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Félagsfundir
Reykjavík: Mánudaginn 3. september á Hótel Loftleiðum, kl. 20,00.

Fundarefni: Sagt frá sumarstarfinu og kynnig á vetrarstarfinu.
Nýr starfsmaður Ferðaklúbbsins 4x4 kynntur.
Umfjöllun um Ferða– og útivistarsýninguna 5.—7. okt. nk.
Ferðir á döfinni hjá skálanefnd og umhverfisnefnd.
Nýjustu fréttir af nýja félagatalinu.
Kynning á fyrirhuguðum vikjunarkostum og áhrif þeirra á
samgöngumál.
Eftir kaffihlé verðu sýnd myndin “Gjugg í snjó” sem hlaut
2. verðlaun í myndbandasamkeppninni sl. vor.

Suðurnesjadeild: Miðvikudaginn 5. september, í Iðnsveinafélagssalnum kl. 20,30.
Fundarefni: Vetrarstarfið og haustferð.

Komið með myndaalbúmin.
Vesturlandsdeild: Mánudaginn 10. september, opið hús í Jónsbúð, kl. 20,30.

Fundarefni: Undirbúningur og lokaskráning í haustferðina.
Austfjarðadeild: Sumarfrí

Fundarefni:
Húnvetningadeild: Fimmtudaginn 6. september, í björgunarsveitarhúsinu, kl. 20,30.

Fundarefni: Vetrarstarfið.
Hálendis ferð í september

Skagafjarðardeild: Þriðjudaginn 4. september, í kaffistofu Mjólkurfélagsins, kl. 20,00.
Fundarefni: Ferða– og útivistasýning F4x4 nú í haust.

Eyjafjarðardeild: Þriðjudaginn 4. september, í Lundi, kl. 20,00.
Fundarefni: Létt spjall um vetrarstarfið.

Vinnuferð í Réttartorfu 8.-9. september.
Húsavíkurdeild: Sumarfrí

Fundarefni:
Suðurlandsdeild: Föstudaginn 7. september, í Karlakórsheimilinu, kl. 20,30.

Fundarefni: Vetrarstarfið rætt.
Spáð i vinnuferð í Sultafit.
Heimasíðan kynnt.

  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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Arctic Trucks hefur fengið ný drifhltuföll í Nissan Patrol sem henta sérstaklega
vel fyrir 35” og 38” breytingar. Það sem gerir þessi nýju drifhlutföll hentugri
en þau drif sem hingað til hafa fengist er ný drifhæð, 5,13:1, sem er hærri en
þau dirf sem hafa fengist í Patrol. Mörgum hafa þótt 5,42:1 drifhlutföllin í
Nissan Patrol vera heldur lág fyrir 38” dekk þótt þau henti vel fyrir 44”.
Sérstaklega má reikna með að með nýju drifunum verði bílarnir skemmtilegri á
langkeyrslu.

Takan á nýju drifunum er svokölluð “performance”-taka sem þolir betur átök,
en tannhjólin í kambnum og pinnjóninum mætast innar á tönnunum en við
venjulega “driving”-töku.

Nýju hlutföllin passa í Nissan Patrol frá 1991 til dagsins í dag að undanskildum
beinskiptum bílum frá 2000 árgerð.

Kynningarverð á nýju drifhlutföllunum með ísetningu er 120.000,00 kr.

Arctic Trucks hefur einnig látið framleiða sérstaklega styrkt drifhlutföll að
framan í Land Cruiser 90. Þessi hlutföll eru framleidd úr sterkara stáli en
almennt er notað í drifhlutföll. Drifhlutföllin eru með “performance”-töku og
talin 13-15% sterkari en þau hlutföll sem nú eru á markaðnum.

