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6. tbl. 12. árg.                                 Nóvember  2000           Ábm.  Kristján Kolbeinsson 

Meðal efnis: 
Nýliðaferðin. 

Handfrjálst VHF. 

Nýjungar í símamálum. 



Aðalfundir 
Reykjavík:  Mánudaginn 6. november, á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00. 
                   Fundarefni: Innanfélgsmál, sagt frá Landsfundi, nýju félagsnúmerakerfi og  
                                         námskeiðum. 
                                         Sigvaldi Árnason frá Vatnamælingum með erindi um ár og vötn 
                                         Kynning á Globstar Atlantica símakerfinu, Jóhann f. Kristjánsson 
                                         Eftir kaffi verður Sigursteinn Baldursson með myndasýningu sem  
                                         kallast “Sumrið 2000”. 
Suðurnesjadeild:  Miðvikudaginn 8. nóvember í Iðnsveinafélagssalnum, kl. 20:30. 
                   Fundarefni:  GPS námskeið. 
Vesturlandsdeild:  Mánudaginn, 9. október opið hús í Jónsdbúð kr. 20,30. 
                   Fundarefni:  Innanfélagsmál. 
                                         Alltaf heitt á könnunni 
Vestfjarðadeild:    
                   Fundarefni:   
Húnvetningadeild:  Fimmtudaginn 2. nóvember í HSSB húsinu, kl. 20:30. 
                   Fundarefni: Væntanleg bjórkvöld. 
                                         Skipulagning ferða í vetur 
Skagafjarðardeild:  Þriðjudaginn 7. nóveber, kl. 20:00 í kaffistofu Mjólkursamlagsins. 
                   Fundarefni:  .Fréttir af Landsfundi. 
Eyjafjarðardeild:  Þriðjud. 7. nóvember, kl. 20:00, í Lundi, húsi björgunarsv. Súlna. 
                   Fundarefni:  44” ferðin. Landsfundurinn.  
                                          Heimsókn á Húsavík.  
                                          Sýning í Höllinni. 
                                          Ísleifur Ellingsen verður með kynningu á olíuhiturum og fl. 
Húsavíkurdeild:  Fundir eru fyrsta og þriðja sunnudag hvers mánaðar í Höfða kl. 20:00. 
                   Fundarefni:   
Suðurlandsdeild:  Þriðjudaginn 7. nóv., kl. 20:30, á Vélaverkst. Þórir ehf., Gagnheiði 36. 
                   Fundarefni:  Verkstæðisfundur. 
                                          Dekkjaviðgerðir með töppum 
                                          Rafsuða með geymum. 
                                          Viðgerðir á vatnskössum o.fl. 
                                          Gunnar Egilsson lýsir undirbúningi ferðar og skýrir breytingar á bíl. 

  Ritnefnd 
Tölvupóstfang ritnefndar:  ritnefnd@f4x4.is 

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





Dagskrá á fimmtudagskvöldum í nóvember vegna     
nýliðaferðar. 

 

2. nóvember: Möppur afhentar. Almennt rætt um 
undirbúning fyrir vetrarferðir og rabbað við ferðalanga um 
ýmis tæki og tól og spurningum ferðalanga svarað. 

 

9. nóvember: R.Sigmunds með kynningu á nýju GPS tæki 
og setur punkta í tæki þátttakenda. Einnig verður sýnt 
myndband frá undirbúningsnefnd. 

 

16. nóvember: Dekkjaviðgerðir (að “tappa”) kenndar í 
Nýbarða í Garðabæ og bílar nýliða skoðaðir. 

 

Ca. 23. og 24. nóvember (dagsetning ekki komin á hreint): 
Siggi Harðar frá Radíóþjónustu Sigga Harðar verður með 
kynningu á nytsemi VHF talstöðva / kynning hjá Artic 
trucks í Kópavogi. 

  

30. nóvember: kaffi og rabb um ferðina um helgina. 

Nýliðaferðin 
Meðfylgjandi er dagskrá undirbúningskvölda fyrir þá sem ætla í 
Nýliðaferðina 

Þess má einnig geta að það er orðið fullt í ferðina, þ.e. vel yfir tuttugu 
bílar fyrir utan umsjónarmenn.  

