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Sigurður St. Arnalds, félagi 2252, segir frá Aldamótaferð 2000 
 
Eftir Aldmótaferðina er ég jarðaður.  Jarðaður er bein þýðing á 
enskuslettunni “grándaður”.  Það sem gerði útslagið var að ég hringdi í 
konuna ofan af Brúarjökli og fræddi hana á því að vegna hremminga og 
handarbólgu varð að saga giftingarhringinn af baugfingri hægri handar 
með stærstu gerð af járnsög og griptöngum á jöklinum.  Og hringurinn 
var búinn að sitja þarna samfellt í 33 ár. 
 
Leynivopnið tekið með 
Við vorum þrír félagar í K hópi, ýmsu vanir, en þó ekki síst hverjir 
öðrum.  Ómar var hópstjóri, þá Ólafur og Sigurður og 
aðstoðarökumennirnir Ingólfur, Hilmar og Ragnar.  Með okkur í hópnum 
voru Ragnar og Svavar, sem við höfðum aldrei séð áður, glúrnir menn 
og duglegir.  Þetta voru verkfræðingar, læknir, radíóvirkjar og einn nemi.  
Ferðin var svo vel undirbúin af hálfu klúbbsins að við gerðum slíkt hið 
sama.  Aldrei höfðum við verið eins vel útbúnir í nokkra ferð.  Fyrir utan 
varahlutina, olíurnar, aukagallana og allt hitt var svo leynivopnið með:  Á 
síðustu stundu var veiðivöðlum bætt ofan á hauginn.  Þær gerðu 
útslagið í krapaakstrinum og vondu vökinni. 
 
Veðurguðirnir settu strik í reikninginn.  Dagana fyrir ferðina var bullandi 
hláka á landinu öllu og í ferðinni sjálfri kom ekki frost fyrr en á leið 
vikuna.  Við vorum í fyrra hollinu og lögðum af stað glaðbeittir upp úr 
hádegi á þriðjudegi.  Nýjadal var náð klukkan eitt um nóttina eftir mikið 
tog með spottum og spili síðasta sprettinn.  Liðið var svo að tínast þarna 
í hlað fram undir morgun.  Það þurfti stígvél til að komast í skálann svo 
við Ragnar kveiktum bara á olíufíringunni, blésum út vindsængurnar 
aftur í Trúpernum og sváfum ofan á öllu draslinu. 
 
Á miðvikudagsmorgun var tekin stefna á Tómasarhaga.  Við héldum í 
humátt á eftir hinum yfir ána við Nýjadal og allt var í óvissu um 
framhaldið.  Aksturinn var afar vandasamur þennan dag og mikið 
taugastríð, eilífir blámar sem reynt var að komast fram hjá með 
misjöfnum árangri.  En þetta potaðist hægt og bítandi upp á 
Gæsavatnaleið.  Nálægt Skjálfandafljóti var laumast yfir Langadrag á 
felgunni með hjartað í buxunum án áfalla og síðan yfir fljótið sjálft á 
snjóbrú.  Við Gæsavötn var flúið út í hraunið norðan við skálann og 
stímað fram hjá honum án þess að tala við kóng eða prest.  Enda var 
þar hvorki kóngur né prestur. 

Nú er það lögulegt ! 



Hænublundur 
Urðarhálsinn var snjólaus að mestu og allt í góðu þar til kom norður fyrir 
Kistufell.  Þar var þvælst um úfið hraun og síðan stímað í einhverja tíma 
eftir eyrum Jökulsár á Fjöllum, upp á mið hjól í leysingavatni.  
Húsvíkingar kalla þetta Flæður.  Að áliðinni nóttu voru enn einir 12 
kílómetrar eftir í Kverkfjöll.  Þá var komið í hraunið austan árinnar og 
erfitt að paufast í kringum gjóturnar í myrkrinu.  Þá var bara að kveikja á 
olíufíringunni og leggja sig.  Hinir félagarnir voru á pallbílum frá Toyota 
og þar voru fótum raðað upp á mælaborðin til þerris og hænublundað. 
 
