drífa efnalaug og þvottahús
Durum restaurant & take away
Dynjandi ehf
Dýraspítalinn Víðidal ehf
Eðalbílar ehf
Efling stéttarfélag
Eir ehf
Elding Trading Co ehf
Eyrir Invest hf
Fanntófell ehf
Farmasía
Felgur smiðja ehf
Ferill ehf
Ferró skiltagerð
Félag
íslenskra
2.
tölublað
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Fiskbúðin Sundlaugavegi
Fiskmarkaðurinn ehf
Fjárhald ehf
Fjölver ehf, olíurannsóknir
FK Sigurðsson ehf
Flugfélagið Geirfugl ehf
Fold uppboðshús ehf
Fótógrafí ehf
Fótóval ehf
Frami, félag leigubifreiðastjóra
Freska Seafood ehf
Funkis ehf
Fylkir ehf
Föt og skór ehf
G.K. trésmíði ehf
Gagnaeyðing ehf
Gamla Kaffihúsið
Gatnaþjónustan ehf
GÁ húsgögn ehf
Gátun ehf, bókhaldsþjónusta
GB Tjónaviðgerðir ehf
Gilbert úrsmiður-www.jswatch.com
Gleipnir verktakar ehf
Globus hf
Grettir, vatnskassar ehf
Gróðrarstöðin Mörk
Grænn markaður ehf
Gull- og silfursmiðjan Erna ehf
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gunnar Eggertsson hf
Gunnar Örn - málningarþjónusta
Gæðabakstur og Ömmubakstur
Hagi ehf-Hilti
Hagkaup
Hamborgarabúlla Tómasar
Hamborgarabúlla Tómasar - Við erum öll jöfn
Hard Rock Cafe
Hárskeri Almúgans
Hársnyrtistofa Dóra
Heggur ehf
HEI - Medical Travel-www.hei.is
Henson sports
Hereford Steikhús ehf
Herrahúsið - Adam
Hið íslenska bókmenntafélag
Hið íslenska reðasafn ehf
Hirzlan skrifstofuhúsgögn
Hitastýring hf
Hjá Ingvarsson ehf
Hjólabúðin Markið
Hljóðfærahúsið ehf
Hlýja Tannlæknastofa
Hornið veitingastaður
Hókus Pókus ehf
Hótel Frón ehf
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hótel Óðinsvé
Hreinsitækni ehf
Hreyfimyndasmiðjan
HS pípulagnir ehf
Húsaklæðning ehf-www.husco.is
Húseigendafélagið
Höfðabílar ehf
Höfðakaffi ehf
Höfði fasteignasala
IcePharma hf
Iðnaðarlausnir ehf
Innnes ehf
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Íbúðagisting.is
Íhlutir ehf
Ísfix ehf
Íslenski barinn ehf
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf
Ís-spor ehf
Íþróttasamband fatlaðra
Járn og gler hf
JHM - rafmagnshjól
Jónar Transport hf
Jöfur fasteignasala & leigumiðlun
K. H. G. Þjónustan ehf
Kaffifélagið
Keiluhöllin Egilshöll
Kemi ehf-www.kemi.is
Kjöreign ehf, fasteignasala
Kjöthöllin ehf
Klettur - sala og þjónusta ehf
Klettur-Skipaafgreiðsla ehf
Kolaportið
KOM almannatengsl
Kontakt fyrirtækjaráðgjöf
Kopar Restaurant ehf
Kólus ehf
Kría Hjól, hjólaverkstæði og verslun
Kvika banki hf
Kvika Grafísk hönnun
Kvikk Þjónustan ehf
Lagaþing sf
Landhelgisgæsla Íslands
Landssamtök lífeyrissjóða
LC Ráðgjöf ehf stjórnunar-og rekstrarráðgjöf
Leðurverkstæðið Reykjavík ehf
Listvinahúsið, leirkerasmíði
Líf og sál sálfræðistofa ehf
Línuborun ehf
Ljósboginn ehf
Ljósver ehf
Logo auglýsingavörur-www.logo.is
Logoflex ehf
Lögfræðistofa Reykjavíkur ehf
Lögfræðiþjónusta Sigurðar Sigurjónssonar hrl
Lögheimili eignamiðlun ehf
Lögmenn Laugavegi 3 ehf
Lögreglufélag Reykjavíkur
Malbikstöðin ehf
Marport ehf
Martex ehf
Matarkjallarinn
Matthías ehf
Málarameistarar ehf
Málningarvörur ehf
Meba- úr og skart
Merking ehf
Millimetri sf
Míla ehf
Mokka-Espresso-Kaffi
MS Armann skipamiðlun ehf
Múlakaffi
Múlaradíó ehf
Mörkin Lögmannsstofa hf
Neshamar ehf
Neytendastofa
NORDIK lögfræðiþjónusta
Nortek ehf
Nói-Síríus hf
Nýja bílahöllin ehf
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
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Nýliðum
falin allt
of mikil
ábyrgð
Lögreglumennirnir Baldur
Ólafsson og Guðmundur
Fylkisson segja starfsumhverfi
lögreglumanna verulega
ábótavant. Þeim gremst
hvernig sótt er að persónum
lögreglumanna í réttarkerfinu og
harma hve fljótt nýútskrifuðum
er falin mikil ábyrgð í starfi.

V

iðmælendur Lögreglumannsins búa að mikilli reynslu af
löggæslustörfum. Baldur er
varðstjóri í almennri löggæslu
á stöð 1 hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hann hóf feril sinn sem
lögreglumaður í afleysingum á Keflavíkurflugvelli árið 2001 og fór í lögregluskólann
2004. Hann býr að rúmlega 20 ára starfsreynslu í almennri löggæslu. Baldur hefur
verið ritari í stjórn LL frá 2016 og er forseti
Íslandsdeildar IPA (International Police
Association), hvar hann hefur átt sæti í
stjórn frá 2006.
Guðmundur er jafnframt afar reynslumikill lögreglumaður. Hann byrjaði í
lögreglunni á Ísafirði 1985 en flutti nokkrum
árum síðar suður á bóginn og hóf störf hjá
lögreglustjóranum í Reykjavík 1998. Hann
var lengst af hjá fjarskiptamiðstöð Ríkislögreglustjóra en sinnti friðargæslu í Bosníu
2007 og 2008. Guðmundur hefur frá árinu
2014 starfað innan kynferðisbrotadeildar
lögreglunnar og vakið þar athygli fyrir nálgun sína þegar kemur að leit að ungmennum
sem villst hafa af leið. Hann hefur átt sæti í
stjórn Lögreglufélags Vestfjarða, Lögreglufélags Reykjavíkur auk langrar stjórnarsetu
í LL.
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Við lögreglumenn þurfum
auðvitað alltaf að vera til
fyrirmyndar en athyglin
sem ég fæ gerir mig enn
meðvitaðri um það.
Guðmundur Fylkisson

Þeir Baldur og Guðmundur eru sem fyrr
segir stjórnarmenn í LL. Þeim liggur mikið
á hjarta og ræða hér málefni lögreglumanna
út frá eigin reynsluheimi og þekkingu en
ekki fyrir hönd stjórnar.
Berjast fyrir nafnleysi lögreglumanna
Guðmundur hefur starfs síns vegna verið
áberandi í fjölmiðlum. Hann hefur haldið
fyrirlestra og hlotið viðurkenningar fyrir störf
sín þegar kemur að týndum krökkum. Var
það ákvörðun að stíga fram fyrir skjöldu með
þessum hætti?
G: Nei, það var alls ekki ákvörðun. Við
Baldur höfum raunar barist fyrir því, allt frá
2015, að viðhalda nafnleysi lögreglumanna.
Það er loksins orðið þannig fyrir dómi að
lögreglumanni nægir að gefa upp númerið
sitt. Þá var ég reyndar búinn að eyðileggja
kostinn á nafnleysi fyrir sjálfum mér. Ég skil
hins vegar vel að unga fólkið, sem er að koma
inn í lögregluna, vilji halda einkalífinu frá
starfinu. Það var aldrei um það að ræða fyrir
mig, þar sem ég byrjaði í löggunni á Ísafirði.
Þar vita allir hver þú ert. Ég náði svolítið að
halda mér í leynd fyrst um sinn, þegar ég fór
að leita að týndu börnunum. Það var ekki
fyrr en ég samþykkti að flytja fyrirlestur á
ráðstefnu Geðhjálpar og Olnbogabarna að
kastljósið beindist að þessu verkefni og þar af
leiðandi að mér sem einstaklingi.
B: Það er alveg sama þótt ég sé ekki í
viðtölum. Fólk man eftir mér því ég er hávaxinn. Ég var í körfubolta, tók þátt í titlum
og sumir þekkja mig þaðan. Ég stundaði svo
skemmtanalífið en varð allt í einu löggan á
skemmtanalífinu. Ef ég fer á einhvern stað í
dag niðri í bæ, þá vita flestir hver ég er, hvort
sem það eru gestir, starfsfólk kránna eða
dyraverðir. Fólk ber kennsl á mig sem löggu.
G: Það truflar mig pínulítið í vinnunni
þegar kastljósið verður of mikið; þegar ég
hlýt viðurkenningar eða er mikið í viðtölum.
Þá fer fókusinn af verkefninu yfir á einstaklinginn. En ég tek fram að samskipti mín
við borgarana eru mjög jákvæð; fólk er að
heilsa mér og þakka mér fyrir það sem ég er
að gera. Við lögreglumenn þurfum auðvitað
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Guðmundur og Baldur segja stjórnvöld mismuna stéttum ríkisins.

