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Aðalfundarboð



Aðalfundir
Reykjavík:  Mánudaginn 8. maí á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00.

Fundarefni:  Venjuleg aðalfundarstörf.
Suðurnesjadeild:  Föstudaginn 12. maí í Iðnsveinafélagssalnum, kl. 20:30.

Fundarefni:  Venjuleg aðalfundarstörf.  Veitingar í boði klúbbsins.
Vesturlandsdeild:  Fundur sunnudaginn 30. apríl í Félagsheimilinu Tjarnarlundi, Saurbæ

Dalasýslu, Fundurinn hefst með kvöldverði kl. 20:00.  Í tengslum við
aðalfundinn hefur félagsheimilið Tjarnarlundur verið tekið á leigu frá
föstudegi til mánudagskvölds. Þar er gisti og eldunaraðstaða.
Fyrirhugaðar eru ferðir m.a. á Drangajökul. Áhugasamir hafi samband
við stjórn.
Fundarefni:  Venjuleg aðalfundarstörf.

Vestfjarðadeild:  Þriðjudaginn 9. maí kl. 20:30, að Smárateig 1, Hnífsdal.
Fundarefni:  Venjuleg aðalfundarstörf.

Húnvetningadeild:  Föstudaginn 19. maí í HSSB húsinu, kl. 20:30.
Fundarefni:  Venjuleg aðalfundarstörf.

Skagafjarðardeild:  Þriðjudaginn 9. maí, kl. 20:00 í kaffistofu Mjólkursamlagsins.
 Fundarefni:  Venjuleg aðalfundarstörf.
Eyjafjarðardeild:  þriðjud. 2. maí kl. 20:00, í Lundi, húsi björgunarsv. Súlna, Viðjulundi 1.

Fundarefni:  Venjuleg aðalfundarstörf.
Húsavíkurdeild:  Sunnudaginn 21. maí, í Höfða kl. 20:00.

Fundarefni:  Venjuleg aðalfundarstörf.
Suðurlandsdeild:  Föstudaginn 5. maí kl. 20:30, í sal Karlakórsins.

Fundarefni:  Venjuleg aðalfundarstörf.  Skemmtikvöld.

1. Setning fundar og dagskrá kynnt.
2. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
3. Skýrsla stjórnarinnar um störf félagsins á liðnu starfsári.
4. Umræða um skýrslu stjórnar.
5. Skoðaðir reikningar lagðir fram og skýrðir.
6. Umræða um reikninga og þeir bornir upp til samþykktar.
7. Skýrslur nefnda, ef kjörnar hafa verið.
8. Tillögur/lagabreytingar frá stjórn, nefndum eða félagsmönnum.
9. Kjör stjórnar, varamanna og fastanefnda.
10. Kjör Skoðunarmanna.
11. Önnur mál.
12. Fundarslit.

Dagskrá aðalfundar





Tillaga til breytinga á lögum Ferðaklúbbsins 4x4, borin upp á aðalfundi
félagsins þann 8. maí 2000:
9. grein hljóði svo:
Innan félagsins og undir handleiðslu stjórnar starfa að jafnaði fjórar fastanefndir
auk hjálparsveitar:
1.  Ritnefnd Hlutverk hennar er að sjá um útgáfu fréttabréfs og miðla

upplýsingum til félagsmanna.  Nefndin skal skipuð þremur
mönnum.

2.  Skálanefnd Hlutverk hennar er að hafa umsjón með skála félagsins, svo
sem byggingu, viðhaldi, rekstri og útleigu.  Nefndin skal
skipuð fimm mönnum.

3.  Tækninefnd Hlutverk hennar er að fylgjast með tækninýjungum varðandi
búnað og fjórhjóladrifsbifreiða og miðla þeim upplýsingum
til félagsmanna.  Einnig að ná samvinnu við viðkomandi
yfirvöld um gerð reglugerða fyrir fjórhjóladrifsbifreiðir.
Nefndin skal skipuð fimm mönnum.

4.  Hjálparsveit Ferðaklúbbsins 4x4. Hlutverk hennar er að vera
félagsmönnum innan handar, lendi þeir í vandræðum með
farartæki sín og þurfi aðstoðar við.  Sveitin skal skipuð fimm
mönnum.

5.  UmhverfisnefndHlutverk hennar er að sjá um tengsl við hlutaðeigandi
yfirvöld og samtök ásamt kynningu og fræðslu í
umhverfismálum.  Nefndin skal skipuð fimm mönnum.

Kosning í ofangreindar nefndir skal vera til tveggja ára.  Annað hvert ár
skulu kosnir tveir í fimm manna nefndirnar en hitt árið þrír.  Með sama
hætti skal annað hvert ár kosinn einn í ritnefnd, en hitt árið tveir.

