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Meðal efnis: 

Nýtt félagatal 

Árshátíðin. 

VHF-pistill Edda. 

og fleira 



Félagsfundir 
Reykjavík:  Mánudaginn 2. október á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00. 
                  Fundarefni: Innanfélagsmál 
                                       Guðjón Magnússon og Arnar Arnalds frá Landgræsðlunni 
                                       koma með erindi. 
                                       Kynnig frá Artic Trucks 
                                       Myndasýning                     
Suðurnesjadeild:  Miðvikudaginn 4. okt. í Iðnsveinafélagssalnum, kl. 20,30. 
                  Fundarefni:  Skráning og kynning á haustferð, sem farin verður í Setur 7 og 
                                        8. okt. 
                                        Myndasýning úr aldamótaferð. 
Vesturlandsdeild:  Mánudaginn 9. október, opið hús í Jónsbúð kl. 20.30.                      
                  Funduarefni:  Slædsmyndasýning úr síðustu páskaferð 
                                        Heitt á könnunni. 
Vestfjarðadeild:   
                  Fundarefni:   
Húnvetningadeild:  Fimmtudaginn 12. október í HSSB húsinu, kl. 20:30. 
                  Fundarefni:  
Skagafjarðardeild:  Þriðjudaginn 3. október, kl. 20:00 í kaffistofu Mjólkursamlagsins. 
                  Fundarefni:   
Eyjafjarðardeild:  Þriðjud. 3. okt. kl. 20:00, í Lundi, húsi björgunarsv. Súlna, Viðjulundi 1. 
                  Fundarefni:  Landsfundurinn 
                                        GPS námskeið kynnt 
                                        Ýms mál 
Húsavíkurdeild:  Fundir eru fyrsta og þriðja sunnudag hvers mánaðar í Höfða kl. 20:00. 
                  Fundarefni:   
Suðurlandsdeild:  Föstudaginn 20. okt. kl. 20:30, í sal Karlakósr Selfoss v/Eyrarveg 
                  Fundarefni:   
 
 

  Ritnefnd 
Tölvupóstfang ritnefndar:  ritnefnd@f4x4.is 

Fax ritnefndar 872 1454 
Kristján Kolbeinsson, hs. 553 7995, tölvupóstur  skúri@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 





Tölvupóstur í tómu tjóni 

Ritnefnd er búin að vera án nokkurs sambands við tölvu-domain klúbbsins, 
þó greinar og auglýsingar séu sendar í póstfang okkar hjá klúbbnum þá 
skilar það sér ekki.  Undirritaður er búinn að gera ítrekaðar tilraunir til að fá 
þetta leiðrétt en ekkert gerist, innsendur póstur gufar upp og finnst ekki.  
Þetta er mjög bagalegt, því alltaf vantar efni, og svo er mjög leiðinlegt þegar 
menn taka sig til og semja greinar, að þá er eins og við í ritnefnd viljum ekki 
birta þær.  Á meðan þetta ástand varir viljum við beina því til félaga að 
senda allan póst á geiri@if.is eða skúri@mmedia.is. 

Við biðjum þá sem sent hafa okkur greinar á síðustu mánuðum að senda þær 
aftur, ef þeir eiga þær enn.  Einnig biðjumst við velvirðingar á því að hafa 
ekki getað birt þær á réttum tíma. 

Einnig hefur orðið vart við einhverjar truflanir  á felagatal@f4x4.is, þannig 
að réttast er að nota einkapóstfangið hans Rögga  roggi@simnet.is. 

                                                                       Ásgeir 



 

 

 

                          Árshátíð 2000Árshátíð 2000  
                                   21. október 
Þetta  hefst allt                         

kl. 18,00 þegar               býður til fagnaðar að Laugavegi 174. 

 Hekla hf, mun síðan ferja okkur öll yfir í Lionsheimilið Lund, 
Auðbrekku 25-27 (sama stað og síðast). 

 

Freyðivínsfordrykkur 

Matseðill 

Rjómalöguð kjörsveppasúpa bætt með sherrí                                       
Heilsteikt lambalæri með piparsósu                                                 

Bláberjaostakaka með berjasósu 

Happdrætti  

Aðalvinningur er farseðill fyri tvo til Evrópu í boði SV—veitinga 

Hljómsveitin KOS leikur fyrir dansi fram eftir nóttu         
(sömu strákarnir og síðast) 

Verð miða aðeins kr.  