Nú var farið að kólna verulega og þá hófst næsta vandamál.  Það er 
nefnilega svoleiðis að krapi frýs þegar svona stendur á.  Auk þess frýs 
ýmislegt fast sem annars á að snúast eða hreyfast upp og niður eða til 
hliðar.  Þar á ofan þarf að klæða þennan andskota af sér.  En allir 
komust nú samt af stað þegar birti.  Það gekk ágætlega upp í 
Kverkfjallaskála og þar var tekin pása.  Nú gafst tími til að borða nesti, 
bursta tennurnar og berja klaka.  Í svona klakadæmi dugar ekkert minna 
en alvöru ísaxir og ein slík fannst undir matarboxinu aftur í.  Nokkuð stór 
hluti leiðangursbíla var þá kominn í Kverkfjöll, en ekki nærri allir.  Eflaust 
má halda því fram að nú hefði átt að ná öllu liðinu saman, halda 
hópstjórafund og svoleiðis, en það er líka gott að vera vitur eftir á.  Í 
meginatriðum sá hver hópur um sig og að áliðnum degi var tekið stímið 
áfram austur. 
 
Stórhættuleg helvítis spræna 
Miðað við það sem á undan var gengið var þetta allt að lagast og 
kominn skítakuldi.  Það getur verið gagn af skítakulda við vissar 
aðstæður, það verður harðara undir.  Það gekk ágætlega meðfram 
Kverkfjallarana og svo var laumast yfir Kreppu á ís eftir vandlega 
könnun.  Austan við Kreppu er hliðará sem heitir Kverká. Það er 
stórhættuleg helvítis spræna og þar hlekktist okkur félögunum dálítið 
hraustlega á.  Trúperinn datt niður, þó ekki dauður eins og Sörli í 
kvæðinu. 
 
Hægri framendinn var vel upp fyrir púng í vatni.  Spilið okkar var 
gaddfreðið, enda átti það náttúrulega ekki að vera úti, heldur inni í bíl.  
Því varð að taka til annarra ráða.  Þrír bílar, margir kaðlar og lykkjur, eitt 
varadekk upp á rönd, drullutjakkur, járnkarlar og svo veiðivöðlurnar 
góðu var það sem dugði til að bjarga þessu máli.  Það varði langt fram á 
nótt í brunagaddi og norðanbáli.  Nú kom sér vel að vera með íslenskan 
Kraftgalla utan um öll hin fötin og hina gallana og guðsblessuðu 
lambhúshetturnar. 
 



Taugarnar verðlaunaðar 
Þegar Trúperinn var kominn aftur upp á ísinn, vélin komin í gang og allt 
svona meira og minna í lagi nema miðstöðvarblásarinn, var gengið til 
náða þarna á ísnum.  Við félagarnir fórum ekki á taugum í þessum 
hremmingum, en þegar komið var í pokana í hrímuðum bílnum létum við 
það eftir okkur tveir að fá okkur einn tappa fyrir svefninn.  Það var til að 
verðlauna taugarnar.  Og þá mundi ég eftir hægri lúkunni.  Hún hafði 
nefnilega klemmst illa milli stafs og hurðar þegar öllum farangri var 
mokað út úr bílnum í vökinni.  Það hafði hins vegar verið þagað í hel, 
eins og sæmir sönnum Íslendingi, nóg voru vandræðin samt.  „Helvíti er 
hún bólgin“ sagði félagi minn læknirinn og við fengum okkur annan 
tappa. 
 
Dagurinn eftir hófst á að skipta um olíu þarna á smurverkstæði 
öræfanna.  Það er ekki gott að keyra lengi á vatnsblandaðri smurolíu.  
Svo var tekið stímið upp á Brúarjökul.  Fram eftir morgninum var stíft 
skafið af rúðunum í blásaralausum bílnum en svo kom blessuð sólin 
sem elskar allt, líka framrúður, og allir voru í miklu betra skapi. 
 