Athugasemdir:
Ástæða þess að lagt er til að kosning í nefndir verði til tveggja ára, er einkum sú
að tryggja að alltaf sitji fólk í nefndum, sem hefur reynslu af starfi viðkomandi
nefndar.  Þetta eykur öryggi og skilvirkni í starfi nefndanna og kemur í veg fyrir
þann möguleika að nefnd skipist að fullu óreyndu fólki.
Gert er ráð fyrir að stjórn, í samráði við nefndirnar, ákveði hvort kosið verði um
tvo eða þrjá (einn eða tvo í ritnefnd) við fyrstu kosningu eftir að breytingin tekur
gildi.

Lagabreytingar



LÖG FERÐAKLÚBBSINS 4x4

I. KAFLI.
Nafn félagsins og tilgangur.

1. grein.
Félagið heitir Ferðaklúbburinn 4x4 og hefur aðsetur í Reykjavík.  Ferðaklúbburinn 4x4 er félag

áhugamanna um ferðalög og búnað fjórhjóladrifsbifreiða.

2. grein.
Markmið félagsins eru:

• Að ná til sem flestra sem áhuga hafa á ferðalögum um landið á fjórhjóladrifsbifreiðum.

• Að gefa gott fordæmi um umgengni og verndun landsins með jákvæðri eftirbreytni og
umræðu um náttúruvernd.

• Að gæta hagsmuna félagsmanna varðandi búnað fjórhjóladrifsbifreiða og annað er lýtur að
fjórhjóladrifsbifreiðum og ferðalögum í samráði við viðkomandi yfirvöld.

• Að efla þekkingu félagsmanna á öllu því er við kemur útbúnaði fjórhjóladrifsbifreiða og
ferðalögum um byggðir og óbyggðir landsins.

• Að efla tengsl og kynni félagsmanna.

II. KAFLI.
Félagsfundir og stjórn.

3. grein.
Aðalfundur hefur æðsta vald í öllum málefnum félagsins.  Hann skal haldinn árlega í maí

mánuði.  Fundurinn skal boðaður félagsmönnum skriflega með minnst sjö daga fyrirvara og með
auglýsingum í blöðum.  Í fundarboði skal greina fundarefni svo og allar tillögur, sem ætlast er til að
bornar verði undir atkvæði.  Rétt til setu á aðalfundi hafa einungis þeir sem hafa staðið full skil á
gjöldum til félagsins.

Á dagskrá aðalfundar skulu vera venjuleg aðalfundarstörf, þ.e:

1. Setning fundar og dagskrá kynnt.
2. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
3. Skýrsla stjórnarinnar um störf félagsins á liðnu starfsári.
4. Umræða um skýrslu stjórnar.
5. Skoðaðir reikningar lagðir fram og skýrðir.
6. Umræða um reikninga og þeir bornir upp til samþykktar.
7. Skýrslur nefnda, ef kjörnar hafa verið.
8. Tillögur/lagabreytingar frá stjórn, nefndum eða félagsmönnum.
9. Kjör stjórnar, varamanna og fastanefnda.
10. Kjör Skoðunarmanna.
11. Önnur mál.
12. Fundarslit.

4. grein.
Rétt boðaðir aðalfundur er löglegur, án tillits til fundarsóknar.  Afl atkvæða ræður úrslitum mála

nema þar sem annars er getið í lögum þessum.



5. grein.
Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum, formanni, ritara, gjaldkera, og tveim meðstjórnen-

dum.  Ár hvert skal formaður kosinn sérstaklega til eins árs.  Auk þess skulu kosnir tveir meðstjórnen-
dur til tveggja ára.  Kjósa skal einn varamann fyrir hverja tvo meðstjórnendur sem kosnir eru á sama
aðalfundi.  Kosningar skulu vera skriflegar sé þess óskað.  Meðstjórnendur verða þeir tveir sem flest
atkvæði hljóta.  Varamaður er kosinn sérstaklega.

Forfallist formaður skal ritari taka sæti hans, en að öðru leiti skiptir stjórnin með sér verkum.
Formaður getur boðað varamenn á stjórnarfundi, þegar þess er talin þörf.

6. grein.
Skoðunarmenn eru tveir og skulu þeir kjörnir á aðalfundi til eins árs í senn.  Kosning skal fara

fram skriflega sé þess óskað.  Hlutverk þeirra er að yfirfara bókhald félagsins.

7. grein.
Skylt er stjórn að boða til almenns félagsfundar ef 10 félagsmenn eða fleiri krefjast þess

skriflega.  Boði stjórnin ekki slíkan fund innan tveggja vikna frá því henni barst krafan, geta þeir sem
fundar óska boðað til hans.

8. grein.
Stjórn félagsins kemur fram fyrir hönd þess milli aðalfunda og ræður málefnum þess með þeim

takmörkunum sem lög þessi setja.  Stjórnin mótar starfsemi félagsins milli aðalfunda og ber ábyrgð á
fjárreiðum þess.  Samþykki aðalfundar þarf þó fyrir ráðstöfun fasteigna svo og fyrir fjárskuld-
bindingum og ráðstöfun lausafjármuna sem nema hærri upphæðum en árgjöldum yfirstandandi árs.

