
Setrið 
Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4                                       Pósthólf 8948 128 Reykjavík 
 

3. tbl. 12. árg.                                         Ágúst 2000     Ábm. Kristján Kolbeinsson 

Fjölskylduhátíðin í 
Setrinu verður haldin  
18. til 20 ágúst  



Næstu fundir 
Reykjavík:  Sumarfí. 
                   Fundarefni:    
Suðurnesjadeild:  Sumarfrí 
                   Fundarefni:   
Vesturlandsdeild:  Sumarfrí 
                   Fundarefni: 
Vestfjarðadeild:  Sumarfrí 
                   Fundarefni:   . 
Húnvetningadeild:  Sumarfrí 
                   Fundarefni:  
Skagafjarðardeild:  Sumarfrí 
                   Fundarefni:    
Eyjafjarðardeild:  Sumarfrí 
                   Fundarefni:  .  
Húsavíkurdeild:  Sumarfrí 
                   Fundarefni:   
Suðurlandsdeild:  Sumarfrí 
                   Fundarefni:    

  Ritnefnd 
Tölvupóstfang ritnefndar:  ritnefnd@f4x4.is 

Fax ritnefndar 872 1454  
Kristján Kolbeinsson hs: 553 7995, tölvupóstur skuri@mmedia.is 

Ásgeir Kristinsson hs. 567 0654. tölvupóstur geiri@if.is 
Örn Guðmundsson, hs. 554-4084 

Tölvupóstfang stjórnar:  stjorn@f4x4.is 
 Sími og myndsendir Ferðaklúbbsins 4x4:  568 4444 

Munið opna húsið á fimmtudagskvöldum að Mörkinni 6 kl. 20:30 
Heimasíða klúbbsins er  http://www.f4x4.is/ 

Umsjónarmaður félagsskrár er: 
Rögnvaldur Guðbrandsson, tölvupóstur:  felagatal@f4x4.is 



Fjölskylduhátíð í Setrinu 
Og þá er komið að fjölskylduhátíðinni í Setrinu, en ákveðið 
hefur verið að sameina leik og starf í þessari ferð. 

Föstudagur 18 ágúst 2000:                                                   
      Brottför frá Select kl. 19,00 

Laugardagur 19. ágúst 2000:                                                
      Vinna í Setrinu (eitthvað lítið og létt).                            
      Stika leið í Kerlingafjöll.                                                
      Leikir fyrir börn á öllum aldri.                                       
      Gönguferð um svæðið.                                                   
      Kaffi, kakó og vöfflur í boði klúbbsins.                         
      Klúbburinn verður með grillið og kolin á það, þú kemur 
      með matinn.                                                       
      Brenna og kvöldvaka með tilheyrandi 

Sunnudagur  20 ágúst 2000:                                                 
      Skálinn þrifinn.                                                              
      Brottför klukkan 13,00.                                                  
      Ekið niður Klakk og leiðin stikuð. 

Skráning í síma 864-0984 Þórarinn. 

Fimmtudagskvöldið 17. ágúst verður spjallfundur í  
Mörkinni 6 um ferðina, einnig verður hægt að skrá sig þá. 

Ferð sem þessi er alveg tilvalin fyrir félaga sem eru að byrja 
að “jeppast”, eða vilja kynnast starfi klúbbsins og hinum 
frábæra félagsanda sem ávallt skapast þegar 
Ferðaklúbburinn 4x4  stendur fyrir ferðum.  Og svo 
væntum við þess auðvitað að eldri félagar mæti líka vel . 

                                           Starfshópur um fjölskylduferð 

 



Auglýsingar 

Nú fer undirbúningur undir vetrarstarfið að hefjast hjá flestum deildum 
og nefndum, meðal annars mun nú Setrið taka upp á því að birtast fyrir 
mánaðrmót (eins og er víst ætlast til).    

Lokahönd verður því lögð á næsta Setur helgina 26—27 ágúst, það er 
þess vegna mikilvægt að stjórnir hinna ýmsu deilda komi upplýsingum 
um fundarstaði og fundartíma í september, til okkar fyrir þann tíma, 
einnig allt annað efni sem þær óska eftir að fá birt í september blaðinu. 

Á sama hátt er nauðsynlegt fyrir nefndir sem vilja koma skilaboðum um  
vinnuferðir og aðrar uppákomur á vegum nefnda, að senda þær sem 
allra fyrst og ekki síðar en 25. ágúst. 

Að venju eru allar greinar, bæði ferðasögur og annað, vel þegnar af 
okkur hérna í ritnefndinni.                                                                      
                                                                                                Ritnefnd 

Nýtt starfsár að hefjast 

Sól í Húsafelli 

4 stk. Mikey Thomson 33” 
dekk, ónotuð. Verð 50,000,-
eða skipti á notuðum          
35” eða 38”.                    
Beggi sími 896-0310  
isafold@simnet.is 

2 bungu hedd á Chevrolet, 
mjög góð á “Alvöru” jeppa. 

Upplýsingar í 695-2221        
                                Bergur 

Enn á ný sannast að á Íslandi á maður aldrei að láta veður stjórna 
ferðum sínum, þrátt fyrir svæsna bölsýni veðurfræðinga fengu þær fáu 
hugrökku sálir, sem lögðu leið sína á sumarhátíð Ferðaklúbbsins 4x4 í 
Húsafelli aldeilis meiri háttar veður, þó að rigndi og blési allt í kring. 

Gaman væri fyrir okkur kjarkleysingjana, sem létum Magga og Co á 
Veðurstofunni halda okkur heima eða senda norður og austur, að fá 
nánari fréttir frá hátíðarhöldurum til birtingar í næsta tölublaði.            
                                                                                                Ásgeir 

Til sölu Til sölu 