alltaf að vera til fyrirmyndar en athyglin sem
ég fæ gerir mig enn meðvitaðri um það.
Lögreglumenn hafa ratað í fréttir á
undanförnum árum fyrir að bera merki á
búningum sínum þar sem vísað er í samstöðu
stéttarinnar. Hvernig sjá lögreglumenn þetta?
G: Þetta er viðkvæmt málefni. Það
er ákveðinn hópur fólks, jafnvel innan
lögreglunnar, sem vill ekki að við tölum
um okkur sem lið. Þá er horft á það út frá
einhverri spillingu eða samtryggingu. Bláa
línan, sem er alþjóðlegt merki lögreglumanna, var nú skemmd fyrir okkur um
árið. Lögreglumenn um allan heim skarta
blárri línu eða slaufu til að votta samúð og
sýna samkennd. En út á við er búið að gera
þetta neikvætt og mér finnst það miður.
Það má ekki nota þetta lengur. Ef þú gúglar
liti viðbragðsaðila á heimsvísu þá færðu
upp lista og þar er blár litur lögreglumanna.
B: Samstaðan hjá lögreglumönnum snýst
um að þeir eru upplifa hluti sem engir aðrir
sjá, nema gerendur og þolendur. Þessi merki
snúast um að bakka upp félagann þegar
hann hefur lent í svakalegum hlutum. Ég
hafna því alfarið að notkun þessara tákna sé
til marks um fordóma, rasisma eða hatur í
brjósti íslenskra lögreglumanna. Fólk sem
heldur því fram ætti að líta sér nær.
G: Þessar merkingar eiga ekki að vera
sýnilegar á búningnum okkar. Það er kveðið
á um það í reglugerð. Mér fannst agi innan
lögreglunnar minnka, hvað þetta varðar,
þegar vaktir voru lagðar af og frjáls vinnutími tekinn upp.
B: Skömmu eftir að þetta rataði í fréttirnar sá ég myndskeið í fréttum, þar sem
einhver í þyrlunni bar erlendan „patch“. Það
hnaut enginn um það, þótt gæslan heyri
undir sama löggæsluvald. Hjá okkur var hert
á reglum, því við værum svo hræðilegir, en
þetta hefur engar afleiðingar annars staðar.
Baldri gremst skortur á samræmi þegar
kemur að því hvernig ríkisvaldið kemur fram
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við ólíkar stéttir ríkisstarfsmanna. Hann
bendir á að þegar fjármálaráðherra hafi sést
í samkvæmi í Ásmundarsal, þvert á gildandi
reglur um sóttvarnir, hafi athyglin beinst að
einkasamtali tveggja lögreglumanna.
B: Ásmundarsalsmálið fór fljótt að snúast
um hvað lögreglumennirnir sögðu hver við
annan úti í horni en ekki það að æðstu ráðamenn gætu ekki farið eftir gildandi reglum
í samfélaginu. Ég upplifi að mér séu settar
gífurlega strangar reglur og ég hitna þegar ég
ræði um þetta. Ég geri kröfur til sjálfs mín
og ég veit að ég fer með vald og þarf að passa
mig. Á sama tíma komast aðrir valdhafar,
jafnvel æðri mér og í mikilvægum embættum,
upp með hluti sem mér yrðu aldrei fyrirgefnir.
G: Eftirlitið með okkur lögreglumönnum er gífurlegt. Rafrænt eftirlit með okkur
nær aftur til ársins 2000 þegar TETRA-talstöðvakerfið var tekið upp og svo LÖKE
2004, í þeirri mynd sem það er í dag. Við
erum í dag með búkmyndavélar, bílarnir eru
á upptöku, talstöðvarnar eru vaktaðar og
það er fylgst með hvar við erum og hversu
hratt við keyrum. Það er allt undir eftirliti.
Búkmyndavélarnar reyndar hjálpa okkur
oftast og sýna iðulega að það sem er borið á
okkur er bull.
B: Nema í Ásmundarsalsmálinu.
G: NEL [nefnd um eftirlit með störfum
lögreglu, innsk. blm] fór svolítið í mínus
eftir það mál. Lögreglumenn lýstu því yfir að
þeir myndu ekki nota vélarnar ef menn yrðu
dregnir til ábyrgðar fyrir einkasamtöl.
B: Enginn okkar gæti farið á svig við lög
og komist upp með það. Ef okkur verður
á í messunni þá þýðir það starfsmissir. Ég
vinn með fólk sem oftar en ekki sýnir mótþróa. Ég get ekkert annað en brugðist við í
samræmi við mótspyrnuna. Það er önnur
stétt ríkisins starfandi sem vinnur með fólk,
heilbrigðisstarfsfólk. Ef það gerir mistök
er viðmótið að af atvikinu þurfi að læra og
fara skuli yfir ferla.
2. tölublað 2022
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Við höfum það réttindaákvæði að þiggja
hálf grunnlaun, að frádregnum skatti, ef
við erum til rannsóknar fyrir meint brot.
Hvernig á ég að taka til varna á hálfum
grunnlaunum lögreglumanns, í kannski eitt
og hálft til tvö ár? Það er ekki hægt. Og ef
ég er dæmdur missi ég vinnuna. Ég er alveg
sammála því að það á ekki að hengja heilbrigðisstarfsfólk fyrir að gera mistök. En ef
ég geri mistök í minni vinnu þá á ég á hættu
að fá dóm og missa vinnuna.
Viðmælendurnir hafa báðir sætt rannsóknum yfir lengri tíma. Málin gegn þeim hafa
alltaf verið felld niður.
G: Ég var í 18 mánuði með réttarstöðu
sakbornings fyrir að vinna vinnuna mína.
Sá sem ég handtók reyndist saklaus svo
hann kærði mig persónulega fyrir ólögmæta
handtöku. Það var fellt niður en hann átti
rétt á bótum frá ríkinu – ég veit ekki hvort
hann sótti það í kerfinu.
B: Ég hef verið kærður þrisvar. Í eitt
skiptið var ég í 8 mánuði til rannsóknar
áður en það var fellt niður. Ég rak fyrir ekki
svo löngu augun í bréf til mín, í bunka með
öðrum, sem höfðu legið á glámbekk. Þar
var mér tilkynnt að ég hefði verið kærður
af manni sem ég handtók. NEL hafði fengið
kvörtun og farið eftir sínu verklagi. Tólf
mánuðum eftir að kvörtunin barst fékk ég
fyrst veður af henni. Þá var mér tilkynnt að
athugun hefði leitt í ljós að ég hefði ekkert
gert rangt.
G: Við framkvæmum ákveðið verk undir
nafni lögreglunnar. Við sem einstaklingar
þurfum svo að sitja undir þessu, í stað þess
að borgarinn sæki á embættið. Ég er bara
verkfæri í þessari vinnu. Við Baldur höfum
verið að berjast fyrir að tekin verði upp
húsbóndaábyrgð í þessum málum. Það varð
ákveðin framför nýlega þegar ég fór að geta
mætt sem vitni fyrir dóm sem 8420 en ekki
Guðmundur Fylkisson.
B: Okkur hefur reynst mjög erfitt að fá
svör um hvað þurfi að gera til að breyta
þessu. Til að fá að vera nafnlausir. Að
lágmarki einu erindi frá okkur um þetta
mál hefur ekki verið svarað af yfirmönnum
lögreglunnar. Við þurfum að fá svör við því
hvort frekari lagabreytingar þurfi til eða
hvort hægt sé að leysa þetta með reglugerðarbreytingu eða einfaldlega verklagsreglum embættanna.
G: Við erum ekki að skorast undan
ábyrgð ef við brjótum af okkur.
B: Ég ber ábyrgð á því að beita ekki of
miklu valdi. Starfandi lögreglumaður má
aldrei á sinni ævi hafa fengið fangelsisdóm.
Þér er hent úr starfinu ef þú ert dæmdur í 30
daga fangelsi skilorðsbundið og þú átt aldrei
afturkvæmt.
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G: Kannski höfum við í stjórn LL vanrækt
að gera þetta skipulega. Það má alveg gagnrýna okkur fyrir hvernig við höfum unnið
að þessu.
Starfsmannavelta er mikil innan lögreglunnar, að mati Baldurs og Guðmundar,
og hlutfall ófaglærðra hátt. Hefur sú staða
versnað undanfarin ár? Hvernig birtist þetta?
B: Já, heldur betur. Það er aftur og aftur
verið að setja nýliða í stöðu sem þeir eiga
ekki að þurfa að takast á við. Ég er að missa
nokkra menn úr minni einingu núna í
haust; þar af tvo varðstjóra og tvo sem
útskrifuðust 2019. Við þetta verða dómínóáhrif. Yngri varðstjórar koma inn og enn fleiri
nýliðar, sennilega ófaglærðir, eru settir á
götuna í þeirra stað; í almenna löggæslu.
G: Þegar ég kom suður voru þriggja
manna lögreglubílar. Sá sem sat í aftursætinu var venjulega skólagenginn með 2-3
ára reynslu í starfi. Hann var þriðji maður í
bíl og lærði af reyndari lögreglumönnum. Í
dag er óskólagenginn lögreglumaður iðulega
stjórnandi á bíl. Í litlu byggðunum úti á landi
eru reynslulitlir menn svo oftast einir á vakt.
Sömu kröfur gerðar til þeirra, þegar kemur
að því að skrifa skýrslur og skila málunum af
sér, og til þeirra hér á höfuðborgarsvæðinu
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sem geta ræst út rannsóknarlögreglumann,
lækni og barnavernd, þegar svo ber við. Víða
úti á landi getur lögreglumaðurinn ekki ræst
neinn út, nema kannski lækni af bakvakt.
Þeim félögum er þessi staða með ófaglærða
og reynslulitla lögreglumenn hugleikin.
Átak hefur nú verið gert í að taka inn fólk í
lögreglunám, til að freista þess að draga úr
fjölda ófaglærðra lögreglumanna. Baldur og
Guðmundur eru hóflega bjartsýnir.
B: Margir fara í námið samhliða því að
hefja störf hjá lögreglunni. Þá eru tvö ár í
útskrift. Menn skólast auðvitað til á þeim
tíma. Þeir fáu sem hafa einhverja smá
reynslu eru svo alltaf að kenna hinum – eru
í hlutverki mentora, jafnvel þótt þeir hafi
ekki starfsaldur til. Nú er verið að taka inn
86 nemendur í háskólanámið. Hluti af þeim
hópi er búinn að vinna hjá okkur í nokkur
ár. Þetta er ekki hrein viðbót. Þetta plan um
fjölgun lögreglumanna þarf að vera til 30
ára. Þetta leysist ekki á þremur árum eða
fimm. Fyrir allnokkrum árum var talað um
að það vantaði 200-300 lögreglumenn á
götuna. Ég veit ekki hvar sú tala er í dag; hún
hefur bara hækkað.
G: Ég vil samt taka fram að þróunin í lögreglunáminu hefur verið í rétta átt. Það eru
enn hlutir sem þarf að laga en þetta horfir til
betri vegar en í byrjun.
B: Ég er hrifnari af því að skólinn
sé hreinræktaður lögregluskóli. Gamli
lögregluskólinn hefði mátt fá vítamín og
andlitslyftingu. Hvað er það við þessa vinnu
sem þarf að vera á háskólastigi?
Umdeildur stofnanasamningur
Nýr stofnanasamningur milli LL annars vegar
og lögregluembættanna og héraðssaksóknara
hins vegar var undirritaður í lok síðasta árs.
Í samningnum er kveðið á um forsendur
röðunar starfa á grundvelli gildandi kjarasamnings. Hann átti að breyta launauppbyggingu lögreglumanna og veita svigrúm til
að verðlauna fyrir fleiri þætti en starfsaldur.
Baldur segist ekki hafa verið í nefndinni en
hann beri virðingu fyrir vinnu þeirra sem þar
komu að málum.
B: Ég er satt að segja langt frá því að
vera húrrandi sáttur við þennan samning.
Textinn er margfalt betri en fyrri samnings.
Þessi samningur hefur mögulega skilað mér
einu launaþrepi, sem skiptir ekki öllu máli.
Vandamálið er meðal annars að það eru
þarna innbyggðar skekkjur, sem þarf að laga.
Þú getur til dæmis fengið hækkun fyrir viðbótarnám upp að 40 stundum. Það er ekkert
greitt fyrir viðbótarmenntun umfram það.
Í samningnum var starfsaldurshækkunum
útrýmt, ólíkt öðrum stofnanasamningum
ríkisins. Ég sé satt að segja eftir því að hafa
2. tölublað 2022