Þegar hallaði ofan af jöklinum hinu megin var færið glimrandi og baðaðir 
í sólskini framundan voru Sauðahnúkar og Þjófahnúkar, samtals kallaðir 
Sauðaþjófahnúkar.  Nú var mál að stoppa og anda að sér góða 
veðrinu.  „Hingað og ekki lengra“ sagði þá læknirinn og fagurgylltur 
hringurinn á baugfingri hægri handar var sagaður af með tiltækum 
græjum af grófari sortinni.  Þess vegna er ég jarðaður núna. 
 
Í Snæfelli var ekki gist frekar en í öðrum skálum á leiðinni, heldur kvittað 
fyrir, skálavörðunum sagðar grobbsögur og svo brennt áfram alla leið á 
Egilstaði.  Þar var lent um kvöldmatarleytið á föstudagskvöldi, 
samkvæmt áætlun, eftir harðsótta ferð. Við félagarnir játum það fúslega 
að það tók nokkra daga að jafna sig eftir þetta slark.  En það var um nóg 
að tala í fermingunum og á öðrum mannamótum. Svo er bara 
spurningin hvað ég á að vera jarðaður lengi. 

Margt verður á döfinni hjá skálanefnd í sumar, svo sem klára bíslag,
setja nýjan 2000 lítra olíutank og ýmis önnur stór og smá verk.                 
Í sumar verður svo haldið áfram að vera með skálavörð inn i Setri og 
mun fyrsti skálavörðurinn fara uppeftir vikuna 14-21 júlí og verða 
skálaverðir upp í Setri eitthvað fram á haust. Áhugasömum um 
skálavörslu í sumar er bent á að hafa samband við Bjarka Waage í síma 

Frá skálanefnd 



Kortlagning slóða 
 
Á vegum umhverfisnefndar hefur verið unnið að því safna gögnum um 
slóðir sem m.a. verður hægt að nota til kortagerðar.  Leitað verður til 
félagsmanna um aðstoð við þetta verkefni, t.d. með þvi að skrá leiðir 
með GPS tækjum. Þann 25 maí var þetta verkefni kynnt á ráðstefnu um 
samgöngur og landupplýsingakerfi. 
Á ráðstefnunni voru m.a. fulltrúar frá flestum þeim ríkisstofnum sem fást 
við umhverfismál og vegagerð. Erindi okkar, sem flutt var af Òmari 
Sigurðsyni fékk mjög góðan hljómgrunn.                                              
        
Á næsta félagsfundi mun Gísli Ólafur Pétursson segja frá verkefninu.  
Frekari upplýsingar eru á http://www.simnet.is/gop/4x4.htm 

864-7612, en fyrir þá sem ekki vita er mjög góð aðstaða til langdvalar 
upp í Setri svo sem ísskápur, sturta,kyrrð og náttúrufegurð. 
Skálanefnd                                                                                         
Bjarki Waage s: 864-7612                                                               
Bergur Bergsson s: 695-2221                                                          
Bjarni Guðjónsson                                                                       
Þórarinn Sverrisson                                                                           
Einar Sólonsson  



       Eins og undarfarin ár, fór Vesturlandsdeild í páskaferð um 
bænadagana.  Þetta árið bar hana upp á 20.-22. apríl, enda páskarnir 
óvenju seint.  Strax í byrjun árs hafði verið hugað að hvert skyldi fara 
þetta árið.  Nú var ákveðið að halda til Hveravalla og voru bæði húsin 
pöntuð með góðum fyrirvara, enda kom á daginn að ekki veitti af.   

