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Setrið 
Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4                                             Pósthólf 8948 128 Reykjavík 
 

10. tbl. 12. árg.                                  Mars 2001                 Ábm.  Kristján Kolbeinsson 

Efni: 
 Austurlandsdeild stofnuð 

Þorrablóts-ferðasögur 

Borga félagsgjöldin 
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Næstu fundir 
Reykjavík:  Mánudaginn 5. mars, á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00. 
                   Fundarefni:  Innanfélagsmál.  
                                         Austurlandsdeild 
                                         Þriggja ferða ferðin í enda mars. 
                                         Erindi frá hjálparsveit.. 
                                         Equflow orkubætir. 
                                         Kynning frá  Gúmmívinnustofunni á Parnelli Jones 36”-38” dekkjum 
                                         Í hléi verða kaffiveitingar og meðlæti í boði Gúmmívinnustofunnar.
                                         Jóhann Ísberg með myndasýningu. 
Suðurnesjadeild:  Miðvikudaginn 7. mars, í Iðnsveinafélagssalnum kl. 20,30. 
                   Fundarefni:  Kynning frá Arctic Trucks. 
Vesturlandsdeild:  Mánudaginn, 12. mars  í Jónsbúð kl. 20,30. 
                   Fundarefni:  Opið hús, fundarefni nánar auglýst síðar. 
Vestfjarðadeild:    
                   Fundarefni:   
Húnvetningadeild:  Fimmtudaginn 8 mars, HSSB húsinu kl. 20,30 
                   Fundarefni:  Ferð í Setrið 10 mars. 
Skagafjarðardeild:  Þriðjudaginn 6. mars, kl. 20:00 í kaffistofu Mjólkursamlagsins. 
                   Fundarefni:  Haftækni með kynningu á GPS, talstöðvum og símum.. 
Eyjafjarðardeild:  Þriðjud. 6.. mars, kl. 20,00, í Lundi húsi Hjálparsv. Súlna. 
                   Fundarefni:  Jeppadagur fjölskyldunnar 
                                          Vatnahjallavegurinn.. 
Húsavíkurdeild:  Fundir eru fyrsta og þriðja sunnudag hvers mánaðar í Höfða kl. 20:00. 
                   Fundarefni:   
Suðurlandsdeild:   Þriðjudaginn 6. mars, kl. 20,30 í Inghól.                          
         Fundarefni:    .Bílabúð Benna með kynningu. 
Austurlandsdeild:  Fyrsti fundur verður haldinn um miðjan mars. 
         Fundarefni:  Nánari útfærsla á fyrstu verkefnum. 

  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 

Skálareglur 
 
 

1. Ferðamenn eru beðnir um að ganga frá skálanum eins og þeir 
myndu vilja koma að honum sjálfir. 

2. Reykingar eru bannaðar innan dyra.  Einnig í fordyri. 
3. Bannað er að grilla í skálanum og útihúsum hans 

(Rafstöðvargámi og salernishúsi) 
4. Bannað er að taka bílhluti inn í Setrið til viðgerðar. 
5. Eingöngu skal nota kamar þegar ekki er vatn á vatnssalerni. 
6. Útiskór eru bannaðir í aðalbyggingu. 
7. Við brottför skal hafa eftirfarandi að leiðarljósi: 

a. Sópa og skúra gólf. 
b. Ganga vel frá gluggum (ath. að allir gluggar séu vel lokaðir) 
c. Reisa allar dýnur upp svo vel lofti undir þær og ganga frá 

dýnum á svefnloftum. 
d. Skrúfa vel fyrir gas á eldavél í eldhúsi, olíu á rafstöð og olíu 

á olíuofna. 
e. Hreinsa snjó úr útidyrafalsi og ganga vel frá hlerum fyrir 

dyrum. 
f. Allt rusl og drykkjarumbúðir skal taka með til byggða. 
g. Þrífa og læsa salernishúsi. 
h. Ganga úr skugga um að skrúfað sé fyrir olíulögn að tanki 

fyrir ljósavél. 
i. Slökkva á ljósavél og læsa gámi. 

8. Dýrahald er bannað í aðalskála nema með samþykki annarra 
skálagesta.  Eigendum er skylt að sjá til þess að dýr sem þeir 
koma með angri ekki skálagesti. 

9. Svefnkyrrð skal vera í skálanum frá kl. 24.00 til kl. 7.00. 
 

Brot á reglum skal tilkynna til skálanefndar. 
 
