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Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4                                               Pósthólf 8948 128 Reykjavík 
 

2. tbl. 13. árg.                                      Júlí  2001                    Ábm.  Ásgeir Kristinsson 

Efni: 
Fjölskylduhátíð 

Ferðasögur 

Hvað er óferlað?  
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Félagsfundir 
Reykjavík:  Sumarfrí 
                  Fundarefni:     
Suðurnesjadeild:  Sumarfrí 
                  Fundarefni:   
Vesturlandsdeild:  Sumarfrí 
                  Fundarefni:    
Austfjarðadeild:     Sumarfrí 
                  Fundarefni:    
Húnvetningadeild:  Sumarfrí 
                  Fundarefni:    
Skagafjarðardeild:  Laugardaginn 7. júllí í Skiptabakkaskála. 
                  Fundarefni:  Fagnað kaupum á skálanum. 
Eyjafjarðardeild:  Sumarfí 
                  Fundarefni:    
Húsavíkurdeild:  Sumarfí 
                  Fundarefni:    
Suðurlandsdeild: 
                  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 
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Ný stjórn:                                                                                             

Formaður: Hallgrímur Óli Guðmundsson, gsm: 892-0459, hs: 461-4429. 
Gjaldkeri: Sören Jónsson, hs: 464-3922.                                                    
Ritari: Hlynur Bragason, hs: 465-2281.                                        
Meðstjórnandi: Þorsteinn Halldórsson, gsm: 891-8493.              
Meðstjórnandi: Ómar Egilsson. 

                                                         Frá stjórn Húsavíkurdeildar 

Ný stjórn: 

Á aðalfundi deildarinnar var kosin ný stjórn. 
Formaður: Sighvatur Steindórsson 
Gjaldkeri: Jakob Ingi Helgason 
Ritari: Kristófer Sæmundsson 
Meðstjórnandi: Jakob Jóhannsson 
Meðstjórnandi: Stefán Grétarsson 

                                                         Jakob Ingi 

Ég vil einnig í leiðinni minna á nýja heimasíðu okkar                                   
http://www.simnet.is/4x4hun 

Húsavíkurdeild 

Húnvetningadeild 

Frá skálanefnd 
Skálanefnd vill minna á að hægt er að nálgast lykla að Setrinu hjá Kalla í síma 
896-7511 eða hjá Kjartani í síma 896-2693. 

Félagsmönnum er einnig bent á að tekin hafa verið upp skálagjöld kr. 500,00 
fyrir félagsmenn en kr. 800,00 fyrir aðra, frítt er fyrir börn upp að 17 ára aldri. 

Vinnuferð verður væntanlega farin í júlí og verður hún auglýst á netinu undir 
skoðanaskipti og í Mörkinni á fimmtudögum.  Upplýsingar er einnig hægt að fá 
hjá Jóni Snæland í síma 699-7477. 

Við viljum líka minna á skálavörsluna, en þeir sem hafa hug á skálavörslu eru 
beðnir að hafa samband við skálanefnd. 
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Föstudagur 20 júlí: 

Hátíðargestir koma sér fyrir á tjaldsvæðinu eins og hver vill.  Létt spjall og 
heimsóknir til nágranna og vina. 

Laugardagur 21 júlí: 

10:30        Farið verður í ökuferð út í Fjörður undir leiðsögn heimamannsins         
         Sigurbjarnar Höskuldssonar.   

12:00        Einnig verður boðið upp á styttri ferð inn í Eyjafjarðardal til þess að skoða 
         hina fornfrægu leið Vatnahjallaveg.  Leiðsögumaður verður Jóhann     
         Björgvinsson formaður Vatnahjallanefndar  Eyjafjarðardeildar             
         Ferðaklúbbsins 4x4. 

Skráning í ferðirnar fer fram á föstudagskvöldinu. Lagt verður af stað stundvíslega. 

16:00        Leikir glens og gaman fyrir alla aldurshópa.  Siglt verður með börnin á 
                 Eyjafjarðaránni í gúmmíbát.  Björgunarvesti verða fyrir alla.  Farið verður 
                 í fótboltakeppni milli liða sem mynduð verða á staðnum.  Ýmsir aðrir  
                 leikir og keppnir.  Verðlaun verða í boði. 

18:00        Kveikt í kolunum á risagrilli klúbbsins og hópast nú allir saman og grilla 
         sinn veislumat. 