VIÐ ÓSKUM LÖGREGLUMÖNNUM VELFARNAÐAR Í STARFI
O K varahlutir ehf
Old Iceland restaurant
One Systems Ísland ehf
Orka ehf
Ófeigur gullsmiðja ehf
Ósal ehf
Óskaskrín ehf
ÓV jarðvegur ehf
Parket & Gólf / Stepp ehf
Parlogis hf - Lyfjadreifing ehf
Pegasus ehf
Pixel ehf
Pizza King ehf
PK Arkitektar ehf
Plastiðjan ehf
Profil Optik
Prófílstál ehf
Radisson BLU 1919 Hótel
Rafiðnaðarsamband Íslands
Raflax ehf
Rafstjórn ehf
Rafsvið sf
Rafval sf
Rafver hf
RARIK
Ratsjá ehf
Rásin sf, rafverktaki
Remax Senter
Reykjafell hf
Reykjavik Pizzeria ehf
Reykjavík Bakarí ehf
Reykjavíkurborg
Reykvískir lögmenn slf
Réttverk ehf
RG Lögmenn ehf
Rikki Chan ehf
Rossopomodoro, veitingastaður
Rými - Ofnasmiðjan ehf
Röggi ehf - Rögnvaldur Hrólfsson
S.Ó.S. Lagnir ehf
Samsýn ehf
Seljakirkja
Sextán-níundu ehf
Shalimar, Pakistanska veitingahúsið
Sjómannafélag Íslands
Skorri ehf
Skotfélag Reykjavíkur
Skóarinn í Kringlunni ehf
Sláturfélag Suðurlands svf
Smurstöðin Klöpp ehf
Sonik tækni ehf
SOS tölvuhjálp, s: 777 0003
Sportís ehf
Sprinkler pípulagnir ehf
Stál og stansar ehf
Stálbyggingar ehf
STEF - Tónlist er mikils virði
Stilling ehf
Stjörnuegg hf
Stóra bílasalan ehf
Straumkul ehf
Styrja ehf
Sushi Social
Suzuki á Íslandi
SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu
Söluturninn Vikivaki
Tannlæknastofan Valhöll ehf
Tannréttingastofan
ehf
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Tark - Arkitektar
TBG ehf
Tensio ehf
THG Arkitektar ehf
Tónastöðin ehf
Trackwell hf
Trausti Bragason ehf
Trésmiðir.is
Trésmiðja Pálma ehf
Trésmiðjan Jari ehf
Tösku- og hanskabúðin ehf
Upp-sláttur ehf
Útfaraþjónusta Rúnars Geirmundssonar
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf
Útgerðarfélagið Frigg ehf
Vagnar og þjónusta ehf
Vals tómatsósa ehf
VDO ehf
Velmerkt ehf
Verkfræðistofan Víðsjá ehf
Verslunartækni ehf
Verslunin Álfheimar
Verslunin Vínberið
Vesturröst-Sérverslun veiðimanna
Vélar og skip ehf
Vélar og verkfæri ehf
Vélvík ehf
Vitabar, veitingahús
Víkurós ehf, bílamálun og réttingar
VM - Félag vélstjóra og málmtæknimanna
VOOT ehf
Vottunarstofan Tún ehf, vottun sjálfbærra náttúru
nytja
VT Þjónustan ehf
Vörubílastöðin Þróttur hf
Würth á Íslandi ehf
Þ.B. verktakar ehf
Þ.G. verktakar ehf
Þorsteinn Bergmann ehf
Þór hf
Þráinn skóari ehf
Þrír Frakkar hjá Úlfari, veitingahús
Ökuskólinn í Mjódd ehf
Öldungur hf - Sóltún hjúkrunarheimili
Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf
Ölstofa Kormáks og Skjaldar ehf
SELTJARNARNES
Horn í horn ehf, parketlagnir
Seltjarnarnesbær
VOGAR
Sveitarfélagið Vogar
KÓPAVOGUR
ALARK arkitektar ehf
Alhliða pípulagnir sf
AP varahlutir ehf
Arkís arkitektar ehf
Arnardalur sf
Ásborg slf
Bak Höfn ehf
Básfell ehf
Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf
Birtingaholt ehf
Bílaklæðningar hf
Bílamarkaðurinn
Bílaþvottastöðin Lindin ehf
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Bílhúsið ehf
Bíljöfur ehf, gul gata
Bílstál ehf
Blikksmiðjan Vík ehf
CAR-MED ehf bílaverkstæði
Elva Björk Sigurðardóttir, tannlæknir
Fagtækni ehf
Fatahreinsun Kópavogs
Fríkirkjan Kefas
GG Sport
GM-Múr ehf
Gullsmiðja Óla
H. Hauksson ehf
Hafið-fiskverslun ehf
Hagblikk ehf
HÁ hreinu ehf
Hótel Kríunes
Hringás ehf
Hvammshólar ehf
Höll ehf
Iðnvélar ehf
Ísnes ehf, heildverslun
Jákó sf
Kjöthúsið ehf
Klippt og skorið hársnyrtistofa
Kraftvélar ehf
Lakkskemman ehf
Laugin ehf
Lax-á ehf
Lind fasteignasala ehf
Litlaprent ehf
Lín design
Línan ehf
LK pípulagnir ehf
Lögmenn Kópavogi
Mannberg ehf vélsmiðja
MHG verslun ehf
Nitro Sport ehf
Oliner System Iceland ehf
Ólafssynir ehf
Pottagaldrar ehf
Pústþjónusta Bjarkars ehf
RadioRaf ehf
Rafnar ehf
Rafport ehf
Rafsetning ehf
Rafvirkni ehf
Rafvídd ehf
Rennsli ehf, pípulagnir
S.G.Gluggar og útihurðir ehf
Sérmerkt ehf
Signature húsgögn
Sláttu- og garðaþjónusta Suðurlands
SM kvótaþing ehf
Sportvörur
Sprautuverk ehf
Suðurverk hf
Tekk og Habitat á Íslandi ehf
Teledyne Gavia ehf
Tengi ehf
Tern Systems ehf
Topplagnir ehf
Tröllalagnir ehf, pípulagningaþjónusta
Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf
Úrval útsýn - Sumarferðir
Vetrarsól ehf, verslun
Vídd ehf, flísaverslun
Víkingbátar ehf
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G: Það er ergilegt að þurfa að vinna
þessa vinnu fyrir lögreglustjórana – við
sóttum þessa peninga. Við gáfum þá eftir af
launahækkunum okkar. Þetta er sett inn á
reikning sem þeir eiga að deila út. Svo lúra
þeir á þessu eins og gulli.

samþykkt það. Markmið ríkisins var að taka
þetta út svo menn væru ekki að fá launahækkanir fyrir það eitt að nenna að vera í
vinnunni ár eftir ár. Það er reyndar mikill
kostur að nenna að vera hérna. Ég er með 20
ár í starfsreynslu en nánast allir aðrir í minni
deild eru með núll til þrjú ár. Það eru örfáar
hræður þarna á milli.
G: Það sem ég er ósáttur við er að í tvö ár
hafa tugir milljóna sem setja átti í stofnanasamninginn legið óhreyfðir hjá embættunum. Það fylgdi samningunum fjárupphæð
en þessir peningar hafa ekki verið notaðir.
Á meðan spara embættin sér starfsaldurshækkanirnar, sem búið er að afnema.
Flóknara að fá launahækkun
B: Þetta er orðið miklu flóknara. Við
semjum við ríkið um pening til að setja í
stofnanasamninginn en svo þurfa lögreglumenn að kría hækkanirnar út úr sínum
yfirmönnum. Ef ég dreg hagvaxtaraukann
og þetta þrep fyrir að vera með meiri starfsreynslu en tvö ár hjá LRH, þá er stofnanasamningurinn að skila mér færri krónum en
upphaflegt krónutölutilboð ríkisins. Ég skil
alveg uppleggið, að menn gætu unnið sig
upp og hækkað í launum fyrir aukna ábyrgð
og viðbótarmenntun, svo dæmi séu tekin,
en ég upplifi samt blendnar tilfinningar. Ég
vil að það komi skýrt fram að hluti stjórnar
okkar vann að þessu. Þetta tók mikinn tíma
og var mikið verk. En niðurstaðan er þannig
að ég er ekki hoppandi kátur.
G: Ég er einn af þeim sem er ábyrgur
fyrir því að það tók 10 til 15 ár að gera nýjan
stofnanasamning. Það var vegna þess að
við áttum alltaf af borga hann. Peningurinn
sem fór í samninginn var tekinn af þeirri
upphæð sem við höfðum tryggt okkur til
launahækkana. Það kom aldrei viðbótarfjármagn. Ég samþykkti að fara þessa leið,
ekki fyrir sjálfan mig þar sem ég á átta ár
eftir í starfi, heldur fyrir fólkið sem kemur
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Ég á ekki að gera það
að mínu vandamáli
að lögreglan sé
undirmönnuð.
Baldur Ólafsson

á eftir mér. Það er þarna ákvæði um að
persónubundnir þættir muni ekki geta leitt
til hækkunar launa fyrr en búið er að vinna
upp þá hækkun sem starfsaldurshækkun
skilaði okkur sem eldri erum. Ég hef fyrir
vikið engan möguleika á að njóta góðs af
stofnanasamningnum. Ég hef raunar beðið
í 10 mánuði eftir svari við beiðni um launahækkun á grundvelli samningsins.
Að hverju vill Landssamband lögreglumanna þá stefna í komandi kjaraviðræðum?
G: Staða okkar Baldurs er ólík. Ég er
B-deildar lífeyrissjóðsmaður en hann er í
a-deild. Hjá mér er aðalatriðið að grunnlaunin hækki. Allt sem hækkar grunnlaunin
mín mun hjálpa mér þegar ég hætti. Við í
b-deild fáum hlutfall af grunnlaunum þegar
við hættum. Þeir sem eru í vaktavinnu
borga í vaktasjóð en hann gefur mjög lítið.
Í A-deildinni er borgað hlutfall af öllum
launum. Ég myndi til dæmis vilja fá álagsgreiðslurnar á launaseðlinum mínum inn í
grunnlaunin mín, ef ég væri bara að hugsa
um mig.
B: Við þurfum núna að biðja um flata
hækkun á töflu og pening inn í stofnanasamning. Svo þurfum við að fara á fund
lögreglustjóra til að karpa um hvernig við
ætlum að nota peninginn. Það er hellings
vinna fyrir okkur og fulltrúa lögreglustjóranna að halda áfram með þessa vinnu og ná
fram hækkunum.
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Traðka á eigin réttindum
Lögreglunám var fært á háskólastig fyrir
fáeinum árum og nú hafa fimm árgangar af
menntuðum lögreglumönnum útskrifast. Enn
er langur vegur frá því að hægt sé að segja að
lögreglan sé vel mönnuð. Hvað er til ráða?
G: Nú skal ég þegja og leyfa Baldri að tala.
B: Ég sem lögreglumaður get ekki kvartað
yfir álagi ef ég er á vakt að eigin vali 29-30
daga í mánuði. Ég á ekki að gera það að mínu
vandamáli að lögreglan sé undirmönnuð. Ef
ég mæti á vakt á eftir og við erum fjórir en
þyrftum að vera átta, þá verður ríkið bara að
fá fjögurra manna löggæslu í dag. En það er
ekki nógu gott fyrir opinbera umræðu.
Ástæða þess að það er til dæmis hægt að
halda bæjarhátíðir og þjóðhátíð á hverju ári
er að lögreglumenn mæta á vaktir í sumarfríinu sínu. Við höldum þessu gangandi
með því að vinna of mikið. Guðmundur
reddaði því til dæmis í sumar að það væri
lögreglumaður á Þórshöfn. Hvers vegna fór
lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra ekki
bara austur á Þórshöfn og tilkynnti að vegna
manneklu yrði engin löggæsla í sumar, því
fólkið væri í fríi? Þetta er vandamál ríkisins,
ekki okkar, og við reddum þessu endalaust.
Hvernig getur það til dæmis verið, með
öll þessu fínu rafræni kerfi og vaktanir, að
lögreglumaður geti unnið 331 klukkustund
í einum mánuði, eða 11,5 stundir að jafnaði
hvern einasta dag mánaðarins? Hvernig
getur lögreglumaður unnið frá 7-19 og
mætt svo aftur klukkan 23 og unnið til 7 um
morguninn, án þess að nokkur geri við það
athugasemd? Ég er búinn að benda á þetta
á málefnalegan hátt, ómálefnalegan hátt og
mjög málefnalegan hátt. Það er alveg sama
hvernig ég bendi mönnum á þetta; þetta
breytist ekkert.
G: Ég valdi að fara á Þórshöfn í sumarfríinu mínu vegna þess að það gefur ágætlega
og ég nýt þess að fara út á land. Ég á alveg
skilið skotin frá Baldri. Ég er enn að fara
á milli embætti og leysa vanda sem upp
kemur. En ég er ekki á þeim stað að brjóta
hvíldartíma. Ég er ekki að traðka á sjálfum
mér þar. Við þurfum að hafa í huga, þegar
við vinnum allt of mikið, að við eigum
forverum okkar í félaginu að þakka að þessi
réttindi um hvíldar- og vinnutíma séu til.
Við erum að gera lítið úr þeirri vinnu með
því að brjóta þau. Það að ég hafi unnið á
Þórshöfn í orlofinu mínu er brot á kjara2. tölublað 2022