Milli aðalfunda getur stjórn boðað til sérstaks félagsfundar til að fá samþykki fyrir ráðstöfun
lausafjármuna að hærri upphæðum.  Til slíks fundar skal boðað á sama hátt og aðalfund.  Á þeim fundi
hafa allir félagar jafnan athvæðisrétt.

9. grein.
Innan félagsins og undir handleiðslu stjórnar starfa að jafnaði fjórar fastanefndir auk hjál-

parsveitar:

1. Ritnefnd. Hlutverk hennar er að sjá um útgáfu fréttabréfs og miðla upplýsingum til 
félagsmanna.  Kjósa skal þrjá menn í hana.

2. Skálanefnd. Hlutverk hennar er að hafa umsjón með skála félagsins s.s. byggingu, 
viðhaldi, rekstri og útleigu.  Kjósa skal fimm menn í hana.

3. Tækninefnd. Hlutverk hennar er að fylgjast með takninýjungum varðandi búnað 
fjórhjóladrifsbifreiða og miðla þeim upplýsingum til félagsmanna.  Einnig að 
ná samvinnu við viðkomandi yfirvöld um gerð reglugerða fyrir 
fjórhjóladrifsbifreiðir.  Kjósa skal fimm menn í hana.

4. Hjálparveit Ferðaklúbbsins 4x4.  Hlutverk hennar er að vera félagsmönnum innan handar, lendi 
þeir í vandræðum með farartæki sín og þurfi aðstoðar við.  Kjósa skal fimm 
menn í hana.

5. Umhverfisnefnd. Hlutverk hennar er að sjá um tengsl við hlutaðeigandi yfirvöld og samtök 
ásamt kynningu og fræðslu í umhverfismálum.  Kjósa skal fimm menn í 
hana

10. grein.
Stjórn félagsins er heimilt að stofna til annarra nefnda en taldar eru í 9.gr. og jafnframt að fela

fastanefndum sérstök verkefni önnur en þar er tilgreint.  Hver fastanefnd (þ.m.t. hjálparsveit skal velja
sér formann.  Hætti kosinn nefndarmaður störfum í nefnd þá tilnefni þeir sem eftir sitja í nefndinni
varamann í hans stað.



III. KAFLI.
Réttindi og skyldur félagsmanna.

11. grein.
Félagi getur hver sá orðið sem áhuga hefur á markmiðum félagsins.  Inntökubeiðni skal vera

skrifleg og send stjórn félagsins, sem tekur hana til úrskurðar og tilkynnir umsækjanda um niðurstöðu
innan mánaðar.

12. grein.
Stjórn félagsins er heimilt að standa í vegi fyrir því að einstakir aðilar fái aðild að félaginu og að

vísa félagsmanni úr félaginu, ef sýnt þykir eða sannað að framkoma viðkomandi samræmist ekki
markmiðum félagsins.  Sé manni meinuð aðild að félaginu getur hann borið mál sitt undir almennan
félagsfund.

13. grein.
Stjórn félagsins getur mælt með kjöri til heiðursfélaga þá, sem leyst hafa af hendi mikilsverð

störf eða unnið sérstaklega mikið fyrir félagið.  Kjör heiðursfélaga skal staðfest af aðalfundi.

14. grein.
Félagsgjald skal ákveða á aðalfundi ár hvert og skal það greitt í upphafi hvers starfsárs.

Reikningsár félagsins er frá 1. maí til 30. apríl næsta árs.  Sé félagsgjald ekki greitt fyrir 1. desember ár
hvert missir félagi atkvæðisrétt í málefnum félagsins, uns hann hefur gert full skil.  Hafi félagsgjald ekki
verið greitt í heilt starfsár fellur félagi af félagaskrá, nema hann óski eftir áframhaldandi aðild að
félaginu með þeim réttindum og skyldum sem því fylgja.

15. grein.
Fjármunum félagsins skal eingöngu varið til starfsemi þess og til málefna tengdum hagsmunum

þess.

IV. KAFLI.
Landsbyggðadeildir.

16. grein.
Félagsmenn sem búa fjarri aðsetri félagsins er heimilt að stofna landsbyggðadeild innan félagsins

samkvæmt nánara samkomulagi við stjórn þess.  Stofnun deildarinnar skal staðfest á næsta aðalfundi
þar eftir.

17. grein.
Landsbyggðadeild hefur sjálfstætt og aðskilið bókhald og fjárhald frá félaginu og getur því ekki

skulbundið félagið fjárhagslega og gagnkvæmt.  Hluti af árgjaldi landsbyggðadeilda fellur til félagsins
og skal hann ekki vera hærri en sem nemur fjórðungi félagsgjalda fálagsins.

Landsbyggðadeild getur ekki komið fram fyrir hönd félagsins opinberlega, nema að fengnu
samþykki stjórnar félagsins.

18. grein.
Öllum félögum er heimill aðgangur að almennum fundum, sem félagið í Reykjavík eða

landsbyggðadeildir gangast fyrir.  Þeir hafa málfrelsi og tillögurétt á þessum fundum, en eingöngu
atkvæðisrétt hjá sinni heimadeild.

Allir félagar hafa jafnan atkvæðisrétt á aðalfundi félagsins.