         Eftir mat verður haldið áfram með leiki og gaman ef áhugi og geta er til 
         staðar. 

22:00        Kveikt á varðeldi, fjölda- og einsöngur að hætti Sigurbjarnar                
         Höskuldssonar fram eftir nóttu. 

Sunnudagur 22 júlí: 

Slappað af í sundi og heimferð þegar hverjum og einum hentar. 

Almennar upplýsingar: 

Sundlaug er á staðnum.  Gisting á tjaldsvæði og sundferðir eru í boði klúbbsins og 
styrktaraðila. 

Á svæðinu er möguleiki á að fá gistingu á Hótel Vín.  Athugið að það eru fá herbergi 
laus þessa helgi og því nauðsynlegt að panta sem fyrst ef áhugi er fyrir hendi. 

Ef veður verður mjög óhagstætt fyrir tjaldbúa höfum við möguleika á að fá inni í 
kennslustofum sem eru við hlið tjaldsvæðisins. 

Munið að taka með félagsskírteinin því dregið verður í happdrætti sem allir fullgildir 
félagsmenn sem koma á hátíðina verða með í. 

Dagskrá fjölskylduhátíðarinnar 
að Hrafnagili 20. til 22. júlí. 
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 Bls.6 

Eins og sagt hefur verið frá á fundum 
og í ágætum pistli GÓP í síðasta Setri, 
er verið að safna ferlum af jeppa-
slóðum svo koma megi þeim réttum á 
kort. Bæði er, að margar slóðir hafa 
aldrei komist á kort eða jafnvel verið 
fjarlægðar á yngri kortum, og svo hitt 
að þær eru oft ekki sýndar á réttum 
stöðum. 

Þess vegna er Ferðaklúbburinn 4x4 o.
fl. í samstarfi við Hans H. Hansen hjá 
Máli og menningu að skrá slóðir með 
GPS tækjum með það fyrir augum að 
gefa þær út á sérstöku hálendiskorti. 

Á meðfylgjandi korti sést það sem 
safnast hefur á síðasta ári. Í þessu eru 
enn heilmikil göt sem menn eru vin-
samlegast beðnir að fylla í eftir bestu 
getu í sumar. 

Mjög margir virðast eiga 
�öryggisafrit" af Navtrek forritinu og 
nota það við söfnum ferla (trakka). 
Mikilvægt er að forritið sé stillt þan-
nig að það taki þétta punkta, t.d. með 
10 m millibili. Oft hafa borist gögn úr 
þessu forriti þar sem bilið er stillt á 1 
km og þeir ferlar eru alveg ónothæfir. 

Æskilegt er að menn skrái upplýsingar 
um slóðir og geta gert það á vef GÓP, 
http://www.simnet.is/gop/gopfrett/
punktar/4x4/torg.htm. 

Ferlana á svo að senda á    
bessi@lexis.hi.is. 

Umhverfisnefnd                           
Bessi Aðalsteinsson 
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Ferðin í Setrið 23-25. mars. 

Þriggja ferða ferðin, þriðji hluti. 