Á skírdagsmorgun voru 23 bílar, um sjötíu manns, klárir í slaginn á 
plani Olís.  Ákveðið hafði verið að skipta bílunum upp í smærri hópa 
(eins og í 100 bíla- og aldamótaferðunum), til að tefja ekki alla ef 
eitthvað kæmi uppá.   

Þegar til átti að taka gátum við ekki ekið Göngin, því þar hafði 
orðið árekstur skömmu áður en við komum að.  Urðum við því að rifja 
upp leiðina fyrir Hvalfjörð.  Ekið var yfir Kjósarskarð og áð við 
þjónustumiðstöðina á Þingvöllum eins og oft áður.  Áfram var haldið 
inná Lyngdalsheiði og beygt útaf henni hjá vegarslóða sem liggur 
austan Skjaldbreiðs (hann er karlkyn), og upp að Tjaldafelli.  Þaðan lá 
leiðin í Mosaskarð og áfram að Hagavatni.  Færið var mjög ákjósanlegt 
og veðrið einnig, sól og heiðríkja.  Áð var við skála FÍ við Jarlhettur og 
fólk nærði sig og börnin, sem notuðu tækifærið og léku sér í brekkunum.  
Frá Jarlhettunum var ekið sem leið lá að brúnum  yfir Hvítá og Svartá og 
í Hvítárnes.  Þar var staldrað við og hinkrað eftir öllum hópum.  Þar kom 
í ljós að einn bíll hafði bilað eitthvað þannig að fólkið ákvað að snúa 
heim.  Það voru því 22 bílar sem héldu áfram frá Hvítárnesi.  Þaðan var 
meiningin að halda í Þjófadali og grilla, en þegar kom í hraunið var farið 
að hvessa og skafa og útséð um að það væri hægt, svo haldið var beint 
á Hveravelli.  Þegar þangað kom var fólki skipt í skálana.  Af 
öryggisástæðum var barnafólkið í nýja skála, en þeir barnlausu og 
einstaka hjón með stálpaða krakka voru í sett í gamla skála.  Af  þeim 
sökum fékk gamli skáli nafnið Höfði, (það er heiti á Dvalarh. aldraðra á 
Akranesi).  Eins og gefur að skilja var mesta fjörið þar.   

Á föstudeginum langa var haldið í Kerlingafjöll í sama 
glæsiskyggninu og var deginum áður.  Bílalestin liðaðist eins og ormur 
gegnum hraunið og yfir slétturnar.  Nokkuð var um að snjórinn væri 
flekkóttur af Hekluösku, og þar hafði hann bráðnað í sólahitanum og 
myndað leiðindafærð.  Í Kerlingafjöllum var brugðið á leik með 
börnunum.  Fólk renndi sér á sleðum og skíðum og skemmti sér bara 
vel, þrátt fyrir smá strekking.  Hluti hópsins hélt þaðan til baka að 
Hveravöllum á meðan aðrir héldu inn í Setur.  Þar var staldrað við á 
meðan þeir sem aldrei höfðu komið þar fyrr, skoðuðu sig um.  Nýja 
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 bíslagið stendur sig vel, og breytir allri aðkomu að húsinu yfir 
vetrartíman.  Ekin var svo hefðbundin leið meðfram Hofsjökli til baka.  Á 
meðan kvöldmaturinn grillaðist fóru flestir í gönguferð um Hveravelli í 
fylgd Maríu staðarhaldara, sem sagði frá svæðinu og einnig frá Fjalla-
Eyvindi.  Hirðkokkurinn okkar, hann Þröstur, sá svo til þess að enginn 
væri svangur, með dýrindis grillmat og gotteríi í desert.  Örlítið var 
brugðið á leik, og sett upp smá spurningakeppni milli fullorðinna, til 
gamans fyrir alla, ekki síst börnin.  Þegar hér var komið, skiptist 
hópurinn.  Barnafólkið þurfti að koma ungunum í ró og því fóru 
fjörkálfarnir á Höfða og skemmtu sér með söng og hljóðfæraslætti fram 
eftir nóttu.   

