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Setrið 
Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4                                             Pósthólf 8948 128 Reykjavík 
 

12. tbl. 12. árg.                                  Maí  2001                  Ábm.  Kristján Kolbeinsson 

Efni: 
Aðalfundir 

Ferðasögur 

Akstur utan vega 
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Aðalfundir 
Reykjavík:  Mánudaginn 7. maí, á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00. 
                   Fundarefni:  Aðalfundur. 
                                          Sjá dagskrá á bls. 4. 
Suðurnesjadeild:  Föstudaginn 11. maí, í sal Iðnsveinafélagsins kl. 20,30. 
                   Fundarefni:  Venjuleg aðalfundarstörf 
                                          Önnur mál. 
                                          Myndasýning og veitingar í boði klúbbsins á eftir. 
Vesturlandsdeild:  Laugardaginn, 5. maí, að Lýsuhóli á Snæfellsnesi kl. 20,00. 
                   Fundarefni:  Venjuleg aðalfundarstörf. 
Austfjarðadeild:     Miðvikudaginn 9 maí, í Hótel Valaskjálf, Egilsstöðum kl. 20,30. 
                   Fundarefni:  Venjuleg aðalfundarstörf. 
                                          Önnur mál. 
Húnvetningadeild:  Föstudaginn 11. maí, í húsi Björgunarsveitarinnar á Blönduósi. 
                   Fundarefni:  Venjuleg aðalfundarstörf. 
                                          Umræða um Álkuskála og framtíð hans. 
Skagafjarðardeild:  Þriðjudaginn 8. maí, kl. 20:00 í kaffistofu Mjólkursamlagsins. 
                   Fundarefni:  Venjuleg aðalfundarstörf. 
Eyjafjarðardeild:  Þriðjudagurinn  1. maí, kl. 20,00 í Lundi. 
                   Fundarefni:  Venjuleg aðalfundarstörf. 
                                          Skráning á afmælishátiðina. 
Húsavíkurdeild:  Sunnudaginn 20. maí í Höfða kl. 20:00. 
                   Fundarefni:  Venjuleg aðalfundarstörf. 
                                          Takið endilega nýja félaga með. 
Suðurlandsdeild:   Laugardaginn 12.  maí, kl. 20,30 í Inghól.                                          
                   Fundarefni:    Venjuleg aðalfundarstörf. 
                                           Kjósa þarf tvö menn í stjórn. 

  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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Aðalfundur. 

Eyjafjarðardeild. 

Félagar í Eyjafjarðardeild athugið. 

Skráning á afmælishátíðna verður á aðalfundinum. 

Afmælisnefndin. 

Dagskrá aðalfundar á Hótel Loftleiðum mánudaginn 7. maí 2001. 
    1.   Setning fundar og dagskrá kynnt. 

    2.   Kosning fundarstjóra og fundarritara. 

    3.   Skýrsla stjórnarinnar um störf félagsins á liðnu starfsári. 

    4.   Umræða um skýrslu stjórnar. 

    5.   Skoðaðir reikningar lagðir fram og skýrðir. 

    6.   Umræða um reikninga og þeir bornir upp til samþykktar. 

    7.   Skýrslur nefnda, ef kjörnar hafa verið. 

    8.   Tillögur/lagabreytingar frá stjórn, nefndum eða félagsmönnum. 

    9.   Kjör stjórnar, varamanna og fastanefnda. 

    10. Kjör skoðunarmanna. 

    11. Önnur mál. 

    12. Fundarslit. 
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Tillögur sem lagðar  
verða fyrir aðalfund. 

Samþykkt fyrir inngöngu níundu deildar klúbbsins, Austurlandsdeildar. 
 

Haldin verði sýning í Laugardalshöll fyrstu helgina í október. 
 

Borist hefur ósk frá Landssambandi íslenskra vélsleðamanna um samstarf um 
rekstur VHF dreifikerfis klúbbsins, og þar sem um er að ræða eina stærstu eign 
Ferðaklúbbsins, ber stjórninni að bera málið upp á aðalfundi. 

Og svo eru það skálareglurnar fyrir Setrið 
 

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 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. 
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LÖG FERÐAKLÚBBSINS 4x4 
Samþykkt á aðalfundi 2000 

 

I. KAFLI. 

Nafn félagsins og tilgangur. 

1. grein. 

