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Setrið 
Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4                                             Pósthólf 8948 128 Reykjavík 
 

1. tbl. 13. árg.                                    Júní  2001                  Ábm.  Ásgeir Kristinsson 

Meðal efnis: 
Ferlun slóða 

Sumarstarfið 

Jeppasýning í haust 

7 ára ferðalangur 
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Félagsfundir 
Reykjavík:  Mánudaginn11. júní, á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00. 
                   Fundarefni:  Innanfélagsmál 
                                         Umhverfis– og skálanefnd kynna sumarstarfið 
                                         Skipan lausanefnda 
                                         Úrslit í myndbandasamkeppni 
                                         Kynning á útivistarvörum, Everest / Seglagerðin Ægir 
                                         Kaffi í boði Everest / Seglagerðin Ægir. 
                                         Vinningsmyndbandið sýnt. 
Suðurnesjadeild:  Sumarfrí. 
                   Fundarefni:    
Vesturlandsdeild:  Sumarfrí 
                   Fundarefni:    
Austfjarðadeild:     Sumarfrí. 
                   Fundarefni:   
Húnvetningadeild:  Sumarfrí. 
                   Fundarefni:    
Skagafjarðardeild:  Föstudaginn 8. júní, á Ólafshúsi, kl. 20,00. 
                   Fundarefni:  Bjórkvöld, bjór og pizzur á vægu verði 
Eyjafjarðardeild:  Þriðjudagurinn  5 júní, kl. 20,00 í Lundi. 
                   Fundarefni:  Starfið í sumar og haust. 
                                         Sumarhátíð Ferðakl. 4x4 í samvinnu við Húsavíkurdeild. 
Húsavíkurdeild:    
                   Fundarefni:    
Suðurlandsdeild:   Sumarfrí .                                                                                           
                   Fundarefni:      

  Ritnefnd 
Tölvupóstfang ritnefndar:  ritnefnd@f4x4.is 

Ásgeir Kristinsson, hs. 567 0654, tölvupóstur geiri@if.is 
Örn Guðmundsson, hs. 554-4084 

Sigurður Helgason, hs. 555-4050, tölvupóstur krimag@ismennt.is 
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: 

Sindri Grétarsson, tölvupóstur:  felagatal@f4x4.is 

Munið sumarhátíðina 20. til 22. júlí. 
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 Bls.4 

Aðalfundur. 

        Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4 x 4 var haldinn að Hótel Loftleiðum 
mánudagskvöldið 7. maí, 2001.                                                              
        Þórarinn Guðmundsson formaður flutti skýrslu stjórnar og ræddi ýmsa 
þætti í starfi klúbbsins. Fastir liðir eru, landgræðsluferð í Þórsmörk, sumarhátíð 
í Húsafelli og fjölskylduhátíð í Setrinu. Landsfundur var haldinn í október í 
Setrinu og þorrablót í febrúar. Árshátíð var haldin í október. “Þriggja ferða” 
leiðangur sl. mars tókst vel að flestu leyti. Austurlandsdeild var stofnuð í 
febrúar sl. Sumarhátíð verður á Norðurlandi í sumar á vegum Eyjafjarðar- og 
Húsavíkurdeildar.                                                                            
        Vandamál vegna ölvunar- og utanvegaaksturs virðist sífellt vaxa, og herða 
verður á fræðslu og áróðri vegna þessa. VHF fjarskiptakerfið eflist stöðugt og 
sýna utanaðkomandi aðilar áhuga á að tengjast kerfinu. Afkoma klúbbsins er 
góð og félögum fjölgaði um 380 á starfsárinu. Ljóst er að að ráða þarf 
starfsmann til að sinna rekstri félagsins og aðstoða stjórn vegna vaxand 
umsvifa. Að lokum þakkaði formaður meðstjórnendum og félagsmönnum 
samstarfið og tilkynnti að hann drægi sig nú í hlé frá formannsstöðu.    

        Sigþór Karlsson gjaldkeri sagði tekjur síðasta árs nema yfir 4,2 millj. 
króna (mkr) og gjöld rúmum 4,1 mkr. Veltufjármunir eru yfir 4, 8 mkr. Setrið 
er metið á 6,8 mkr. og tæki og áhöld tæp 0,5 mkr. Eignir alls eru samtals yfir 
12,1 millj. krónur eftir síðasta ár. Skýrsla gjaldkera var samþykkt eftir nokkrar 
umræður.  