Kveðja Beggi 



Fyrstu hjálpar námskeið verður haldið upp úr miðjum nóvember, ekki er 
búið að fastsetja dagsetningar. 

Um er að ræða 16 klukkustunda námskeið sem gert er ráð fyrir að kosti 
um 6.000,- kr. , innifalin er ný sérlega vönduð bók um fyrstu hjálp. 

Eddi tekur við skráningum á mánudagsfundinum á Loftleiðum þann 6. 
nóvember, einnig verða upplýsingar settar á netið og þar verður hægt að 
skrá sig. 

Fáum er jafn mihilvægt að kunna  eitthvað til fyrstu hjálpar, eins og okkur 
sem oftast erum að ferðast utan alfaraleiða og hjálp getur verið lengi að 
berast. 

Fyrstu hjálpar námskeið 



Landsfundur 
       13,—15, október var Landsfundur Ferðaklúbbsins 4x4 haldinn í 
Setrinu.  Undirritaður mætti á staðinn ásamt rúmlega 40 öðrum, og þó 
ég ætli ekki að gera grein fyrir því sem þar var á dagskrá, það kemur 
síðar, þá langar mig til að segja aðeins frá honum. 
       Ferðin gekk vel hjá flestum þó að sjálfsögðu væru smáuppákomur, 
svona til að halda mönnum við efnið, og ekki tafði snjórinn fyrir, enda 
aðeins í sýnishornaformi.  Leiðin úr Kerlingafjöllum er nú mjög vel stikuð 
og hefði ókunnum manni reynst nokkuð létt að komast alla leið.  
       Svo kom Setrið í ljós og það í orðsins fyllstu merkingu, mikill munur 
er að koma að Setrinu svona upplýstu í myrkrinu og í vondu veðri hlýtur 
það að verða mikill léttir. 
       Miklar breytingar hafa orðið í Setrinu síðan ég kom þar síðast, um 
páskana, fyrst sér maður náttúrlega mastrið mikla og flóðlýsinguna.  
Mikil breyting til batnaðar hefur orðið á bæði talstöðvar– og NMT-
skilyrðum við tilkomu þessa masturs, og held ég að skilyrðin séu komin í 
það besta horf sem við getum ætlast til.  Þeir sem stóðu fyrir útvegun og 
uppsetningu mastursins (allt í sjálfboðavinnu) hafa unnið þrekvirki og 
eiga allar bestu þakkir skyldar fyrir.  Svo er komið inn og við blasir 
spengilegur spegilgljáandi olíuketill þar sem Sólóin stóð, engin olíulykt 
og ekkert olíusót er nú í fremri skálanum, maður þarf bara að passa sig 
á brennandi heitum rörum og ofnum, þetta er ekki breyting, þetta er 
bylting. 
       Fundurinn á laugardeginum var mjög góður, en ekki verður rætt um 
það sem þar fór fram í þetta sinn, nema hvað Eddi kom heldur betur 
færandi hendi.  Hann hafði verið kallaður á fund Sigga Harðar daginn 
sem við fórum uppeftir og þar var honum afhent gjafabréf það sem sést 
hér til hliðar.  Ekki veit ég svo gjörla hversu mikils virði þessi gjöf er, en 
ég veit að hún skiptir hundruðum þúsunda og þessi höfðingsskapur sem 
bætist ofan á alla þá vinnu sem RSH hefur áður látið ókeypis af hendi 
við uppsetningu og lagfæringar á endurvörpum Ferðaklúbbsins er alveg 
einstakur. 
       Eftir fund undu menn við góðan mat, drykk og ekki síst góðan 
félagsskap sögðu og hlustuðu á sögur, skoðuðu breytingar á bílum, og 
tóku jafnvel í, svona til að fullvissa sig um að án þessara breytingar 
gætu þeir alls ekki verið.  Sem sagt mjög gaman. 
       Heimferðin gekk svo, eftir því sem ég best veit, vel hjá öllum. 
 