2.500,002.500,00  
 

Þátttökulisti liggur frammi í Mörkinni og á mánudagsfundinum 

                                                                       Einar Sólonsson              
                                                                       Páll Halldórsson 



Stikuferð í Setrið 8. 10. september 2000 
 
Einn af föstum liðum í starfi umhverfisnefndar er stikuferð þar sem hresst er 
upp á stikur, þær þéttar eða þá að merktar eru leiðir sem hingað til hafa verið 
ómerktar. 
 
Að kvöldi föstudagsins 8. sept. var lagt í eina slíka á þremur bílum tveggja 
núverandi lima umhverfisnefndar og eins fyrrverandi. Von var á fleira fólki 
daginn eftir. Hvasst var á leiðinni og kominn skafrenningur þegar nálgaðist 
Kerlingarfjöll. Nokkuð blint á köflum 
austan þeirra. 
 
Að morgni var skipt liði, annar hópurinn hóf vinnu frá Setrinu við þéttingu og 
lagfæringar en hinn hóf vinnu í Kerlingarfjöllum þar sem byrjað var á að koma 
fyrir vegpresti einum miklum og fögrum þar sem slóðin áleiðis í Setrið byrjar. 
Reyndist harður jökulruðningur þar sem grafa þurfti fyrir prestinum en með 
ákveðnum reikningsaðferðum tókst þó að koma rörinu 1 m í jörð niður. 
 
Þegar prestsverki var að ljúka bættist í hópinn. Tveir bílar komu úr bænum og 
tók það fólk til óspilltra málanna við stikun áleiðis í Setur. Mættust hóparnir 
undir Loðmundi og taldist þá leiðin fullstikuð. Fegursta haustveður var og ekki 
var nýfallinn snjórinn á fjallstindum til skaða. 
 
Um kvöldið var grillveisla í boði skálanefndar en vinnuferð var hjá þeim þessa 
sömu helgi. 
 
Sunnudagurinn rann upp bjartur, fagur og hlýr, sannkallað tuttbuxnaveður. Nú 
var farin Klakksleið og hún stikuð í bak og fyrir. Þó var sleppt króknum norður 
að Klakki og farinn svokallaður 'styttingur' sem er á sléttum melum. Stikur voru 
reknar niður af miklum eldmóði þar til birgðir þraut, en um 100 stk. höfðu verið 
skilin eftir í Setrinu. Marka má dugnað leiðangursmanna af því hve lítið af 
stikunum stendur upp úr jörðu! 
 
Undirritaður ferlaði svo þessar leiðir svo sem honum bar skylda til. 
 
F.h. umhverfisnefndar 
Bessi Aðalsteinsson 
 

Og það var stikað. 



Nýtt félagatal! 
Hafin er vinna við útgáfu nýs félagatals.  Félagatalið kom síðast út haustið 
1997 og er stefnt að því að nýja útgáfan komi úr prentun um 20. október, form 
og útlit verður svipað og síðast..  Klúbbfélagar eru nú vel á annað þúsund og 
hefur fjölgað mjög á liðnum mánuðum og einnig hafa símanúmer, 
heimilisföng og bílaeign breyst hjá eldri félögum. Félagatalið verður seint 
villulaust og alls ekki nema menn láti vita af breytingum og leiðréttingum.  
Mikilvægt er að allar leiðréttingar og breytingar tilkynnist nú þegar.   

Hægt er að koma breytingunum á framfæri á ýmsan veg.,  Best er að fá þær 
beint á tölvuna,  

a) Nota umsóknareyðublaðið á heimasíðunni, setja inn allar upplýsingar 
eins og um nýskráningu væri að ræða en setja síðan í “Annað” 
félagsnúmer og að um leiðréttingu sé að ræða. 

b) Senda upplýsingar um breytingar á tölvupóst minn roggi@simnet.is. 

c) Koma með útfylllt eyðublaðið á síðu 9 í þessu blaði á mánudagsfundinn 
2. október eða á opið hús í Mörkinni á fimmtudagskvöldum 

d) Fylla út eyðublaðið, brjóta það á punktalínunni, hefta saman og setja í 
póst. 