Á laugardeginum skiptist hópurinn upp.  Flestir héldu heim, en fólk 
á sex bílum hélt áfram.  Heimleiðin var góð, ekið var um Þjófadali, að 
Þverbrekknamúla, í Hvítárnes og þaðan nokkurnvegin sömu leið til baka 
og komið hafði verði á skírdag.  Við Bláfellsháls fóru þrír úr hópnum og 
héldu styðstu leið á þjóðveg.  Aðrir héldu áfram að Jarlhettum.  Þar 
fundum við góða kvos og grilluðum.  Áfram var svo haldið og ekið inn á 
svokallaðan Jarlhettudal.  Þegar hér var komið hafði brotnað 
demparafesting hjá hirðkokkinum og hann tekið stefnuna stystu leið til 
byggða, sú ferð gekk bara þokkalega þó einbíla væri.  Heldur var þá 
farið að fækka í hópnum.  Áfram var haldið yfir Mosaskarð og stefnan 
sett á Tjaldafell.  Enn tóku tveir sig úr hópnum og stefndu þeir til jökla.  
Sáum við á eftir þeim þar sem þeir brunuðu upp hjá Klakk í Langjökli og 
gekk bara vel.  Við Tjaldafell fregnuðum við af einum félaga okkar á ferð 
á Langjökli, á leið að Slunkaríki, og var ákveðið að halda á móti honum.  
Einn af hópnum ákvað þó að aka frekar á Skjaldbreið og skoða hann og 
svo þjóðveg heim.  Við hin héldum á Langjökul, þó frekar fengi maður 
þá tilfinningu að vera staddur á Laugaveginum í Reykjavík, slík var 
traffíkin.  Þegar upp var komið þurfti að reyna við Geitlandsjökul og gekk 
mönnum það misjafnlega.  Ofanaf jökli var svo ekið að skála Langjökuls 
ehf.  Ekki höfðu allir fengið nóg og fóru sumir Kaldadalsveg og ofan í 
Skorradal áður en þeir gátu farið að pumpa í dekk, aðrir fóru í Húsafell 
og pumpuðu þar.   

Þetta var mjög góð ferð í alla staði.  Nokkrir félagar voru nýir í 
deildinni og var þetta fyrsta langa ferð þeirra.  Allir voru ánægðir með 
ferðina og víst er að þetta verður ekki síðasta ferð þeirra á fjöll. 

                                                                                  #1330 

Munið sumarhátíðina 21 til 23 júlí  



17-20 febrúar . 
   Fyrstu tveir bílarnir lögðu af stað upp úr hádegi á fimmtudegi og gekk 
ferðin vel að Hnausapolli en þá fór færðin að þyngjast allverulega og 
voru þeir ekki komnir að Jökulgilskvísl fyrr en undir morgun, þar  
affelgaðist svo illa á einu hjóli að dekkið lág  eitt eftir. Fyrri bíllinn var þá 
kominn að seinni árfarveginum við Laugarnar  þá fellur hann niður um 
klaka alveg á nasirnar og tók það um þrjá tíma að koma honum upp án 
aðstoðar. Leitað var þá nýrra leiða sem endaði ofaní krapapytt vel upp á 
húdd. Nú voru góð ráð dýr.Tekin var upp aldargömul aðferð og  gengið  
sem leið lá upp í skála  með helstu nauðsynjar konur og börn. Þaðan lá 
leiðin aftur gangandi til baka að bílnum á þremur gúmmíunum  til að 
fylgja þeim í skála gangandi, var klukkan þá að nálgast hádegi á 
föstudegi. Næstu bílar lögðu svo að stað frá Keflavík upp úr hádegi og 
voru komnir að krapapyttinum þar sem bíllinn stóð á nösunum klukkan  
5,  var bílnum þá kippt snarlega úr bleytunni og komið á leiðarenda og 
virðist ekki verða meint af  volkinu. Upp úr þessu fóru bílar að streyma  í 
hlað fram undir morgun en á voru komnir  39 bílar og úr þeim um 100 
manns. Á laugardeginum var mjög dimmt yfir og snjómugga svo að 
flestir héldu fyrir í skála við margskonar afþreyingu en ungir !!! ofurhugar 
héldu á stað inn í  Jökulgil  í leit að meiri ófærð brekkum og árbökkum til 
að spreyta sig á  komu þeir allir samt heilir til baka. 

