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Setrið 
Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4                                             Pósthólf 8948 128 Reykjavík 
 

9. tbl. 12. árg.                                    Febrúar 2001             Ábm.  Kristján Kolbeinsson 

Efni: 
 Þorrablót 

Þorrablót 

og meiri þorrablót 



 Bls.2 

Næstu fundir 
Reykjavík:  Mánudaginn 5. febrúar, á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00. 
                   Fundarefni:  Innanfélagsmál.  
                                         Stórferðirnar i endaðann mars. 
                                         Erindi frá Tækninefnd. 
                                         Kynning frá Bílabúð Benna 
                                         Kaffi  (meðlæti frá Benna).                                                  
                                         Kvikmyndasýning. 
Suðurnesjadeild:  Miðvikudaginn 7.febrúar, í Iðnsveinafélagssalnum kl. 20,30. 
                   Fundarefni:  Skráning í þorrablóstferð í Landmannalaugar 16-18. febr.og    
                                         eitthvað fleira. 
Vesturlandsdeild:  Mánudaginn, 12. febrúar  í Jónsdbúð kl. 20,30. 
                   Fundarefni:  Opið hús, fundarefni nánar auglýst síðar. 
Vestfjarðadeild:    
                   Fundarefni:   
Húnvetningadeild:  Enga fregnir bárust um febrúar fund 
                   Fundarefni:  né efni 
Skagafjarðardeild:  Þriðjudaginn 6 febrúar, kl. 20:00 í kaffistofu Mjólkursamlagsins. 
                   Fundarefni:  Skráning á þorrablót í Skiptabakkaskála 17 febrúar. 
Eyjafjarðardeild:  Þriðjud. 6.. febrúar, farið kl. 19,30 (Stundvíslega) frá Veganesti. 
                   Fundarefni:  M.a. skráning á þorrablotið á Hveravöllum 10, febr.  lokaskráning. 
Húsavíkurdeild:  Fundir eru fyrsta og þriðja sunnudag hvers mánaðar í Höfða kl. 20:00. 
                   Fundarefni:   
Suðurlandsdeild:   Þriðjudaginn 6. febrúar kl. 20,30 í Inghól.                       
         Fundarefni:    . 

  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 
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 Bls.4 

Ferðaklúbburinn 4x4 
 
Myndbandasamkeppni 2001 
 
Markmið: 

1        Stuðla að gerð skemmtilegra og fræðandi mynda um ferðalög á Íslandi. 

2        Afla mynda til sýninga á félagsfundum Ferðaklúbbsins 4X4. 

Keppnisreglur: 

1        Gamalt efni eða nýtt  - má ekki hafa verið sýnt á fundi hjá 
Ferðaklúbbnum 4X4 fyrir 8. janúar 2001. 

2        Hámarkslengd myndar:   20 mínútur. 

3        Dómarar munu m.a. taka mið af þessum atriðum:  myndataka, klipping, 
hljóð, frumleiki, skemmtigildi og fræðslugildi. 

4        Skila skal tveimur eintökum á VHS formati til stjórnar klúbbsins fyrir 1. 
maí 2001. 

5        Úrslit verða tilkynnt og verðlaun afhent á aðalfundi klúbbsins 7. maí 
2001. 

6        Klúbburinn fær tvö eintök allra myndanna til eignar og ótímabundinn 
sýningarrétt á félagsfundum í klúbbnum í Reykjavík svo og á 
deildafundum um allt land.   

Dómnefnd:    Valin af stjórn klúbbsins.  Skipuð þremur mönnum sem til 
þekkja á sviði kvikmyndagerðar og ferðamennsku. 

Verðlaunin:                                                                                                    

1      50 þúsund króna vöruúttekt hjá Bílabúð Benna 

2        40 þúsund króna vöruúttekt hjá Fjallasporti 

3        30 þúsund króna Formúla 1 eldsneytisúttekt hjá Shell Select 

                                                        8. janúar 2001   Stjórn Ferðaklúbbsins 4X4 
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Þorrablót 
 Þorrablótið okkar á höfuðborgarsvæðinu verður haldið í Setrinu 

laugardaginn 10. febrúar, það eru þeir félagar Einar Sól og Palli sem 
gert hafa garðinn frægan í umsjón skemmtilegheita  okkar undanfarið, 
sem sjá um þorrablótið að þessu sinni. 

Í samtali við fréttasnáp, sagði Einar að búið væri að selja alla miða á 
blótið og bað hann menn að taka tillit til þess við ferðatilhögun sína 
þessa helgi, að Setrið verður fullt af blóturum og því æskilegt að menn 
stíli ferðir sínar þessa helgi ekki upp á að gista í Setrinu. 