Við ætlum að gefa mönnum vikufrest frá útkomu Setursins, svo nú er bara að 
drífa í þessu 

                                                                Röggi 

Helmingur þjóðarinnar hefur skipt um bíl 
síðustu þrjú árin, ert þú einn þeirra? 

Hvernig er með VHF-stöðina. 

Nú eða þá nýja GEMSANN. 

Höfum allt á hreinu, tilkynnum breytingar. 



Viltu gerast félagi? 
 

Ferðaklúbburinn 4x4. 
Umsókn eða breyting á skráningu í félagatal Ferðaklúbbsins 4x4. 
 
Skrifið með prentstöfum. 
 
Félagsnúmer 
 
Nafn:  
 
Heimilisfang:  
 
Póstnúmer:  
 
Staður:  
 
Heimasími:  
 
Deild:  
 
Tegund bifreiðar:                                                            
 
Árgerð:                        Skráningarnúmer:  
 
Kennitala:  
 
NMT:                           GSM:  
 
SSB Númer:  
 
Tölvupóstur:  
 
Starf:  
 
Nafn maka:  
 
Kennitala maka:  
 
GPS:  
 
VHF:  
 
CB:  
 
Spil: 
  
Annað: 



Er skráningin í lagi? 
 

Ferðaklúbburinn 4x4. 
Umsókn eða breyting á skráningu í félagatal Ferðaklúbbsins 4x4. 
 
Skrifið með prentstöfum. 
 
Félagsnúmer 
 
Nafn:  
 
Heimilisfang:  
 
Póstnúmer:  
 
Staður:  
 
Heimasími:  
 
Deild:  
 
Tegund bifreiðar:                                                            
 
Árgerð:                        Skráningarnúmer:  
 
Kennitala:  
 
NMT:                           GSM:  
 
SSB Númer:  
 
Tölvupóstur:  
 
Starf:  
 
Nafn maka:  
 
Kennitala maka:  
 
GPS:  



Ferðaklúbburinn 4x4 

Mörkin 6                               
Pósthólf 8948                              
128 Reykjavík 

Frímerki 

hér 



Fréttir af VHF-málum 
Þann 7. ágúst síðastliðinn, þ.e.a.s síðasta dag verslunarmannahelgarinnar, var 
ákveðin ferð á Bláfellstopp, með Sigga Harðar, til  athugunar á endurvarpa 
klúbbsins. 

Lagt var af stað frá Gullfossi um kl. 13:00, í blíðskapar veðri, og gekk ferðin 
mjög vel upp. Keyrt er meðfram gilinu að vestanverðu og sem leið liggur að 
toppnum. Í þetta sinn skildum við bílinn eftir, ca 200m frá toppnum og 
gengum restina. Eins og fyrr sagði þá var veðrið mjög gott og mikið útsýni. 
Þegar upp var komið var kl ca. 16:00. Fljótlega sáum við að mastrið hafði 
lagst niður um veturinn og skemmst. Ákveðið var að setja nýtt mastur. Við 
höfðum fengið leyfi frá Landsvirkjun til að nota þeirra festingar inni í 
skúrnum, til að setja okkar nýja mastur, sem við og gerðum. Einnig var 
ýmislegt annað gert til að bæta getu endurvarpans. Þessi vinna tók ekki mikið 
meira en 45 mínútur, en þegar við ætluðum að fara niður að bílnum var komin 
svarta þoka, fljótt skipast veður í lofti á Kili. Til að gera langa sögu stutta þá 
týndum við bílnum þarna í þokunni. Það tók okkur ca. 3 klst að finna hann 
aftur. Eftir það gekk á ýmsu að finna réttu leiðina niður af fjallinu því að 
móttakarinn fyrir GPS-tækið datt út og ekkert ”track” var til baka.  Við vorum 
ekki komnir til Reykjavíkur fyrr en undir miðnætti.  

En það er af endurvarpanum að segja að  hann virkar vel og náðum við af 
Bláfellinu og beint til Reykjavíkur. 

