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Félagsfundir 
Reykjavík:  Mánudaginn 4. september á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00. 
                   Fundarefni:  Innanfélagsmál, yfirlit yfir sumarstarfið og kynnig á því sem      
                                                            stendur fyrir dyrum nú á haustmánuðum. 
                                         Aldamótaferðin,  samantekt á framkvæmd og umræður. 
                                         Staða skráningu slóða á hálendinu og væntanleg kortagerð. 
                                         Myndasýning úr aldamótaferð eftir kaffi 
Suðurnesjadeild:  
                   Fundarefni:   
Vesturlandsdeild:  Mánudaginn 11. September, opið hús í Jónsbúð, kl. 20,30. 
                   Fundarefni:    Myndasýnig og frásagnir úr aldamótaferð 
                                         Haustferði í Landmannalaugar 6-9 okt., áríðandi að skrá sig á  
                                         fundinum. 
                                         Önnur mál 
                                         Heitt á könnunni. 
Vestfjarðadeild:   
                   Fundarefni:   
Húnvetningadeild:  Fimmtudaginn 14. september í HSSB húsinu, kl. 20:30. 
                   Fundarefni: Vetrarstarfið 
Skagafjarðardeild:  Þriðjudaginn 5. september, kl. 20:00 í kaffistofu Mjólkursamlagsins. 
                   Fundarefni:  Vetrarstarfið 
                                         Önnur mál 
Eyjafjarðardeild:  þriðjud. 5. sept. kl. 20:00, í Lundi, húsi björgunarsv. Súlna, Viðjulundi 1. 
                   Fundarefni:  Vinnuferði í Réttart0rfu 15-17 september. 
                                          Dagskrá komandi vetrar rædd 
                                          Bjórkvöld 8. sept nánar kynnt á fundinum. 
Húsavíkurdeild:  Fundir eru fyrsta og þriðja sunnudag hvers mánaðar í Höfða kl. 20:00. 
                   Fundarefni:   
Suðurlandsdeild:  Föstudagurinn 22. september kl. 20:30, í sal Karlakórs Selfoss  
                                                                                                     við Eyrarveg. 
                   Fundarefni:  Almennt spjall um vetrarstarfið 
                                         Hugmyndir um fundarefni í vetur vel þegnar 
                                         “Léttar” veitingar á kostnaðarverði. 

  Ritnefnd 
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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 



 



Fín gleði hjá fáum... 

 

Sumarhátíðin í Húsafelli tókst í alla staði vel, ef frá er talin nokkur fólksfæð 
sem skyggði nokkuð á gleði aðstandenda. Veður var með afbrigðum gott eftir 
að Ingvi "kvað niður Kára" á föstudagskvöldinu, en hinn síðarnefndi hafði þá 
blásið nokkuð hressilega um skeið. Ekki rigndi dropa alla helgina og olli það 
þátttakendum nokkurri furðu, þar sem Veðurstofan hafði spáð mikilli úrkomu 
meira og minna alla helgina. Reyndar rigndi allt um kring, en ekkert á 
hátíðargesti                                                                                                      

Illa gekk að fá fólk til að trúa hve veðrið var gott á hátíðinni og þrátt fyrir 
nokkur símtöl og auglýsingu í útvarpi komu ekki nema 15 áhafnir á staðinn, 
samtals u.þ.b. 40 manns.  

Hátíðin hófst á föstudagskvöldinu með því að þeir hörðustu mættu á staðinn, 
slógu upp búðum, sögðu nokkrar sögur og drifu sig svo snemma í háttinn til 
að vera klárir í slaginn á laugardeginum. Ræst var með Lýsi í hverju tjaldi og 
bílív it or not, sopinn var góður slurkur í hverju einasta tjaldi !! 

Fljótlega var lagt af stað í skoðunarferð með skeleggri leiðsögn. Haldið var 
norðurfyrir Strút og gengið í svonefnt Draugagil, en þar ku hafa verið komið 
fyrir um 300 draugum fyrr á öldum, eftir að búið var að vinna á þeim. Síðan 
var gengið í íshellirinn í Surtshelli og var það frækin ganga við erfiðar 
aðstæður. 