Til þess að vistin í Setrinu verði þægileg, góð og eftirminnileg þá 
þurfum við að sýna tillitssemi, hún kostar ekkert. 

 
Munið skálagjöldin.  Það kostar mikið að reka skálann.   Njótið 
dvalarinnar. 

 
Skálanefndin. 

Skálareglur í Setrinu. 



 Bls.5 

        Hið árlega þorrablót Skagafjarðardeildar var haldið í skála félagsins að 
Skiptabakka 17.-18. febrúar s.l. Lagt var af stað frá Sauðárkróki upp úr hádegi á 
laugardag og gekk ferðin vel.  Allhvass vindur var af suðvestri og hitastigið    
nokkuð yfir frostmarki. 

Færið var þokkalegt þrátt fyrir snjóleysið, en þar sem skafið hafði töluvert 
nóttina á undan var snjór linur, sér í lagi í brekkum og dokkum og áttu menn það 
til að festa bíla sína frekar á leið niður brekkur, en upp.  Töluvert var um festur 
frameftir og er ekki hægt að segja að nokkrum hafi leiðst á þeirri leið, sumum þó 
meira en öðrum. Spurningin er nefnilega hvor fær meira út úr drættinum, sá sem 
dregur eða sá sem er dreginn? 
        Þegar fram eftir var komið var kveikt upp í sóló eldavélinni, þeim mikla 
kostagrip og að sjálfsögðu hellt á könnuna.  Stuttu síðar var útbúinn forréttur og 
var hann í formi hákarl frá Skagavör á Skaga, já að sjálfsögðu skagfirskur.  Að 
gefinni reynslu var haft nægilegt magn með af forréttinum og átu sumir sig sadda 
af góðmetinu.  Rétt eftir að forrétti lauk bættust þrír félagar í hópinn og var þá 
skálinn orðinn fullsetinn, 20 manns á 9 bílum.  Í skálanum er einmitt svefnpláss 
fyrir 20 manns í kojum, en þó var ein auð um nóttina því að “Lödu Sport gengið” 
var alveg óaðskiljanlegt og var ekki við annað komandi en að þeir svæfu saman 
allir þrír í fullum skrúða og með hermannahjálmana á hausnum. 

En nú þegar allir voru mættir tóku menn hraustlega til matar síns, farið var 
með annál og ýmis gamanmál eins og tilheyrir á svona samkomu og skemmtu 
menn sér hið besta. 

Eins og gengur risu menn missnemma úr rekkju morguninn eftir, þó       
enginn eins árla og nýliðinn (Þorsteinn), sem reif sig á fætur fyrir allar aldir og 
var búinn að hita kaffi, vaska upp og taka til morgunmatinn þegar hinir drött-
uðust framúr, sagðist vera að safna prikum fyrir heimferðina.  (Ég held að hann 
hafi ekkert fest sig oftar en hinir í gær.) 

Eftir að menn höfðu náð áttum var ákveðið að “skreppa” fram í Ingólfs-
skála. Lagt var af stað en eftir því sem land hækkaði versnaði veðrið til mikilla 
muna.  Farið var að snjóa töluvert, vindurinn hafði aukist og hitastigið lækkað. 
Skyggni var lítið sem ekkert og var því ákveðið að snúa við og klára úr troginu 
frekar en að eyða tíma í festur. Um nóttina hafði verið asa hláka og því víða 
vænir krapapyttir á leið okkar aftur til byggða.  En allir komust þó heilir heim, 
sælir og ánægðir með vel heppnaða og skemmtilega ferð. 

 
                                      Óskar Halldórsson 

                                                K-669 

Þorrablót Skagafjarðardeildar 
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Skoðanakannanir á netinu. 

        Umsjónarmenn vefsíðu Ferðaklúbbsins hafa verið nokkuð iðnir við kolann 
að hafa skoðanakannanir meðal skoðara hennar og hefur þátttaka verið mikil, t.
d. greiddu 631 atkvæði um “Hvaða efni finnst þér vanta helst á síðuna?”.  Þar 
af vildu 305 fá fleiri myndir af breyttum bílum og 139 vildu meira efni um 
breytingar á bílum.  Aftur á móti höfðu aðeins 3 áhuga á fréttum af 
félagsfundum og aðrir þrír höfðu áhuga á meiri fréttum af umhverfismálum.
        Nánast jafntefli var um tvö atriði, 113 fannst réttmætt að rukka 
félagsmenn um skálagjald í Setrinu á meðan 107 voru því andsnúnir og 48% 
voru sáttir við nýju félagsskírteinin á meðan 52% voru ósáttir.  Og nú það 
nýjasta er það að yfirgnæfandi meirihluti (84%) vill leyfa LÍV óheftan aðgang 
að VHF kerfinu okkar, og þar af 67% með eignaraðild þeirra.                       
        Margvíslegar spurningar hafa verið lagðar fyrir netrápara og kom þar 
meðal annars fram afgerandi vilji fyrir því að efna til stórferðar nú í vetur.
        Þessar skoðanakannanir eru skemmtilegur þáttur í úthaldinu á vefsíðunni 
og vonandi halda þær áfram. 