         Nú var komið að því!   Undirbúningur hafði staðið í nokkra mánuði. 
Undirbúa jeppann - undirbúa mannskapinn - fara á fundi - fara með konunni á 
GPS námskeið (kenna konunni á GPSið og tölvuna og sjá um aksturinn sjálfur).  
Boðið var til Sveinlaugs í Nýbarða á töppunarnámskeið (Nei ekki tappa á 
flöskur heldur í dekk).  Eftir að búið var að taka smá prufutúr upp að Skjald-
breið einn laugardag þá var ákveðið að mannskapurinn væri orðinn hæfur á að 
takast á við Ferð 1 í 3ja ferða ferðinni. 
         Guðmundur Glófaxi hafði tekið þennan hóp að sér og ákveðið að koma 
honum á leiðarenda.  En vantaði ekki snjóinn?  Það hafði byrjað að snjóa á 
fimmtudeginum og það snjóaði ennþá á okkur þegar við lögðum af stað á 
föstudagskvöld.   
         Hópnum var skipt upp í 2 hópa.  Guðmundur leiddi fyrri hópinn af stað 
um kl 14 á föstudag og var ákveðið að fara Kjalveg - Kerlingarfjöll og þaðan í 
Setrið.  Seinni hópurinn (sem við vorum í) hittist um kl 18 og haldið var af stað 
eftir áfyllingar af ýmsu tagi upp úr kl 18:30.  Konni og Bergur leiddu þann hóp.  
Eftir samræður við Guðmund var ákveðið að fara sunnanmegin með hinn 
hópinn - fara Sóleyjarhöfða og þaðan í Setur.  Byrjað var á því að tölta upp í 
Hrauneyjar.  Þar var síðustu dropunum komið fyrir í tönkunum og samlokum í 
vambirnar áður en ævintýrið hæfist fyrir alvöru. Skyggnið var að versna svo að 
mannskapurinn var drifinn af stað. 
         Ferðin gekk vel - einstaka skafl gerði vart við sig á Kvíslaveituveginum en 
það var ekkert sem hindraði för.  Skyggnið var komið niður í 50 - 100 metra og 
menn keyrðu hægar af þeim sökum.  Svo var komið að Sóleyjarhöfða og 
Þjórsá.  Það var ekki glæsileg tilhugsun að þurfa að fara yfir Þjórsá á ís.  
Hversu djúpt var undir? Hversu þykkur var ísinn?  Fyrsti bíll fór varlega yfir og 
ekki lét ísinn undan. Hægt og rólaga silaðist hver og einn yfir og engum varð 
meint af.  Ekki urðu teljandi vandræði að Setri nema hvað einstaka dældir áttu 
það til að birtast fyrir framan bílinn og veita þeim smá flugferð sem hraðar 
fóru.  Komið var í Setur rétt eftir miðnætti í logni og smá snjódrífu.   
 
         Á laugardeginum var boðið upp á morguverðarhlaðborð.  Það var vel 
þegið og vel nýtt af ferðalöngum.  Úti var að létta til og ekki leið á löngu þar til 
það kom sól og varla sást í skýhnoðra.  Þó að frostið væri mikið þá var hægur 
andvari svo ekki  fann maður mikið fyrir því og sólin gerði hvað hún gat við að 
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halda á okkur hita. 
         Eftir að morgunverðurinn hafði satt mannskapinn var farið að hugsa um 
hvert skyldi halda þann daginn - eftir að bílarnir höfðu fengið smá yfirferð var 
lagt af stað í átt að Klakki.  Mér fannst hægt að þeysa um allar jarðir - hvítt var 
yfir öllu - snjór, sól og sullandi blíða. 
         Á leið inn að Klakki var farið í smá útsýnisferð niður brekku, smá útúrdúr- 
ég var svona að velta því fyrir mér hvort að það væri rétt af mér að fara niður 
að hinum bílunum þar sem í fyrsta lagi, þeir voru sumir hverjir að festa sig og í 
öðru lagi að ég var aðeins á 35” dekkjum.  En svo tók kæruleysið yfirhöndina 
og ég lét vaða niður.  Þegar hins vegar átti að fara upp aftur kom á daginn að ég 
hafði kannski hleypt full mikið úr dekkjunum - var komin í 3 pund og kippirnir 
sem bíllinn tók þegar reyndi á hann upp brekkurnar var ekki vöntun á tönnum í 
drifið heldur var felgan farin að spóla innan í dekkinu.  Það fór svo að annað 
afturdekkið affelgaðist.  Ekki tókst að setja það á þrátt fyrir góðan vilja með því 
að toga það út í felguna þannig að eina ráðið var að taka það af.  Felgurærnar 
voru svo vel hertar að hoppa þurfti á átaksskaftinu til að losa upp á þeim.  
Bræðurnir Jón og Bjarni ásamt mér höfðum borðað nægjanlega mikið af 
morgunverðarhlaðborðinu til að þetta tækist allt saman.  Einnig kom þyngdin 
sér vel þegar felgan var lögð í snjóholuna og pumpað í dekkið.  Það gekk í þetta 
skiptið að koma lofti í dekkið og þegar allt var til reiðu var haldið upp brekkuna 
góðu.   
         Þegar upp var komið mættum við bílunum sem voru að koma frá Klakki.  
Ekki tók því að halda áfram. Þá heyrðist “Nú vantar þungan bíl” í talstöðinni og 
þegar menn fóru að athuga málið héngu 2 menn utan á dobbúl kap farþega-
megin til að hann ylti ekki niður snjóhengjuna vinstra megin.  Þetta var ansi 
tæpt. Hann hafði farið á ferð niður brekku og ætlað upp hinu megin þegar 
óvænt dæld tók völdin og henti honum upp á hengjuna. Steini bíleigandi hafði 
þá snarað sér út úr bílnum og verið í skútufíling við að koma bílnum niður á 4 
hjól.  Annað dekkið affelgaðist í látunum.  Þegar fleiri menn voru komnir upp á 
bílinn gaf gangbrettið sig og seinna þegar búið var að binda framan í bílinn 
affelgaðist að aftan og bíllinn kipptist til rétt eins og pumpurnar í mann-
skapnum sem stóð á bílnum.  Allt fór þetta vel. Dekkin voru látin á felgurnar og 
síðan var lagt af stað heim á leið í Setur - til að undirbúa kvöldmatinn.   
         Á meðan sumir kíktu á Nautaöldu (veðrið var nýtt í botn) voru aðrir í því 
að undirbúa kvöldmatinn.  Gísli Kjarnakarl sá um forréttinn og hafði aðra sér til 
aðstoðar.  Hann hafði einnig séð fyrir því að kaupa inn matinn og á hann skilið 
bestu þakkir fyrir.  Lambakjöti og kartöflum var staflað á grillið og nefin voru 
grilluð í sólinni í leiðinni.  Veislan hófst með súpunni en fjallalambið, kartöfl-
urnar, salatið og allt hitt meðlætið var aðalrétturinn. Stóðu menn á blístri og var 
nógur afgangur til fyrir svanga ferðafélaga sem litu inn um kvöldið. 
 