Ný drifhlutföll fyrir Nissan Patrol.
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Stikuferðin
Einn af föstum liðum í starfi umhverfisnefndar 4x4 er svokölluð stiku-
ferð. Ýmist er verið að stika áður ómerktar leiðir eða bæta í þar sem
stikur eru of strjálar eða farnar að týna tölunni. Í sumum ferðum hefur
einnig verið ráðist í lagfæringar þar sem runnið hefur úr slóðum og þá
a.m.k. stundum í samstarfi við heimamenn og/eða Sjálfboðaliða-
samtökin.

Helgina 8. til 9. september er ætlunin að stika leiðina upp frá Keldum á
Rang-árvöllum og inn að Laufafelli og einnig hugsanlega nýja leið sem
kölluð er "Hekluvegur eystri".
Gist verður í skála Rangæinga í Hungurfit.

Nánar verður sagt frá ferðinni á félagsfundi í september.
Skráning á opnu húsi í Mörkinni eða með tölvupósti á thrandur@ejs.is

Ferða– og útivistarsýningin 2001
Undirbúningur hefur staðið yfir síðustu vikur og mánuði og er óhætt að
segja að vel hafi gengið. Búið er að gera allnokkra samninga við
fyrirtæki og félög um leigu á sýningarbásum og er sú vinna að
klárast. Nefndin hefur verið að vinna sín störf í smærri hópum, sölu-
menn og sýningarstjóri á fullu í sölunni, bílavalsnefnd á útkíkkinu með
að finna bíla og pússla þeim á sinn stað. Enn er verið að taka á móti
ábendingum um bíla og tæki, sem eiga heima á sýningunni. Einnig hef-
ur verið ákveðið hvernig staðið verður að miða- og veitinga-
sölu. Markaðs- og kynningarmálin eru að fara í gang næstu daga, svo
mikið mun mæða á þeim mönnum, er tóku að sér störfin. Vitað er að
enn vantar fólk til starfa við sýninguna sjálfa, þá daga er hún stendur
yfir. Starfsmannastjóri og sýningarstjóri munu fara að láta sjá sig á
opnum kvöldum í Mörkinni í september, til að taka niður nöfn þeirra,
sem vilja vera með í gæslu og þess háttar verkefnum.

Meira síðar.....

Kveðja frá Palla og öllum hinum.
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VETRARÁÆTLUN 2001 – 2002.

5. september. Fundur í sal Iðnsveinafélagsins.
Fundarefni: Vetrarstarfið og haustferð

22-23. sept. Haustferð norður fyrir Hofsjökul.
Umsjón: Stjórnin

3. október. Fundur í sal Iðnsveinafélagsins.
Fundarefni:

7. nóvember. Fundur í sal Iðnsveinafélagsins.
Fundarefni:

16-18. nóv. Ferð í Landmannalaugar og Jökulgil.
Umsjón:

5. desember. Fundur í sal Iðnsveinafélagsins.
Fundarefni:

9. janúar. Fundur í sal Iðnsveinafélagsins.
Fundarefni:

12-13. jan. Ferð í Hvanngil.
Umsjón:

6. febrúar. Fundur í sal Iðnsveinafélagsins.
Fundarefni:

15-17. febr. eða Þorrablót í Landmannalaugum.
22-24. febr. Umsjón: Stjórnin.

6. mars. Fundur í sal Iðnsveinafélagsins.
Fundarefni:

27/3 – 1. apr. Páskar á Ströndum. Gist að Laugahóli í Bjarnarfirði.
Umsjón: Addi Strandajarl.

10. apríl Fundur í sal Iðnsveinafélagsins.
Fundarefni:

10. maí Aðalfundur.

STJÓRNIN
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Að kvöldi mánudags, 20. ágúst sl. hringir Ásgeir blessaður, ritstjóri Seturs, og
krefur mig um efni í blaðið. Hann segist verða að ganga frá blaðinu í prentun
fyrir fimmtudag og að efniskistan sé tóm. Flestir virðist enn í sumarleyfisdvala.