Félagið heitir Ferðaklúbburinn 4x4 og hefur aðsetur í Reykjavík. Ferðak-
lúbburinn 4x4 er félag áhugamanna um ferðalög og búnað fjórhjóladrifsbi-
freiða. 

2. grein. 

Markmið félagsins eru: 

• Að ná til sem flestra sem áhuga hafa á ferðalögum um landið á fjórh-
jóladrifsbifreiðum. 

• Að gefa gott fordæmi um umgengni og verndun landsins með jákvæðri eftir-
breytni og umræðu um náttúruvernd. 

• Að gæta hagsmuna félagsmanna varðandi búnað fjórhjóladrifsbifreiða og 
annað er lýtur að fjórhjóladrifsbifreiðum og ferðalögum í samráði við viðko-
mandi yfirvöld. 

• Að efla þekkingu félagsmanna á öllu því er við kemur útbúnaði fjórh-
jóladrifsbifreiða og ferðalögum um byggðir og óbyggðir landsins. 

• Að efla tengsl og kynni félagsmanna. 

 

II. KAFLI.  

Félagsfundir og stjórn. 

3. grein. 

Aðalfundur hefur æðsta vald í öllum málefnum félagsins. Hann skal 
haldinn árlega í maí mánuði. Fundurinn skal boðaður félagsmönnum skriflega 
með minnst sjö daga fyrirvara og með auglýsingum í blöðum. Í fundarboði skal 
greina fundarefni svo og allar tillögur, sem ætlast er til að bornar verði undir 
atkvæði. Rétt til setu á aðalfundi hafa einungis þeir sem hafa staðið full skil á 
gjöldum til félagsins. 

Á dagskrá aðalfundar skulu vera venjuleg aðalfundarstörf, þ.e: 
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    1.   Setning fundar og dagskrá kynnt. 

    2.   Kosning fundarstjóra og fundarritara. 

    3.   Skýrsla stjórnarinnar um störf félagsins á liðnu starfsári. 

    4.   Umræða um skýrslu stjórnar. 

    5.   Skoðaðir reikningar lagðir fram og skýrðir. 

    6.   Umræða um reikninga og þeir bornir upp til samþykktar. 

    7.   Skýrslur nefnda, ef kjörnar hafa verið. 

    8.   Tillögur/lagabreytingar frá stjórn, nefndum eða félagsmönnum. 

    9.   Kjör stjórnar, varamanna og fastanefnda. 

    10. Kjör skoðunarmanna. 

    11. Önnur mál. 

    12. Fundarslit. 

 

4. grein. 

Rétt boðaður aðalfundur er löglegur, án tillits til fundarsóknar. Afl 
atkvæða ræður úrslitum mála nema þar sem annars er getið í lögum þessum. 

5. grein. 

Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum, formanni, ritara, gjaldkera, 
og tveim meðstjórnendum. Ár hvert skal formaður kosinn sérstaklega til eins 
árs. Auk þess skulu kosnir tveir meðstjórnendur til tveggja ára. Kjósa skal einn 
varamann fyrir hverja tvo meðstjórnendur sem kosnir eru á sama aðalfundi. 
Kosningar skulu vera skriflegar sé þess óskað. Meðstjórnendur verða þeir tveir 
sem flest atkvæði hljóta. Varamaður er kosinn sérstaklega. 

Forfallist formaður skal ritari taka sæti hans, en að öðru leyti skiptir 
stjórnin með sér verkum. 

          Formaður getur boðað varamenn á stjórnarfundi, þegar þess er talin þörf. 

6. grein. 

Skoðunarmenn eru tveir og skulu þeir kjörnir á aðalfundi til eins árs í 
senn. Kosning skal fara fram skriflega sé þess óskað. Hlutverk þeirra er að yfir-
fara bókhald félagsins. 
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7. grein. 

Skylt er stjórn að boða til almenns félagsfundar ef 10 félagsmenn eða 
fleiri krefjast þess skriflega. Boði stjórnin ekki slíkan fund innan tveggja vikna 
frá því henni barst krafan, geta þeir sem fundar óska boðað til hans. 

8. grein. 