Þegar komið var til baka var farið í leiki, m.a. kýló, brennó, teygjó, sippó, snú 
snú, boðhlaup, tunnuhlaup, fótbolta o.fl. o.fl. Börnin fengu verðlaun fyrir 
frammistöðuna og boðið var uppá lýsi. Eftir leikina fóru allir í sund og síðan 
var grillað. Ekki þurfti að kveikja upp í nema 1/3 af grillinu fyrir þá sem 
mættir voru. 

Eftir að allir voru orðnir saddir var farið á kvöldvökuna, sem var sameiginleg 
á öllu svæðinu. Ferðaklúbburinn lagði til trukk sem Flytjandi hf. hafði lánað 
og var hann notaður sem svið. Það er skemmst frá því að segja að svo mikil 
var stemmningin á kvöldvökunni að henni lauk ekki fyrr en um miðnættið, 
þrátt fyrir að henni hefði átt að ljúka um kl. 23.00. Þar sem allir 
happdrættisvinningarnir voru í trukkum var ekki hægt að hefja dráttinn fyrr en 
um kl . 00.30. 

Það er skemmst frá því að segja að vinningarnir í ár voru óvenjuglæsilegir og 

 Sumarhátíðn í Húsafelli 



ekki skemmdi að þar sem svo fáir voru mættir þá komu tveir vinningar í hlut 
hverrar áhafnar!! Einar Sól stóð sig að vanda með stakri prýði í drættinum og 
stjórnaði af list. Eftir Happdrættið var svo sungið og trallað við gítarspil langt 
fram á nótt.  

Á sunnudeginum var glampandi sól og 20 stiga hiti. Hátíðargestir stunduðu 
flestir sólböð og letilíf fram eftir degi og fæstir fóru af stað heim á leið fyrr en 
undir kvöld, ýmist um Kaldadal og Uxahryggi eða um þjóðveg 1  

Aðalstyrktaraðilar Sumarhátíðarinnar að þessu sinni voru ESSO, Flytjandi hf. 
og Arctic Trucks, auk þess sem fjöldi fyrirtækja og velunnara gáfu 
happdrættisvinninga. Færum við þeim öllum bestu þakkir fyrir stuðninginn. 
 
Það var mál manna að vel hefði tekist til með Sumarhátíðina þrátt fyrir að þar 
væri fámennt,  enda óvenju góðmennt að þessu sinni.  
 

BÞV 



Réttartorfa 
Skálinn: lýsing á húsinu og búnaði þess  

 

Skálinn er reistur á þykkri jarðvegstorfu, sem nefnist Réttartorfa. Nafnið 
kemur til af því að á henni var rétt, þar sem Mývetningar og Bárðdælir 
drógu fé sitt sundur. Mótar enn fyrir veggjum réttarinnar. Sunnar lækkar 
torfan og verður sléttari. Þar reistu Bárðdælir gagnamannahús 1976. Á 
húsið var sett útskorið skilti með nafninu Réttarkot, en bændur á næsta 
bæ vilja ekki kannast við það nafn á húsinu og telja það mistök þess er 
skar.                                                            

Eyjafjarðardeild 4x4 samdi við Bárðdæli um að klúbburinn reisti þar 
nýjan skála, sem gagnamenn hefðu til afnota, en klúbburinn ætti. Húsið 
var gert fokhelt á einni helgi 15.-17.júlí 1994 og síðan hefur verið unnið 
við það alltaf öðru hvoru og er það nú að verða nær fullbúið.         