        Ásgeir Kristinsson frá ritnefnd sagði útgáfu blaðsins hafa gengið vel.  
Flest urðu eintök 1700 og  1400 fæst eftir “hreinsun” í félagaskrá.Seldar 
auglýsingar auðvelduðu mjög reksturinn.                                                       
        Bergur Bergsson í skálanefnd greindi frá samvinnu við umhverfisnefnd 
um stiku- og vinnuferð og væru nú flestar leiðir að Setrinu stikaðar. Farið var 
með 2400 lítra olíutank í Setrið svo þar er nú 4500 lítra tankapláss. Skálavarsla 
var í Setrinu á síðasta sumri og verður á ný í sumar.                               
        Birgir Sigurðsson og Örn Jónsson í tækninefnd gátu þess m.a. að nýir bílar 
væru oft ekki sérskoðaðir eftir breytingu; þeir óttast slys verði ekkert að gert.
        Magnús Halldórsson í hjálparsveit sagði árið tíðindalítið, aðeins 1 útkall 
vegna brotins öxuls. Starfið tengdist hins vegar í ríkara mæli nýliðaferðum, 
góðu heilli.                                                                                              
        Þrándur Arnþórsson greindi frá starfi  umhverfisnefndar, svo sem 
landgræðsluferð, stikuferð og baggaferð. Á vegum nefndarinnar vinnur hópur 
að GPS ferlun leiða. Ráðstefna um  umhverfismál er í bígerð á næsta starfsári 
og bæklingur um umhverfisvernd er í vinnslu. 

        Tillögur / Lagabreytingar. Tillaga formanns um inngöngu 
Austurlandsdeildar í Ferðaklúbbinn var samþykkt. Páll Halldórsson bar upp 
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tillögu um sýningu Ferðaklúbbsins í október og greindi frá kostnaðaráætlun. 
Leiga á Laugardalshöll nemur u.þ.b. 1,200,000,- krónum. Sýningakerfi verður 
hugsanlega leigt sér. Launagreiðslur verða í lágmarki. Búið er að gera samning 
við auglýsinga og markaðsfyrirtæki um fasta prósentu af seldum miðum og 
fleiri atriði sem Páll taldi upp. Tillagan var samþykkt eftir nokkrar umræður.
Eðvald Geirsson bar upp tillögu um að stjórn Ferðaklúbbsins fengi umboð til 
að ganga til samvinnu við stjórn Landsambands Íslenskra Vélsleðamanna 
(LÍV), um notkun þeirra á VHF kerfi Ferðaklúbbsins, ef hagstæðir samningar 
nást. LÍV kæmi þá hugsanlega upp sameiginlegum sendi í Landmannalaugum. 
Ekki var einhugur um málið og umræður allnokkrar. Að lokum var eftirfarandi 
breytingartillaga samþykkt með tveimur mótatkvæðum:  Aðalfundur veitir 
stjórn klúbbsins umboð til að ganga til samninga við aðra aðila um aðgang að 
VHF kerfi félagsins. Endanleg samningsdrög verði lögð fyrir félagsfund hverju 
sinni.Tillögur að skálareglum í Setrinu sem birtar voru í Fréttabréfinu Setrið í 
mái, 2001, voru samþykktar. 

        Eftir kaffihlé var kosið í stjórn og nefndir Ferðaklúbbsins 4x4 fyrir næsta 
starfsár.                                                                                            
        Stjórnina skipa: Formaður: Björn Þorri Viktorsson; meðstjórnendur: 
Eðvald Geirsson, Guðmundur Tómasson, Sindri Grétarsson og Sigþór 
Karlsson. Stjórnin skiptir með sér verkum. Ritnefnd: Ásgeir Kristinsson, 
Sigurður Helgason og Örn Guðmundsson. Skálanefnd: Gunnlaugur Einarsson, 
Jón Snæland, Karl Sveinsson, Kjartan Gunnsteinsson og Þröstur Sigurðsson. 
Tækninefnd: Birgir Sigurðsson,  Guðleifur Kristinsson, Jóhann Ísberg, Sigurður 
Sveinn Jónsson og Örn Jónsson. Umhverfisnefnd: Bessi Aðalsteinsson, Einar 
Kjartansson, Magnús Guðmundsson, Ómar Sigurðsson og Þrándur Arnþórsson.
Skoðunarmenn: Albert Sveinsson og Ómar Sigurðsson. 