Stjórn félagsins kemur fram fyrir hönd þess milli aðalfunda og ræður 
málefnum þess með þeim takmörkunum sem lög þessi setja. Stjórnin mótar 
starfsemi félagsins milli aðalfunda og ber ábyrgð á fjárreiðum þess. Samþykki 
aðalfundar þarf þó fyrir ráðstöfun fasteigna svo og fyrir fjárskuldbindingum og 
ráðstöfun lausafjármuna sem nema hærri upphæðum en árgjöldum yfirstan-
dandi árs. 

Milli aðalfunda getur stjórn boðað til sérstaks félagsfundar til að fá 
samþykki fyrir ráðstöfun lausafjármuna að hærri upphæðum. Til slíks fundar 
skal boðað á sama hátt og aðalfundar.  Á þeim fundi hafa allir félagar jafnan 
atkvæðisrétt. 

9. grein. 

      Innan félagsins og undir handleiðslu stjórnar starfa að jafnaði fjórar fasta-
nefndir auk hjálparsveitar: 

1.   Ritnefnd.    Hlutverk hennar er að sjá um útgáfu fréttabréfs og miðla       
                        upplýsingum til félagsmanna. Kjósa skal þrjá menn í hana. 

2.   Skálanefnd.       Hlutverk hennar er að hafa umsjón með skála félagsins s.s. 
byggingu viðhaldi, rekstri og útleigu. Kjósa skal fimm menn í 
hana. 

3.   Tækninefnd.      Hlutverk hennar er að fylgjast með tækninýjungum 
varðandi búnað fjórh  jóladrifsbifreiða og miðla þeim upplýsin-
gum til félagsmanna. Einnig að ná      samvinnu við viðkomandi 
yfirvöld um gerð reglugerða fyrir fjórhjóladrifsbifreiðir.  Kjósa 
skal fimm menn í hana. 

4. Hjálparveit Ferðaklúbbsins 4x4.  Hlutverk hennar er að vera félagsmönnum 
              innan handar, lendi þeir í vandræðum með farartæki sín og þurfi 
               aðstoðar við. Kjósa skal fimm menn í hana. 

5. Umhverfisnefnd.  Hlutverk hennar er að sjá um tengsl við hlutaðeigandi  
               yfirvöld og samtök ásamt  kynningu og fræðslu í umhverfismálum. 
               Kjósa skal fimm menn í hana 

Kosning í ofangreindar nefndir skal vera til tveggja ára. Annað hvert ár skulu 
kosnir tveir í fimm manna nefndirnar, en hitt árið þrír. Með sama hætti skal an-
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nað hvert ár kosinn einn í ritnefnd, en hitt árið tveir. 

10. grein. 

Stjórn félagsins er heimilt að stofna til annarra nefnda en taldar eru í 9.gr. 
og jafnframt að fela fastanefndum sérstök verkefni önnur en þar er tilgreint. 
Hver fastanefnd (þ.m.t. hjálparsveit skal velja sér formann. Hætti kosinn 
nefndarmaður störfum í nefnd þá tilnefni þeir sem eftir sitja í nefndinni vara-
mann í hans stað. 

 

III. KAFLI. 

Réttindi og skyldur félagsmanna. 

 

11. grein. 

Félagi getur hver sá orðið sem áhuga hefur á markmiðum félagsins. In-
ntökubeiðni skal vera skrifleg og send stjórn félagsins, sem tekur hana til úr-
skurðar og tilkynnir umsækjanda um niðurstöðu innan mánaðar. 

12. grein. 

Stjórn félagsins er heimilt að standa í vegi fyrir því að einstakir aðilar fái 
aðild að félaginu og að vísa félagsmanni úr félaginu, ef sýnt þykir eða sannað 
að framkoma viðkomandi samræmist ekki markmiðum félagsins. Sé manni 
meinuð aðild að félaginu getur hann borið mál sitt undir almennan félagsfund. 

13. grein. 

Stjórn félagsins getur mælt með kjöri til heiðursfélaga þá, sem leyst hafa 
af hendi mikilsverð störf eða unnið sérstaklega mikið fyrir félagið. Kjör 
heiðursfélaga skal staðfest af aðalfundi. 

14. grein. 

Félagsgjald skal ákveða á aðalfundi ár hvert og skal það greitt í upphafi 
hvers starfsárs. Reikningsár félagsins er frá 1. maí til 30. apríl næsta árs. Sé fé-
lagsgjald ekki greitt fyrir 1. desember ár hvert missir félagi atkvæðisrétt í 
málefnum félagsins, uns hann hefur gert full skil. Hafi félagsgjald ekki verið 
greitt í heilt starfsár fellur félagi af félagaskrá, nema hann óski eftir áfram-
haldandi aðild að félaginu með þeim réttindum og skyldum sem því fylgja. 