Ennfremur sagði Einar að reglum þeim er formaður kynnti á síðasta 
fundi um þorrablótsferð þessa, þ.e. að menn stilltu gleðilátum í hóf 
þegar aðrir eru gengnir til kojs og að allir yrðu að fara að sofa kl. 2 um 
nóttina.  Einnig að reglum skálanefndar yrði fylgt eftir, þar á meðal 
reykingabanni í öllum skálanum, líka bíslaginu. 



 Bls.6 

 Nú höldum við áfram umfjöllun okkar um skála klúbbsins og nú er komið að 
Árbúðum.                                                                                                   
Árbúðir eru staðsettar á Kili, nánar tiltekið N 64°36,540 og V 19°42.224, sem 
er nokkuð fyrir norðan Hvítárnes. 
Skálinn er fremur nýlegur og hefur Reykjavíkurdeild 4x4 haft hann á leigu 
yfir vetrarmánuðina undanfarin ár.  Aðstaða í honum til vetrargistingar er mjög 
góð, þar er gas til staðar til eldunar og kyndingar þar er einnig olíuofn, svefn-
aðstaða er mjög góð,  þar eru bæði herbergi með kojum og einnig svefnsalur 
sem hægt er að afmarka frá eldhúsi með tjaldi, einnig er útikamar.Skálinn er 
alltaf læstur að mestu leyti, en lyklar fást afhentir  hjá Árbúðanefnd, einnig 
ganga lyklarnir að Setrinu að skálanum, en taka skal fram að skálagjöld eru af 
skálanum, kr.1000.   Nokkuð er um að einhvers misskilnings gæti meðal manna 
að ekki sé neitt gjald fyrir gistingu, allavega er ansi rýr innkoma af skálanum 
miðað notkun, því alltaf klárast gasið þrátt fyrir að menn vilji ekki kannast við 
að hafa notað aðstöðuna sem skálinn býður uppá.  En skálinn býður uppá mikla 
möguleika sökum þess að hann er ekki svo mjög langt inná hálendinu, sem er 
mjög gott fyrir stuttar ferðir og sem áfangastaður í lengri ferðum. Svo er líka 
mikil náttúrufegurð í nágrenni við Árbúðir, þannig að menn þurfa ekki að fara 
langt til þess að komast í góðan skála. 
 
Kristján K Kolbeinsson 

Þorrablót Suðurnesjadeildar 

Þorrablót Eyfirðinga 
Og Eyfirðingar ætla lika að hafa sitt þorrablót, það verður haldið á 
Hveravöllum þann 10. febrúar n.k. 

Lokaskráning á þorrablótið verður á febrúar fundinum á Ólafsfirði. 

Árbúðir 

 Þorrablót Suðurnesjadeildar verður haldið í Landmannalaugum 16.-18.
febrúar. 

Skráning verður á febrúarfundinum. Í fyrra voru þátttakendur 106 á 40 
bílum og gerum við ráð fyrir svipaðri þátttöku nú og er skálinn því 
þéttsetinn og bendum því öðrum ferðalöngum á að fara í aðra skála 
þessa helgi. 
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Þriggja ferða ferðin. 

Eins og kynnt hefur verið á síðustu félagsfundum ætlar stjórn klúbbsins að 
standa fyrir þremur ferðum helgina 23. til 25. mars.  Hugmyndin er að hafa 
ferðirnar af mismunandi styrk og að menn ávinni sér rétt til að taka þátt í 
stöðugt erfiðari ferðum. 

Ferð nr. 1.  Nýliðaferð í Setrið 

Þessi ferð er eingöngu ætluð raunverulegum nýliðum, ekki eins og nýliðferð-
irnar í des. byrjun þar sem þeir fyrstu til að skrifa sig, komast með, jafnvel þó 
þeir séu reyndari en leiðangursstjórar.  Að sjálfsögðu þurfa bílar þátttakenda að 
uppfylla þessi venjulegu skilyrði um dekkjastærð versus þyngd, t.d. 38” undir   
2 tonna bíla, nauðsynleg fjarskiptatæki, GPS, o.s.frv.  Fjórir leiðangursstjórar 
ætla að fara með 20 bíla og er þegar upppantað, en þar sem allar líkur eru á að 
tveir detti út, ættu áhugasamir að hafa samband við Guðmund í síma 899-5236.  
Undirbúningur er þegar hafinn og laugardaginn 27. jan. var grunnnámskeið í 
GPS notkun, um næstu helgi á svo að leita að snjó o.s.frv.  Í Setrinu verður 
síðan bryddað upp á nýjungum, á laugardeginum á að skipta hópnum upp í 
smærri einingar, og senda þá í ratleik. Einnig telst það til nýjunga að bannað 
verður að hafa áfengi um hönd í ferðinni, og skilst mér að allir þátttakendur séu 
mjög sáttir við það fyrirkomulag. 