Meira hefur verið að gerast, varðandi VHF-málin, í september. Húsvíkingar, 
undir stjórn Inga, fél nr. 427 gerðu út leiðangur inn að Snæfelli til að sækja 
endurvarpann, sem var settur þar upp til bráðabirgða vegna Aldamótarferðar-
innar. Það er skemmst frá því að segja að þeir lentu í aftaka veðri við leitina 
að endurvarpanum, en þeim hafði verið gefin upp röng staðsetning í upphafi. 
Gengu þeir upp og niður Snæfellið í leit að endurvarpanum og fundu ekkert. 
Voru menn ekkert orðnir par hamingjusamir með þetta, eins og allir vita þá 
eru félagar í klúbbnum ekki vanir að ganga mikið ef hægt er að fara það á 
jeppa. Var þá farið í það að finna þann aðila sem setti tækið upp fyrr í vetur. 
Fannst hann að lokum eftir miklar símhringingar og kom þá í ljós að 
endurvarpinn var í ca. 2 km fjarlægð frá Snæfelli. Eftir þessar upplýsingar 
fannst hann flótt og birti þá yfir mannskapnum. Kom hópurinn ekki  heim til 
Húsavíkur fyrr en  um miðja nóttina. 

Í þessari sömu vikur smíðuðu síðan Húsvíkingar nýjan kassa undir 
endurvarpann, rafgeymana og sólarsellurnar. Gerðu þeir síðan út annan 
leiðangur til að koma honum fyrir á nýjum stað. Upphaflega var hugmyndin 
að setja endurvarpann upp á Skarphéðinstind í Kverkfjöllum en vegna ófærðar 
og mikilla sprungna var hætt við það í bili, en í staðinn var hann settur upp á 
Vaðöldu. Þessi endurvarpi er á rás 46 (endurvarpsrás). 



Af félagsfundi 4. sept. 
Á félagsfundi sem haldinn var á Hótel Loftleiðum þann  4. september, var farið 
yfir það helsta sem framundan er í félagsstarfinu í vetur.  Fyrst tíundaði  
formaður vor það sem merkilegt hefði gerst í sumar, svo sem fjölmenna ferð í 
Þórsmörk, heldur fámenna sumarhátíð (hvað eru menn eiginlega að hlusta á 
veðurspá ) og  svo fjölskylduhátíðina í Setrinu. 

Nú var komið að vetrarstarfinu, og  má þar nefna árshátíðina þann 15. okt. (ef 
húsnæði finnst).   Nýliðaferðina sem stefnt er að fyrstu helgina í desember og 
lýsti Þórarinn eftir félögum til að standa fyrir henni.   

Þá fékk Eddi að segja nokkur orð um VHF og minnir útbreiðsla endurvarpanna 
helst á skæðan vírus, einnig  kynnti Eddi nokkur námskeið sem halda á í vetur, 
GPS og kortalestur, hjálp í viðlögum og fl.  Í máli hans kom líka fram að halda 
á sýningu haustið 2001, allar ábendingar um fyrirkomulag þessarar væntanlegu 
sýningar eða nýjungar sem þar ætti að taka upp eru vel þegnar, svo og 
hjálpfúsar hendur við undirbúning. 

Friðrik og Oddur komu og ræddu um Aldamótaferðina 2000, drógu fram kosti 
og galla fyrirkomulagsins, og töldu fram nokkra þætti sem gera þyrfti öðruvísi 
næst, svo sem að kanna betur og samræma GPS punkta sem fara á eftir.  Töldu  

Ég vil nota þetta tækifæri og þakka þeim Húsvíkingum sem komu að þessu, 
óeigingjarna verki, mikið fyrir. 

Þá hefur Sigurður Harðarson hjá Radiostofu Sigga Harðar sett upp nýjan 
endurvarpa á Þrándarhlíðarfjalli, sem er upp af Skagafirði, og er á rás 46. 
Einnig var skipt út stöðinni á Hveravöllum og sett ný með öllum okkar rásum 
og meira til. Hveravellir nást mjög vel í gegnum Þrándarhlíðarfjall og Bláfell. Í 
Möðrudal og Grímsstöðum á Fjöllum voru settar upp stöðvar sem við getum 
kallað í.  

Samkvæmt ofantöldu ættu fjarskiptamál klúbbsins að vera í nokkuð góðum 
málum fyrir komandi ferðavetur. Nánari upplýsingar varðandi rásirnar okkar er 
hægt að nálgast á heimasíðu klúbbsins undir VHF. 

Það er von okkar, sem stöndum að þessum málum, að sem flestir félagar komi 
sér upp VHF-stöðvum svo að nýtni endurvarpanna verði sem allra best og að 
allir séu í sambandi. 

                                                                                Eddi, fél.nr 247. 