15. grein. 

               Fjármunum félagsins skal eingöngu varið til starfsemi þess og til 
málefna tengdum hagsmunum þess. 
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IV. KAFLI. 

Landsbyggðadeildir. 

16. grein. 

Félagsmenn sem búa fjarri aðsetri félagsins er heimilt að stofna lands-
byggðadeild innan félagsins samkvæmt nánara samkomulagi við stjórn þess. 
Stofnun deildarinnar skal staðfest á næsta aðalfundi þar eftir. 

17. grein. 

Landsbyggðadeild hefur sjálfstætt og aðskilið bókhald og fjárhald frá fé-
laginu og getur því ekki skuldbundið félagið fjárhagslega og gagnkvæmt. Hluti 
af árgjaldi landsbyggðadeilda fellur til félagsins og skal hann ekki vera hærri en 
sem nemur fjórðungi félagsgjalda félagsins. 

Landsbyggðadeild getur ekki komið fram fyrir hönd félagsins opinber-
lega, nema að fengnu samþykki stjórnar félagsins. 

18. grein. 

Öllum félögum er heimill aðgangur að almennum fundum, sem félagið í 
Reykjavík eða landsbyggðadeildir gangast fyrir. Þeir hafa málfrelsi og tillögu-
rétt á þessum fundum, en eingöngu atkvæðisrétt hjá sinni heimadeild. Allir fé-
lagar hafa jafnan atkvæðisrétt á aðalfundi félagsins. 

                                              19. grein. 

Landsbyggðadeildir skulu kjósa sér minnst þriggja manna stjórnir og 
minnst einn skoðunarmann með bundinni kosningu. Formenn lands-
byggðadeilda skulu að jafnaði boðaðir á stjórnarfundi félagsins, þegar fjallað er 
um málefni er varða deildirnar, en þeir hafa þar ekki atkvæðisrétt. 

20. grein. 

Skoðunarmönnum félagsins er heimilt að skoða bækur og gögn deilda 
óski stjórn félagsins eða landsbyggðadeildar þess. Kostnað af skoðuninni ber sá 
er óskar hennar. 

21. grein. 

Stjórn landsbyggðadeildar ræður málefnum hennar með þeim tak-
mörkunum sem lög þessi setja. Hún mótar nánar starfssemi deildar og ber 
ábyrgð á fjárreiðum hennar. Fjármunum deilda skal aðeins varið til starfssemi 
þeirra. 
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22. grein. 

Landsbyggðadeild sem staðfest hefur verið á aðalfundi sbr. 16.gr. verður 
því aðeins slitið/getur því aðeins sagt sig úr félaginu ef 2/3 fullgildra félags-
manna í viðkomandi deild samþykkja tillögu þar um á félagsfundi sem boðaður 
hefur verið með amk. 7 daga fyrirvara með sannanlegu fundarboði til allra fé-
lagsmanna viðkomandi deildar svo og aðalstjórnar félagsins. 

Fulltrúa aðalstjórnar skal heimilt að sitja fundinn og taka til máls en hann 
hefur þar ekki atkvæðisrétt. 

Fráfarandi stjórn landsbyggðadeildar skal tilkynna félaginu um úrsögn/
slit félagsdeildar innan 7 sólarhringa frá því ákvörðun var tekin á fundi. 

Hafi engin starfsemi verið í landsbyggðadeild um 12 mánaða skeið skal 
litið svo á að deildinni hafi verið slitið. Um meðferð eigna og réttinda deildarin-
nar gilda þá ákvæði 23. og 24. gr. 

23. grein. 

Ef landsbyggðardeild, sem staðfest hefur verið á aðalfundi sbr. 16. gr., er 
slitið eða hún segir sig úr Ferðaklúbbnum 4x4, sbr. 22. gr., skal viðkomandi 
deild innan 4 vikna frá ákvörðun um slit/úrsögn endurgreiða félaginu að fullu 
alla þá styrki/greiðslur sem deildin hefur fengið frá félaginu auk vísitöluhæk-
kunar. 