19. grein.
Landsbyggðadeildir skulu kjósa sér minnst þriggja manna stjórnir og minnst einn skoðunarmann

með bundinni kosningu.  Formenn landsbyggðadeilda skulu að jafnaði boðaðir á stjórnarfundi
félagsins, þegar fjallað er um málefni er varða deildirnar, en þeir hafa þar ekki atkvæðisrétt.



20. grein.
Skoðunarmönnum félagsins er heimilt að skoða bækur og gögn deilda óski stjórn félagsins eða

landsbyggðadeildar þess.  Kostnað af skoðuninni ber sá er óskar hennar.

21. grein.
Stjórn landsbyggðadeildar ræður málefnum hennar með þeim takmörkunum sem lög þessi setja.

Hún mótar nánar starfssemi deildar og ber ábyrgð á fjárreiðum hennar.  Fjármunum deilda skal aðeins
varið til starfssemi þeirra.

22. grein.
Landsbyggðadeild sem staðfest hefur verið á aðalfundi sbr. 16.gr. verður því aðeins slitið/getur

því aðeins sagt sig úr félaginu ef 2/3 fullgildra félagsmanna í viðkomandi deild samþykkja tillögu þar
um á félagsfundi sem boðaður hefur verið með amk. 7 daga fyrirvara með sannarlegu fundarboði til
allra félagsmanna viðkomandi deildar svo og aðalstjórnar félagsins.

Fulltrúa aðalstjórnar skal heimilt að sitja fundinn og taka til máls en hann hefur þar ekki
atkvæðarétt.

Fráfarandi stjórn landsbyggðardeildar skal tilkynna félaginu um úrsögn/slit félagsdeildar innan 7
sólahringa frá því ákvörðun var tekin á fundi.

Hafi engin starfsemi verið í landsbyggðardeild um 12 mánaða skeið skal litið svo á að deildinni
hafi verið slitið.  Um meðferð eigna og réttinda deildarinnar gilda þá ákvæði 23. og 24. gr.

23. grein.
Ef landsbyggðardeild, sem staðfest hefur verið á aðalfundi sbr. 16. gr., er slitið eða hún segir sig

úr Ferðaklúbbnum 4x4, sbr. 22. gr., skal viðkomandi deild innan 4 vikna frá ákvörðun um slit/úrsögn
endurgreiða félaginu að fullu alla þá styrki/greiðslur sem deildin hefur fengið frá félaginu auk
vísitöluhækkunar.

Greiði landsbyggðardeilda ekki skv. 1. mgr er félaginu heimilt að yfirtaka allar þær eignir
landsbyggðardeildar sem félagið kýs þ.á.m. félagsaðstöðu og gistiskála.

24. grein.
Ef landsbyggðardeild, sem staðfest hefur verið á aðalfundi sbr. 16. gr., er slitið eða hún segir sig

úr Ferðaklúbbnum 4x4 er félaginu heimilt að ganga inn í alla þá afnota og/eða leigusamninga sem
viðkomandi landsbyggðardeild hefur gert sem leigutaki og/eða afnotahafi.

V. KAFLI.
Lokaákvæði.

25. grein.
Breytingar á lögum þessum má eingöngu gera á aðalfundi.  Tillögur að lagabreytingum þurfa að

hafa borist stjórn félagsins í síðasta lagi 15. apríl og skulu þær kynntar í aðalfundarboði.  Til
lagabreytinga þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða og telja auð atkvæði með í fjölda greiddra atkvæða.

26. grein.
Félaginu verður því aðeins slitið, að félagsslitin séu samþykkt á sama hátt og gildir fyrir

lagabreytingar.  Þegar um er að ræða félagsslit geta 25 félagsmenn eða 1/3 fundarmanna krafist
leynilegrar, skiflegrar allsherjar atkvæðagreiðslu í félaginu og skal þá sérlega kjörinni kjörstjórn falið
að sjá um slíka allsherjar atkvæðagreiðslu.  Félagsslitafundur tekur ákvörðun um ráðstöfun eigna
félagsins.