        Önnur mál: Nýkjörinn formaður þakkaði kosningu, og bar síðan upp 
tillögu um óbreytt félagsgjöld, krónur 3.500, sem var samþykkt.  

        Eftirfarandi tillögur voru samþykktar: Frá Eðvald Geirssyni um 200.000 
kr. styrk fyrir næsta starfsár, til viðhalds á VHF kerfinu. Um ógreiddan 
síðborinn reikning að upphæð kr. 700.000, frá síðasta starfsári. Styrkur til hjál-
parsveitar að upphæð kr. 200.000 með sömu skilyrðum og fyrr. Fjárveiting til 
skálanefndar, að upphæð kr. 200.000, til framkvæmda við Setrið. Endurnýjun 
250.000 kr. fjárveitingar til Eyjafjarðadeildar af 500.000 kr. styrk frá því í fyrra 
sem ekki er búið að nýta. Samþykkt var endurflutt tillaga frá stjórn Ferðak-
lúbbsins um ráðningu starfsmanns sem samnýttist með Ferðafélagi Íslands. 
Starf á vegum Ferðaklúbbsins  yrði 25 til 30%. Kostnaður vegna þessa gæti nu-
mið allt að 30% af félagsgjöldum. Að lokum óskaði fráfarandi formaður 
nýkjörnum formanni til hamingju með starfið og þakkaði samstarfið á liðnu ári. 
Fundi síðan slitið.  

        Samantekt úr fundargerð Ólafs Ólafssonar.             Sigurður Helgason 
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Ferðaklúbburinn 4 x 4 hefur ákveðið að standa fyrir Ferða- og útivistarsýningu 
í Laugardalshöllinni dagana 5. til 7. október nk. Um er að ræða nokkuð hefð-
bundið sýningarform, en þó með nokkuð breyttum áherslum og mörgum nýjum 
uppákomum. Miða þær flestar að því, að gera sýninguna sem skemmtilegasta, 
þannig að fólk sjái tilgang í að koma og skoða hvað svona sýning hefur uppá að 
bjóða. Áhersla verður lögð á sérstaka dagskrá og uppákomur fyrir börn, en eins 
og flestir vita/ráða börnin oft á vit hvaða ævintýra fjölskyldan heldur á 
frídögum.  
 
Ein helsta nýjungin við skipulagningu þessarar sýningar liggur í róttækum 
breytingum á fyrirkomulagi kynningarmála. Samningur liggur fyrir við 
markaðs- og auglýsingafyrirtæki um kynningu og markaðssetningu á sýning-
unni og ætlar fyrirtækið að auglýsa sýninguna fyrir a.m.k. um tvær milljónir 
króna. Einnig munu þessir aðilar gefa út veglega sýningarskrá sem fylgir 
Morgunblaðinu laugardaginn 6. október og einnig hverjum seldum aðgöngu-
miða. Að auki liggur fyrir samningur um að útvarpsstöð frá Útvarpssviði 
Norðurljósa verði starfrækt á sýningunni (væntanlega Bylgjan). Nýtist sú 
útvarpsstöð að miklu leyti fyrir sýninguna þessa helgi. Með þessu móti teljum 
við okkur hafa tryggt veglegustu kynningu sem nokkur sýning á okkar vegum 
hefur fengið og vonandi nýtist það til að við fáum jafnframt mestu athygli og 
aðsókn frá upphafi.   
 
Tekið verður á móti pöntunum á sýningabásum frá og með 1. júní nk og munu 
sölumenn hefja sín störf á sama tíma. Þeir aðilar sem áhuga hafa á því að vera á 
svipuðum stað og þeir voru á síðustu sýningu, eru beðnir að vera í sambandi 
sem fyrst eftir áðurgreindan tíma.    
 
Til þess að koma til móts við þá mörgu aðila, sem eiga tilbúin sýningarkerfi, 
verður boðið upp á tvennskonar verð á hvern leigðan fermetra, þ.e.a.s. með eða 
án sýningarkerfis. Gerðir verða skriflegir samningar sem fyrst við þá aðila, sem 
ætla sér að leigja sýningarbás á sýningunni.    
 