Greiði landsbyggðardeild ekki skv. 1. mgr er félaginu heimilt að yfirtaka 
allar þær eignir landsbyggðadeildar sem félagið kýs þ.á.m. félagsaðstöðu og 
gistiskála. 

24. grein. 

Ef landsbyggðadeild, sem staðfest hefur verið á aðalfundi sbr. 16. gr., er 
slitið eða hún segir sig úr Ferðaklúbbnum 4x4 er félaginu heimilt að ganga inn í 
alla þá afnota og/eða leigusamninga sem viðkomandi landsbyggðadeild hefur 
gert sem leigutaki og/eða afnotahafi. 

 

V. KAFLI. 

Lokaákvæði. 

25. grein. 

          Breytingar á lögum þessum má eingöngu gera á aðalfundi. Tillögur að la-
gabreyt-ingum þurfa að hafa borist stjórn félagsins í síðasta lagi 15. apríl og 
skulu þær kynntar í aðalfundarboði.  Til lagabreytinga þarf 2/3 hluta greiddra 
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Vatnajökulsferðin 23-25. mars. 

Þriggja ferða ferðin, annar hluti. 

Eftir að sólin var búin að skína grimmt í heila viku og loksins komin vinaleg 
grá ský á himinn var lagt af stað árla dags föstudaginn 23. mars frá Select og 
ferðinni heitið á Vatnajökul.  Græjurnar voru 11 talsins, flest allir á 44”, útbúnir 
VHF og GPS og  NMT og GSM og CB og SSB.... og margir einnig með 
fartölvur.   Hópurinn samanstóð af  23 manneskjum, 4 konum, 18 mönnum og 
1 yngri manni.   

Friðrik fararstjóri brunaði á réttum tíma af stað og liðinu var svo safnað saman í 
Hrauneyjum, tankað á bíla og bumbur.  Rétt linað í dekkjum við afleggjarann 
inn í Veiðivötn og svo aftur brunað.   Liðinu var aftur safnað saman í Jökul-
heimum, og svo loksins loksins gátum við komið okkur af stað uppá Jökulinn.  
Færið þar reyndist þrusugott og því var þrusað áfram.  Skyggni var nú ekki til 
fyrirmyndar en þó sást oftast á milli fremstu og öftustu bíla.  Nema þegar 
Oddur hvarf í þokuna og sást svo koma öðru hvoru þvert á okkar stefnu áður en 
hann hvarf aftur.  Undirritaðri skilst að best sé að lýsa þannig Oddi að hann vill 
vera í fararbrOddi.   

Síðustu kílómetrarnir á Grímsfjall voru að vanda í penni halarófu enda best að 

atkvæða og telja auð atkvæði með í fjölda greiddra atkvæða 

26. grein. 

          Félaginu verður því aðeins slitið, að félagsslitin séu samþykkt á sama 
hátt og gildir fyrir lagabreytingar. Þegar um er að ræða félagsslit geta 25 félags-
menn eða 1/3 fundarmanna krafist leynilegrar, skriflegrar allsherjar atkvæða-
greiðslu í félaginu og skal þá sérlega kjörinni kjörstjórn falið að sjá um slíka 
allsherjar atkvæðagreiðslu. Félagsslitafundur tekur ákvörðun um ráðstöfun 
eigna félagsins. 
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halda sig innan vissra marka þar. Veðrið var vont og gott að koma í hlýjan 
skálann á Grímsfjalli en þá var klukkan aðeins fjögur.  Geiri Bö skipaði mönn-
um í kojur, svo var tékkað á Valdabotnum og gufunni góðu.  Valdabotnar voru 
harðlæstir og eftir miklar og tæknilegar pælingar opnaði Geiri Bö þá með stór-
um masterslykli (rörtöng), fékk neyðarleyfi frá Jöklarannsóknarfélaginu.  
Kvöldið var rólegt, mestu garparnir fóru í gufuna en sturtan var ekki virk svo 
snjór var notaður í stað sturtuvatns.  Ný upplifun en hún svínvirkar.    