         Á sunnudeginum eftir morgunverðarhlaðborðið var ákveðið að skipta 
hópnum aftur í 2 hópa.  Þeir sem voru með fatlaða bíla skyldu halda  
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Sóleyjarhöfðaleiðina ásamt þeim sem komu Kjöl nema þeir hefðu sérstakan 
áhuga á að fara með hinum hópnum.  Hinn hópurinn samanstóð af 12 bílum 
sem lögðu af stað rúmlega 10 í fallegu veðri - sól, kalt og léttur andvari.  
Stefnan var tekin á Kerlingarfjöll og Kjalveg.  Þar var ákveðið að halda áfram 
inn að Hveravöllum.  Blússað var yfir fannbreiðurnar og var tilfinningin frekar 
eins og á sómabát  á léttum öldum en á jeppa á fjöllum.  Áð var á Hveravöllum 
og haldið áfram  upp að Langjökli eftir að menn höfðu snætt léttan hádegisverð.  
Farið var inn í Þjófadali eftir að fullreynt þótti að fara með girðingunni upp á 
jökul.  Færið var aðeins farið að þyngjast en ferðin gekk samt vonum framar. 
Þegar komið var að jökulröndinni sagði færið stopp við fjölskyldubílinn og 
þurfti ég spotta til að koma mér yfir versta kaflann.  Færið batnaði fljótlega og 
gekk vel að Þursaborgum.  Þær stóðu tignarlega uppúr jöklinum. 
         Á leiðinnin hafði Steini affelgað aftur og fóru Krúserbræðurnir Jón og 
Bjarni með drullutjakk til hjálpar.  Áfram var haldið eftir stutta náttúruskoðun.  
Farið var að þykkna upp á vestanverðum jöklinum!  Vel gekk yfir jökulinn þar 
til komið var að jökulröndinni vestan megin en þá þurfti spotta aftur til að koma 
bílnum fram af brúninni.  Eftir það var leiðin greið niður að Slunkaríki, 
meðfram Skjaldbreið og niður á Lyngdalsheiði. 
         Fyrsti alvöru jeppatúrinn á eigin jeppa var á enda og ég brosi ennþá 
hringinn!  Ég þakka samferðafólki góða ferð. 
 
Félagi nr 2475 
Hafsteinn Sigmarsson, Arna Harðardóttir , Davíð Hafsteinsson. 

Þórsmörk 23.06.2001 

1 0 S E T R I Ð



Festingar og krókar 

 Festingar fyrir kaðla og tjakka. 

Allir jeppar þurfa að hafa góðar festingar fyrir kaðla og fátt er eins óþægilegt 
og að draga upp bíl sem ekki er með neina króka. 