Skálinn er A-hús, um 60 fermetrar að grunnfleti. Niðri er forstofa, eldhús 
og salur. Uppi er svefnloft.  Í skálanum eru nú 36 dýnur og eru þær vel 
breiðar. Leggja má 15 dýnur á svefnloftið en vel geta verið um 20 
manns á þeim, sé þörf á að þjappa.  Í eldhúsi er steinolíukabyssa og er 
hún tengd við miðstöðvarofn í endanum á salnum og þurrkgrind í 
forstofu. Einnig er þar tveggja hólfa gaseldavél , vaskur og borð-
búnaður fyrir 24.  Raflýsing er með sólarraflöðu.  Í salnum eru núna 5 
borð og sæti fyrir 20 manns. Einnig eru tvö tvíbreið rúmstæði, hornsófi 
og gasofn.                                                                                                

Á sumrin er hægt að fá hreint vatn úr vatnsleiðslu í hvamminum austan 
við húsið, en á vetrum fer hún á kaf í snjó.                                              

Uppi á torfunni, skammt frá skálanum, er snyrtihús með þurrsalerni.  

 

                                                    Af heimasíðu Eyjafjarðardeildar 

Fyrsti fundur Suðurlandsdeildar verður haldinn föstudagskvöldið 22. 
september kl. 20:30, í sal Karlakórs Selfoss við Eyrarveg. Almennt spjall um 
vetrarstarfið. Hugmyndir um fundarefni í vetur eru vel þegnar. "Léttar" 
veitingar á kostnaðarverði.  
Mætum öll með góða skapið, 
stjórn Suðurlandsdeildar. 



Vesturlandsdeild 
Sumarhátíð Vesturlandsdeildar  árið 2000. 

 
       Sumarhátíð Vesturlandsdeildar var haldin á Kirkjubæjarklaustri 
helgina 28.-30. júlí sl.  Eins og vera bar, tókst hún í alla staði mjög vel. 
Fólk fór að hópast á svæðið strax á fimmtudeginum þó ekki ætti að 
mæta fyrr en á föstudegi. Fánar félagsins og deildarinnar voru dregnir 
að “húni”, og vöktu greinilega athygli annarra tjaldstæðisgesta.  Alls 
mættu tæplega 140 manns á 42 bílum.  Sumir komu sem gestir og voru 
svo innlimaðir í deildina áður en helgin var úti, aðrir sluppu, en horfa 
sjálfsagt löngunaraugum til okkar.                                      
 
       Föstudagurinn leið við leik og afslöppun á meðan fólk var að koma 
sér á svæðið og helga sér pláss. Sumir fóru í ökuferðir og fóru t.d. að 
skoða Fjaðrárgljúfur. Um kvöldið var svo dreift dagskrá og allir fengu 
derhúfur merktar deildinni.   
 
       Laugardagurinn var tekinn snemma.  Þeir sem voru á fólksbílum 
tróðu sér í jeppana hjá félögunum og svo var haldið af stað inn í Laka.  
28 bílar liðuðust í halarófu inn á hálendið í dýrindis veðri.  Fyrst var áð 
við leitarmannaskála rétt fyrir ofan byggðina og síðan var Fagrifoss 
skoðaður.  Þegar haldið var af stað aftur voru menn ekki  alveg vissir 
hvert skyldi halda því vegurinn virtist liggja í tvær áttir.  Önnur leiðin var 
valin og varð það til þess að sumir fóru í hringakstur yfir ána.  Höfðu 
sumir á orði að þetta hefði verið gert til að safna “sullum” fyrir börnin.  
(Börnin hafa gaman af sullinu þegar farið er yfir vatn, og telja vatnsföllin 
sama hversu lítilfjörleg þau eru.)  Eftir þessa hringavitleysu var svo 
haldið áfram innúr.  Þegar komið var innundir Laka, var farið að skima 
um eftir hentugum stað til að grilla á.  Hann fannst í hraunjaðrinum, 
hugguleg hola, “kokkholan”, og þar var grillað og hitað ofan í 
mannskapinn, pylsur og hamborgarar í boði deildarinnar.  Að máltíðinni 
lokinni var haldið áfram upp að Laka.  Göngufráustu félagarnir gengu á 
Laka, aðrir héldu áfram og óku upp á næsta fell til að njóta þess útsýnis 
sem þaðan var að hafa.  Síðan héldu flestir áfram og óku hring í 
hrauninu meðfram Lakagígum.  Komið var við hjá Tjarnargíg og hann 
skoðaður, einstaklega skemmtileg náttúrusmíð.  Þetta svæði býður upp 
á margar einstaklega skemmtilegar gönguleiðir, og sannast það þarna, 
að þó gaman sé að fara um landið sitt á vel búnum fjallabílum, þá getur 
stundum þurft að standa upp og hreyfa sig til að njóta þess enn betur.  
Þegar komið var að Blágili var hringnum lokað og ekin sama leið til 