Dagur 2 leit ekki vel út í fyrstu,  eiginlega algjört skítaveður, menn vöknuðu 
samt klukkan 7 og byrjuðu að ráða ráðum sínum.  Skilin voru alltaf á leið 
austur yfir landið en bara alltof hægt.    Um 10 leytið var ákveðið að ganga frá 
öllu í skálanum og halda niður af jökli og gá til sólar sem við fengum spurnir af 
við Landmannalaugar.  Brunað var sömu leið til baka og þá meina ég brunað,  
Snorri bróðir fékk að prófa  en þegar ég sá að hann skemmti sér alltof vel undir 
stýri á 6,5 Patrolnum, reif ég ”leikfangið” af honum og keyrði sjálf.  Maður 
þroskast víst seint.  Farið var aðeins sunnar niður af jöklinum þannig að við 
lentum á Breiðbaki.  Smá pot var að komast uppá Breiðbaksleiðina en við 
fengum tækifæri til að viðra Örn, Geira Bö og Snorra vel.  Þeir hlupu um og 
fundu bestu leiðirnar með bílarófu á eftir sér og það enga smárófu.  Pálmar á 
Bronconum afrekaði frumkvöðulstarf með að keyra fyrstur upp bröttustu og 
lengstu brekkuna.  Breiðbakur var dimmur á að líta svo við ákváðum að fara í 
Jökulheima og ráða ráðum okkar þar.  Tungnáin var opin og háar skarir báðum 
megin svo leitun var að góðri leið yfir.  Hjaltinn kom nú sterkur inn og fann 
rosalega flotta leið, bratt ofaní ána uppvið kletta og smáakstur niður eftir ánni 
og þá upp bratta niðurbrotna skör. 

Inní Jökulheimum var fundað, veður var nú allt að skána, skilin líklega farin 
yfir, því var valin gáfulegasta og eðlilegasta leiðin en það var að bruna aftur inn 
á Grímsfjall.  Við vissum allavega að aðkoman yrði góð í skálanum ☺☺. 

Rúmri klukkustund síðar, um 7 leytið, komu fyrstu menn að skálanum á 
Grímsfjalli.  Guðni og Hafþór ákváðu að skipta um felgubolta að aftan  á 
leiðinni svo þeir þyrftu ekki að bíða eins lengi eftir matnum.  Sumir, þeir sem 
ekki voru graðastir á gjöfinni, fengu sér spássitúr á leiðinni og nutu útsýnis og 
góða veðursins.   

Kartöflur og læri í fleirtölu voru grilluð.  Nokkrir garpar skelltu sér í gufu fyrir 
matinn og nokkrir eftir matinn, enn var snjóbað í stað sturtu, maður getur 
ábyggilega orðið húkt á það.  Maturinn var hreint lostæti hjá 
matargerðarmönnunum, Friðriki, Geira og Oddi.  Hægt var spegla sig í 
beinunum eftir að sumir voru búnir að naga þau.  Úti var stjörnubjart og kyrrt 
veður.  Upplifunin af að vera þarna í svona veðri, lengst uppá stærsta jökli 
Evrópu og samt í námunda við iður jarðar er stórkostlegt.  Það hjálpar manni 
svo sannarlega að sætta sig við nokkra skitna reikninga úr breytingabúðinni. 
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Næsta morgun vakti Snorri liðið klukkan 7, en þeir sem til þekkja vita að það er 
saga til næst bæjar.  Þegar undirrituð vaknar er hann að spá í 6,5 diesel Patrol ☺ 

Dagur 3 var vægast sagt bjartur og fagur, haldið var af stað kl 9 og rennt á 
Svíahnúk vestari.  Þar hituðum við á okkur tærnar i sandinum og Viddi skipti 
um olíusíu.  Hjalti skoðaði lauslega í eina sprungu sem minnti okkur á að fara 
varlega.  Síðan var aftur haldið í austur, leiðir hafa breyst verulega og ljóst er 
að ekki er óhætt að fara eftir gömlum punktum frá því fyrir Gjálpargos.  
Dalurinn sem myndaðist við hlaupið er ansi magnað fyrirbæri þegar maður 
hugsar um alla trilljón lítrana sem hafa streymt þarna undir.  Þrátt fyrir stór op 
og dældir í næsta nágrenni komumst við nokkuð sprungulaust yfir og 
brunuðum í frussufæri með 50 cm þykkum púðursnjó.  Það var GEÐVEIKT.  
Púðrið puðraðist yfir bílinn svo rétt sást til sólar, skipti engu hvort 
rúðuþurrkurnar voru á eður ei.  