Þegar menn voru að kallast á á CB’inu þá var allur gangur á því hvað
menn notuðu sem kallmerki, nöfn, gælunöfn og hvaðeina.  Æskilegt er að
menn stilli þessu í hóf í VHF kerfinu vegna þess að margir geta verið að
hlusta og sendingarnar geta farið víða.
Mér barst ábending frá Lögreglustöð á Stór-Reykjavíkursvæðinu, þess
efnis að þeir hefðu heyrt samtal tveggja drukkinna manna í talstöð í
einum bílnum þeirra, og var umræðuefnið hvernig „Landinn“                bragðaðist
sem þeir voru að drekka.  Ástæðan fyrir því að Lögreglan heyrði þetta var
sú að þessi rás hafði verið í þeirra notkunn áður fyrr en þeim hafði verið
úthlutað annari rás, en láðst hafði að taka út gömlu rásina og þegar
talstöðin var á „scan“ á hafi þetta samtal komið inn hjá þeim. Þeir hugðust
ekki ætla að gera neitt í málinu en benntu mér á þetta.
Æskilegt er að menn noti vandað mál í samskiptum í VHF kerfinu vegna
þess að maður veit aldrei hver er að hlusta og æskilegt er að menn noti
félagsnúmerin sem kallmerki og byrji samtalið á því og endi með því en
inni í miðju samtali er í góðu lagi að nota nöfn viðkomandi.
Er það von mín að sem flestir vandi fjarskipti sín enda er mun auðveldara
fyrir aðra að umbera samtal sem fer fram á vandaðann hátt, og er ogt á
tíðum fróðlegt fyrir marga að hlusta á samtal manna sem nota vandað
mál því það er oft kostur ef þriðji aðili heyri samtal sem ægti nýst honum
á ferðum hans.
Ég vil nota tækifærið og hvetja alla jeppamenn til að fá sér VHF talstöðvar
því það sýndi sig í Aldamótaferðinni að þeir sem treistu á CB’ið voru bara
hreinlega ekki í sambandi, en allt öðru máli gengdi með þá sem höfðu
VHF.  Nú eru 2 endurvarpar og 9 beinar rásir til afnota fyrir 4x4 félaga svo
ég hvet menn til að notfæra sér þetta.
Fyrirhugað er að hafa allar fræðslugreinar á internetinu til að auðvelda
aðgengi og fjölgar þeim eftir því sem á líður.  „Fræðsla“ á heimasíðu:
http://www.itn.is/bragi/4x4-radio.html.  Ennfremur er unnið að
kallmerkjaskrá fyrir VHF og SSB svo menn geti flett upp á kallmerkjum og
jafnvel prentað út og haft með sér í ferðir.  Æskilegt er að allir félagsmenn
með VHF og eða SSB kallmerki sendi mér.  Uppkast að skránni er
kominn upp og eru menn beðnir að senda mér E-Mail (bragi@itn.is) ef þá
vantar í skránna, ætlunin er að hafa skránna sem réttasta.

Samskipti í VHF kerfinu

Fjarskiptanefnd 4x4
Bragi Reynisson HS: 557-3430
4x4 # 1501 GSM: 896-3300
SSB # 705 NMT: 852-9750



Aldamótaferðin
Leikskólaferð?
Fyrirfram var undirritaður innstilltur á að ferðin yrði eitthvað í átt við það að
hér væri á ferð leikskóli, sem ætlaði allur í  heimsókn í Listasafn Íslands,
en annað kom á daginn....  Það sem gerði ferðina sérstaka eru skilyrðin
sem við urðum að berjast í því horfir maður á hana ekki sem skemmtiferð,
heldur sem útskriftarferð í fjallaraunum.  Hópur C lagði af stað ásamt um
60 bílum á þriðjudeginum.  Hópurinn samanstóð af 5 bílum, fjórir eru úr
svokölluðum Hrossa hóp, nýendurskírðum sem Guttahóp, og einn kom
frá Selfossi og bættist í hann.

Blátt
Til þess að undirstrika veðurkringumstæðurnar sem við lögðum af stað í,
var til dæmis öll aðalgata Selfoss á floti, og þeir sem reyndu að komast
inn í Fossnestis sjoppuna, urðu að vera í stígvélum.  Helstu raunir, (en
þær voru margar), hófust norðvestan við Þórisvatn þar sem vegurinn
liggur undir yfirborði vatnsins, og samfelldur leki á sér stað þess vegna.
Vegurinn fór í sundur þegar helmingur C-hópsins var kominn yfir.  Þá
þurfti að finna sér leið fram hjá blámanum sem var þarna allt í kring.
Þá var ekið í drullu norður kvíslarveituveginn fram fyrir brúna yfir Þjórsá
en þá var tekin stefnan á Nýadal.  Þarna var allt meira og minna á floti,
svo menn voru í mesta baxi að komast yfir blámann.
Um nóttina var gist í Nýadal, sem betur fer var dimmt, svo við sáum ekki
hvað beið okkar um morguninn.  Miðvikudagsmorgunn var kuldalegur,
slydda, og þá kom í ljós að Nýadalsá var öll blá að sjá, og manni datt ekki
í hug að hægt væri að komast yfir hana.

Vöðlurnar komu sér vel
Menn fóru samt af stað, og þegar minn bíll átti eftir um 40 metra í land
brotnaði ísinn undan honum að aftan, og eftir allmikið bax var hann allur
kominn niður um ísinn.  Dýpið var um það bil dekkjahæð, ca 80 cm.
Þarna kom sér vel að vera með vöðlur.  Reyndar var maður meira og
minna í  vöðlum næstu 2 daga.  Það tók okkur tvo og hálfan tíma að ná
bílnum upp, en það gerðist með hjálp Sveinlaugs og Hermanns á stórum
Dodge Ram.  Sveinlaugur átti eftir að sýna okkur að engin vandamál eru
óyfirstíganleg, bíllinn fór að hreyfast þegar dekk á felgu var látið lyfta
kaðlinum, þannig að við komumst upp á skörina.

