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Sumarhátíð í Setrinu. 

Félagatal. 

Norðanferðar-saga.  
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Félagsfundir 
Reykjavík:  Sumarfrí, en opið hús í Mörkinni 6 á fimmtudagskvöldum kl. 20,30. 
Suðurnesjadeild:  Sumarfrí 
Vesturlandsdeild:  Sumarfrí 
Austfjarðadeild:     Sumarfrí 
Húnvetningadeild:  Sumarfrí 
Skagafjarðardeild:   Sumarfrí 
Eyjafjarðardeild:  Opið hús í Lundi Þriðjudaginn 7 ágúst, kl. 20,00. 
Húsavíkurdeild:  Sumarfí 

  Ritnefnd 
Ásgeir Kristinsson, hs. 567 0654, tölvupóstur geiri@if.is 

Örn Guðmundsson, hs. 554-4084 
Sigurður Helgason, hs. 555-4050, tölvupóstur krimag@ismennt.is  

Fjölskylduhátíð ferðaklúbbsins 
Það er orðinn árviss viðburður að félagar ferðaklúbbsins jafnt karlar sem konur 
safnist saman tveimur helgum fyrir verslunarmannahelgi ásamt börnum sínum 
og haldi svokallaða fjölskylduhátíð.  Upp hefur verið tekin  sú venja að hinar 
ýmsu deildir klúbbsins taki að sér að halda þessa hátíð.  Að þessu sinni kom 
það í hlut Eyfirðinga og Húsvíkinga að sjá um framkvæmd hátíðarinnar.  
Staðurinn sem valinn var að þessu sinni, var Hrafnagil í Eyjafjarðarsveit.  
Staður sem hafði upp á allt að bjóða fyrir slíka hátíð. Þegar undirrituð mætti á 
svæðið, um kvöldmatarleitið á föstudag, var þegar tekið að safnast að nokkur 
fjöldi fólks, en einnig voru fréttir af félögum sem voru á þeim tímapunkti að 
leggja upp frá Reykjavík. Smátt og smátt tók að myndast myndarleg tjaldborg 
og félagar heilsuðu hver upp á annan.  Sagðar voru sögur af svaðilförum vetrar-
ins og rifjaðar upp samverustundir, börnin hristu sig saman og könnuðu svæðið.  
Mótshaldarar stóðu sig vel í móttökunni og var eitt af verkum þeirra á föstu-
dags-kvöldið að kanna hug fólksins til þeirra ferða sem í boði voru á lagardeg-
inum. Upp úr miðnætti voru mættir um 40 félagar og fjölskyldur þeirra.  Þessir 
félagar komu úr Reykjavík, frá Suðurlandi, úr Skagafirði, Eyfirðingar og Hús-
víkingar.  Á laugardegi var talið að um 140 manns hafi verið á svæðinu. 