Best er að hafa tvo króka að framan og tvo að aftan.  Oft er dráttarkúla þó látin 
nægja að aftan.  Króka og dráttarkúlu þarf að festa á traustan hátt í grind         
jeppans þannig að mikið togátak geti ekki beygt grindina.  Mikið reynir á 
krókana þegar rykkt er í fastan jeppa, oft á ská.  Ef krókarnir snúa niður þarf að 
vera á þeim spenna sem heldur bandinu á sínum stað þótt það slakni.  Krókarnir 
þurfa að vera þannig gerðir að kaðlarnir skerist ekki á þeim og liggi ekki utan í 
hvassar brúnir.  Hægt er að kaupa handhæga króka í helstu aukahlutabúðum. 

Ef engir krókar eru til staðar getur verið gott að hafa stutta keðju sem hægt er 
að bregða utan um fjaðrahengsli eða hásingu í neyð.  Ókosturinn við keðjuna er 
að hún veldur aukinni slysahættu.                                                           

Oft er nauðsynlegt að geta komið við stuðaratjakki (drullutjakki), bæði vegna 
viðgerða og í erfiðum festum, sérstaklega í krapa.  Flestir nýlegir jeppar eru 
með það lélega stuðara að ekki er óhætt að setja undir þá tjakk.  Þá þarf að 
styrkja stuðarna, til dæmis með röri fyrir neðan þá, eða setja sérstakar festingar 
fyrir stuðaratjakk á grindina.  Gæta þarf þess að hafa stuðning við tjakkinn  
þannig að hann geti ekki skrikað til. 

                         Úr bókinni “Jeppar á fjöllum”.  Birt með leyfi útgefanda. 
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Til sölu
Til sölu Toyota Hilux V6
Extracap árg. ‘92 ekinn 89
þús. km. breyttur fyrir 44“
dekk. Læstur að framan og
aftan, drifhlutföll 5,71
Landcruiser gormafjöðrun að
aftan. 3 bensíntankar 240 l.
Flækjur ofl. Teppalagður
pallur með geymsluhólfum
og svefndýnu. 
Uppl. í síma 896 1804.



Landgræðsluferðin 22. - 24. júní. 

Um Jónsmessuhelgina 22.-24. júní var farin hin árlega Landgræðsluferð í Þórs-
mörk.  Þessar ferðir hafa verið með svipuðu sniði undanfarin ár.  Flestir fóru á 
föstudagskvöldið og gistu á svæði Útivistar fyrir framan Þvergil í Goðalandi.  
Klukkan eitt var safnast saman við Álfakirkjuna þar sem Guðjón Magnússon 
frá Landgræðslunni slóst í hópinn.  Undir hans leiðsögn var haldið norður yfir 
Krossá að landgræðslusvæðinu sem er í Merkurrananum vestan Valahnjúks og 
norðan Engidals.  Þar var skipt liði, karlar voru settir í að sá og dreifa áburði, 
konur gróðursettu birkitré og krakkar fóru í leiki, allt undir stjórn Guðjóns.  Í 
þetta sinn var áburði og fræi dreift á þau svæði sem verst fóru í vetur.           
            
Það hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum jeppamönnum að síðastliðinn 
vetur var með eindæmum snjólaus og leiðinlegur, sérstaklega sunnanlands. 
Þegar snjóinn vantar þá er ekkert sem hlífir viðkvæmri gróðurþekjunni fyrir 
vindi og þurrki.                                                                                                  
                                                                                                                           
Þrátt fyrir þetta hefur starfið í Merkurrananum borið mikinn og sýnilegan 
árangur.  Birkið sem gróðursett hefur verið þrífst vel og það verða væntanlega 
ekki mjög mörg ár þar til svæði sem var algerlega gróðurlaust þegar þetta starf 
hófst, verður þakið samskonar gróðri og þeir hlutar Þórsmerkur sem hafa verið 
friðaðir fyrir sauðfjárbeit lengur. 

Um kvöldið var grillað og menn áttu saman notalega stund. 
Á laugardeginum var sólskin allan daginn en á sunnudeginum var milt veður  
og nánast úrkomulaust, en skýjað.                                                                
Flestir héldu heim á sunnudeginum.                                                    
Þátttakendur í þetta sinn voru rúmlega 100.                                                     
                                                                                   Einar Kjartansson 

Frá Skagafjarðardeild 

Afmælishátíð verður haldin á Skiptabakka laugardaginn 7. júlí, til að fagna 
kaupunum á skálanum. 

Skráning og nánari upplýsingar hjá Óskari í síma 894-5974 og Stefáni í síma 
894-6233 í síðasta lagi á föstudag. 
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