Hvað get ég gert? Mínar fáu sumarferðir eru ósköp hefðbundnar og öldungis
stórtíðindalausar.

Verslunarmannahelginni hugðumst við hjónin eyða í ró og spekt, ef til vill fara
úr bænum, aka þá stutt, en ganga þeim mun lengur. Mesta veðurblíðan virtist
verða á suðvesturhorninu, samt ágætt á Suðurlandi, jafnvel allt austur í Öræfi.
Leggjum í hann að morgni laugardags austur fyrir fjall og látum hendingu ráða
með framhald þegar þangað er komið. Af Kömbum virðist veðraskil að sjá
nálægt suðurjöklum, skýjabakki þar fyrir austan. Við tökum því stefnu upp
Skeið og fáum okkur pylsu með öllu og olíu á tank í Árnesi. Þar sé ég
Hálendishandbókina og kaupi eintak. Við flettum bókinni og ákveðum
fossaskoðun í Þjórsá. Stöldrum um stund við Hjálparfoss í Fossá en þaðan er
stefnan tekin á Sandafell og áfram slóðann norður Skúmstungur og Starkaðsver
í átt að Gljúfurleit. Mikið dæmalaust hjakk var að aka veginn, en notalegt samt
að stefna á Hofsjökulinn og Setrið sem ávallt tekur manni vel.

Þegar í Gljúfurleitarskálann kom gengum við niður með Gljúfurárgilinu og
skoðuðum fossana sem eru nokkrir og fjölbreyttir alla leið niður að Þjórsá.
Skammt neðan skálans er eldri skáli, torf- og grjóthlaðinn með bárujárnsklæddu
framþili, byggður á sjötta áratugnum og notaður af gangnamönnum allt til 1978
að nýr skáli var byggður.

Í fjarska, ofar í Þjórsá, glittir í Gljúfurleitarfoss sem við ákveðum að líta á næst.
Eftir tiltölulega stuttan akstur liggur lítt áberandi slóði af veginum í austur,
niður allbratta brekku og síðan áfram skáhallt norður og niður (ekki þó alla
leið!). Skammt fyrir neðan þar sem slóðinn endar spýtist vatn upp um
járnfóðraða borholu, sem hlýtur að vera eftir Landsvirkjunarmenn. Það er
svalandi og gott til drykkjar. Drjúg leið er héðan upp að fossi og þetta er ekki
einn þeirra afleggjara sem bent er á í Hálendishandbókinni að henti til að
komast að fossunum í Þjórsá (sá fyrsti þeirra er við Geldingaá). Samt látum við
slag standa og göngum af stað. Eftir um 45 mínútna gang komum við að gili
sem liggur skáhallt suður og austur í Þjórsá. Neðst í því er stórfallegur
stuðlabergsveggur sem vert er að skoða. Eftir gilinu fellur Geldingaáin og efst
fram af brík í snotrum fossi. Til þess að sjá hann er best að ganga lítið eitt upp
með ánni og stikla norður yfir hana á steinum, síðan austur yfir gildrag og upp á
kamb. Þegar kamburinn er genginn í suður blasir fossinn við. Beint fyrir
neðan er svo sjálfur Gljúfurleitarfossinn í Þjórsá. Hálendishandbókin og kort

Gljúfurleit um verslunarmannahelgi.

6 S E T R I Ð



Vinnuferðir í Setrið.
Farin var vinnuferð í lok júní, 10 manns á 5 bílum. Var vatnsmálunum komið í
lag, þrifið og dittað að ýmsu. Í vatnsleysinu datt Þresti og Gulla í hug að stífla
lækinn, vestan Setursins án umhverfismats og er þar nú Seturslón. Já og fleira
var gert í vatnsleysinu, Stebbi og Diddi á Flower Power sóttu vatn í 1000 L. tank,
sem þeir höfðu á pallinum, niður í Hnífá, var síðan vatninu dælt í kamarinn
ásamt góðum slatta af Ensími og fór þá aldeilis að krauma í honum. Úps ég var
nærri búinn að gleyma því hvað Kjartan og Jón Ebbi tóku vel til í Gámnum. Á
laugardagskvöldið sýndi Þröstur okkur hver er besti kokkurinn og ætti svona
kokkur að vera til á hverju heimili.