                                                                                                        Ásgeir 

Hefurðu heyrt eitthvað af snjóalögum á hálendinu?  Þessi spurning heyrist 
hvarvetna sem tveir eða fleiri jeppafíklar mætast þessa dagana.  Við hringdum í 
ýmsar áttir í von um að finna þetta dýrmæta efni.  Lítill snjór er í nánd við 
höfuðborgarsvæðið og sá litli sem finnst er fremur leiðinlegur, Skjaldbreið 
snjólaus en þæfingur var við Hlöðufell og krapi og einnig fréttum við af þremur 
bílum sem lentu ofan í Sandkluftavatni núna um helgina, mun vatnið vera búið 
að breiða mjög úr sér.  Eftir geysimiklar rigningar á Hveravöllum snjóaði vel í 
síðustu viku, þar mælist nú 35 cm jafnfallinn snjór.  Gott hljóð er í norðan– og 
austanmönnum og góð snjóalög á þeirra svæðum, en þó sögðu Skagfirðingar að 
ekki væri neinn snjór að gagni fyrr en komið væri innfyrir Skiptabakkaskála.  
All margir notuðu helgina til að leika sér og fóru t.d. Þórarinn Sveins. og félag-
ar bæði vítt og breitt.  Góð færð var inn í Jökulheima þaðan um Vonarskarð og 
í Réttarkot.    Á laugardeginum skruppu þeir svo í Dreka (allt á bólakafi), 
Dyngjufjöll, Gæsavötn, Laugafell og enduðu eftir 10 tíma ferð í frábæru færi á 
Hveravöllum, en frá Hveravöllum er orðið fært um hraunið, sem er vel fyllt.  
Sagði Þórarinn ekki eftir neinu að bíða, bara drífa sig af stað og láta ekki grjótið 
á sv. horninu hræða sig, svæðið t.d. í kringum Réttarkot væri frábært núna og 
ekki spillti skáli þeirra Eyfirðinga fyrir, hann væri mjög góður. 

                                                                                                Ásgeir 

Og hvar er svo snjórinn? 
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Já, það var komið að þorrablótinu á ný.  Það stefndi allt í góða mætingu enda 
Einar blótstjóri búinn að halda uppi stemmingu í marga mánuði, hvíslandi 
útundan sér með ábúðafullum svip að “það væri bara allt orðið fullt...” alveg frá 
því á haustmánuðum.  Blótið sjálft átti að hefjast á laugardagskvöldinu og 
mönnum frjálst að velja hvenær þeir lögðu af stað úr bænum og hvaða leið þeir 
fóru uppeftir.  Þorratrogið lagði af stað á föstudeginum 9. febrúar í góðri fylgd 
og fer engum sögum af því hvernig ferðin gekk uppeftir nema að Einar var 
búinn að fullvissa menn um að rófustappan væri rígföst þarna afturí að þessu 
sinni og að nægur hákarl væri með í för.  Mér skilst að ferðafélagarnir hafi með 
reglubundnu millibili fullvissað sig um að hákarlinn væri örugglega til staðar í 
bílnum og jafnvel rekið nefið ofan í ílátið til að vera “alveg” vissir. Nokkuð 
margir lögðu af stað úr bænum á laugardagsmorgninum 10. febrúar þar á meðal 
undirrituð sem hélt af stað ásamt fríðu föruneyti um níuleytið. Var 
ferðatilhögunin eitthvað á þá leið að fara Sóleyjarhöfðann uppeftir.  Þetta gekk 
vel, varla sást snjór fyrr en komið var í Hrauneyjar – þá fyrst fór að glitta í þetta 
hvíta að einhverju ráði. Þó ekki mikið og horfðu menn með hrukku á milli 
augnanna yfir í átt að Kvíslarveituvegi og tautuðu ýmislegt ófagurt um 
veðráttuna framan af vetri.  En veðrið var ágætt, bjart og kalt en ekki sást þó til 
sólar.  Þjórsáin var vel frosin og stóð sumum ekki alveg á sama að sjá svona 
nákvæmlega hvar maður fór yfir og horfðu með áhyggjusvip á þessar sprungur 
hér og þar í ísnum. En þær virtust ekkert haggast við að bílarnir keyrðu yfir og 
dró maður þá öndina aðeins léttar.  Snjóleysið háði okkur ekki mikið, jörð var 
vel frosin en grýtt jörðin var þó leiðinleg yfirferðar. Í VHF-stöðinni heyrðist að 
mikil umferð var um hálendið enda hittum við fyrir norðanmenn á leið á 
þorrablót á Hveravöllum. Það brá fyrir örlitlu stolti þegar þeir tjáðu okkur 
borgarbörnunum að það væru nú slatti af snjó norðan jökla og ekki væri nú að 
sjá mikinn snjó hérna. Við heyrðum einnig í stöðinni að föstudagsfarar voru í 
bíltúr og komu nokkrir til móts við okkur. Við tókum smá krók á leið okkar og 
stunduðum náttúruskoðun og smá líkamsrækt enda nægur tími til stefnu.  Við 
komum í Setrið rétt fyrir þrjú og stuttu seinna komu þeir sem höfðu rúntað inn 
að Klakki og lent þar í blindhríð. Því miður varð það óhapp að einn bíllinn valt 
en betur fór en á horfðist því ekki virtist neinn hafa slasast.  