                                                                                 Ásgeir 





Það hefur oft borist í tal hjá okkur í núverandi ritnefnd að meira vanti af 
tæknilegum greinum.  Þetta sport okkar snýst nú einu sinni um tækni og 
tækninýjungar, stundum af þörf stundum bara af því það er hluti af 
þessari yndislegu dellu, ekki er hlaupið að því að ná í svona greinar en 
við munum gera okkar besta til þess að auka þetta í framtíðinni.  Ein 
aðferðin er sú að birta fréttatilkynningar frá ýmsum fyrirtækjum, það 
getur orkað tvímælis að birta of mikið af þeim, enda eru menn oft 
einungis að ná sér í ókeypis auglýsingu.  Ein fréttatilkynning barst okkur 
þó sem við ákváðum að birta í heild, enda er hér um nýjung að ræða í 
fjarskiptamálum, sem verður kynnt á næsta fundi í Reykjavík þann 6. 
nóvember.  En það eiga ekki allir heimangengt á þann fund og þetta er 
fyrir þá. 

Tækninýjungar 

GSM þjónusta í gegnum Globalstar gervi-
hnetti formlega opnuð. 

 
Föstudaginn 22. september á þessu ári opnaði Martel ehf. (Globalstar 
Atlantic) formlega nýja farsímaþjónustu sem byggir á gervihnattatækni 
frá Globalstar. 

Opnunarathöfnin fór fram á Húsavík sem er heimabær Globalstar á 
Íslandi. 

Globalstar er án efa ein mest spennandi nýjungin í fjarskiptamálum um 
þessar mundir. 

Globalstar er GSM samhæft en byggir á nýjustu tækni í rásanýtingu.  

Öll sama þjónusta verður í boði hvort sem símarnir eru í GSM eða ger-
vihnatta-ham, þ.e. fax, módemtenging, VIT  og SMS, að auki er 
innbyggt í Globalstar staðsetningarþjónusta og pakkaskipt gagnaflut-
ningsþjónusta GPRS. 

Síminn GSM gekk fyrir nokkrum mánuðum frá reikisamningi við Global-
star og verður sá samningur virkur frá og með föstudeginum. Samnin-
gurinn opnar handhöfum GSM-korta Símans aðgang að fjarskiptaneti 
sem veita mun þjónustu í yfir 120 löndum. Notendur munu þó þurfa að 
flytja símakort sín yfir í sérstaka síma  sem gerðir eru  fyrir þessa 
þjónustu.  

Globalstar GSM-símarnir, eða “Geimsímar” eins og þeir hafa verið nef-
ndir, virka þannig að þegar notandinn er innan þjónustusvæða GSM  



tengist síminn yfir landstöðvar en utan þjónustusvæðis, t.d. úti á sjó eða 
uppi á jöklum, tekur gervihnattakerfið sjálfvirkt við. Það sama á við ef 
notandi er staddur í landi þar sem engin GSM-þjónusta er, þá er skipt 
yfir á gervihnettina. 

Tengingar um gervihnettina og þjónusta munu fara fram um jarðstöð í 
Frakklandi ásamt því að gjaldtökukerfi eru þar rekin sameiginlega af  
Martel og eiganda stöðvarinnar, fjarskiptarisans TE.SA.M. 
(Télécommunications par Satellites Mobiles).   

Verðið á fyrstu símunum verður á bilinu ríflega 80 til 280 þúsund eftir 
gerðum. 

Globalstar er ekki sjálfstætt símafélag líkt og  t.d. Iridium gervihnattaker-
fið heldur er hugsað sem viðbót við GSM og önnur farsímakerfi. 
Fjölmörg síma-félög eru nú að byggja upp GSM  þjónustu þar sem 
Globalstar hnettirnir koma í stað mikils fjölda kostnaðarsamra land-
stöðva. 

Einnig fellur Globalstar kerfið mjög vel að þriðju kynslóð farsímakerfa 
þar sem krafan um einn síma, eitt númer, einn reikning, með fjölbreyttri 
tal og gagnaflutningsþjónustu verður lykilatriði. 

Martel ehf. var stofnað 1996 og er í eigu fjárfestingasjóða, einstaklinga 
og fyrirtækja í fjölbreyttum rekstri. 