 

Ferð nr. 2.  Ferð fyrir lengra komna. 

Talað var um ferð um Langjökul á Hveravelli eða eitthvað annað, þar sem reyni 
verulega á menn og bíla.  Síðast þegar Setur-snápar spurðust fyrir, var ekki 
búið að fá forystusauði í þessa ferð, og því ekkert meira um hana að segja. 

 

Ferð nr. 3.  Ferð í Grímsvötn. 

Þessi ferð er ætluð fullfærum, og í raun aðeins þeim sem komast þetta alveg 
sjálfir, en langar að fara með góðum og öflugum hóp í alvöru jöklaferð.  Þeir 
sem orðaðir hafa verið við stjórn þessarar ferðar eru Friðrik Halldórs og Oddur 
en þar sem undirritaður hefur ekki rætt við þá kumpána má ekki taka þetta sem 
einhverja staðreynd. 

                                                                                                Ásgeir 
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Félagar í Ferðaklúbbnum 4x4                                                      

Bjóðum hina viðurkenndu Delphi - rafgeyma.                                      
Úrvals vara á hagstæðu verði.  

Varahlutaverslun KS,                                                      
Freyjugötu 9, Sauðárkróki,                                                       
Sími 455 4573 

Sala og þjónusta á höfuðborgarsvæðinu:  

Partur h.f.                                                                                    
Eldshöfða 10                                                                                                 
Sími 567 8757                                      

Skagfirðingadeild, þorrablót  

Og enn fleiri þorrablót 
Suðurlandsdeild ætlar að halda sitt þorrablót í Landmannalaugum núna 
laugardaginn 3. febrúar. 

Stjórn Suðurlandsdeildar 

Skagfirðingar halda þorrablót sitt í Skiptabakkaskála þann 17. febrúar. 

Skráning og greiðsla þátttökugjalds fer fram á félagsfundi þann  6. 
febrúar. 

Einnig vildu þeir Norðanmenn koma því á framfæri að vinna við 
heimasíðugerð fyrir deildina, gengi vel og henni færi að ljúka.. 
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Auglýsingar 

Til sölu ný skúffa af Toyota 
Double Cab, árgerð 2001, 

Ingi     Sími 864-6489 

Vantar eitt 38” Ground Hawg 
dekk. 

Einnig 12—13” felgu undir Patrol. 

Ingi   Sími 864-6489 

Sunnlendingar  
í góðum gír. 

Til sölu Óskast 

Til sölu Toyota 4runner árg. 1984. 
Vél 2.4 efi turbo bensín,.             
Ný 5.71 drif, nýr aukatankur, er á 
góðum 36” Mudder dekkjum 
(breyttur fyrir 38”).         
Kastaragrind, kastarar, CD spilari 
og margt fl.                               
Mjög eigulegur bíll, tilboð óskast.  
Hólmar Þór Eddason,  R 2154.   
símar 866-8099 og 554-6407. 

Mikil fundasókn hefur verið hjá Suðurlandsdeild undanfarið og hafa þeir 
nú fært sig um set og hittast í Inghól.  Þar er hin ágætasta aðstaða, 
rúmgóð, með myndvarpa og stóru tjaldi, og hugsa þeir sér gott til 
glóðarinnar með myndasýningar og fleira.    

Ég vil þakka öllum þeim sem hafa brugðist skjótt við og greitt félagsgjöld sín 
þó greiðsluseðlarnir hafi farið óvenjuseint af stað.  Ástæða seinkunarinnar er 
sjálfsagt flestum kunn, en fyrir þá sem ekki vita um hana þá er ástæðan sú að 
Íslandsbanki réð ekki við innheimtuna á okkar forsendum og varð því að leita 
til annars aðila sem réð við verkefnið og varð Sparisjóður vélstjóra fyrir valinu.   
Ég vil hvetja alla sem ekki hafa fengið rukkun að láta mig vita sem fyrst svo 
hægt verði að bæta úr, öruggasta leiðin er að senda mér tölvupóst á 
sigthor@sra.is eða senda á póstfang stjorn@f4x4.is .  Í samræmi við ákvörð-
un sem tekin var á landsfundi 4x4 sl. haust þá verður hætt að senda Setrið til 
þeirra félagsmanna sem ekki hafa greitt árgjald sitt í síðasta lagi fyrir 12. mars 
nk. Ég minni félaga einnig á að láta vita ef þeir breyta um heimilisfang svo þeir 
fái póstinn sinn með skilum því félagaskráin uppfærir sig ekki sjálfvirkt. 