VHF framhald. 



þeir að hópafyrirkomulagið hefði gefist mjög vel, en töluðu einnig um að gera 
þyrfti hópmeðlimum enn ljósar að hver hópur ætti að vera sjálfbær í svona ferð, 
nokkuð hefði borið á því að menn héldu að undan– og eftirfarar væru þarna 
sem hjálparbílar og hefði stundum bara verið beðið eftir því að þeir kæmu, aftur 
á móti virtust menn ekki átta sig á því að þessir bílar voru einir á ferð og mikil 
brögð voru að því að keyrt var framhjá þeim í pittunum. Þeir voru sammála um 
að VHF stöðvarnar væru algjört “must”  í svona ferðum, allavega ein í hverjum 
hóp, einnig lögðu þeir mikla áherslu á að kröfur yrðu gerðar um eitt eða tvö spil 
í hverjum hóp, verði lagt í svona ævintýri aftur.  Var máli þeirra félaga vel 
tekið og virtust fundarmenn vera ánægðir með Aldamótaferðina í heild sinni og 
alveg tilbúnir í næstu ferð, þær óánægjuraddir sem heyrðust fyrst eftir ferðina 
virðast vera að hljóðna, skýrst hefur með tímanum hversvegna hlutirnir voru 
svona en ekki eins og menn höfðu kannski haldið áður en farið var af stað.  
Sýndu þeir Oddur og Friðrik myndir úr ferðinni.  Tóti formaður lofaði okkur 
seinna alvöru myndakvöldi úr ferðinni með hreyfimyndum  og öllu. 

Þá kom Bessi úr umhverfisnefndinni ásamt tveim mönnum frá kortagerð Máls 
og menningar og útskýrðu þeir út á hvað slóðasöfnun þeirra gengi.  Það sem þá 
vantar er að menn sem eru að ferðast láti GPS tækin sín ganga og safna “trakki” 
fyrir þá félaga.  Þetta ætti nú ekki að vera erfitt fyrir okkur, því ekki er verið að 
biðja um að fara sérstakar ferðir, aðeins safna þar sem við erum hvort sem er á 
ferðinni, og senda þeim upplýsingarnar, annað hvort á netinu eða á diski og 
virðast þeir geta unnið úr gögnum frá öllum kerfum. 

                                                                        Ásgeir 



Sæluhús Ferðafélagsins  

Sæluhús Ferðafélags Íslands eru ákjósanlegir áningarstaðir á ferðalagi um 
óbyggðir Íslands. Þau eru nú 37, þar af 20 í eigu deildanna á Norður- og Aus-
turlandi. Sæluhúsin eru opin allt árið og í stærstu húsunum er varsla yfir sumar-
mánuðina. Ferðafólk á vegum F. Í. og deilda þess gengur fyrir með gistingu svo 
og þeir sem hafa staðfesta gistipöntun. Nauðsynlegt er að panta gistingu fyrir-
fram til að tryggja gistipláss og forðast óþægindi. Skrifstofa Ferðafélagsins að 
Mörkinni 6, í Reykjavík (s. 568-2533) veitir nánari upplýsingar.  
Gistipöntun fyrir hópa yfir háannatíma verður að staðfesta með eins mánaðar 
fyrirvara, nema um annað hafi verið samið. Einstaklingar sem panta gistingu í 
gönguskálum og stærstu húsunum á þeim tíma þurfa að staðfesta gistingu með 
greiðslu gistigjalds fyrirfram. Þar gildir einnig eins mánaðar fyrirvari. 
Gistigjaldi er skipt í tvo flokka: Í húsunum við Álftavatn, í Breiðuvík, á 
Emstrum, í Herðubreiðarlindum, Hrafntinnuskeri, á Hveravöllum, í Hvítárnesi, 
Kverkfjöllum, Landmannalaugum, Laugafelli, Múlaskála í Lóni, Norðurfirði, 
Nýjadal, Snæfelli og Þórsmörk er gistigjaldið kr 800 fyrir félagsmenn og kr 
1200 fyrir utanfélagsmenn. Í öðrum húsum greiða félagar kr 600 og 
utanfélagsmenn kr 850. Börn og unglingar 7-15 ára í fylgd fullorðinna greiða 
hálft gjald og ekkert ef þau nýta rúmstæði með fullorðnum.   (Heimild: www.fi.
is 2000). 