Eini búnaðurinn sem EKKI treystir á
sársauka til að knýja fram hlýðni
Nýjasta tækni í valdbeitingarbúnaði til að draga úr stigmögnun
Þegar hleypt er af BolaWrap þá verður hár hvellur og kevlar strengurinn skýst út (3-8 metra) og
vefst 1-3 sinnum utan um einstaklinginn. Þessi hái hvellur truflar og strengurinn heldur aftur af
hreyfingum. Það gefur lögreglumönnum færi á að handsama hann án mikillar hættu.
BOLAWRAP 150
Sterkbyggður, áreiðanlegur búnaður og einfaldur
í notkun.
ENDURHLAÐANLEGT HYLKI
Inniheldur 2,3 m Kevlar® streng. Skotið út með microgas
rafal. Hannað til að tjóðra einstakling án sársauka.
MIÐUNARLASER
Kviknar sjálfvirkt þegar kveikt er á búnaðinum.
VASALJÓS
Sjálfvirkt þegar kveikt er á búnaðinum og fleiri lausar
hendur i myrkrinu.
GAUMLJÓS FYRIR RAFHLÖÐU

Útfærsla valdbeitingarstiga er samkvæmt skýrslu bresks sérfræðingahóps sem fjallaði um Bolawrap.

Vefverslun: www.donna.is
Erum nú á Facebook: donna ehf
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samningi. Ég hugsa stundum um hugtakið
fyrirsjáanleiki þegar kemur að mönnun
lögreglunnar. Á hverju ári kemur 17. júní
á óvart, páskarnir koma á óvart, áramótin
koma á óvart, menningarnótt kemur á óvart
og þjóðhátíðin. Hvernig má þetta vera?
B: Ef það væri samstaða innan félagsins
gætum við til dæmis valið að halda ekki
þjóðhátíð. Það getur enginn skikkað okkur
til að fara til Vestmannaeyja og vinna þar. Ég
skil ekki enn hvernig hægt er að hafa ákvæði
um að þú megir vinna 12 daga í röð. Ákvæði
kjarasamnings segir að eftir sex daga skulir
þú taka þér 11+24 tíma í hvíld, nema við
sérstakar aðstæður. Þar er átt við ef jörð og
himnarnir opnast. Þetta hefur verið túlkað
þannig að sérstakar aðstæður í kjarasamningi séu stundum túlkaðar sem sérstakar
aðstæður starfsmannsins.
Stöður veittar án auglýsinga
Samtalið beinist að stöðuveitingum innan
lögreglunnar. Guðmundur bendir á að
hann sjálfur sé í stöðu sem ekki var auglýst.
Baldur segir að allt of algengt sé að stöður
séu ekki auglýstar innan lögreglunnar. Menn
séu til dæmis iðulega látnir leysa einhvern
af, sem svo snýr ekki aftur til fyrri starfa.
Þá sé starfið orðið hans. Löngu síðar sé svo
starfið auglýst, formsins vegna, og þá sé sá
sem hefur gegnt því, kannski í tvö til þrjú
ár, hæfastur til starfsins. Þeir félagar eru
sammála um mikilvægi þess að farið sé að
reglum.
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Stundum hefur maður
séð auglýsingar þar sem
maður veltir fyrir sér
hvers vegna myndin af
viðkomandi fylgi ekki
auglýsingunni.
Guðmundur Fylkisson

B: Ég vildi sjá miklu meiri fagmennsku
í þessum efnum. Ég sótti ekki um stöðu
varðstjóra fyrr en ég sá hana auglýsta. Mig
langaði kannski að verða aðstoðaryfirlögregluþjónn á einni stöðinni. En þar var
settur inn maður, án auglýsingar. Ég efast
ekkert um hæfi hans en ég vil fá tækifæri til
að sækja um.
G: Stundum hefur maður séð auglýsingar
þar sem maður veltir fyrir sér hvers vegna
myndin af viðkomandi fylgi ekki auglýsingunni. Þetta gerist of oft.
B: Það gilda um þetta ákveðnar reglur
sem ekki er farið eftir. Og það gerir enginn
neitt í því. Félagið getur ekkert annað gert
en að halda áfram að benda á þetta. Til að
kvarta til umboðsmanns Alþingis þarf maður að vera aðili máls.
G: Menn velta fyrir sér hvað sé spilling.
Við kvörtuðum einu sinni yfir því að félagi
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okkar hefði verið settur inn í stöðu án
auglýsingar. Umboðsmaður sendi lögreglustjóra bréf og gaf honum frest til að svara.
Þegar fresturinn var liðinn sendi ég bréf og
spurði hvað væri að frétta. Þá var mér sagt
að í millitíðinni hefði staðan verið auglýst,
einn hafi sótt um að hann hafi verið skipaður. Auglýsingin hafði verið birt á pappír
í Lögbirtingablaðinu, reglum samkvæmt.
Engum innan þessarar einingar var gert
viðvart um að staðan hefði verið auglýst til
umsóknar. Hvar skorar svona hlutur þegar
kemur að spillingu?
Hvenær er næsti Móri?
Samtalið berst að endingu að léttara hjali;
félagslífi lögreglumanna. Þeir Baldur og Guðmundur stofnuðu fyrir mörgum árum saman
hóp sem gengur undir nafninu Móralskur, eða
Móri. Það er óformlegur vettvangur lögreglumanna til að hittast og gera sér dagamun utan
vinnu. Baldur segir að stofnendur hópsins
hafi verið um tíu talsins og árum saman hafi
viðburðirnir verið afar vel sóttir. Á vettvangi
Móra hafi menn úr öllum deildum hist og
gert sér glaðan dag saman, óháð stöðu innan
lögreglunnar. Baldur og Guðmundur eiga báðir kærar minningar af þessum viðburðum en
ljóst er af samtalinu að undan starfinu hefur
fjarað eftir því sem stofnendur hópsins hafa
elst. Þeir skora á yngra fólk að taka af skarið.
B: Við sem stofnuðum þetta vorum flest
laus og liðug og þannig byggðist þetta upp.
Nú hafa flestir í þessum hópi fest rætur og
það líður lengra á milli viðburða. Maður
fær af og til ping í símann, þar sem spurt
er: „Hvenær er næsti Móri?“ Ég svara því til
að Móri sé hjá fólkinu. Það er ekkert mál að
halda Móra ef áhugi er fyrir því.
G: Við höfum haldið Móra, oft með
engum fyrirvara. En við höfum líka haldið
Móra á landsbyggðinni og alla vega einu
sinni stóðum við fyrir „Styrktarmóra“ þar
sem lögreglumenn mættu og létu fé af hendi
rakna til styrktar- eða líknarsjóðs. Þetta snerist samt bara um að hittast og eiga gott kvöld.
B: Það eru ekki nógu margir sem taka af
skarið. Unga fólkið þarf að stíga upp.
G: Ég á mér reyndar draum sem tengist
félagslífi lögreglumanna. Ég myndi vilja að
lögreglu- og slökkviliðsmenn hittist einu
sinni á ári eins og mótorhjólamenn hafa gert
á annan í hvítasunnu, og haldi messu. Við
eigum alveg tónlistarfólkið í þetta og hljótum að komast að í kirkju. Þetta þarf ekkert
að vera trúarlegs eðlis en ég myndi vilja að
við gætum átt góða stund saman, kannski í
lok sumars, og fagna því saman að allir séu
heilir á húfi eftir sumarið. Við þurfum, einn
góðan veðurdag, að stefna á eitthvað svoleiðis. Það gæti orðið að fallegri stund. n
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Leiðarlínur fyrir merki FIT

HRAFNISTA

Lögreglan
stöðvaði
undirbúning
árásar í september sem
beinast átti að
árshátíð lögreglumanna.
MYND/LRH

Eðlilegt að fólk verði óttaslegið
Áform sem árás á árshátíð
lögreglumanna undirstrikar
mikilvægi félagastuðnings.
Ólafur Örn Bragason
sálfræðingur hvetur
lögreglumenn til að tileinka
sér jákvætt sjálfstal, halda
daglegum venjum og
styðja hver annan.