Einar og aðstoðarmenn buðu til blóts um kvöldmatarleytið og verður að segjast 
að þessi skemmdi matur bragðaðist alveg ágætlega þó maður hafi sagt pass við 
hrútspungunum. Meira að segja var eitthvað örlítið pínulítið smávegis eftir af 
hákarlinum en horfurnar virtust ekki góðar því eitthvað er fjöðrunin að gefa sig 
í Þorratroginu, hákarlinn hafði þjappast svona allsvakalega ofan í ílátið..... 

Lúffi söng og spilaði við góðar undirtektir og skemmtu menn sér vel og ekki 
síður í hinu mikla spilaeinvígi sem virtist aldrei taka neinn enda. Skemmtu 
menn og konur sér við spjall, söng, dans, snjókast og spil fram eftir kveldi og 

Nú er frost á fróni....... 
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Nafn: Bernharð Grímsson/Eyrún Egilsdóttir Þ-499 
Tími: 2.2.2001 17:58:56 
Skoðun: 
Mín fyrstu kynni af félagsskapnum 4x4 var dagana 26-29 janúar 2001, en þá 
fórum við hjónin með Húsavíkurdeild klúbbsins uppí Laugafell. Einnig voru 
nokkrir Akureyringar með í för. Mig (Eyrúnu) langar aðeins að segja frá því 
hvernig þetta kom mér fyrir sjónir. Ef satt skal segja, þá innst inni hélt ég að 
svona ferðir væru dálitlar sukkferðir. En þetta kom skemmtilega á óvart. Öll 
ferðin var mjög fagmannleg, menn vissu nákvæmlega hvað þeir voru að gera 
og pallöruggir í öllu og greinilega reynt fólk með öll bestu fjarskiptatæki sem 
til eru og á góðum jeppum. Aldrei sá ég neinn fíflagang í akstri né athöfnum - 
menn voru þarna til að njóta þess sem náttúran hefur uppá að bjóða og takast á 
við hana á fagmannlegan hátt. Ég neita því ekki að aldrei hafi sést bjórbaukur á 
lofti, en það var bara eftir að menn voru komnir í hús og í hófi og alls ekkert 
við það að athuga. Það er allt annað en að sitja að sumbli fram undir morgun og 
vakna grúttimbraðir og geðvondir og fara að keyra. Svo lá við að stundvíslega 
klukkan 12 á kvöldin hefðu allir verið skriðnir oní svefnpokana og sofnaðir. 
Ennþá fyndnara fannst mér á morgnana, þegar sá fyrsti kveikti á vasaljósinu og 
sagði að klukkan væri orðin 8 (eða 9) þá stukku allir sem einn uppúr pokunum 
og á fætur. Ef þetta er þverskurður af svona ferðum, þá er þessi starfsemi til 
fyrirmyndar og mjög áhugaverð og lærdómsrík. Auðvitað eru alltaf til undan-
tekningar og því miður er nóg að einn hagi sér illa til að koma óorði á hópinn. 
Að síðustu vil ég þakka fyrir samveruna í þessari ferð og aldrei að vita nema 
við komum aftur með seinna. Benni og Eyrún.  