Starfsemi félagins er í uppbyggingu og þróun fjarskiptakerfa. 

Nánari upplýsingar veitir: 

Globalstar Atlantic             

Jóhann F Kristjánsson 

Sími : 896 2113, 464 –1010 Fax: 588 5348 
Email  issi@martel.is   Vefur www.martel.is  

Fréttir úr félagslífinu! 

Árshátíðin var haldin með glæsibrag þann 14 október.  Eftir höfðinglegar 
móttökur Heklumanna keyrðu þeir árshátíðargesti í Lund þar sem 176 manns 
mættu í matinn.  Allir happdrættismiðarnir seldust upp, enda voru vinningarnir 
12, allir sérlega veglegir,  Síðan tók hljómsveitin KOS við og hélt uppi stuði, 
skemmtu menn sér vel fram eftir nótu og voru margir þreyttir daginn eftir.   



Það vakti athygli okkar ritnefndarmanna á Landsfundinum, að einn 
félaginn úr Vesturlandsdeild var kominn með handfrjálsan 
notkunarmöguleika á VHF, tengibox og hnapp hafði hann fengið hjá 
Radíóþjónustu Sigga Harðar en mikrafónninn er úr gömlum 
handfrjálsum búnaði af NTM síma.  Þar sem við höfðum ekki séð þetta 
fyrr og fannst að hugmyndin ætti erindi til fleiri, fengum við Eirík til að 
setja saman grein í Setrið.  Hann bætti um betur, fór til Radíóþj. Sigga 
Harðar og í sameiningu fullgerðu þeir hugmyndina, og nú er hægt að fá 
allt sem til þarf í einum pakka.  En hér kemur greinin frá Eiríki 

Handfrjálst VHF 

Handfrjáls búnaður fyrir VHF talstöðvar. 

 VHF talstöðvar verða nú æ algengari í bílum félagsmanna.  Skal nú  
engan undra því þetta er algjör bylting í fjarskiptum fyrir okkur, og í raun 
alveg ótrúlegt hvað uppbygging VHF endurvarpa klúbbsins hefur tekið 
skamman tíma.  Eiga þeir sem leitt hafa þá vinnu heiður skilinn fyrir 
mikið og gott starf. 

 VHF stöðvarnar hafa marga kosti umfram CB stöðvarnar og nægir þá 
að telja til atriði eins og langdrægni og skýrleika.  Einn kostur sem undir-
ritaður hefur verið að prófa sig áfram með í samstarfi við Radíóþjónustu 
Sigga Harðar (RSH), er handfrjáls búnaður.  Aftan á VX2000 stöðinni 
sem flestir velja í bíla sína er tengi, þar sem meðal annars er hægt að 
tengja lítið box frá RSH. Á þessu tengiboxi eru tengi fyrir handfrjálsan 
hljóðnema og hnapp til sendingar, auk þess sem frá því liggur snúra 
sem tengist í áðurnefnt tengi á talstöðinni.  Hljóðnemanum kom ég svo 
fyrir við sólskyggni, líkt og gert er við sambærilegan búnað við NMT eða 
GSM síma.  Hnappnum sem er mjög nettur kom ég svo fyrir á gír-
stönginni.  Hnappur þessi er reyndar gerður til að renna á fingur en  
hentar mjög vel í þetta.  Síðan þarf aðeins að þrýsta á hnappinn og tala 
út í loftið.  Hljóðneminn sem fylgir stöðinni er áfram tengdur og hægt er 
að nota hann samhliða. 

 RSH hefur nú gengið þannig frá þessum búnaði eftir ábendingum undir-
ritaðs að lítið mál er að setja þetta í bílana.  Allt er tengt með tilbúnum 
tengjum, engar lóðningar eða samsetningar sem menn þurfa að ganga 
frá sjálfir. 