Þ

að eru mjög eðlileg viðbrögð við svona
aðstæður að detta í að hugsa um hvað
hefði getað gerst. Það eru hins vegar
ekki hjálplegar hugsanir. Því nær sem svona
atburður er okkur, því alvarlegri metum við
hann.“ Þetta segir Ólafur Örn Bragason,
sálfræðingur og forstöðumaður Mennta- og
starfsþróunarseturs lögreglu. Tveir menn
voru þann 23. september hnepptir í varðhald,
grunaðir um að hafa ætlað að fremja hryðjuverk á árshátíð lögreglumanna.
Ólafur hefur haft umsjón með félagastuðningi innan lögreglunnar frá árinu 2007, þegar
embætti ríkislögreglustjóra hóf að fræða
lögreglumenn og yfirmenn um mikilvægi
þess að vera meðvitaðir um líðan samstarfsmanna sinna. Þá hófst vinna við að brýna
fyrir lögreglumönnum og starfsfólki innan
lögreglunnar að hætta að tala um félagann en
tala frekar við hann; að taka samtalið. Samhliða þessari áherslu var farið að bjóða upp á
allt að 10 sálfræðiviðtöl á ári. Þau viðtöl eru
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að fullu greidd af Ríkislögreglustjóra. Ólafur
bendir á að fólk geti leitað til sálfræðings að
eigin vali og að engin krafa sé gerð um að
hugðarefnið sem viðkomandi vilji leysa úr
tengist starfinu með beinum hætti. „Upplýsingar um þetta er að finna á starfsmannatorgi
innri vefs lögreglunnar,“ segir hann og hvetur
fólk til að nýta sér úrræðið.
Innri stuðningur mikilvægur
Óhætt er að segja að uppákoma eins og sú
sem lögreglan fékkst við í september undirstriki mikilvægi félagastuðnings. „Allar
rannsóknir okkar þegar kemur að streitu og
álagi innan raða lögreglunnar hafa bent til
að það séu alla vega tvö atriði sem lögreglumönnum finnst að þurfi að vera til staðar
í sínu starfsumhverfi. Það er annars vegar
innri stuðningur; reglulegir umræðufundir
og stuðningur yfirmanna. Hins vegar er
það greiður aðgangur að sálfræðiþjónustu,“
útskýrir Ólafur.
Fyrstu árin nýttu sér á bilinu 20 til 40
manns sálfræðiþjónustuna en sú tala er
komin yfir 200. Ólafur segir að þessi þróun
bendi til viðhorfsbreytinga. „Við höfum
lagt áherslu á að það sé ekki veikleikamerki
að leita til sálfræðings heldur þvert á móti
merki um styrkleika; þangað leitar fólk ef
það vill efla sig,“ segir hann.
Órjúfanleg heild
Menntasetrið hefur lagt aukna áherslu á
félagastuðning og streitustjórnunaraðferðir í
námi. Námskeið um félagastuðning er bæði
að finna í diplómanámi verðandi lögreglumanna sem og í stjórnendanámi, auk þess
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sem sérstök námskeið eru í boði fyrir alla
starfsmenn; jafnt á vorönn sem haustönn.
„Þessa fræðslu er að finna í öllu námi sem er
á okkar forræði,“ segir Ólafur og bendir á að
félagastuðningurinn væri einn og sér máttlaus ef ekki væri fagaðstoð í boði samhliða.
Hugtakið er því notað sem samheiti yfir
þessi úrræði og er órjúfanleg heild.
Hann segir að tímabært sé einnig að embættin skerpi á því verklagi að halda fundi eftir erfið verkefni, þar sem fólki gefist kostur
á að ræða hlutina. „Þá sest vaktin kannski
niður og viðrar málið sameiginlega. Slíkur
fundur þarf ekki endilega að vera úrvinnsla
tilfinninga heldur bara að fara yfir hlutverk
hvers og eins og sýn viðkomandi á það sem
gerðist. Þar væri svo tekin ákvörðun um
hvort starfsmenn vilja ræða málin sameiginlega með sálfræðingi.“
Ólafur segir mjög skiljanlegt að hugsanir
lögreglumanna fari á flug við þær fréttir
sem bárust í september, eðlilegt sé að fólk
verði óttaslegið þegar ógnin er svona nærri
manni. „Það er hins vegar mikilvægt að
horfa til staðreynda og forðast að festast í
hugsunum um hvað hefði getað gerst. Maður þarf að grípa þessar hugsanir og segja við
sjálfan sig að vissulega hefði eitthvað slæmt
getað gerst en staðreyndin sé sú að enginn
hlaut skaða af. Umræddri hættu hafi verið
afstýrt vegna faglegra vinnubragða kollega.“
Hann segir einnig mikilvægt að tileinka sér
jákvætt sjálfstal, bæði þegar kemur að innra
samtali sem og samtölum við félaga sína.
„Við þurfum að hjálpast að við að halda
fókus og hvetja hvert annað áfram með
jákvæðum hætti.“ n
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VIÐ ÓSKUM LÖGREGLUMÖNNUM VELFARNAÐAR Í STARFI
Yellow Hársnyrtistofa
Zenus - sófar & gluggatjöld
Ögurverk ehf
GARÐABÆR
B.B.Þ. Verktakar ehf
Elektra ehf
Eureka Golf ehf
Garðabær
Geislatækni ehf - Laser þjónustan
H.Filipsson sf
Hagráð ehf
Hannes Arnórsson ehf
Ingi hópferðir ehf
Innbak hf
Kerfóðrun ehf
Kópavogspósturinn ehf
Krókur
Loftorka Reykjavík ehf
PE pípulagnir ehf
Pípulagnaverktakar ehf
Rafboði
Rafþjónustan slf
S.S. Gólf ehf
Samey Robotics ehf
Samhentir-Kassagerð hf
Stífluþjónustan ehf
Style Technology ehf
Úranus ehf
Val - Ás ehf
Versus bílaréttingar og málun
HAFNARFJÖRÐUR
Aflhlutir ehf
Altis ehf
Apótek Hafnarfjarðar
Ás, fasteignasala ehf
Barkasuða Guðmundar ehf
Bílasprautun Íslands ehf
Bortækni ehf
Bókhaldsstofan ehf
Colas Ísland
Dalakofinn tískuverslun
Danco - Daníel Pétursson ehf
Essei ehf
Fjarðarmót ehf
Fura málmendurvinnslan ehf
G.S. múrverk ehf
Geymsla Eitt ehf
Granítsteinar ehf
GT Verktakar ehf
Guðmundur Arason ehf, smíðajárn
Hafnarfjarðarbær
Hafnarfjarðarhöfn
Hagmálun slf
Hagstál ehf
Hagtak hf
Hallbertsson ehf
Hamraborg ehf
HB búðin
H-Berg ehf
ihverslun.is
Ísfell ehf
J.Ólafsson ehf
Kjötkompaní ehf
Kú Kú Campers ehf
Lögmenn Thorsplani sf
Markus
2.
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2022 björgunarbúnaður

Matvex ehf
Músik og Sport ehf
Naust Marin
Nonni Gull
Pylsubarinn Hafnarfirði
Rafgeymasalan ehf
Reikningar og ráðgjöf ehf
Rúnir verktakar ehf
SIGN ehf, skartgripaverkstæði
Síló ehf, steypusala
Skerpa renniverkstæði
Snittvélin ehf
Sport-Tæki ehf
Stál og suða ehf
Stokkhylur ehf
Stólpi Gámar / Gámaleiga og gámasala
Sæblik ehf - Holtanesti
Terra - efnaeyðing
ThorShip
Trésmiðjan okkar ehf
Tæki.is
Úthafsskip ehf
Verkþing ehf
Vetis ehf
Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði
Vélslípun og flotun ehf
Víðir og Alda ehf
Víking Björgunarbúnaður
Vökvatæki ehf
Þaktak ehf
REYKJANESBÆR
algalif.com
Benni pípari ehf
Bergnet ehf
Bílar og Hjól ehf
Bílasprautun Magga Jóns ehf
Bílaverkstæði Þóris ehf
Bílrúðuþjónustan ehf
Blikksmiðja Ágústs Guðjónss ehf
Bókhalds- og rekstrarþjónusta Gunnars
Þórarinssonar
Brunavarnir Suðurnesja
CampEasy ehf
DMM Lausnir ehf
Efnalaugin Vík ehf
Ferðaþjónusta Reykjaness ehf
geoSilica Iceland ehf
Happy Campers ehf
H-nál saumastofa og verslun ehf
Hótel Keflavík ehf
Ístek ehf
Kaffi Duus
Kalka sorpeyðingarstöð sf
Kast.is
Lögmannsstofa Reykjaness
Maggi & Daði málarar ehf
Maron ehf
Millvúd Pípulagnir ehf
Ný-sprautun ehf
PA hreinsun ehf, hreingerningarþjónusta
Plexigler ehf
Pulsuvagninn í Keflavík
Rétt sprautun ehf
Rörvirki sf, Lúðvík Gunnarsson
Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum
Skipasmíðastöð Njarðvíkur hf
Skólamatur ehf
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Skólar ehf
Slæging ehf
TM Bygg ehf
Toyota Reykjanesbæ
UPS Authorized Service Contractor á Íslandi
Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og
nágrennis
Verslunin Kóda
Víkurfréttir ehf
Vökvatengi ehf
GRINDAVÍK
Bakaríið Hérastubbur ehf
BESA ehf
Einhamar Seafood ehf
Grindavíkurbær
Papas pizza, s: 426 9955
Sjómannastofan Vör
Stakkavík ehf
Verkalýðsfélag Grindavíkur
Vélsmiðja Grindavíkur ehf
Vísir hf
Þorbjörn hf
SUÐURNESJABÆR
Aukin Ökuréttindi ehf
Lighthouse Inn
SI raflagnir ehf
Suðurnesjabær
Verk- og tölvuþjónustan ehf
Verslunarfélagið Ábót
Vélsmiðja Sandgerðis ehf
Völundarhús ehf
MOSFELLSBÆR
Álgluggar JG ehf
bilalokkun.is & kopsson.is
Borgarplast hf
Byggingafélagið Bakki ehf
Dalsgarður ehf, gróðrarstöð
Elektrus ehf - löggiltur rafverktaki
Fagefni ehf
Fasteignasalan - FastMos
Glertækni ehf
Hestaleigan Laxnesi
Kjósarhreppur
Kopar & Zink ehf
Litamálun ehf
Matfugl ehf
Mosfellsbakarí
Nonni litli ehf
Nýja bílasmiðjan hf
Pétur ehf
Pípulagningaþjónusta B Markan ehf
Rafís ehf
Reykjabúið ehf
Smíðastofa Sigurðar R. Ólafs ehf
Spíssar ehf - stífluþjónusta
Stjörnugrís hf
Útilegumaðurinn ehf
Vatnsborun ehf
Vélsmiðjan Sveinn ehf
Öryggisgirðingar ehf
AKRANES
Akraneskaupstaður
Apótek Vesturlands ehf
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar
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EPC í körfuknattleik
í Frakklandi 2022
E
vrópumót lögreglumanna, EPC, í
körfuknattleik fór fram í Limoges
í Frakklandi í lok júní. Lið ÍSL var
skipað lögreglumönnum frá sjö embættum: Atli Barðason, Suðurnesjum. Andrés
Kristleifsson, Arnar G. Skúlason, Magnús
I Hjálmarsson, Níels P. Dungal og Unnar
Þ. Bjarnason frá LRH. Snorri Þorvaldsson frá Suðurlandi. Hannes I. Másson frá
Norðurlandi vestra, Arnar S. Bjarnason
frá Vesturlandi. Egill Egilsson, Magni
Hafsteinsson og Magnús Pálsson frá RLS.
Þjálfarar voru Jón Þór Eyþórsson, RLS,
og Ólafur Örvar Ólafsson, Suðurnesjum.
Liðsstjórar í ferðinni voru Jón Gunnar
Sigurgeirsson, LRH, og Emil Árnason,
Suðurnesjum. Fararstjóri var Óskar Bjartmarz, formaður ÍSL.
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Ísland lék í riðli með Lúxemborg, Frakklandi og Litháen. Leikið var í Palais des
sports de Beaublanc.
Fyrsti leikur í riðli Ísland – Lúxemborg
Byrjunarliðið var eftirfarandi: Magni var
fyrirliði, Magnús P., Egill, Arnar S. og
Andrés. Smá fiðringur var í mönnum fyrstu
mínúturnar en stórsigur vannst á endanum
þar sem Snorri úr Hveragerði var með 25
stig og Hannes frá Sauðárkróki með 12
stig. Magnús I. reif niður fráköstin eins og
Dennis Rodman gerði forðum daga, 14
stykki. Lokatölur: 77-36 sigur Íslands.
Annar leikur í riðli Frakkland – Ísland
Byrjunarliðið var það sama og í fyrsta
leiknum; Magni fyrirliði, Magnús P., Egill,
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Ísland náði sínum
besta árangri
á mótinu, enda
valinn maður í
hverju rúmi.

Magnús I. reif niður
fráköstin eins og
Dennis Rodman gerði
forðum daga.
FA S T E I G N A M I Ð L U N O G R Á Ð G J Ö F

Arnar S. og Andrés. Leikurinn var hnífjafn
fyrstu mínúturnar. Egill Egilsson sá þó til
þess að við vorum með smá forskot eftir
fyrsta leikhluta. Hann setti niður 5 þrista í
heildina og endaði með 23 stig.
Eftir að hafa byggt upp gott forskot í
fyrri hálfleik, þar sem Hannes og Arnar
2. tölublað 2022

StapaPrent
- Síðan 1984 -

Orðið á götunni er að
Magni og Magnús P.
séu ákveðnir í að taka
þátt í alla vega einu
móti til viðbótar.