baka.  Þegar þar var komið voru menn farnir að ókyrrast og fóru að sjást 
tilraunir til framúraksturs á ólíklegustu stöðum, m.a. á vöðum yfir 
smásprænur.  Voru það einkum bræður tveir sem voru að glettast hvor 
við annan.  Stóri “litli” bróðir var ekki á því að hleypa “litla” stóra bróður 
fram úr sér, enda þekktur fyrir allt annað en líkfylgdarakstur.  Þegar fólk 
var búið að klára allt heita vatnið á Kirkjubæjarklaustri með óhóflegum 
sturtuferðum, og úða í sig alls kyns grillmat og kræsingum var því 
smalað saman út á mitt tjaldsvæði og því att saman í allskyns hlaup og 
vitleysu undir harðri stjórn skemmtinefndar.  Undirrituð reyndi að vísu að 
láta lítið fyrir sér fara, enda lítið fyrir að skemmta öðrum með eigin 
álappagangi.  Einnig tók fólk upp á því að hefja upp raust sína og syngja 
sérsaminn óð til einnar félagskonu, sem var svo (ó)heppin að eiga 
fertugsafmæli þennan dag.   Einnig var hún sjálfskipuð í að skemmta 
félögum sínum með því að “rifja upp” eins árs afmælisdag sinn, og kom 
þá í ljós að snemma koma fram einkenni sem fylgja fólki alla tíð.  Ég hef 
reyndar ekki séð mikið af henni síðan þá, en vona samt að þetta hafi 
ekki riðið henni að fullu, komin á þennan aldur.  Fólk skemmti sér og 
öðru fólki á nærliggjandi grasflötum með söng og hljóðfæraslætti fram 
eftir kvöldi.  Flestir héldu svo til síns heima á sunnudegi eftir vel 
heppnaða helgi, aðrir héldu í meira flakk um landið.   
                                                                          #1330 

Úr “Jeppar á fjöllum” 

Kyntákn og stöðutákn 

Til eru þeir sérfræðingar um mannlegt eðli sem halda því fram að allir 
menn séu með jeppadellu, ef ekki meðvitað, þá ómeðvitað.  Víst er að 
ekki þarf að aka lengi um á verklegum jeppa til þess að átta sig á því að 
á rauðu ljósi líta menn á öllum aldri aðdáunaraugum á gripinn, sumir rétt 
sem snöggvast – eins og þeir séu að stelast – aðrir gleyma sér og taka 
ekki eftir græna ljósinu þegar það birtist. 

Menn – í merkingunni karlmenn.  Jeppabakterían ræðst einkum á þá.  
Því jeppar eru ekki einungis nytsamlegir.  Þeir eru líka kyntákn og 
stöðutákn.  Þeir lýsa af karlmennsku eða auðsæld, nema hvorttveggja 
sé.  Í þeim efnum eru til jeppar fyrir hvers manns smekk og þarfir.  Þeir 
sem kosta milljónir og renna spegilfægðir eftir skraufþurru malbikinu 
meðan eigendurnir bíða eftir vetrinum og hins vegar þeir sem áttu sitt  
fegursta blómaskeið á fimmta og sjötta áratugnum, en skúffan orðin 
skökk, grindin sigin um miðjuna og það syngur í gírkassanum.          
Jepparnir eru alls staðar.  Stórir og smáir, gamlir og nýir, háir og lágir.  



Og þegar ófærðin loksins kemur spretta þeir fram líkt og óperukór sem 
hefur falið sig bak við leiktjöldin. 