 Í notkun er þetta mjög þægilegt.  Flestir kannast við það að vera að tala 
í stöðina en svo þyngist skyndilega færið og það þarf að gíra niður 
(sumir geta að vísu stigið aðeins fastar á pinnan) í hvelli.  Hljóð-
nemanum er hent út í loftið og síðan hefst leitin að honum, eða það þarf 



Aukaraf hefur hafið sölu á kanadíska GPS kortaforritinu "Fugawi".  Í 
forritinu er hægt að skoða 111 íslensk landakort, (1:500.000, 
1:250.000,1:50.000)Jafnframt er hægt að búa til vegpunkta og leiðir á 
kortunum og hlaða því niður í GPS tæki. Hægt er að hlaða inn punktum 
og leiðum frá flestum gerðum GPS tækja, Magellan, Garmin og öðrum 
tækjum. Auk íslensku kortanna sem koma á tveimur geisladiskum þá 
fylgir örnefnaskrá fyrir Evrópu og einnig vega- og sjókort fyrir 
Bandaríkin. Sýningareintak af forritinu og ýmsar upplýsingar má nálgast 
á heimasíðunni aukaraf.is. Forritið með öllu kostar kr 47.340 og er læst 
með númeri og lykli sem tengist aftan á tölvuna.  Félagsmenn 
Ferðaklúbbsins fá 15% afslátt frá þessu verði. 

Nánari upplýsingar hjá Aukaraf v/fréttatilkynningar veitir Ingimundur 
(beinn sími 585 0003). 

Mynd sem sýnir forrit ið er að f inna á slóðinni: 
http://www.fugawi.com/FGIM3/mapcds.jpg 

Fréttatilkynning 

að greiða úr snúruflækju og þar fram eftir götunum.  Ef skanninn er 
hafður á þá þarf að ýta einu sinni snöggt á hnappinn til að taka skannan 
af og ýta svo aftur og byrja að tala.  Þegar hnappnum er sleppt dettur 
svo skanninn aftur á. 

Ég notaði þennan búnað á leið á Landsfund í Setrinu nú í október og 
samferðamenn heyrðu skýrt og greinilega í mér.  Ég get því með góðri 
samvisku mælt með þessum búnaði þar sem hann er til mikilla þæginda 
auk þess sem hann eykur öryggi í akstri. 

Forsvarsmenn RSH 
ætla að taka þennan 
búnað saman í pakka 
og bjóða félagsmönnum 
í 4x4 á  kr. 12.708.- 

Eiríkur Þór Eiríksson 

 



Auglýsingar 
TIL SÖLU: 

Óska eftir: 
6 gata 15” feglum  
12 1/2—13 1/2”  breiðum 
 
Sími 895-1491 
Gummi T.   
Félagi nr. 315 

Óskast: 

Til Sölu: 
Sparneytin vél, GM 305 með 700 
sjálfskiptingu og 208 millikassa, er í 
toppstandi. 
2 stk. svartir Recaro stólar. 
´85 Hilux pick-up langur, boddý 
riðlaust, gott að innan. 
Hilux millikassi og drifsköft 
Drifköggull, góður til vara. 
2 x 456 hlutföll. 
ABR loftlæsingardæla með rofum. 
Upplýsingar í símum 421-1225 og 
893-4105 
Borgar Ólafsson 
Félagi nr. 1200 

Óska eftir: 
Lítið slitnum 38” mödderum  
fyrir 15”  felgur 
 
Sími 896-7516 
Gummi J. 
Félagi nr. 2052 

Vantar rafstöð: 
Suðurlandsdeild Ferðaklúbbsins 4x4  
óskar eftir 5 - 10KW rafstöð       
helst Lister. 
 
Upplýsingar veitir Þórir  
í  síma 482-3548 

Til sölu: 
Lancrusier ´88,  
Nýleg 38” dekk,  
Four Link fjörðunarkerfi með 
loft´búðum  aftan og framan.   
Afturhásing færð aftur um 20cm. 
NMT sími, SSB, og talstöðvar fylgja. 
Ekinn 230.000 krm. 
Uplýsignar í símum 564-6856 og  
699-1786. 
Stefán 

Suðurlandsdeild heldur árshátíð sína “Byggðabrölt” laugardaginn 18 nóvember.  

Tilhögun nánar auglýst síðar, en munið að halda þessari helgi fríri. 

Stjórn Suðurlandsdeildar. 

Byggðabrölt 