Dagskrá laugardags hófst á því að kallað var til ferðar með flauti miklu.  
Ferðinni var heitið út í Fjörður og var fararstjóri Sigurbjörn Höskuldsson.    
Þangað fór stór hópur fólks á um þrjátíu bílum. Af þeirri ferð hef ég ekki nema 
góðar fregnir og allir sem ég hitti sem þangað fóru voru ánægðir með þá ferð.   
Nokkru seinna var annar hópur ræstur sem skyldi fara leið sem þeir norðan-
menn kalla "Upp Vatnahjalla", veg sem lagður var um 1940 af félögum í Ferða-
félagi Akureyrar og skyldi leiða menn úr Eyjafirði upp á Sprengisand.  Á 
síðustu stundu tókum við þá ákvörðun að slást í þennan hóp.  Ekið var inn    
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Eyjafjarðardal nokkuð inn fyrir Leynishóla, þar var beygt til hægri út af veg-
inum og tekið til við að klifra upp hlíðina eftir einhverju sem einu sinni var 
vegur (slóði).  Í stuttu máli má segja að þetta hafi verið nokkuð djarft og torsótt 
á köflum (allavega séð út frá sjóndeildarhring konu) en upp fóru fjórir bílar. 
Útsýni yfir Eyjafjarðarsveit var mikið og fagurt þarna uppi og ferðin mjög 
skemmtileg undir dyggri fararstjórn Jóhanns Björgvinssonar.  Þegar þessum 
tveimur ágætis ferðum lauk tók við leikur, glens og gaman.  Ofurhugar á 
vélsleðum mættu og sýndu jeppakörlum og konum hvernig vélsleðamenn 
skemmta sér á sleðum sínum þegar enginn snjór er lengur til staðar þ.e. þeir 
fleyttu kerlingar á fákum sínum á Eyjafjarðará við mikla aðdáun viðstaddra.  
Börnin fengu siglingu á bátum um ána (reyndar var dýpi árinnar eitthvað að 
stríða mönnum, allavega komu nokkrir norðanmenn blautir upp í mitti eftir að 
hafa dregið bátana þar sem ekki var hægt að sigla þeim vegna þess hversu áin 
var grunn).  Að þessu loknu tók við mjög svo spennandi fótboltakeppni milli 
norðan--og sunnanmanna.  Ekki mátti á milli sjá hvoru megin fótafimin var 
meiri, flestir af þessum körlum eru þó eflaust betri í mörgu öðru en að spila fót-
bolta.  Ekki tókst að ná fram úrslitum í þessari keppni þar sem færni beggja 
hópanna var svo jöfn, varð því að skera úr um sigurvegara með ísáti miklu 
seinna um kvöldið, þar sem sunnanmenn höfðu nauman sigur.  Þá var komið að 
því að næra sig og kveikt var upp í grillinu góða sem hafði tekið sér far með 
Flytjanda norður um heiðar.  Grillaði nú hver sem betur gat og eflaust hafa ör-
fáar bjórdósir verið opnaðar.  Þegar fólk hafði látið matinn sjatna nokkurð, 
mættu mótshaldarar með íspinna handa börnunum og vakti það mikla gleði.  
Síðan var dregið úr happdrættismiðum og veittir góðir vinningar.  Pokahlaup og 
reiptog var á sínum stað bæði fyrir börn og fullorðna.  Keppni í boðhlaupi við 
að rúlla 40" Super Swamper dekkjum og ýmislegt fleira. Varðeldur var kveikt-
ur og sungið var síðan að hætti Sveinbjarnar.  Þegar leið á nóttina, tíndust menn 
síðan í pokana einn af öðrum, sumir vöktu lengur en aðrir. Á sunnudegi brölti 
fólk á fætur, missnemma, sumir fóru í sund en aðrir fóru í að gera sig klára fyrir 
brottför.  

Ég held að óhætt sé að segja að flestir hafi getað fundið eitthvað við sitt hæfi í 
dagskrá þeirra norðanmanna og að þeir getir verið stoltir af góðum undirbún-
ingi og framkvæmd. 

Veðurspá fyrir svæðið hafði verið nokkuð rokkandi síðustu dagana fyrir 
hátíðina, allt frá brakandi blíðu, í rigningu.  Raunin varð sú að kaldur var hann 
en þurr á föstudeg-inum,  þurr og bjartur á laugardegi en nokkuð svalur. Að-
faranótt sunnudags tók að rigna og var nokkuð blautt þegar menn risu úr rekkju 
á sunnudagsmorgni. Hann stytti þó upp og held ég að flestir hafi náð að fella 
þurr tjöld.  

Með ferðakveðju                                                                                         
Fríður, félagi nr. R-247 
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Félagatal og félagsgjöld 

Þeir, sem ekki hafa greitt félagsgjöldin nú þegar, eru minntir á að gera það 
fyrir 10. ágúst n.k., að öðrum kosti verða þeir ekki með í félagatalinu, sem 
kemur út í september. 

                                                                        Stjórnin. 

Breytt heimilisföng 

Áríðandi tilkynning til þeirra sem flutt hafa á árinu.  Endilega sendið okkur 
tilkynningar um breytt heimilisföng og aðrar breytingar fyrir 10 ágúst, 
þannig að væntanlegt félagatal verði sem réttast.     

Breytingarnar sendist á tölvupóst gummihi@li.is, eða í pósthólf F4x4. 

Frá skálanefnd. 

Setrið verður upptekið tvær helgar um næstu mánaðamót.  31. ág. - 2. sept.,  
verður Suðurnesjadeildin þar, og helgina 7.—9. sept. verða RARIK menn 
og konur í Setrinu.  Er félögum bent á að nýta aðra skála þessar helgar. 

Vinnuferð verður farin um miðjan september,  nákvæm dagsetning verður 
auglýst síðar. 

                                                                        Skálanefnd. 

Sumarhátíð 17.—19. ágúst. 

Að venju verður hátíð í Setrinu hálfum mánuði eftir verslunarmannahelgina. 

Ekki var búið að ganga frá dagskrá hátíðarinnar þegar blaðið fór í prentun, 
en hún mun verða með líku sniði og undanfarin ár, þ.e. margt að gera  
“mikið fjör, mikið gaman”. 

Nánari upplýsingar og skráning í ferðina verða á fimmtudagskvöldum í 
Mörkinni 6 
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