  Upp úr kl  3 á laugardag var farið að athuga með tvo bíla  sem fóru frá 
Hrauneyjarhóteli upp úr hádegi og náðist á þá  nálægt Hnausapolli 
(Bláhyl) og var  ferðahraðinn orðinn frekar lítill.  Upp úr kl 5  er haft  
samband við þá aftur og voru þeir þá nánast stopp og biðja um öfluga 
bíla á móti sér því veður var að versna mjög hratt og spáin með  versta 
móti. 3  44” bílar voru því ræstir á stað kl 5/30  en þá voru bílarnir 2 
komnir að Frostastaðavatni, ferðin til þeirra gekk vel og var búið að finna 
þá um kl 7/30. Ferðin til baka gekk mjög hægt því veðrið var vægast 
sagt orðið BRJÁLAÐ og draga þurfti báða bílana nær samfelt en eftir 
mikið bras í tvo og hálfan tíma í sömu hengjunni á leið upp úr 
Námshrauni var annar skilinn eftir og hinn síðan við hálsinn inn á 
Jökulgilskvíslasléttuna, en þá voru um 1800 m inn að skála sú ferð tók 
um einn og hálfan tíma því nýr snjór hafði hlaðist upp um einn og hálfan 
metra á þessum  tíma. Í skála var komið kl 2 um nóttina. Þá var loksins 
komið að þessum eftirsótta hátíðarmat Þorramatnum sjálfum  og var 
honum gerð mjög góð skil af  þreyttum og svöngum  
óveðursferðamönnum og konu. Seinna fengum við þær upplýsingar að 

Þorrablótsferð 4x4 Suðurnesjadeild      



meðalvindur í Vatnsfelli var um 40 m/s milli kl 10 og 12 um kvöldið. 
Menn voru  þokkalega sáttir þótt að þeir hefðu misst af sameiginlegri 
máltíð og  góðri kvöldvöku . Gengið var svo til náða síðla nætur eftir 
skemmtilagar  og  líflegar umræðu um veðurofsann,  leiðangurinn og 
aðrar fróðlegar sögur um fjallaferðir og svaðiltúra. Upp úr  kl 6 fóru 
menn að rumska við að húsið hætti að skjálfa undan veðrinu og var 
orðið þokkalegt ferðaveður upp úr  kl 9 en þá voru flestir komnir á  stjá 
og byrjaðir á morgunverkunum, þrifum og  tiltekt því skila átti skálanum í 
miklu betra ástandi en þegar að var komið, því umgegni  um skálann 
hafði greinilega verið mjög slæm þar með talið húsvarðarherbergið sem 
er að öllu jöfnu læst fyrir almenning, og tók það nærri þrjá tíma að þrífa 
húsið áður en aðal hópurinn kom í hús . 