S. sáu að mestu leyti um stigaskorun, var
haldið inn í klefa. Arnar smellti meðal
annars þremur þristum í grillið á Frökkunum með stuttu millibili.
Þjálfararnir ítrekuðu fyrir leikmönnum
að halda áfram, ekki gefa Frökkunum
einhverja von í byrjun seinni hálfleiks. Þrátt

fyrir það byrjuðu Frakkar strax að að saxa
á forskotið. Þrátt fyrir mótspyrnuna fór
svo að tiltölulega öruggur sigur vannst og
sæti í undanúrslitum þar með tryggt. Besti
árangur Íslands hingað til var fimmta sæti
og því búið að toppa það. Eins og fyrr segir
var Egill með 23 stig, Arnar S. með 19 stig
og Hannes 13. Ísland setti niður 13 þrista í
leiknum. Sigrinum og sæti í undanúrslitum
var fagnað að hætti Tindastóls á miðjum
vellinum. Lokatölur 66 – 81, sigur Íslands.
Lokaleikur í riðli Litháen – Ísland
Byrjunarliðið sama og áður Magni fyrirliði,
Magnús P., Egill, Arnar S., og Andrés. Þetta
varð hörkuleikur. Eftir brösuga byrjun hjá
okkar mönnum þar sem Litháar komust
í 8-0 settu Snorri og Hannes í fluggírinn.
Hannes var geggjaður í fyrri hálfleik og
áttu Litháar ekki roð í strákinn. Ísland

með fimm stiga forystu í hálfleik en því
miður var þriðji leikhluti ekki góður hjá
okkar mönnum. Litháar komust yfir og
Ísland byrjaði að elta. Ísland skoraði bara 9
stig í þriðja leikhlutanum. Fjórði leikhluti
var mun skárri en Litháar þó alltaf með
forystuna. Lokatölur 90 – 80, tap. Litháar
sigruðu A-riðilinn en Ísland náði öðru sæti
og fór í undanúrslit.
Undanúrslit Þýskaland – Ísland
Byrjunarliðið; Magni fyrirliði, Magnús P.,
Egill, Andrés og Hannes. Mikil spenna
var í mönnum. Í liði Þjóðverja voru þrír
leikmenn langt yfir tveir metrar á hæð og
einn af þeim næstum þrír metrar á hæð.
Sá var með leiki úr Euroleague á bakinu.
Aðrir úr liðinu höfðu leikið í efstu deildum
Þýskalands.
Þjóðverjar leiddu með einu stigi eftir
fyrsta leikhluta, 24-23. Ísland var komið
í villuvandræði snemma og dómaratríóið
ekki tilbúið að leyfa okkur að berja á þýska
stálinu. Þjóðverjar juku við forskot sitt í
öðrum leikhluta og leiddu í hálfleik.
Magni settist á bekkinn, laskaður í
hnénu gamli kallinn. Aðrir lykilmenn
komnir í blússandi villuvandræði. Þjóðverjar nýttu sér að Magni gat ekki spilað
og keyrðu inn í teig hjá okkur trekk í
trekk. Þjóðverjar leiddu eftir þrjá leikhluta,
81-53, og sigruðu að lokum örugglega.
Lokatölur 104 – 63, tap.
Leikurinn um bronsið Ísland – Litháen
Byrjunarliðið; Magnús P. sem var fyrirliði,
Egill, Arnar S., Andrés og Snorri. Ísland
náði að halda í við spræka Litháa fyrsta
leikhlutann þó að fyrirliðann, Magna,
hafi vantað, vegna meiðsla. Atli var einnig
kominn á sjúkralistann. Litháar sigu fram
úr. Í hálfleik bættust Andrés og Egill á
meiðslalistann. Níels Dungal var einnig
tæpur, með 50 ára gamlan kálfa sem var
nánast búinn að fá nóg. Snorri og Magnús
P. voru auk þess komnir í villuvandræði.
Arnar G. reyndi sitt allra besta til að laga
stöðuna og setti 10 stig á stuttum tíma, auk
þess að spila fantavörn. Til að gera langa
og leiðinlega sögu stutta sigruðu Litháar
leikinn með miklum „naumindum“. Ísland
varð að láta sér fjórða sætið duga að sinni.
Lokatölur: 59 – 109, tap.
Orðið á götunni er að Magni og Magnús
P. séu ákveðnir í að taka þátt í alla vega
einu móti til viðbótar, sem verður eftir 4 ár.
Magni verður þá nánast áttræður og Magnús að nálgast sjötugt. Áfram Ísland. n

GÓMSÆTUR
JÓL AMATUR OG
LIFANDI TÓNLIST
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Bókanlegt á hotelgeysir.is
Fyrir hópbókanir hafa samband
á geysir@geysircenter.is

Frásögnin er byggð á pistlum
Ólafs Örvars Ólafssonar þjálfara.
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Norðurlandamót í handbolta
Haldið í Sollentuna í Stokkhólmi 9. til 12. maí 2022.

Þ

að var glaðvær hópur 36 lögreglumanna sem fór um borð í vél
Icelandair til Stokkhólms snemma að
morgni 9. maí. Fimmtán leikmenn karlaliðsins, sextán leikmenn kvennaliðsins, auk
þjálfara, nuddara og fararstjóra. Jóhann
Karl Þórisson, LRH, var fararstjóri og
annar þjálfari kvennaliðs. Árni Friðleifsson,
LRH, var þjálfari kvennaliðs. Valgarður
Valgarðsson og Birgir St. Jóhannsson RLS,
þjálfarar karlaliðs. Kristján Freyr Geirsson,
Suðurnesjum, var nuddari liðanna. Hafdís
Björk Albertsdóttir, LRH, var leikmaður og
til aðstoðar á bekknum.
Hótelið var mjög vel staðsett í miðbæ
Sollentuna og kætti það kvenþjóðina
mikið að risastór verslunarmiðstöð var við
hliðina á hótelinu. Herbergin voru stór og
góð svo ekki væsti um mannskapinn meðan á dvölinni stóð. Sundlaug og SPA voru
á hótelinu og þannig séð allt til alls.
Kvennalið ÍSL var svo skipað: Hafdís
B. Albertsdóttir, Berglind B. Jónsdóttir,
Elín Hrafnsdóttir, Fanney Þ. Þórsdóttir, Margrét K. Jónsdóttir, Hildigunnur
Jónasdóttir, Martha S. Haraldsdóttir,
Júlíana Birgisdóttir, Sólveig Sverrisdóttir,
Þórgunnur Þórðardóttir og Þórhildur V.
Kjartansdóttir frá LRH. Sóley Haraldsdóttir, Vestmannaeyjum, Guðrún Árnadóttir, héraðssaksóknara, Guðrún Helga
Tryggvadóttir, Norðurlandi vestra, Katrín
Vilhjálmsdóttir og Selma Sigurðardóttir,
Norðurlandi eystra.
Karlalið ÍSL var svo skipað: Sigurjón
Þórðarson, Erlingur Ö. Árnason, Björn
Jóhannsson, Franz J. A. Arnarsson, Guðjón R. Sveinsson, Hreiðar Ö. Z. Óskarsson
og Vilhjálmur G. Hauksson frá LRH.
Fannar Kristmannsson og Jón Brynjar
Kjartansson Suðurnesjum. Kjartan Ægir
Kristinsson og Jóhann G. Guðbjartsson,
RLS. Grétar Stefánsson, héraðssaksóknara.
Árni Guðmundsson, Suðurlandi, Aron D.
Hauksson, Vestmannaeyjum, Guðmundur
R. F. Vignisson, Norðurlandi eystra.
Úrslit leikja karlaliðsins
Ísland 18 - Noregur 29
Það var ljóst strax í byrjun að á brattann
væri að sækja, Norðmenn voru fastir fyrir
og var brotið illa á Fannari á 14. mínútu og
þurfti hann að fara af velli, það riðlaði leik
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Þetta er í annað sinn
sem íslenskur leikmaður
er valinn bestur á
mótinu.
liðsins og var staðan í hálfleik 14-8 Norðmönnum í vil. Staðan eftir 15 mín. í seinni
hálfleik var 22-14. Íslenska liðið varð svo
fyrir áfalli á 19. mín. þegar Vilhjálmur
Geir Hauksson tognaði aftan í læri og lauk
þar með keppni á mótinu. Jón Brynjar var
markahæstur með 5 mörk.
Ísland 21 - Svíþjóð 31
Við áttum góðan leik í byrjun og héldum í
við Svíana fram eftir leik. Eftir 15 mín. var
staðan 8-5 fyrir Svíþjóð, í hálfleik var staðan
17-13. Við urðum svo fyrir áfalli er Fannar
meiddist á 43. mínútu og þar með var mótið
búið hjá honum. Jóhann Gunnar var markahæstur með 9 mörk en Fannar skoraði 5.
Ísland 13 – Danmörk 29
Síðasti leikur strákanna var kl. 13:00 miðvikudaginn 11. maí. Danir voru sterkari.
Sigurjón Þórðarson átti stórleik í markinu
og varði alls 17 skot. Hann fékk boltann í andlitið úr vítakasti og var danska
vítaskyttan rekin af velli með rautt spjald
eftir þá uppákomu. Jóhann Gunnar var
markahæstur Íslands með 5 mörk.
Úrslit leikja kvennaliðsins
Ísland 12 – Noregur 31
Það var ljóst frá byrjun að við ofurefli
var að etja, þær norsku keyrðu hraða-
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upphlaupin mjög stíft, í hvert skipti er
við misstum boltann eða skorðum ekki
geystust þær fram völlinn og markmaðurinn dældi löngum sendingum á þær. Þegar
við náðum að stilla upp í vörn áttum við í
fullu tré við þær. Fanney Þóra var markahæst með sex mörk.
Ísland 18 – Danmörk 28
Jafnræði var með liðunum fyrstu mínúturnar en hægt og bítandi jók danska
liðið forskotið, 16-8 var staðan í hálfleik.
Við áttum í raun aldrei séns. Fanney var
markahæst með sjö mörk en Katrín skoraði fimm.
Ísland 12 – Svíþjóð 24
Síðasti leikurinn var við heimamenn. Úr
varð hörkuleikur og jafnt á flestum tölum
þar til um 15 mín. voru eftir. Þá dró í
sundur með liðunum og Svíþjóð vann að
lokum með 12 mörkum. Fanney var sem
fyrr markahæst, með sex mörk.
Lokaorð
Bæði liðin okkar höfnuðu í fjórða sæti.
Noregur sigraði í kvennaflokki og Danmörk í karlaflokki. Fanney Þóra var valin
besti leikmaður kvenna á mótinu. Þetta er
í annað sinn sem íslenskur leikmaður er
valinn bestur á mótinu en Katrín Vilhjálmsdóttir fékk þessi verðlaun á síðasta
Norðurlandamóti. Svo skemmtilega vildi
til skemmtilega til að fyrstu feðgar í móti á
vegum ÍSL tóku þátt en það voru Kjartan
Ægir Kristinsson og sonur hans Jón Brynjar Kjartansson.
Markahæstu leikmenn okkar á mótinu
voru Fanney Þóra með 19 mörk og Jón
Gunnar með 15 mörk. n
Jóhann Karl Þórisson fararstjóri
2. tölublað 2022
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Búvélaverkstæðið
Framvinda ehf
Galito veitingastaður
Garðar Jónsson, málarameistari
Grastec ehf
Jarðlist ehf
Knattspyrnufélag Í.A.
Meitill - GT Tækni ehf
Rammar og myndir
Verslunin Bjarg ehf
Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar ehf
Vogir og Lagnir ehf
Ylur pípulagnir slf
BORGARNES
Bílabær sf, bifreiðaverkstæði
Eðalfiskur ehf
Golfklúbbur Borgarness
Hótel Hamar
Landnámssetur Íslands
Límtré Vírnet ehf
Nesafl sf
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi
Sprautu- og bifreiðaverkstæðið Borgarness sf
Velverk ehf
Verkalýðsfélag Vesturlands
STYKKISHÓLMUR
Marz sjávarafurðir ehf
Skipavík ehf
Þórsnes ehf
GRUNDARFJÖRÐUR
Ragnar og Ásgeir ehf
Rútuferðir ehf
Þjónustustofan ehf
ÓLAFSVÍK
Fiskmarkaður Snæfellsbæjar ehf
Ingibjörg ehf
TS Vélaleiga ehf
Tölvuverk bókhaldsþjónusta slf
Þrif og þjónusta ehf
HELLISSANDUR
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga
KG Fiskverkun ehf
Skarðsvík ehf
Snæfellsbær
BÚÐARDALUR
KM þjónustan, Bílaverkstæði og dráttarbílaþjónusta
Rafsel Búðardal ehf
REYKHÓLAHREPPUR
Þörungaverksmiðjan hf
ÍSAFJÖRÐUR
Akstur og löndun ehf
Bílasmiðja S.G.B. ehf
Bílatangi ehf
Fasteignasala Vestfjarða-www.fsv.is
Harðfiskverkun Finnboga, s: 456 3250
Hótel Ísafjörður hf
Húsið Ísafirði
Ís 47 ehf
Ísblikk ehf
Jón
og Gunna
2. tölublað
2022 ehf