 

Staður                      Gisti-GPS staðsetning                                                                                                         
                                rými              

Á Tungnahrygg        10       65°41.340 
                                           18°50.820  

Álftarvatn                 58       63°51.470  
(tvö hús)                              19°13.640 

Austurdalur                         65°15.350 
"Hildarsel"               36        18°44.050  

Barkárdalur,             10       65°39.400 
“Baugasel”                          18°36.700  

Breiðavík                  33       65°15.350 
                                           18°44.050  

Dyngjufjalladalur      16       65°07.480 
                                           16°55.280  

Dyngjufjöll,              20       65°02.520 
“Dreki”                               16°35.750  

Emstrur                    40       63°45.980  
(tvö hús)                              19°22.450 

Geldingafell              16       64°41.690 
15°21.690  

Glerárdalur               6         65°34.880 
“Lambi”                             18°17.770  

Hagavatn                  12       64°27.760 
                                           20°14.700 

Herðubreiðarlindir    30       65°11.560 
“Þorsteinsskáli”                  16°13.390  

Hlöðuvellir               15       64°23.911 
                                           20°33.387 

Hrafntinnusker          36       63°56.014 
                                           19°10.109 

Húsavík                    33       Opnað í júlí 2000  

Hveravellir               66       64°51.910                        
                                           19°33.150 

 Hvítárnes                 30       64°37.007                         
                                           19°45.394 

Áfangastaðir á fjöllum 



 Kollumúlavatn         22       64°36.680 
“Egilssel”                            15°08.750  

Kverkfjöll                 82       64°44.850    
“Sigurðarskáli”                    16°37.850 

Lambahraun             30       65°00.500 
“Ingólfsskáli”                       18°53.780  

Landmannalaugar     75       63°59.600                 
                                           19°03.660 

Laugafell                  35       65°01.700                 
                                           18°19.920 

Lónsöræfi                 25       64°33.199                
“Múlaskáli”                         15°09.077 

Múladalur                 6 
"Leirás"                     

Norðurfjörður           20,                        
Valgeirsstaðir             

Nýidalur,                  120      64°44.130                     
(tvö hús)                              18°04.35 

Ódáðahraun.             12       65°11.310 
“Bræðrafell”                       16°32.290  

Snæfell                     62       64°48.250 
                                           15°38.510  

Suðurárbotnar           16       65°16.180 
“Botni”                               17°04.100  

Þjófadalir                  12       64°48.900                 
                                 19°42.510 

Þórsmörk                  75       63°40.960 
“Skagfjörðsskáli”                19°36.860 

Þverbrekknamúli       20       63°43.100                 
                                 19°36.860 

Tröllabotnar              15       65°42.603 
“Trölli”                               19°53.163  

Víðidalur                  12       65°38.000 
“þrúðuvellir”                      19°50.000  

 



 Landsfundurinn í Setrinu  

Helgina 13-15.oktober verður hinn árlegi Landsfundur allra stjórna og nefnda 
félagsins haldin í Setrinu. Mikilvægt er að sem flestir sjái sér fært að mæta. 
Fundarboð og dagskrá verða send út fljótlega.  

FÉLAGSMÁL 

Haustferð Suðurnesjadeildar 

Haustferðin verður farin helgina 7 og 8 október n.k. og lagt af stað úr Keflavík 
kl. 8 á laugardagsmorgni.  *Gist verður í Setrinu.  Þátttökugjald er kr. 1.250,00 
fyrir fullorðna, en frítt fyrir börn.  Innifalið er matur á laugardagskvöldið.  
Skráning og greiðsla gjalds verður á fundinum 4. okt. 

                                                                        Nefndin            

Landsfundur! 

Baggaferðin verður farin 7 og 8 október.  Mætingarstaður og –tími er ennþá 
óráðin en verða kynnt á mánudagsfundinum, skráning fer fram þar og á opnu 
húsi í mörkinni þann 5. okt. 

                                                        Umhverfisnefnd 

Baggaferðin 

Nýtt fyrirtæki 

Miðbæjarradíó ehf, Hverfisgötu 118 

hefur bæst í hóp þeirra fyrirtækja sem veita félagsmönnum afslátt gegn 
framvísun skírteinis 

Afslátturinn er 10—20% og síminn hjá þeimm er 552-8636 