  Upp úr kl 10 fóru fyrstu menn að máta bíla sína í djúpann snjóinn og 
um kl 12 voru fyrstu bílarnir komnir niður að heita læk við veginn svo 
þung var færðin og næstu 2 km voru erfiðir en þá lagaðist færðin 
nokkuð.Þegar komið var að Námshrauni þar sem annar bíllinn átti 
næturdvöl sást hann ekki nokkurs staðar ofanjarðar, þá komu GPS 
tækin að góðum notum þar sem punktur hafði verið tekinn um nóttina af 
bílnum en það þrengdi mikið leitarsvæðið. Þá voru Gufunes- og 
útvarpsstengur teknar af bílum og snjóflóðaleit hafinn og fannst bíllinn 
nokkuð fljótlega og var um einn meter niður á farangurskassann  en þá 
var bara eftir að ná honum upp. Teknar voru fram allar tiltækar skóflur 
og hafist handa við að moka og moka og moka og ekki leið nema einn 
og hálfur tími þar til búið var að spila bílinn upp úr  holunni  nokkuð 
dældaðan og rispaðan. Þá lá leiðin  nokkuð greið upp í Hrauneyjahótel  
þar sem  Þorrablótsferðinni lauk formlega og voru þátttakendur allir 
mjög ánægðir með þessa stærstu ferð félagsins til þessa ….. 

Hörður Birkisson 

Sumarstarfið  

Þá fer sumarstarfið að hefjast, og hér eru nokkrir punktar úr því            
23 til 25 júní, landgræðsluferð í Þórsmörk á vegum umhverfisnefndar             
21 til 23 júlí, sumarhátíð, nánar í næsta blaði.                                                   
18 til 20 ágúst, fjölskylduhátíð í Setrinu.                                                     
9 til 10 september, stikuferð í Setrið á vegum umhverfisnefndar.              
7 til 8 október. baggaferð á vegum umhverfisnefndar.                       
Vinnuferðir skálanefndar í Setrið verða síðan allmargar frá júlíbyrjun og 
fram á haustið. 



Merkurranann, þar sem margar hendur vinna létt verk! Stefnt er á að 
börn og fullorðnir eigi góða stund saman, og um kvöldið verður 
sameiginleg máltíð í boði klúbbsins.  
 
Vegna undirbúnings og innkaupa þurfa menn að skrá sig í ferðina.  
Hægt verður að skrá sig í ferðina á félagsfundi 5. júní, með því að 
senda tölvupóst á eik@klaki.net eða með því að hringja í einhvern 
umhverfisnefndarmanna: 
 
                                     Heimasími     Vinnusími 
Bessi Aðalsteinsson    557 7014       525 4438 
Einar Kjartansson        588 6407       569 4211 
Magnús Guðmundsson 557 1215     560 0600 
Ómar Sigurðsson         554 5438       425 7379 
Þrándur Arnþórsson    587 3919       563 3219  
  
PS: Hljóðfæraleikarar, takið trommurnar, gítarana og hörpurnar með í 
Mörkina. 
                                                                          Umhverfisnefnd. 

Auglýsingar 
Til sölu 

Nissan Patrol árg. 1987, 3,3 dísel, 
túrbína og intercooler, breyttur 
fyrir 44", loftlæstur f. og a. loftpúðar 
aftan, gormar framan, GPS, 
geislaspilari, kastarar allan 
hringinn, leitarljós, spil brúsagrind 
o.fl. o.fl. Sérstaklega gott og vel 
með farið eintak. S. 561 8554 og 
862 3223. Sjá mynd á heimasíðu 
f4x4 undir Patrol eldri en 1989. 

Landgræðsluferð í 
Þórsmörk 
 
Helgina 24. til 25. júní verður farin 
hin árlega landgræðsluferð 4x4 í 
Þórsmörk. Tjaldað verður innan 
við Bása (tjaldsvæði frátekin). Um 
eitt leitið á laugardag hittist 
hópurinn við Álfakirkjuna á móts 
við Langadal. Áburði verður síðan 
dreift og birkiplöntum sáð í 

 Nú mæta allir 

Fjör í Skagafirði 
Föstudaginn 9. Júní verður Skagafjarðardeild með húllum-hæ í Ólafshúsi.  Þar 
verður boðið upp á bjór og pizzur á mjög góðu verði, einnig verða spilaðar 
nokkrar videóspólur.  Mætum öll 