... og sömuleiðis varadekkin
Eftir festuna, affelgaði ég og gjöreyðilagði eitt dekkið í Hagakvísl.  Þarna

Leikskólaferð - eða útskriftarferð í fjallaraunum?



reyndi á hópstjórnina, og þeir útveguðu dekk úr hópi sem var kominn í
Gæsavatnaskála.  Þar var það skilið eftir, en þangað til fékk ég lánað
varadekk á felgu sem var 35 tommu úr hópi B.  Á því ók ég um 10 km, þar
sem annað 36 tommu dekk á felgu beið mín.  Dekkið í Gæsavötnum var
síðan sett á felguna mína á Flæðunum svokölluðu undir Dyngjujökli.  38
tommu dekkið var úr hópi D, eign Björns Þorra.  Okkar hópur endaði
þennan dag í skála rétt norðan við Kistufell, en samkvæmt okkar
upplýsingum, var þetta eini hópurinn sem svaf í skála þessa nótt.

Úfið hraunið
Fimmtudagurinn var langerfiðastur.  Það þurfti að paufast yfir nánast bert
og hrikalega úfið hraunið, fram hjá Urðarhálsi niður á flæðurnar.  Á
flæðunum tók síðan við margra klukkutíma akstur í krapa, sem náði upp
fyrir mið dekk.  það var að skella á myrkur stuttu eftir að við komumst yfir
Jökulsá á Fjöllum og þar tók við úfið hraun með óendanlega mörgum
blámapyttum.  Eftir að einn af okkar bílum hafði affelgað ofan í einum
þeirra, við búnir að laga það nánast ofan í pyttinum, voru bílarnir farnir að
frjósa fastir en nú var skollið á 11 stiga frost, og það jók enn á vandræðin,
blandan af frosti og krapa í pyttum sem bílarnir brutu undan sér.  Við
enduðum með að sofa í bílunum þarna, um 7 km frá Sigurðarskála.
Reyndar komumst við aldrei þangað, slógumst í hópinn hjá þeim sem
voru á leið þaðan á föstudagsmorgninum.

VHF-stöðin var lykilatriði
Föstudagurinn var áberandi bestur hvað veður snerti, en við eyddum
meira en klukkutíma í að brjóta ísinn undan bílunum, þeir voru hættir að
fjaðra og beygðu ekki nema til hálfs.  Lykilatriði hvað okkar hóp snerti var
að hafa VHF stöð í einum bílanna, það gerði okkur kleyft að fylgjast með
og fá upplýsingar um breytingar á leiðinni, því varaleiðinni var alls ekki
fylgt þennan dag.
Upp á Brúárjökli fór einn bílanna niður í gegn um ísinn, þar sást að
hlýindin undanfarið höfðu brætt þykka skán ofan á jöklinum.  Komum til
Snæfells undir myrkur, fengum okkur að borða af nestinu (sem  ekki hafði
verið gert með formlegum hætti síðan í skálanum við Kistufell) og ókum
síðan beint til Egilstaða þar sem við ásamt flestum hinum hópunum
gistum.

Að lokum viljum við þakka þeim sem sýndu mikinn
„fjallajeppamannakarakter.“  Eins að þakka Friðriki, Oddi og öllum sem
að þessu stóðu fyrir mikið og óeigingjarnt sjálfboðaliðastarf sem leiddi til
þess að fjölmargir fóru eftirminnilega ferð sem þeir annars hefðu aldrei
komist í.

Sigurjón, Birgir og Heiðar í hóp C.



Ég get ekki látið hjá líða að koma á framfæri áliti mínu á leiðangursstjórn
þriðjudagshópsins í Aldamótarferð 2000.

Í Nýjadal komust við eftir að hafa kynnst öllum þeim krapa og bláma sem
hefði átt að nægja til að blása austurferð af á miðvikudagsmorgni.  Nei,
Fjalli og nokkrir úr svokölluðum Piaa hópi (sem eltu karlinn eins og
skugginn á vel útbúnum bílum), lögðu í krapann og hvað áttum við hinir
að gera?  Hætta við?  Nei, þú rífur þig ekki svo auðveldlega úr
fylkingunni.  Það varð því úr að við lögðum í hann á eftir hópnum.

Hvergi var blásið til fundar um hvað gera skildi.  Menn bara æddu áfram,
af því allir voru að leggja í hann.  Enn voru eftirfarar sýnilegir og gott að
vita af þeim með sínar talstöðvar (VHF) og græjur.  En það átti heldur
betur eftir að breytast, og það strax við Trölladyngju.  Þegar fréttir bárust
af bilunum í bíl eftirfara og við að koma að Urðarhálsi var orðið
morgunljóst að öll samskipti voru á VHF rásum og við með okkar CB
talstöðvar og NMT síma vorum eftir þetta sambandslausir í rúman
sólahring.  Við náðum nokkrum sinnum sambandi við menn eins og
vinnufélaga minn, Friðrik Halldórsson (leiðangursstjóra
miðvikudagshópsins, sem hafði þor og áræði til að stefna ekki hóp sínum
í glórulausa eyðileggingu á dýrum jeppum í snjóleysi og hraunakstri), sem
gat komið áleiðis fréttum af okkur til þeirra ferðafélaga okkar, þmt.
leiðangurstjórnar.