Póllinn ehf
SMÁ vélaleigan
Vestfjarðaleið ehf
Vélsmiðja Ísafjarðar og Smiðjan verslun
HNÍFSDALUR
Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf
BOLUNGARVÍK
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða ehf
Fiskmarkaður Vestfjarða hf
SÚÐAVÍK
Súðavíkurhreppur
SUÐUREYRI
Fiskvinnslan Íslandssaga hf
PATREKSFJÖRÐUR
Bifreiðaverkstæðið Stormur ehf.
Bílaverkstæðið Smur- og dekk
Verslunin - bakaríið Albína
TÁLKNAFJÖRÐUR
Tálknafjarðarhreppur
STAÐUR
SG verkstæði ehf
DRANGSNES
Hveravík ehf
ÁRNESHREPPUR
Árneshreppur – www.arneshreppur.is
HVAMMSTANGI
Hótel Hvammstangi, s: 855 1303
Húnaþing vestra
Sláturhús KVH ehf
BLÖNDUÓS
Glaðheimar, sumar og gistihús opið allt árið
Húnabyggð
Ísgel ehf
Kjalfell ehf, s: 695 3363
Maggi málari ehf
Stéttarfélagið Samstaða
Sörlatunga ehf
Teni veitingahús
SKAGASTRÖND
Marska ehf
Vík ehf
SAUÐÁRKRÓKUR
Doddi málari ehf
Dögun ehf
FISK-Seafood ehf
Hlíðarkaup
Iðnsveinafélag Skagafjarðar
K-Tak ehf
Nýprent ehf
Steinull hf
Steypustöð Skagafjarðar
Verslunarmannafélag Skagafjarðar

LÖGREGLUMAÐURINN

HOFSÓS
Garðar rafvirki ehf
SIGLUFJÖRÐUR
Primex ehf
AKUREYRI
Akureyrarkirkja
ÁK smíði ehf
Ásco ehf, bílarafmagn
B. Snorra ehf
Betra brauð veislubakstur
Bifreiðastöð Oddeyrar ehf
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins ehf
Bílaleiga Akureyrar
Bílapartasalan Austurhlíð
Bílasala Akureyrar ehf
Bílatorgið Akureyri
Endurhæfingarstöðin ehf
Enor ehf
Finnur ehf
Framtal sf
Geimstofan ehf, auglýsingastofa
Gísli Einar Árnason, tannréttingar
Hagvís ehf
Herradeild JMJ
Hótel Kjarnalundur
Íslensk verðbréf hf
Keahótel ehf
Kjarnafæði Norðlenska hf
Kollgáta Arkitektur - www.kollgata.is
Kraftbílar ehf
Lagnalind ehf
Ljósco ehf
Meindýravarnir MVE
Molta ehf
Múriðn ehf
Norðlenska matborðið ehf
Oddsmýri ehf
Pólarhestar ehf
Rafmenn ehf
Sjómannablaðið Víkingur
Slippurinn Akureyri ehf
Steypustöð Akureyrar ehf
Steypusögun Norðurlands ehf
Stjörnusól
Straumrás hf
Svalbarðsstrandarhreppur
UX design
Útfararþjónusta kirkjugarða Akureyrar
Veitingastaðurinn Krua Siam
Vélaleiga HB ehf
DALVÍK
Dalvíkurkirkja
EB ehf
Ektafiskur ehf
Klaufi ehf
Kussungur 2 ehf
Steypustöðin Dalvík ehf
Tréverk ehf, Dalvík
Útgerðarfélag Dalvíkur ehf
ÓLAFSFJÖRÐUR
Árni Helgason ehf, vélaverkstæði
Brimnes.net
JVB-Pípulagnir ehf
Skiltagerð Norðurlands ehf
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Landsmót ÍSL
í skotfimi 2022
Mótið fór fram dagana 7. – 8. apríl sl. í
skotsalnum í Digranesi. Nítján keppendur
mættu til leiks í þær þrjár greinar sem fara
fram á landsmótum ÍSL. Margir kepptu í
öllum greinunum en fjölmennasti hópurinn var Glock, þar sem voru 16 keppendur.
Sjö kepptu með loftbyssu en átta í opnum
flokki. Í öllum greinum er keppt í einum
flokki en ekki skipt upp eftir kynjum.

Sigurvegarar og verðlaunahafar
Glock:
1. Magnús Ragnarsson Suðurlandi - 467 stig
2. Kristína Sigurðardóttir RLS - 455 stig
3. Ingvaldur Magni Hafsteinsson RLS - 451 stig
Sveitakeppnina sigraði A-sveit RLS. Þar fékk
Kristína 455 stig, Magni 451 stig og Magnús
Pálsson 408 stig. Samtals 1.314 stig.
Í öðru sæti varð blönduð sveit skipuð Magnúsi
á Suðurlandi með 467 stig, Guðlaugi Frey Jónssyni frá RLS með 425 stig og Jóhönnu Skjönhaug
frá Suðurnesjum með 315 stig. Samtals 1.207 stig.
Í þriðja sæti varð b-sveit RLS; Eggert Magnússon með 431 stig, Gunnar Scheving með 397
stig og Friðrik Elí Bernhardsson með 307 stig.
Samtals 1.135 stig.
Loftbyssa
1. Kristína Sigurðardóttir RLS - 549 stig
2. Magnús Ragnarsson Suðurlandi - 524 stig
3. Stefán Fróðason LRH - 520 stig
Opinn flokkur
1. Stefán Fróðason LRH - 521 stig
2. Magnús Ragnarsson Suðurlandi - 501 stig
3. Jón Arnar Sigurþórsson Vesturlandi - 466 stig
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Þing NPSA 2022

Þ

ing Norræna lögregluíþróttasambandsins fór fram á Hótel Örk í
Hveragerði þan 30. apríl. Þingið átti
upphaflega að fara fram vorið 2021 en hafði
verið frestað. Ísland hélt formennsku í stjórn
og tækninefnd NPSA fram að þinginu. Til
þingsins mættu fulltrúar frá öllum aðildarlöndum NPSA; Danmörku, Eistlandi,
Finnlandi, Noregi og Svíþjóð auk okkar.
Rétt til þingsetu hafa þrír fulltrúar frá hverri
þjóð. Ísland, Danmörk, Eistland og Noregur
voru með fullmannað lið en Svíar voru með
tvo fulltrúa og Finnar einn. Margir komu
með maka sína með og jafnvel börn og voru
erlendir gestir okkar því samtals 25.
Ísland lagði á þinginu fram tillögu um
að kynjaskipting yrði afnumin í skotfimi, eins og við höfum okkar landsmót.
Tillagan hlaut ekki mikinn hljómgrunn
því talið var að þetta myndi letja konur
til þátttöku. Svíar lögðu fram tillögu um
að keppt yrði í „lögguhreysti“ (functional
fitness) sem er eitt afbrigði af Crossfit/CF
Throwdown. Var samþykkt að hafa eitt
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Ný stjórn NPSA.

mót til reynslu og mun það fara fram í
Svíþjóð 2023.
Undirritaður kynnti niðurstöðu í vinnu
sinnar við að ná fram styrk frá Nordisk
Kriminal Krönika sem eyrnamerktur
verður NPC í knattspyrnu. Niðurstaðan er
sú að NPSA fær 200.000 evrur fyrir næsta
mót, sem fer fram í Svíþjóð 2024.
Svíar tóku síðan við formennsku af
okkur Í NPSA. Michael Fetz var kosinn
formaður og Mikaela Kellner formaður
tækninefndar. Undirritaður verður áfram
í stjórn og Jóhann Karl Þórisson í tækninefnd. Mótaskrá var uppfærð og samkvæmt henni á Ísland næst að sjá um mót
í handbolta árið 2030.
Að loknu þingi var farið með gesti okkar
í ferð að Gullfossi og Geysi með viðkomu í
Friðheimum hvar snædd var tómatsúpa með
öllu tilheyrandi. Var þetta allt mikil upplifun
fyrir þá og fóru þeir heim alsælir með
Íslandsferðina. Næsta þing NPSA á íslandi á
ekki að fara fram fyrr en árið 2033. n
Óskar Bjartmarz, formaður ÍSL
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JENSEN, BJARNASON & CO

- fyrir þitt heimili










Umhirða og frágangur lóða

Fyrsti íslenski Norðurlandameistarinn
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HÚSAVÍK
E G Jónasson rafmagnsverkstæði
Faglausn ehf
Ferðaþjónustan Brekku ehf
Heimabakarí Húsavík
Tjörneshreppur
Trésmiðjan Rein ehf
Vermir sf

NPC í skotfimi 2022

N

orðurlandamót lögreglumanna í
skotfimi fór í fyrsta sinn fram á
Íslandi 16. – 21. maí sl. Mótið átti
upphaflega að fara fram 2020. Allar Norðurlandaþjóðir mættu með skotfólk nema
Finnar, sem enn bjuggu við samkomutakmarkanir. Um 50 kollegar okkar mættu til
leiks.
Keppendur ÍSL voru níu: Jóhanna
Skjöhaug, Suðurnesjum, Kristína Sigurðardóttir, RLS, María Pálsdóttir, Suðurnesjum,
Eiríkur Óskar Jónsson, RLS, Ingvaldur
Magni Hafsteinsson, RLS, Jón Arnar Sigurþórsson, Vesturlandi, Kristján Ingi Hjörvarsson, Vesturlandi, Magnús Ragnarsson,
Suðurlandi, Stefán Fróðason.
Keppt var á tveimur stöðum hjá Skotfélagi
Reykjavíkur, SR, í Egilshöll og í aðstöðu Skotíþróttafélags Kópavogs, SFK, í Digranesi.
Norðurlandameistari í flokknum Þjónustuvopni varð Kristján Ingi Hjörvarsson með
463 stig. Magni varð í 5. sæti með 456 stig.
Við sigruðum í sveitakeppninni; sveit
okkar var skipuð þeim Kristjáni, Magna og
Magnúsi en þeir fengu 1.359 stig. Í öðru sæti
varð sveit Danmerkur með 1.349 stig.
Í kvennaflokki gekk ekki eins vel. Kristína
náði besta árangri okkar kvenna en hún
lenti í 5. sæti með 422 stig. Við náðum hins
vegar öðru sæti í liðakeppni, á eftir norsku
sveitinni. Sveitina skipuðu Kristína, Jóhanna
og María.
Í loftbyssu karla náði Magnús bestum
árangri okkar manna eða 7. sæti með 524
stig. Við náðum hins vegar öðru sæti í
liðakeppninni. Sveit Svía sigraði með 1.602
stig en sveit okkar (Magnús, Jón Arnar og
Stefán) náðu 1.557 stigum.
Magnús náði einnig besta árangri okkar
manna í Center Fire Pistol karla. Hann
hafnaði í 5. sæti.