Þumall var skoðaður og dáðst að útsýninu sem var ekki af lakari endanum.  
Færið þyngdist heldur syðst á jöklinun og öflugar græjurnar keyrðu þetta, bara 
aðeins hægar en áður.  Gvendur og Dagur fundu bestu leiðina að Þumlinum en 
vert er að geta þess að Kalli á Terrano fór næst Þumlinum, ég var fegin að vera 
ekki með honum í bílnum því hann hallaði fullmikið til hliðar á síðasta 
metranum.                                                                                                       
Kíkt var niður Morsárjökulinn en það var einnig stórbrotið útsýni.         
Ætlunin var nú að fara niður Skeiðarárjökul þar sem Birgir og Geiri höfðu góða 
reynslu af því.  Leiðin niður á Skeiðarárjökul var greiðfær og fjallasýnin 
stórkostleg, tófuspor skáru leið okkar ótrúlega langt inn á jöklinum.   Þegar 
neðar dró sáust stakar bólur uppúr sléttunni, sumir túlkuðu það sem GPS 
punkta. Þeim fjölgaði í sífellu og að endingu voru þessar litlu bólur orðnar 
stórir hólar illir yfirferðar,  uppbygging þeirra var klaki með fetþykku mjúku 
snjólagi.  Enn voru 10 km eftir niður að rönd og ekki var útlitið sléttara 
framundan.  Því var ákveðið að renna til baka og fara niður við Jökulheima.  
Farið var rétt austan við Grænafjall, á milli Þórðarhyrnu og Háubungu og 
komið inná gamalkunna slóðina niður í Jökulheima.   

Þokubakki elti okkur í baksýnisspeglinum en bjart var framundan og hægt að 
”reisa” eins og druslurnar drógu og menn nenntu.  Oddur stóð alltaf undir 
merkjum, hans merki er grænn punktur í fjarska.   Komið var í Jökulheima, sem 
er nú að verða eins og okkar annað heimili, um kvöldmatarleiti. Stutt var samt 
stoppað þar að vanda.  Nokkrir skelltu eldsneyti í sig og bílana í Hrauneyjum. 
Lending í bænum var um 10:30 og þá var eftir að sækja börnin en ekki verður 
farið nánar í það ferðalag hér.   

Ferðin heppnaðist bara í alla staði vel og vil ég þakka samferðarmönnum og 
fararstjórn fyrir virkilega góða og skemmtilega helgi.    

                                                                        Aldís Ingimarsdóttir, félagi 1719     
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Helgina 23.-25. febrúar fóru fjórtán félagar á sex bílum í Laugafell. 
 
Haldið var frá Akranesi á föstudagskvöld, ekið um Hellisheiði og Selfoss. Fyrri  
nóttina gistum við í ágætu veiðihúsi við Stóru-Laxá, rétt neðan við Flúðir. 
Á laugardagsmorgun var haldið snemma af stað í Hraunaeyjar, tankað og síðan 
keyrt áfram sem leið lá norður Kvíslaveituveg. Veður var frábært til útsýnis, 
frost 14  gráður, samkvæmt mælum í ákveðinni tegund bíla, og breyttist það 
ekkert alla helgina ? 
Við héldum norður og yfir vaðið á Bergvatnskvísl, upp á Háöldur og eftir 
Laugafellinu endilöngu. Færið var mjög gott, glerhart, þó ekki svell, og 
snjópyttir í dældum. Klukkan var rúmlega þrjú þegar við komum í skála, við 
tókum úr bílunum og keyrðum síðan upp á Laugafellshnjúkinn, og þvílíkt útsýni 
þegar sólin var farin að lækka á lofti. Herðubreið, Dyngjufjöll, Trölladyngja, 
Kistufell, Bárðarbunga, Tungnafellsjökull, Hágöngur, Klakkur, Miklafell, 
Illviðrahnjúkar, Mælifell og hamrabeltin í austanverðum Austurdal böðuð í 
kvöldsólinni. Steikin um kvöldið smakkaðist frábærlega að vanda og eftir 
uppvask og hvíld fóru margir í laugina fyrir svefninn. 
Þegar við héldum heim á sunnudagsmorgun var nokkur vindur af norðaustri 
skafrenningur og mjög lítið skyggni. Því var ákveðið að fara sömu leið til baka 
og gekk ferðin heim vel, þar sem hægt var að keyra í plottfarið frá deginum 
áður. 
 