Ekki nenna menn að hlusta á hremmingar okkar, en yfir Jökulsá á Fjöllum
komumst við undir morgun á fimmtudegi og gistum við þar.  Ekki var
neinar fréttir að hafa.  Ljóst var að við vorum staddir í úfnu hrauni og
algeru snjóleysi og reyndum að elta för 40-50 jeppa, þannig að þegar við
misstum bílana ofan í krapapittina var ekkert fyrir nema grjót og hraun,
sem braut og skrapaði botn bílana (helv. hraunskrapið var alveg frá
Urðarhálsi).  Það er með ólíkindum að allt er óbrotið, en þegar hér var
komið fórum við mjög hægt yfir, enda félagi okkar með þrísprungið dekk
(sem þurfti að pumpa í með skömmu millibili), auk þess sem gera þurfti
við 2 önnur dekk í hópnum.

Nú var svo komið að við spurðum sjálfa okkar hvort við ættum að fara
styðstu leið yfir hraunið í norður, yfir Kreppu og að Möðrudalsöræfi, eða
elta förin, sem sýnilega stefndu í Sigurðarskála.  Enginn beið eftir okkur
og engar fréttir var að hafa af undanförunum eða hvað í helv. væri að
gerast og hvert halda skyldi.

Hvar var leiðangursstjórn?



Við komumst við illan leik út úr hrauninu um 4 km. frá Sigurðarskála og
þar voru amk. 3-4 hópar ráðalausir og óvissir um hvað gera skildi.  Hvað
gerist þá?  Keyrir ekki Fjalli allt í einu úr kófinu og brennir fram hjá okkur
á stuttermabol og með hvíta hanska.  Bíllinn var stífbónaður og ekki
drullublett að sjá.  Hann var greinilega að koma úr Sigurðarskála og var
að leggja í hann, enda varð hann að handa áætlun (hvað annað?).  Ekki
hirti hann um að yrða á okkur, heldur fannst mér drottnunar-/
vanþóknunarsvipur í andlitinu á honum, þar sem hann næstum keyrði yfir
okkur skrifstofumennina.

Hvar var leiðangursstjórnin og allt skipulagið.  Að vísu var einn
eftirfaranna með ónýtan bíl en var hann eini maðurinn „undir control“?
Eftir að hafa stoppað Piaa gengið (sem elti Fjalla eins og skugginn) var
okkur eindregið ráðlagt að fara inn í Sigurðaskála og slappa af, enda
veðrið að versna og spáð stórhríð og 20 metrum, auk þess sem veðurspá
morgundagsins var mjög góð.  Þetta hljómaði vel og voru menn ánægðir.
Klukkan var líka að ganga fimm og ljóst að veðrið var hraðvesnandi.

Það kom því á óvart þegar við ætluðum að leggja í hann í Sigurðarskála
að „nýjar“ fréttir væru þær að þar væru menn að taka sig upp og leggja í
hann á eftir Fjalla.  Kaosið og skipulagsleysið var algjört.  Upphófust nú
leiðinlegar stimpingar manna og hópa um hvort rétt væri að halda áfram
með mjög ísaða bíla (og margir með ónýt dekk), eða halda í
Sigurðarskála og slappa af til morguns.  Varð ofaná að við og L hópur
snerum við en „Lepparnir“ héldu á eftir Fjalla.  Þegar við áttum ófarna 2
km. í skálann mættum við hersingunni á leið í glórulausa stórhríðina,
samtímis og við fréttum af miklum vandamálum Leppana.  Endaði þetta
með að allir sneru við og var það góð ákvörðun.  Aldrei komu neinir frá
4x4 að neinum ákvörðunum, enda hvergi nærri.

Nú vakna menn á föstudagsmorgni og er ætt að stað í Hvannalindir og
þaðan inn á varaleiðina upp á Brúarjökul, eða svo héldum við að minnsta
kosti.  Fréttir af Fjalla og Piaa hópnum voru reifarakenndar, m.a. að hann
hefði gist í Grágæsadal og að hann væri kominn á jökul.

Aftur voru allir samankomnir á planinu (eins og í Nýjadal) og enginn var
stjórnandinn og enginn tók að skarið og gat gert grein fyrir stöðunni, hvað
þá að greina okkur frá breyttu leiðarvali manna.  Þetta hefur að einhverju
leiti farið fram á VHF en ég bara minni á að þarna var morgunljóst að
sumir hópar, amk. við vorum ekki þannig græjaðir og ekki var komið inn
á það í undirbúningi ferðarinnar að slíkt væri nauðsynlegt.