Í loftbyssu kvenna náði Kristína 5. sæti
með 525 stig. Ingeborg Gran frá Noregi
sigraði með 553 stig.
Eiríkur Óskar hafnaði í 8. sæti í flokknum
Fríriffill 60 skot liggjandi. Hann hlaut 567,3
stig en Norðmaðurinn Erling Melvær sigraði
með 613,4 stig. Eiríkur hafnaði í 7. sæti í
flokknum Frí riffill þrístaða, hvar Erling
Melvær sigraði einnig.
Stefán hafnaði í 5. sæti í Center Fire
Pistol karla. Hann hlaut 530 stig. Eistinn
Aleksandr Voronin sigraði með 548 stig.
Verðlaunaafhending og lokahóf fór fram
í Félagsheimili LR í Brautarholti og gekk vel
fyrir sig.
Okkar fólk stóð sig mjög vel heilt yfir og
frábært að eignast Norðurlandameistara í
Þjónustuvopni karla. Þetta var fyrsta skipti
sem við eignumst Norðurlandameistara í
skotfimi. Keppni með þjónustuvopni er tilkomin vegna tillögu frá ÍSL og það fór því vel
á því að í þeirri grein áttum við sigurvegarann
í einstaklingskeppninni sem og í liðakeppni.
Almennt voru okkar norrænu gestir alsælir með mótshaldið og fóru heim með góðar
minningar héðan frá Íslandi. Allt var gert
til að halda uppi góðu skipulagi varðandi
alla hluti, ekki síst akstur á milli keppnisstaða. Gott skipulag Hálfdánar Daðasonar,
stjórnarmanns ÍSL, skipti þar sköpum.
Jóhann Karl Þórisson, varaformaður ÍSL, sá
um skipulagningu matarmála. Jón S. Ólason
og Kristína Sigurðardóttir, stjórnarmenn ÍSL,
báru hita og þunga af skipulagningu skotkeppninnar sjálfrar og var það ærinn starfi.
Ég vil að lokum þakka forystumönnum
hjá Skotfélagi Reykjavíkur og Skotíþróttafélagi Kópavogs fyrir þeirra aðstoð bæði
með afnot af aðstöðu þeirra sem og hjálp
við sjálft mótshaldið. Viljum við þakka
þeim félagsmönnum þessara félaga sem

MÝVATN
Dimmuborgir guesthouse
Hestaleigan Safarí hestar
Kaffihúsið við Dimmuborgir
Vogar ferðaþjónusta
ÞÓRSHÖFN
B.J. vinnuvélar ehf
Verkalýðsfélag Þórshafnar
BAKKAFJÖRÐUR
K Valberg slf
EGILSSTAÐIR
Austfjarðaflutningar ehf
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf
Gistihúsið Lake - Hotel Egilsstadir
Múlaþing
Rafey ehf
Samband sveitarfélaga á Austurlandi
Sænautasel ehf
Vaðall - Gistiheimili á hreindýraslóðum
Ökuskóli Austurlands sf
lögðu fram ómetanlega aðstoð á ögurstundu
kærlega fyrir aðstoðina. Þá vil ég þakka
öllum þeim sem lögðu hönd á plóginn, bæði
stjórnarmönnum og ekki síður þeim fyrrum
félögum okkar sem komu okkur til aðstoðar.
Guðmundur St. Sigmundsson, Gissur Guðmundsson, Óskar Sigurpálsson, Sigurgeir
Arnþórsson, Gísli Þorsteinsson og svo einn
sem er enn að, en það er Þórir Ingvarsson
hjá LRH sem lagði okkur til alla sína aðstoð
og verður það seint fullþakkað.
Ekki má gleyma hlut lögreglustjóranna
sem allir lögðu sitt af mörkum til þessa
mótshalds þegar eftir því var leitað. Hafið
þakkir fyrir allt það sem þið lögðuð okkur til
beint og óbeint. n
Óskar Bjartmarz
formaður ÍSL

REYÐARFJÖRÐUR
Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi
Fjarðaveitingar ehf
Hárstofa Sigríðar ehf
Launafl ehf
Tærgesen, veitinga- og gistihús
ESKIFJÖRÐUR
Egersund Ísland ehf
Fjarðaþrif ehf
Glussi ehf, viðgerðir
Kaffihúsið Eskifirði
Rafmagnsverkstæði Andrésar ehf
Tandrabretti ehf
NESKAUPSTAÐUR
Haki ehf verkstæði
Hildibrand Hótel - kaupfélagsbarinn s: 477 1950
Samvinnufélag útgerðamanna
FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR
Kaffi Sumarlína ehf
Loðnuvinnslan hf
Vöggur ehf
DJÚPAVOGUR
Berunes farfuglaheimili ehf
Hótel Framtíð ehf
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HÖFN Í HORNAFIRÐI
Gistiheimilið Hafnarnesi-www.hafnarnes.is
Gistihúsið Seljavellir ehf
Jökulsárlón ferðaþjónusta ehf
Króm og hvítt ehf
Rósaberg
ehf
2. tölublað 2022

Sveitafélagið Hornafjörður
Þingvað ehf, byggingaverktakar
Þrastarhóll ehf

ÞORLÁKSHÖFN
Járnkarlinn ehf
SB skiltagerð ehf

ÖRÆFI
Ferðaþjónustan Svínafelli-www.svinafell.is

ÖLFUS
Eldhestar ehf
Garpar ehf
Gljúfurbústaðir ehf

SELFOSS
Ágúst Bogason ehf
Álnavörubúðin í Hveragerði
Baldvin og Þorvaldur ehf
Bílaþjónusta Péturs ehf
Bílverk BÁ ehf, bílamálun og bílaréttingar
Bjarnabúð
Bláskógabyggð
BR flutningar ehf, Selfossi s. 662 1110
Búhnykkur sf
Café Mika Reykholti
Cleopatra tískuverslun-www.cleo.is, s: 482 2144
Eðalbyggingar ehf
EM heima gallerí
Fasteignasalan Árborgir ehf
Flóahreppur
Formax-Paralamp ehf
Gallerí Ozone Selfossi ehf
Gesthús Selfossi, gistihús og tjaldsvæði
Gheim ehf
Grímsnes og Grafningshreppur
Gullfosskaffi við Gullfoss
Hjá Maddý ehf
Hótel Gullfoss
Hreingerningarþjónusta Suðurlands - Hreint um allt
suðurland
Ingimar Baldvinsson innflutningsmiðlun ehf
JÁ pípulagnir ehf
Jeppasmiðjan ehf
K.Þ Verktakar ehf
Kökugerð H P ehf
Lagnadeildin ehf
Málarinn Selfossi ehf
Mömmumatur.is
Nesey ehf
Pípulagnir Suðurlands ehf
Pylsuvagninn Selfossi við brúarendann
Rafmagnsverkstæði Jens og Róberts ehf
Reykhóll ehf
Sólheimar í Grímsnesi
Stálkrókur ehf
Suðurtak ehf Brjánsstöðum 2
Súperbygg ehf
Sveitarfélagið Árborg
Tæki og tól ehf
Ullarverslunin Þingborg ehf
Vélaverkstæði Þóris ehf
Vélsmiðja Suðurlands ehf

LAUGARVATN
Ásvélar ehf
FLÚÐIR
B.R. Sverrisson ehf
Ferðaþjónustan Ásatún
Flúðasveppir ehf
Hitaveita Flúða og nágrennis
Kvenfélag Hrunamannahrepps
Varmalækur ehf
HELLA
Freyðing ehf
Kanslarinn veitingahús
Trésmiðjan Ingólfs ehf
HVOLSVÖLLUR
Ferðaþjónustan Hellishólum ehf
Heljartak ehf
Krappi ehf, byggingaverktakar
Rangárþing eystra
Seljaveitingar
Torf túnþökuvinnsla ehf
VÍK
Hótel Dyrhólaey
RafSuð ehf
Reynisfjara-Black beach Restaurant
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Hótel Klaustur - Bær ehf
hrifunesguesthouse.is
Skaftárhreppur
VESTMANNAEYJAR
Áhaldaleigan ehf
Bergur-Huginn ehf
Bíla- og vélaverkstæðið Nethamar ehf
Bókasafn Vestmannaeyja
Búhamar ehf
Fiskmarkaður Vestmannaeyja hf
Hótel Vestmannaeyjar
Karl Kristmanns, umboðs- og heildverslun
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Miðstöðin ehf
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf

HVERAGERÐI
Alur blikksmiðja ehf
Ficus ehf
Heilsustofnun NLFÍ - heilsustofnun.is
Hótel Örk
Hverablóm ehf blóma- og gjafavöruverslun
Hveragerðisbær
Kjörís ehf
Raftaug ehf
Vélar og stálsmíði
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Hrýtur þú?

Mótalisti 2022/2023
Umsjón/mótsstaður

Dagsetning

Öldungamót í innanhússknattspyrnu

Akureyri

október

Lögguhreysti CF Throwdown

Lögguhreystinefnd ÍSL

nóvember

Landsmót

Innanhússknattspyrna		

mars / apríl

Holukeppni í golfi

Golfnefnd ÍSL

júní / ágúst

Golf

Suðurnes

júlí / ágúst

Hrotur geta þróast í kæfisvefn, háan blóðþrýsting
og hjarta- og æðasjúkdóma.
Nýtum nóttina til hvíldar og léttum á deginum.

Norðurlandamót
Blak

Eistland

Maraþon

Tallinn/Eistlandi

Functional Fitness (lögguhreysti)

Stokkhólmur/Svíþjóð

5.–8. maí

Skíði

Minterstoder/Austurríki

mars

Handknattleikur karla

Bratislava/Slóveníu

5.–12. júní

Blak karla

Turin/Ítalíu

17.–24. júní

Knattspyrna karla

Newcastle/Bretlandi

21.–28. júlí

Frjálsar íþróttir

Prag/Tékklandi

28.–30. ágúst

Evrópumót

Þríþraut		
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Hlíðasmári 19, 4. hæð - S: 566 6406
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LSR er til staðar fyrir þig á mörgum helstu tímamótum ævinnar.
Sem sjóðfélagi öðlastu víðtæk réttindi – kynntu þér þau á lsr.is.
Hjá okkur geturðu líka fengið séreignarsparnað, sem er ekki aðeins
bein launahækkun fyrir þig, heldur líka ein besta sparnaðarleið sem völ
er á. Við bjóðum einnig fasteignalán, bæði verðtryggð og óverðtryggð.
Nú geturðu sótt um bæði séreignarsparnað og fasteignalán
á vefnum okkar. Kynntu þér málið á lsr.is.
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