Allar nánari upplýsingar gefur Páll H Halldórsson í síma 891 7131 og heima 
587 2787 á kvöldin. Einnig er hægt að hafa samband í gegnum netfangið: 
palli@vm.is      
 
Páll H Halldórsson,                                                                          
sýningarstjóri 

Sýning í Laugardalshöll 
5. til 7. október 2001. 
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Ferðasaga Helgu Bjargar (7 ára) um Strandirnar með 
jeppaklúbbnum 4x4 Vesturlandsdeild 
 
Ég lagði af stað  í  ferðalagið.  Við stönsuðm hjá sjoppu í Búðardal . 
Við  keyrðum  smá  spöl. Loksinsins  komum  við  í veiðihúsið. Við  
fórum  í  fjárhúsið  í  sveitinni hjá ömmu og afa að Kjarlaksvöllum. 
Tommi kom með okkur í fjárhúsið. Við vorum mjög hræddar við 
eina kind sem reyndi að stanga okkur og við þurftum að ganga á 
girðingunni. Kindurnar eru svona styggar af því að þær eru allar 
með lömb í maganum. Ein kind var að bera þegar við vorum í 
fjárhúsinu, það var kindin hans Tomma. Við horfðum á Bjarka taka 
tvö lömb úr henni, en stundum þarf að hjálpa litlum lömbum þegar 
þau eru að fæðast.  

 
 
 Við í jeppaklúbbnum 
sváfum í veiðihúsinu. Ég og 
Andrea frænka mín 
fengum herbergi númer 2. 
Þegar við komum úr 
sveitinni  fórum  við að  
hátta . Pabbi minn og pabbi 
hennar Andreu sváfu í 
rúmunum, en við stelpurnar 

á gólfinu. Morguninn  eftir  fórum við í jeppann og þurftum að 
keyra mjög langt í annað hús. Húsið er kaupfélagið í Norðurfirði. 
Við vorum á efri hæð því það var búð á neðri hæðinni. Þetta var 
mjög flott hús og nú vorum við í herbergi númer 1.  
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Daginn eftir fórum við upp á 
stóran jökul. Hann heitir 
Drangajökull og er nyrsti 
jökullinn á Íslandi. Þar 
fengum við Andrea að fara 
að renna okkur á bílslöngum 
en það eru slöngur sem hafa 
verið teknar innan úr 
dekkjum. Slangan er síðan 
bundin aftan í bíl. Bíllinn 
dregur síðan slöngurnar. Við Andrea vorum samtímis dregnar á 
slöngum og runnum í hjólförunum á jeppanum þangað til að við 
vorum orðnar svo rassblautar að við gátum ekki meira. Þá þurfti 
Andrea að þurrka nærbuxurnar sínar á miðstöðinni í bílnum. Okkur 
fannst það ferlega fyndið og reyndar var dálítið gert grín að okkur 
fyrir að vera með nærbuxur á miðstöðinni. Á eftir fórum við til 
baka í gistinguna okkar að Norðfirði og fengum okkur nesti.  
 

 
Á kvöldin lékum við 
okkur saman 
krakkarnir sem 
vorum í ferðinni en 
þeir voru: Jónas Kári, 
Andrea, Pétur litli, 
Inga Dögg, Sölvi og 
ég. Stundum lékum 
við okkur að því að 
raða tindátunum hans 

Jónasar og við gáfum oftast snakk. Við fórum þar sem skórnir 
voru geymdir en þar var líka geymsla og það notðum við sem 
afgreiðsluborð en þar gáfum við snakkið hans pabba.  Stundum 
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lásum við Andrésblöð eða teiknuðum.  Við gátum líka verið úti að 
leika okkur í snjónum og við gerðum meira að segja stíflu ofan í 
mjög djúpann poll sem rann ofan í sjóinn á milli steinanna.  
 
Á laugardeginum var frekar vont veður uppi á fjöllum þess vegna 
fórum við bara í bíltúr niðri við ströndina. Fyrst fórum við út í 
Gjögur og þar skoðuðum við heitann pott sem er niðri í fjörunni, í 
steinunum við sjóinn. Stundum gengur sjórinn yfir þennan 
,,heitapott”. Rétt hjá heita pottinum var dauð kind.  
 

Síðan fórum við að skoða stein 
sem er ólíkur öllum öðrum 
steinum í fjörunni. Hann er 
stór og ljós á lit. Það er eins 
og það sé silfur í honum. Áður 
fyrr hélt fólk að þetta væri 
tunglsteinn en svo var hann 
rannsakaður af vísindamönnum 
sem komust að því að þetta 

væri steinn frá Grænlandi. Hann hefur trúlega komið með 
hafísnum til Íslands. 
 