Adolf 
 
 
Laugardaginn 3. mars fóru sjö félagar á fimm bílum norður á Arnarvatnsheiði. 
 
Haldið var í skaplegu veðri um Svínadal og Hestháls í Húsafell. Formaður bauð 
í bústað og drukku menn kaffi þar áður en haldið var á heiðina. Við keyrðum 
veginn norður hraunið og að Úlfsvatni, lítill snjór er á svæðinu en vötn vel 
frosin. Stefnan var síðan tekinn á Holtavörðuheiði og stuðst við leið 13 í GPS-
bók Sigurjóns Pétursonar. 
Veður var gott, nokkur vindur og 12 gráðu frost. Ferðin gekk vel þrátt fyrir 
snjóléttu og kulda. Þegar við vorum við upptakadrög Hrútafjarðarár gafst vélin í 
einum bílnum upp og var hann dreginn á Akranes án vandræða. Þetta er í fyrsta 
skipti sem við förum þessa leið og eigum við eflaust eftir að fara hana oftar. 
 
Adolf 

Frá Vesturlandsdeild 
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Utanvegaakstur 

Þessi vetur virðist skera sig úr undanförnum vetrum hvað snertir verulegan 
utanvegaakstur og þótt undirritaður hafi varla séð snjó í vetur hvað þá komist 
upp fyrir snjólínu, hef ég mjög áreiðanlega heimildarmenn fyrir þessum akstri. 

Mikið er um þetta, allavega hérna um sunnan- og vestanvert landið og eru 
fréttir um ljót sár upp á Lyngdalsheiði, í Landmannaleið, uppaf Húsafelli og 
mun víðar.  Hér er ekki hægt að kenna um neinum ákveðnum, hvorki 
sérstökum hópum né einstaklingum, allir virðast undir sömu sökina seldir, 
jeppa– og vélsleðamenn af þéttbýlissvæðunum og heimamenn, sem að vísu í 
mörgum tilfellum eru, eða telja sig vera, eigendur þeirra svæða (afrétta) sem 
þeir eru að keyra yfir, en verða engu að síður að lúta lögum um umgengni um 
landið. 

Þetta er háalvarlegt mál og við verðum að vona að félagar í Ferðaklúbbnum 
4x4 skeri sig úr þessum hópum, það er lítill vandi að eyðileggja á einum til 
tveimur árum það mikla brautryðjendastarf sem stofnendur og stjórnir 
klúbbsins hafa unnið til að gera okkur öllum fært að ferðast, því sem næst 
óhindrað um landið.  Stór þáttur þess árangurs hefur byggst á því orði sem farið 
hefur af klúbbnum, að félagar í honum fari af fyllstu aðgát um viðkvæma 
náttúru landsins og gæti þess að skemma hana ekki, heldur reyni fremur að 
bæta og styrkja. 

En hvað er til ráða.  Ekki eru allir jeppaeigendur félagar í F4x4, en það breytir 
því ekki að það verður bent á okkur, og fari sem horfir fá þeir sem vilja banna 
allar ferðir vélknúinna ökutækja um snjóbreiður landsins ærin skotfæri í baráttu 
sinni.  Við verðum því enn að herða á áróðrinum, og oft er nóg að benda 
óvönum á afleiðingar óvarlegs aksturs þeirra, þetta er vonandi meira 
hugsunarleysi en vísvitandi skemmdarstarfsemi, og að oftast er hægt að forðast 
gróðurskemmdir með svo einföldum ráðum að elta snjóinn en vaða ekki beint 
yfir kollana sem uppúr standa, og leiðir þetta hugann að því hvort ekki séu til 
einhverjar nýjar og ferskar leiðir til að ná til enn fleiri nýliða og hjálpa þeim 
fyrstu sporin.  Einnig þyrfti að kosta nokkru til auglýsinga á þeim tímum 
vetrarins sem mest hætta er á skemmdum.    

Kanna mætti áhuga annarra félaga sem hafa hagsmuna að gæta í þessum efnum 
hvort þau væru tilbúin í samstarf um fyrirbyggjandi aðgerðir.  Kannski eru 
sömu áhyggjur af þessum málum í gangi í Landssambandi íslenskra 
vélsleðamanna og fleiri félögum. 

                                                                                        Ásgeir 