Ófærðin er yndisleg 

Ófærðin er auðvitað blómatíð jeppakalla – janúarkvöld, él, en bjart á 
milli.  Kaðlinum er sveiflað útí hvern þann skafl þar sem bíll situr fastur, 
kannski er þar hjartveikur maður sem má alls ekki fara út að ýta  - og 
frúin í rusli – eða einhver asninn á sumardekkjum.  Og þegar eiliíur 
landsynningurinn leggst yfir með rigningu er ekkert við að vera nema 
aka um auðar götur og láta sig dreyma um þriggja tommu hækkun á 
grind og grófmunstraðri dekk og allt það.  Draumarnir eru ókeypis en 
kosta að vísu sitt eigi þeir að verða að veruleika. 

Þetta er spurningin um fjallið og Múhameð; láti ófærðin bíða eftir sér má 
reyna að leita hana uppi.  Því eru á meðal okkar þrautseigir jeppakallar 
sem við fréttum af á fullri ferð í djúpum lausasnjó uppi á jökli, með alla 
athyglina á staðsetningartækjunum, ellegar þeir sem dettur í hug á   
sunnudagsmorgni á jólaföstu að skreppa inn á Hveravelli, veður og færð 
skiptir ekki máli.  Erum við ekki ansi margir sem vildum gjarnan vera í 
sporum þeirra – eða hjólförum? 

Það þarf reyndar ekki svona langt.  Hugsum okkur hana Gunnu gömlu í 
Breiðholtinu, sem getur ekki að því gert að hún á stórafmæli í janúar og 
það er búið að baka sjö stríðstertur og panta tvöhundruð snittur, en fyrr 
en varir skellur á landsynningshvellur með blindhríð og allt verður ófært; 
strætó þversum í Þönglabakka, útvarpsþulurinn grátbiður Reykvíkinga 
að halda sig innan dyra og Hjálparsveit skáta bjargar fermingarstúlku, 
sem hefur bundið trefilinn sinn utanum ljósastaur og hangir í honum – 
lárétt. 

En hver bjargar afmælisveislunni?  Nema Siggi í kjallaranum sem á rosa 
jeppa á 38 tommu dekkjum með læstu drifi að aftan og framan, spili, tal-
stöð, síma og ljóskösturum sem lýsa upp Ártúnsbrekkuna frá Háaleitis-
brautinni og er búinn að bíða í allan vetur eftir ófærð.  Og kemst nú al-
deilis í feitt, sækir alla afmælisgestina, sem klára snitturnar og fara langt 
með terturnar og fylgjast spenntir með útvarpinu og veðrinu allt kvöldið 
og svo skilar hann öllum til síns heima, þeim síðustu klukkan að ganga 
fimm um morguninn og er búinn að aka tvöhundruðogfimmtíu kílómetra 
í lága drifinu í brjáluðu veðri og bullandi ófærð – og er kófsveittur og al-
sæll.        

                      Úr bókinn “Jeppar á fjöllum”.  Birt með leyfi útgefanda 



Töluvert verður um að vera í Setrinu nú á haustdögum bæði í 
vinnuferðum og einnig eru aðrar bókanir í skálann. 

8—10 september                                                                                   
       Vinnu– og stikuferð í samvinnu við Umhverfisnefnd. 

30 sept.—1 október                                                                               
       Skálinn er bókaður að stærstum hluta af  Toyota—Arctic Trucks. 

6—8 október                                                                                          
       Vinnuferð. 

13—15 október                                                                                      
       Skálinn er bókaður að stærstum hluta fyrir haustferð 
       Suðurnesjadeildar. 

20—22 október                                                                                      
       Áætlað er að halda Landsfundinn þessa helgi í Setrinu og í þessu 
       undantekningartilfelli er skálinn fullbókaður. 

10—12 nóvember                                                                                  
       Heimboð í Setrið.  Dagskrá á vegum Skálanefndar þar sem margt 
       verður sér  til gamans gert.  Betur auglýst síðar. 

Þar sem það er stefna skálanefndar að loka skálanum aldrei fyrir hinum 
almenna félagsmanni, er skálinn ekki fullbókaður fyrir neina, nema í því 
eina undantekningartilfelli sem Landsfundurinn er. 