Svo fórum við í ,,ógeðslega” sundlaug að Krossnesi. Hún var ekki 
þrifin. Hún var öll út í slími og hún Inga Dögg fékk slím á bakið á 
sér. Laugin var samt heit og góð þó okkur væri mjög kallt á 
hausnum. Svo á leiðinni heim þá sáum við fálka borða fugl og fullt 
af selum. Tveir selir lágu á steinum en sex selir syntu í sjónum. 
 
Á sunnudeginum gekk frekar illa að komast heim. Um nóttina hafði 
verið vont veður og það hafði snjóað mikið. Erfiðast var að komast 
í Djúpuvík því þar var hlíðin svo brött og mikill snjór að pabbi 
þurfti að fara út með honum  Gauja að moka snjóinn. Við 
krakkarnir og konurnar í ferðinni biðum þar á meðan karlarnir 
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fundu góða leið upp á fjall. 
Við komum í Dalina eftir 
22 klukkutíma ferðalag, en 
þar gistum við aftur í 
veiðihúsinu því þá voru allir 
orðnir svo þreyttir að við 
urðum að fara að hvíla 
okkur. Reyndar sváfum við 
Andrea mjög mikið í bílnum 
á leiðinni og vorum bornar 

inn í veiðihús kl. 6:30 á mánudagsmorguninn. Við urðum að fá frí í 
skólanum daginn eftir. 
 

 
 

 
Pétur, Jónas Kári, Andrea og ég 
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 Helgina 23. til 24. júní verður farin hin árlega landgræðsluferð Ferðaklúbbsins 
4x4 í Þórsmörk. Tjaldað verður innan við Bása (tjaldsvæði frátekin).  Um eitt 
leytið á laugardag hittist hópurinn við Álfakirkjuna á móts við Langadal.  
Unnið verður að landgræðslustörfum á laugardaginn í samvinnu við Guðjón 
Magnús-son hjá Landgræðslunni, dreift áburði og birkiplöntum plantað.  Þar 
vinna margar hendur létt verk. Markmiðið er að börn og fullorðnir eigi góða 
stund saman, og um kvöldið verður sameiginleg máltíð í boði klúbbsins.  
Vegna undirbúnings og innkaupa þurfa menn að skrá sig í ferðina.  Hægt 
verður að skrá sig á opnu húsi á fimmtudögum, með því að senda tölvupóst á 
thrandur@ejs.is eða með því að hringja í einhvern umhverfisnefndarmanna.  
Síðustu sumur hafa þessar ferðir orðið æ vinsælli og í fyrra mættu um 
140 manns á 40 bílum!    
 

Umhverfisnefnd        
Þrándur     

Frá Skagafjarðardeild. 

Þórsmörk 23. til 24. júní. 

Sumardagskrá árið 2001.  
8. júní. Bjórkvöld á Ólafshúsi mæting kl.20. Pizzur og bjór á vægu verði. 

                   16.-17. júní. Áburðarferð í Skiptabakka. Farið verður laugardag kl 10. 

22.-24. júní. Landgræðsluferð í Þórsmörk. Farið á föstudegi. 

7.-8. júlí. Afmælishátíð á Skiptabakka. Nánar auglýst síðar. 

20.-22. júlí. Sumarhátíð 4x4. Nánar auglýst síðar. 

17.-29. ágúst. Ferðalag. (Gæsavatnaleið eða fjölskylduhátið í Setrinu.) 

22.-23. september. Haustferð í Skiptabakka. 

5.-7. oktober. Bílasýning 4x4 í Reykjavík. 

Nánari upplýsingar um skráningu og ferðir er að fá hjá Óskari í símum 894-5974 og          
                                                                453-6474.  

Stjórnin. 
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Ferlun slóða 
Á hálendi Íslands er fjöldi slóða sem farnar hafa verið í 50 ár án þess að komast nokkru sinni 
inn á kort. Sumar hafa verið dregnar inn á sérstök slóðakort – eins og kort Sigurjóns Rist í 
Ferðum, blaði Ferðafélags Akureyrar, 17. árg. í júni 1958. Aðrar er hvergi að finna upp  
dregnar en eru þó á sínum stað á hálendinu, fara um forvitnileg svæði, veita glæsilegt útsýni 
og liggja að stórkostlegum stöðum.  

Samvinna 
Nú á dögum er tæknilega auðvelt að koma slóð inn á kort og í raunveru-leikanum þarf aðeins 
til þess feril slóðarinnar og samstarf við aðila sem gefur út landakort. Í gangi er samstarf 
Ferðaklúbbsins 4x4 og kortaútgáfu Máls og  menningar um þessa framkvæmd.  