Séð á Netinu okkar 

var komin ró á mannskapinn um miðnætti.  Voru hrotuhljóð jafnvel varla 
merkjanleg þar til Siggi Jóns sneri sér á bakið. 

Daginn eftir skein á okkur sólin og voru það nokkuð sáttir ferðalangar sem 
héldu heim á leið eftir að hafa skúrað og skrúbbað og ryksugað (!) skálann hátt 
og lágt. Það verður þó að segjast eins og er að það er furðanlegt að ekki skuli 
vera kominn gashitari í eldhúsið til að létta uppvaskið og forða fólki frá slysum 
því það lá tvisvar við stórslysi þegar verið var að bera sjóðandi heitt vatn á milli 
sólóeldavélarinnar og eldhússins.  Þorrablótsfarar skiptust í nokkra hópa og 
fóru ýmsar leiðir heim. Við fórum í austurátt og tókum á okkur skemmtilegan 
krók meðfram Hofsjökli og svo upp á hann inn að Arnarfelli og síðan inn á 
Sprengisandsleið suður. Sólin skein á okkur og veðurblíðan og útsýnið alveg 
einstakt og ekki laust við að maður fyrirgæfi Kára fyrir að vera svona spar á 
snjóinn þennan veturinn.  

Soffía E. Björgvinsdóttir 
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Austfirðingar velkomnir í hópinn. 

Austurlandsdeild Ferðaklúbbsins 4x4 orðin að veruleika. 

    Undirbúningur að stofnun Austurlandsdeildar hófst í nóvember á síðasta ári. 
Fyrir þann tíma höfðu menn rætt þá þörf að fá Austfirðinga í hópinn til að loka 
hringnum, menn og konur sem hafa mikla reynslu og þekkingu af 
ferðamennsku og eitt fallegasta svæði landsins til ferðalaga við bæjardyrnar. 
Það var ekki fyrr en Jakob Karlsson hafði samband við formann félagsins í 
nóvember sl. og tjáði honum að nokkrir aðilar hefðu áhuga á að standa fyrir 
stofnun deildar að hjólin fóru að snúast.  

    Eftir nokkur símtöl og tölvupóstsendingar var ákveðið að halda kynningar- 
og jafnframt stofnfund Austurlandsdeildar mánudaginn 19. febrúar sl. með 
fulltrúum stjórnar félagsins. 

    Til fararinnar völdust Þórarinn formaður og Eðvald meðstjórnandi        
(staðkunnugur). Fóru þeir vel undirbúnir með Flugfélagi Íslands til Egilsstaða 
þann 19. og héldu fund þá um kvöldið á Hótel Valaskjálf. 

    Á fundinn mættu 20 manns sem samþykktu stofnun deildarinnar einróma. Á 
fundinum var rætt um að marga vantaði sem ætla að vera með í framtíðinni.  

    Fyrsta stjórn deildarinnar var kosin:  Jónas Þór Jóhannsson formaður.              
                                                              Vilhjálmur Vernharðsson ritari          
                                                               Jakob Karlsson gjaldkeri.             

    Einnig var  Þórhallur Þorsteinsson kosinn skoðunarmaður deildarinnar. 

    Mun stjórn þessi vinna að undirbúningi aðalfundar sem halda á fljótlega þar 
sem stefna og annað starf deildarinnar verður mótað. 

   Virðast menn vera stórhuga og hafa m.a. áhuga á skálabyggingu. 

   Um leið og við óskum Austfirðingum sem og öllum félagsmönnum til 
hamingju með deildina má geta þess að stjórnarmennirnir úr bænum voru 
veðurtepptir (jeppalausir) á Egilsstöðum í sólskini fram á miðviku-dagskvöld 
(reyndar vegna hliðarvindar á flugbraut) í góðu yfirlæti á Hótel Valaskjálf og 
var farið að líta á okkur eins og heimalninga. 

Þórarinn Guðmundsson                                                                         
formaður. 

Austfirðingarnir mættir! 
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Fréttatilkynning frá 
Gúmmívunnustofunni 

Gúmmívinnustofan verður með kynningu á fundinum að Loftleiðum mánudagskvöldið 5. 
mars, og býður uppá kaffi og með því. 

Parnelli Jones – Dirt Grip. 