Það var því „grís“ (heppni) og ekkert annað að hópur C gat gert okkur
viðvart um að við værum á rangri leið þar sem við stefndum hraðbyr í
Hvannalindir (komnir í Hvannalindahraun), en áttum að taka krappa
hægri beygju í suðurenda Krepputungu og þar yfir Kreppu.  Eins náðum
við sameiginlega (við og C hópur) CB sambandi við Leppana (sem voru
á undan okkur) sem gátu gefið okkur GPS punktinn við Kreppu, en
þarna var mjög auðvelt að týna öllum förum (eins var ofankoma af og til
sem huldi slóðina fljótt).

Þegar yfir Kreppu var komið kom annar „grís“ í veg fyrir að við færum
ekki eftir varaleiðinni upp á Brúarjökul (sem var ófær að sögn).  Við
náðum veiku sambandi við C hóp sem gat gefið okkur GPS punktana
þar sem þeir fóru yfir Kráká og upp á Grágæsaheiði og þaðan á
Brúarjökul og heim.  Ef ekki hefði komið til tilviljanakennt samband í
NMT og CB þá hefðum við lent í alvarlegum vegvillum.  Við vorum vel
græjaðir með Navtrek og mjög vel að okkur í GPS siglingarfræðum.

Ég vil koma á framfæri þakklæti til allra þeirra 4x4 félaga okkar sem
aðstoðuðu okkur (við aðstoðuðum jú nokkra sjálfir).

Hins vegar er ljóst að allt skipulag leiðangursins var úr lagi gengið.  Í
Nýjadal voru menn farnir að sofa þegar við komum í hús og farnir þegar
við vöknuðum (upp úr 7).  Í Sigurðarskála var engin stjórn á neinu og
héldu menn því eðlilega að ferðarplanið væri óbreytt frá leiðarbók.  Það
er mér óskiljanlegt að það skuli ekki einhver t.d. hafa gert okkur grein
fyrir breyttri ferðatilhögum í Sigurðarskála.  Einhverjir hljóta að hafa haft
fréttir að Fjalla og leiðarvali hans suður fyrir Kreppuhrygg og þar yfir á
Grágæsahnúk (yfir Kverká en ekki upp á Brúarjökul skv. varaleið 2) og
síðan á Brúarjökul hjá Þorláksmýri.

Þá kom í ljós þegar til Egilstaða kom að sumir hóparnir voru jafnvel með
2 aukadekk ónotuð.  Af hverju var okkur með handónýt dekk ekki
reddað, amk. þegar ljóst var að dekkjaeigendurnir voru hólpnir.  Það
beið enginn í Snæfellsskála með fréttir, þaðan voru allir farnir og engum
hafði dottið í hug að fá fréttir af okkur eða öðrum hópumn sem
augljóslega sóttist ferðin seint vegna dekkjavandræða.  Það spurði
enginn um okkur.  Allt gekk út á að halda áætlun.

Ég held eftirá að menn hafi smitast af brjálaðislegri þörf Fjalla að halda
áætlun og skeyta í engu um viðvaningana, eins og hann kallaði okkur í
hádegisfréttum RÚV, sem höfum þó ferðast í mörg ár á fjöllum, sbr.
ferðafélaga mína úr Jeppaklúbb OLÍS.



Ferðin snerist, alveg frá Urðarhálsi, um það eitt að bjarga bílunum okkar,
nýlegum 3-4 m.kr. tækjum okkar sem við höfum engin efni á að tapa.
Það væri gaman að sjá suma undanfaranna leggja bílana sína í pittina
sem við helltum okkur út í eftir að 40-60 bílar voru búnir að skrapa þar
botninn.  Það er á því mikill munur að fara fyrstur á 44 tommum eða koma
sem sextugasti bíll í helv. pittina.

Stjórn hópsins og ferðarinnar var glórulaus.  Ekki var gert ráð fyrir að neitt
gæti komið upp á.  Þá er það með ólíkindum að einstaklingur sem maður
treysti til að meta aðstæður vegna staðbundinnar þekkingar, þá er ég að
tala um Fjalla, skuli hafa brugðist svo gersamlega sem raun varð á.

Vonandi verður þetta ekki síðasta hópferð klúbbsins og vonandi geta
menn lært af þessu.  Vonandi verður Birgir Brynjólfsson (Fjalli) aldrei aftur
fyrir valinu hjá 4x4 sem ábyrgur undanfari og stjórnandi. Aldrei.

Ari Sigurðsson.
Í hópur.
Félagi 4x4 nr. 213.



Auglýsingar
TIL SÖLU:

4 stk. 35” BFGoodrict á 10” 5 gata
spoke felgum, rúmlega hálfslitin, kr.
16.000-.  4 stk 39” Mickey
Thompson, kr. 12.000-.  4 stk. 31” á
8” breikkuðum Scout felgum, kr.
8.000-
Uppl. 553 6489, eða vs. 569 4313.

TIL SÖLU:

Heyrst hefur að Stórferðanefnd sé komin af stað með nýja hugmynd að
STÓRFEÐ.  Nú eigi að fara á a.m.k. 300 jeppum til Thorshafnar í Færeyjum
Fyrirhuguð leið hefur hingað til verið talinn ófær vegna bleytu, en menn eru
hvergi bangnir.