Ferlun slóðar 

Við notum sögnina að ferla um það að taka feril slóðar og við ferlum slóðina með GPS-tæki. 
GPS-tækin eru þó misvel til þess fallin að safna og geyma ferla. Öll taka feril og sum geta 
skilað honum frá sér inn í tölvu. Nú eru komin á markaðinn tæki sem geta tekið marga ferla, 
geymt þá aðskilda og skilað þeim til tölvu. Skoðaðu auglýsingar um GPS-tæki í þessu blaði 
til að glöggva þig á því sem þar er í boði.  

Mismunur ferla og punkta 
Til er mikill fjöldi punktaðra slóða þar sem safnað hefur verið GPS-punktum á markverðum 
stöðum tiltekinnar leiðar. Menn tala um að eiga punkta á tiltekinni leið – og á gullaldar-
málinu kallast þeir trakk (track). GPS-tæki geta haldið   takmörkuðum fjölda punkta í trakk-
inu og sá fjöldi er innan við 30.  

Ferill getur hins vegar innihaldið eins marga punkta og óskað er og þykir ekki góður nema 
GPS-tækið sé stillt á mestu upplausn. Þá er tekinn punktur á um það bil 10 metra millibili 
eða 100 punktar á kílómetra. Ef þú hefur fartölvu tengda við tækið í akstrinum geturðu tekið 
punkta enn oftar en þó er varla nytsamt að taka þéttar en á 5 metra fresti. Þá koma 200  
punktar á hverjum kílómetra.  

Söfnun ferla 
Kortin eru gerð í tölvu þar sem upplýsingar úr feril-skrám skila línum á kort með snilli korta-
gerðarmannsins.  

Ferlun getur hins vegar ekki farið fram í túninu heima. Hún verður aðeins framkvæmd með 
því að aka slóðina – og það þarf að aka hana á sumri eða hausti þegar hún er bæði vel sýnileg 
og vel fær.  

Óruglað GPS 
Auðveldara eigum vér 
allt í þessu verki - 
Clinton Bill, ég þakka þér 
þetta klára merki 

Eftir að hinn ástsæli Bill Clinton lét það boð út ganga að hætta skyldi ruglun GPS-merkisins 
er ekki lengur þörf á hinum magnaða afruglunarbúnaði sem áður var nauðsynlegur við ferl-

Ferlun slóða. 
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un. Engu að síður merkja glöggir ferlaskoðunarmenn að afruglunarbúnaðurinn skili enn betri 
ferli. Við, sem ekki höfum slíkan búnað, teljum þó í laumi að þessi trú þeirra þjóni aðallega 
þeim tilgangi að seinka síðustu afskrift þeirra af hinum dýra búnaði. 

Hvar skal ferla? 
Það er nytsamt að vita – sjá á korti – hvaða slóðir eru þegar ferlaðar svo unnt sé að taka til 
við hinar sem eftir eru – en fleira kemur til. Í raunveruleikanum lýkur ferlun slóða aldrei. 
Alltaf koma nýjar og nytsamar slóðir til þegar fram líða stundir og þær ýmist birtast úr 
gleymsku og dái eða eru búnar til. Líka er það svo að sumar slóðir eru ferlaðar aftur og 
aftur – og það gerir ekkert til., nýr   ferill á slóð bætist í slóðasafnið og bætir meðal-slóðina 
því alltaf er örlítil ónákvæmni til staðar – þótt ferill sé yfirleitt svo nákvæmur að bæði fylgi 
línan vegi á GPS-réttu korti og bílhjólin veginum sem þú ert að aka.  

Þegar þú ferð af stað og tekur feril, flytur hann inn í tölvuna þína og sendir í ferlasafnið þá 
skaltu engar áhyggjur hafa af því að þú sért ef til vill að senda inn feril slóðar sem þegar    
hefur verið ferlaður. Sendu inn alla ferlana þína! 

Hvert á að senda? 
Ferillinn er sendur sem viðhengi í tölvupósti til Bessa Aðalsteinssonar á bessi@lexis.hi.is 
sem forvinnur þá og samræmir til sendingar inn í tölvu kortagerðarmannsins. Líka er nauð-
synlegt er að fylla út eyðublað með umsögn um slóðina og senda það með.  