                        Með félagskveðju Sigþór gjaldkeri 4x4  

Orðsending frá gjaldkera! 
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Bílabúð Benna verður með kynningu á fundinum á Loftleiðum mánu-
dagskvöldið 5. febrúar, og býður uppá kaffi og með því að hætti 
fjallamanna. 

 

Bílabúð Benna býður uppá margar nýjungar í vetur, sem kynntar verða á 
fundinum, helstar eru: 

ARDIC olíu og bensínmiðstöðvar. 

ARDIC- bílhitaranum má stjórna með forritaðri klukku eða fjarstýringu. 
Fjarstýringin dregur 1000 m. 

ARDIC- bílhitarinn er allur úr ryðfríu stáli og passar í alla bíla.  Endingin er því 
mikil auk þess er ekki mikið mál að flytja hitarann á milli bíla. 
Sparar eldsneyti og minnkar slit. 

Með því að hafa ARDIC-bílhitara er komið í veg fyrir gangsetningu kaldrar 
vélar. Mun minni rafstraum þarf til að gangsetja heita vél einnig slitna bílvélar 
mest þegar þær eru kaldar. Reikna má með að ARDIC-bílhitarinn spari 5-8% 
eldsneyti yfir veturinn í bíl sem stendur úti. 

Notar lítið rafmagn 

ARDIC-bílhitarinn notar mjög lítinn straum en hins vegar þarf miðstöðvarblás-
ari bílsins töluverðan straum. Með nýjum búnaði sem fylgir bílhitaranum  og 
nefnist ,,Fanmaster” er straumnotkun miðstöðvarblásarans stýrt þannig að 
orkuþörf hans minnkar um 50-75%, eða frá 5,5 niður í 2,5 amperstundir. 

Kicker hátalarar og magnarar. 

Eru brautryðjendur í smíði á bassaboxum og hátölurum, en þeir eru með 
einkaleyfi á ferköntuðum bassahátölurum, en með því að hafa hátalarana 
ferkantaða ná þeir meira flatarmáli en með venjulegum kringlóttum.  Til eru 
bassabox með mögnurum sem passa vel í farangursrými flestra jeppa, en boxið 
er auðvelt að taka úr ef það er fyrir. Magnararnir eru með spennustýringu til að 
halda jöfnum hljómgæðum þrátt fyrir spennuflökt þegar bassinn kemur inn. 

IPF 

Nýjung frá IPF eru háspennu aðalljósaperur, koma í stað venjulegra H4 pera.
Notuð eru háspennukefli til að kveikja á ljósunum, en það er margfalt ljósmagn 
frá þessum ljósum miðað við venjuleg Halogen ljós.                                
Fróðlegt verður að sjá hvernig þessi ljós eiga eftir að reynast við íslenskar 
aðstæður. 

Fréttatilkynning frá Bílabúð Benna 
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Hefur einhver séð dekkin 
hans Árna Brynjólfs? 

Dekkjunum hans Árna 
Brynjólfs var stolið úr 

geymslugámi hjá 
verkstæðinu hans  núna 

seinni partinn í sumar.  
Þetta eru 4 stk. Mudder 
Monster 44” og þau eru 
þverskorin eins og sést á 

myndinni (vonandi er hún 
nógu skýr), þannig að þau 

eru mjög auðþekkt.  Ef 
einhverjum verða boðin 

þau til kaups eða menn sjá  
þau á fjöllum þætti Árna 

vænt um að vera látinn 
vita af því, símarnir hjá 

honum eru: 

565-1225,  555-2853      
og 892-7572. 

Bílabíó 
 
Búnaðurinn samanstendur af 6,8” LCD skjá sem fellur niður úr toppnum, 
myndbandstæki eða DVD spilara og þráðlausum heyrnartólum                 
Einnig er hægt að fá skjáinn stakan til að fella t.d. inn í höfuðpúða eða annars 
staðar.                                                                                                          
Frábær búnaður fyrir þá sem eru í túristakeyrslu jafnframt þá sem eiga 
óþolinmóða erfingja.                                                                                      
Með því að setja straumbreyti er hægt að nota búnaðinn fyrir leikjatölvur. 
 
Tilboð á þessum vörutegundum gilda fyrir þá sem gert hafa skil á 
félagsgjöldum. Tilboðin gilda til 20. febrúar 2001. 
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