                                                                          Skálanefnd. 

 

 

Í framtíðinni mun Ritnefnd óska eftir sambærilegri bókunar-dagskrá frá 
Skálanefnd, það léttir mönnum skipulagningu eigin ferða og þeir geta 
fremur stýrt sínum ferðum inn á þær helgar sem minna eru bókaðar, 
það getur líka ýtt undir að menn bóki Setrið frekar með nokkrum 
fyrrivara.  Vonumst við til að þetta, mælist vel fyrir. 

                                                                          Ritnefnd 

Frá skálanefnd 



Stikuferð 8. - 10. september 
 
Umhverfisnefnd hyggst í samvinnu við skálanefnd standa að 
sameiginlegri stikuferð aðra helgi í september. Stikaðar verða leiðirnar 
frá Kerlingarfjöllum í Setur og Klakksleið frá Setri. 
Nánara skipulag verður kynnt á félagsfundi 4. september. 
 
F.h. Umhverfisnefndar 4x4 
Þrándur Arnþórsson 
 

Stikuferð 

Slúður 

Lítill fugl hvíslaði því í eyra blaðamanns Setursins að árshátíðin verði 
haldin 14. október í ár og er rétt að menn og konur taki þennan dag frá, 
því hver vill svo sem missa af árshátíð hjá 4x4. 

Einnig mun standa til að hafa Landsfundinn í Setrinu þann 21. okt. 

Að sjálfsögðu eru þetta óstaðfestar sögusagnir og slúður, en sjaldan 
lýgur almannarómur 

                                                                          Frétastjóri 

Fjölskylduferð í Setrið 

Það munu hafa farið um þrettán bílar í Fjölskylduferðina í Setrið helgina 
19—20 ágúst. 

Þar var unað við leiki og létt störf í góðu yfirlæti, og mun ferðin hafa 
tekist afbragðs vel. 

Nánari frásögn af ferðinni verður að bíða næsta tölublaðs Setursins. 

                                                                  Ritnefnd 



Auglýsingar 
TIL SÖLU: 

Til sölu Wagoneer 74 model með 
360 vél og 400 skiptingu 
Upplýsingar í símum 
861-6442 eða 557-4404 

TIL SÖLU: 

P205/75 R15 dekk og felgur undan 
Chevrolet S-10 til sölu. 
Einnig framhásing undan 
Lapplander. 
Á sama stað má fá SAAB 90 árgerð 
85 fyrir lítið. 
Upplýsingar í s: 567-6272 og 
866-0692 
                        Hjörtur 

Til sölu 4 stk. felgur 8x15, 6 gata 
fyrir Wagoneer 74. 
Verð pr. stk. 2.000,- 
Upplýsingar í símum 
861-6442 eða 557-4404 

Í nýjasta hefti (sept.) bandaríska bílablaðsins Four Wheeler er enn á ný 
grein um Ísland, en blaðamenn blaðsins hafa greinilega komið hingað 
skömmu eftir Heklugosið nú í vetur, fóru þeir ásamt starfsliði Arctic 
Trucks í Landmannalaugar.  Greinilega hafa þeir gert góða ferð í svarta 
bil, ís– og öskukrapa og skemmt sér hið besta og er greinin ágæt, bæði 
texti og myndir. 

Blaða– og þáttagerðamenn Four Wheeler hafa löngum verið iðnir við 
kolann að segja frá Íslandi, er þess skemmst að minnast að síðastliðið 
haust komu þættir í tveimur tölublöðum, en þá höfðu hér viðdvöl Gary 
og Monica Wescott  úr “The Turtle Expedition”. 

Ekki eru heldur mörg ár síðan ritstjóri Four Wheeler fór með Benna, Jóni 
og félögum í frægan túr á “Hnjúkinn” en í framhaldi þeirrar greinar birtust 
einnig margar stakar greinar um ýmsa öfluga og sérstaka íslenska 
fjallafáka. 

                                                                                         Ásgeir 

Four Wheeler 