Æfingaferðir 
Í hverri 4x4-deild eru félagar sem kunna til verka við ferlun og eru fúsir til að leiðbeina 
öðrum. Gott er að hittast að kvöldi og skreppa saman í stutta ferð um nágrennið. Oftast finnst 
mönnum betra að fara amk tvisvar í slíka æfingarferð. Það er hins vegar mikilvægt að vera 

S E T R I Ð  1 3



 Bls.14 

klár á hvað við er átt því annars getur vel farið svo að kostnaðarsöm ferlunarferð um ein-
muna staði skili ferli sem í raun dregur ekki viðunandi nákvæman feril. Heppilegt er að aug-
lýsa slíkar æfingaskreppur á vef og í málgagni deildarinnar. 

Gögn 

Eftirtalin gögn finnurðu inni á http://www.simnet.is/gop/4x4.htm   

•    kort frá 1. maí 2001 yfir ferlaðar slóðir,   

•    leiðbeiningar um ferlun, 

•    eyðublað fyrir umsögn um slóð, 

•    nöfn þeirra sem eru í ferlunarhópnum. Þar bætast inn nöfn leiðbeinandi félaga úr hinum 
ýmsu deildum eftir því sem þau berast.  

Leggðu málinu lið 
Það er umfangsmikið verkefni að safna ferlum og jafn mikilvægt að fá feril að slóð sem allir 
vilja viðhalda og að slóð sem allir eru sammála um að hætt skuli að aka.  

Ef þú ert vanur ferlari og getur verið með í að leiðbeina öðrum ertu hér með beðinn að senda 
nafn þitt, heimilisfang og síma - og netfang – til Bessa bessi@exis.hi.is eða á 
gop@simnet.is til Gísla Ólafs Péturssonar - sem þetta skrfar - og hefur símann 554-2462.  

Ný drifhlutföll í Nissan Patrol 

Í júlí fáum við ný sérsmíðuð drifhlutföll í Nissan Patrol. Um er að ræða 5:13 
drifhlutföll. Nýju drifin henta betur en þau drifhlutföll sem fengist hafa hingað 
til sérstaklega fyrir 35" og 38" dekk sökum þess að þau eru ekki allveg eins lág. 
Búast má við að þau verði kærkomin nýjung fyrir Patrol eigendur sem ekki 
hafa áður viljað setja lág drif í bílana af ótta við að bíllinn verði leiðilegur á 
langkeyrslu  

Litlaprent ehf til liðs við Setrið. 

Fréttatilkynnig frá ArcticTrucks. 

Með þessu tölublaði verður brotið blað í sögu Setursins, í fyrsta sinn (svo við 
vitum) verður blaðið prentað en ekki fjölritað.  Þetta vonumst við að verði til 
þess að prentgæðin batni og þessi nýjung býður einnig upp á að bæta myndum 
eða góðum skýringarkortum við greinar.  Í tilefni þessa ákvað ritnefnd að 
litprenta ferðasögu 7 ára stúlku og birtist þar óneitanlega nýtt sjónarhorn.  Ekki 
stendur þó til að halda svona flottheitum úti áfram, enda myndi það sennilega 
valda hjartaáfalli hjá Sigþóri gjaldkera. 

                                                                                                Ritnefnd 
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Frá Vesturlandsdeild. 
Aðalfundur Vesturlandsdeildar var haldinn á Lýsuhóli Snæfellsnesi 5. maí 
2001.  Mjög góð þátttaka var á fundinum.  Ekki urðu miklar breytingar á stjórn 
deildarinnar, en einn stjórnarmaður gaf þó ekki kost á sér áfram, það var Pálína 
Pálsdóttir og var henni þakkað fyrir mjög góð störf.  Í hennar stað var kjörin 
Valdís Valdimarsdóttir.   Guðjón Pétursson var einróma endurkjörinn 
formaður.  Stjórn Vesturlandsdeildar starfsárið 2001-2002 er því þannig skipuð: 

                                     Guðjón Pétursson, formaður                                           
                               Valdís Valdimarsdóttir, ritari                                          
                               Lilja Birkisdóttir, gjaldkeri                                              
                               Adolf Ásgrímsson, meðstjórnandi                                   
                                Eiríkur Eiríksson              “                                              
                               Gísli Björnsson                “                                              
                               Gunnlaugur Pálmason      “                                                #1370 