Gúmmívinnustofan flutti fyrstu Parnelli Jones - Dirt Grip dekkin inn fyrir ári síðan og hafa 
þau reynst frábærlega og því ætlum við að leggja aukna áherslu á innflutning á þeim og 
mæta með því sívaxandi kröfum fjallamanna um dekk, sem bæði eru góð “keyrsludekk” og 
“torfærudekk”. 

Nokkrir góðir punktar varðandi Parnelli Jones – Dirt Grip: 

• Dekkin hafa reynst einstaklega mjúk og hljóðlát í akstri. 

• Dekkin standast mælingu mjög vel. 

• Dekkin eru gegnumlýst og jafnvægisstillt frá verksmiðju. 

• Við framleiðsluna er notuð ný tækni í gúmmíblöndu, sem gefur afburða gott grip í snjó 
og hálku. 

• Vel skorið mynstur, sem eykur enn á grip dekkjanna og kælingu. 

• 16” og 16,5” dekkin eru burðarmeiri og henta því vel fyrir þyngri bíla. 

GVS mun leggja áherslu á að bjóða Parnelli Jones –Dirt Grip dekkin í stærðum, sem henta 

Í samræmi við ákvörðun 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.  Þetta verður því síðasta blaðið sem þeir félagsmenn fá sem ekki hafa 
greitt árgjald sitt.  Enda ekki ástæða til að leggja óþarfa kostnað á þá félagsmenn sem 
standa í skilum. Ég vil hvetja alla sem ekki hafa fengið rukkun eða hafa týnt 
greiðsluseðlinum sínum 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 .  Munið að láta fullt nafn og félagsnúmer eða kennitölu fylgja 
póstinum svo hægt sé að leysa úr málum. 

 Ps.  Það kostar um 55-60 kr. hvert blað pr. haus sinnum 12 blöð á ári  sem gerir 
nálægt 700 kr. á ári á hvern mann að gefa blaðið út og senda. 

                          Með félagskveðju Sigþór gjaldkeri 4x4  

Orðsending frá gjaldkera! 
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fjallamönnum. 

Parnelli Jones –Dirt Grip dekkin verða fáanleg í eftirfarandi stærðum: 

• 36X14,50R15                                    Til á lager 

• 36X14,50R16                                    Til á lager 

• 36X14,50R16,5                                 Væntanleg í haust 

• 37X12,50R15/16/16,5/17          Væntanleg í haust 

• 38X15,50R15                                    Til á lager 

• 38X15,50R16/16,5                   Væntanleg í haust 

15”dekkin eru “C” dekk    16” og 16,5” dekkin eru “E” dekk. 

Super Swamper 
Gúmmívinnustofan býður uppá Super Swamper jeppadekk í stærðunum 36” – 44”.  Þetta eru 
dekk sem jeppamenn þekkja og hafa alltaf staðið fyrir sínu. 
 
Wild Country – Wild Cat – Power King 
Gúmmívinnustofan býður uppá fjölbreytt úrval jeppadekkja í öllum stærðum fyrir stóra og 
smáa jeppa. 

Á undanförnum tveimur árum hefur Gúmmívinnustofan selt gífurlega mikið af Wild 
Country, Wild Cat og Power King jeppadekkjum og trúlega eru yfir 20.000 slík dekk í 
keyrslu á Íslandi í dag og segir það meira en mörg orð um gífurlegar vinsældir þessara 
dekkja á skömmum tíma. 

Wild Country dekkin er hægt að fá í fínna mynstri RVT, sem hentar vel þeim sem leggja 
megin áherslu á hljóðlát dekk og skipta yfir á nagladekk á veturna.  Einnig er hægt að fá þau 
í grófara mynstri TXR, sem hentar þeim sem aka við erfiðar aðstæður í snjó, mold og sandi. 
Þessi dekk er að sjálfsögðu hægt að negla með stórum nöglum kjósi menn það. 

Wild Cat og Power King dekkin eru fáanleg með milligrófu mynstri, og hentar vel þeim sem 
aka á sömu dekkjum allt árið, en það er hægt að negla þau líka. 

Jeppafelgur 

Gúmmívinnustofan býður uppá fjölbreytt úrval af jeppafelgum sem ekki ætti að svíkja 
neinn.. 

Þjónusta 

Verkstæði og smurstöð Gúmmívinnustofunnar að Réttarhálsi eru vel búin tækjum til að 
þjónusta jeppamenn. 

Kynningarafsláttur: 

Gúmmívinnustofan býður 4X4 félögum 12% kynningarafslátt af Parnelli Jones 36” og 38” 
fjalladekkjum til 20. mars 2001. 
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