Farnar verða nokkrar vinnuferðir í ár frá sumri og fram á vetur.  Verða

ferðir þessar auglýstar síðar í Setrinu. 
Skálavarsla verður í Setrinu frá miðjum júlí og fram á haust, félögum er

b t á ð h f b d ið i h í kál f d ef þeir h f áhug ábent á að hafa samband við einhvern í sk lanefnd ef þeir hafa huga 

skálavörslu.  Ýmis verkefni eru ráðgerð í Setrinu í sumar, ætlunin er að
i ál þ k á bí l i á itth ðíð ll fr m n við inng ng mál þ k á bísl gi og gám svo eitthv ðsmíða pall frama  við i ga g, m la þak  bíslagi og g m svo eitthvað

sé nefnt. 
Fél h tti til þ s ð kom í vinnuferðir og eru þærFél gsmenn eru hv ttir til þess ð kom í vi uferðir og eru þærF lagsme  eru hvattir til þess að koma í vi uferðir og eru þær

upplagðar fyrir nýliða, sem vilja kynnast öðrum og æfa sig í fjallaakstri. 

Þá sem v nt r lykl ð skálum fél gsins er bent á ð h f s mbandÞ sem va tar lykla að sk lum f lagsi s er be t að hafa samba dÞ  sem va tar lykla að sk lum f lagsi s er be t  að hafa s mb d

við Kjartan eða Karl í skálanefnd. 
 
   Gunnlaugur Einarsson …………....893-3113 

   Jón Snæland ……………….587J  S æla d ……………………….587-17021702 

   Karl Sveinsson ……………………..896-7511 
   Kjjartan Gunnsteinsson ……………892-6293 

   Þröstur Sigurðsson ………………..892-5768 
 
                 Skálanefnd 

Frá Skálanefnd. 

Skagfirðingar munið bjórkvöldið  
á Ólafshúsi föstudaginn 8 júní. 
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Utanvegaakstur 

Sæll Ásgeir.  

Ég var að lesa pistilinn þinn í maíblaðinu um utanvegaakstur.  

Það er ekki ýkja langt síðan ég fór í fyrsta sinn um Lyngdalsheiði inn á slóðann til 
Skjaldbreiðar. Skömmu eftir að beygt er af Lyngdalsheiði kemur maður að lágu felli þar sem 
ekið er með því réttsælis, það er vinstra megin við það á leið inn að vörðu. Þegar ég kom 
þarna í fyrsta sinn var það mikill snjór og ég það ókunnugur að ég vissi ekki um veginn sem 
þar liggur enda sást hann ekki fyrir snjó. Ég sá hins vegar bílför liggja beggja vegna við 
fellið. Ég valdi þá sem lá hægra megin við það. Ranga leið. Ég var ekki að aka veginn. Ég 
áttaði mig á því á miðri leið og bölvaði sjálfum mér í sand og ösku fyrir að hafa veðjað rangt 
og síðast en ekki síst vegna þess að ég áttaði mig á því að nú væri ég e.t.v. að taka þátt í því 
að móta nýja og algjörlega ónauðsynlega leið. Nú myndu mín för sjást og aðrir koma á eftir.  

Væri ekki þjóðráð að taka sig saman og setja annað hvort steina eða stikur á staði sem þessa 
til að leiðbeina og ítreka hvar skuli aka. Mér dettur þessi staður í hug, Reykjanesið við Keili 
(sem frægt er orðið) og án efa marga fleiri. Þetta er gert á leið í Kverkfjöll og dugar vel. Ég 
er mjög til í svona verkefni. Það má bæði nota steina úr nágrenninu og tréstikur sem ég tel 
ekki útilokað að hægt sé að fá hjá Vegagerðinni því nú er plastið inn!  

Kveðja,Bolli Valgarðsson - R2421 

Auglýsingar 

Til sölu 

Tjaldvagn, Combi Camp árg. 1992, upphækkaður fyrir stærri bíla til sölu.
Vagninn er sérstaklega vel með farinn og lítið notaður. Fortjald fylgir.
Upplýsingar gefur Jónína í 565-9099 og 861-9671 

Til sölu 

Sumarhátíðin. 

Þó ekki sé enn búið að ákveða endanlegan stað fyrir Sumarhátíð F4x4., er rétt 
að benda félögum á að taka frá helgina 20. til 22. júli.                         
Eyjafjarðar og Húsavíkur deildir munu sjá um Sumarhátíðina þetta árið, og 
bjóða uppá norðlenska veðurblíðu og margt fleira.                                              
Nánar í júlíblaði. 
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