Farið var heim um Klakksleið og var vegurinn einstaklega góður og var mann-
skapnum farið að hitna í hamsi, ekið var hraðar og hraðar. Gulli á Patrol hafði
Kalla Krúser fyrir aftan sig liggjandi á flautunni, Gulli þoldi ekki pressuna og þar
sem hann kom yfir blindhæð á alltof miklum hraða skipti það engum togum að
ekki var hægt að taka beygjuna á þessari ferð, var því látið vaða útaf í urð og
grjót. Gulli slapp með skemmda felgu og sprungið dekk.

Önnur vinnuferð var farin í lok júlí, voru 13 manns á 8 bílum “pælið í sætanýt-
ingunni”, ætlunin var að smíða sólpall og fara með einn olíukálf í Setrið. Farið
var uppeftir í roki og rigningu, og vorum við farnir að spá í að geyma smíðina
þar til seinna, en þegar við vöknuðum eldsnemma á laugardagsmorgni var komið
ágætis veður. Var því ráðist í pallasmíði undir leiðsögn Jóns Ebba, er skemmst
frá því að segja að menn gengu þarna berserksgang, smíðuðu, sáðu og settu
öndunarlúgur á gám og öllu var lokið um kvöldmatartímann, sólpallurinn klár.

Heimferð var ákveðin um Klakkinn því Danni Driver á Memory hafði ekki farið
þar áður. Er Danni annars núna orðinn fullgildur meðlimur í 4x4 eftir ferðina í
Setrið. Í sandbrekkunum upp frá Kisu fór mönnum að hitna í hamsi að nýju, Jón
Snæland gleymdi því að hann hafi lofað konunni því heima að fara vel með
bílinn, Danni komst ekki upp í fyrstu tilraun frekar en mörgum öðrum þrátt fyrir
að vera útbúinn með neonljósum, Playstation og baksýnismyndavél ásamt mörgu
öðru. Jón Ebbi hleypti Súkkunni á skeið og veitti Jón Snæland honum eftirför og
setti pressu á hann eins og þeir gerðu í röllunum á árum áður. Í Draugagili lenti
Súkkan með framhjólið í barði og fór á tveimur hjólum 16 metra eftir nákvæma
mælingu. Jón Ebbi sagðist hafa verið með allt undir kontról. Kalli var með kerr-
una sína og var stoppað við og við og hún skrúfuð saman, var hún farin að léttast
undir lokin á Klakknum t.d. var annað brettið búið að yfirgefa kerruna. Bergþór
Kóari hjá Gulla opnaði ekki augun fyrr en hann heyrði að við værum að nálgast
Gullfoss, Kjartan sleppti einhverjum beygjum, þið verðið að spyrja hann sjálfir
út í það.

Skálanefndin mun sennilega ekki fara þennan stórhættulega Klakk aftur.
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Vinnuferðir í Setrið.
Farin var vinnuferð í lok júní, 10 manns á 5 bílum. Var vatnsmálunum komið í
lag, þrifið og dittað að ýmsu. Í vatnsleysinu datt Þresti og Gulla í hug að stífla
lækinn, vestan Setursins án umhverfismats og er þar nú Seturslón. Já og fleira
var gert í vatnsleysinu, Stebbi og Diddi á Flower Power sóttu vatn í 1000 L. tank,
sem þeir höfðu á pallinum, niður í Hnífá, var síðan vatninu dælt í kamarinn
ásamt góðum slatta af Ensími og fór þá aldeilis að krauma í honum. Úps ég var
nærri búinn að gleyma því hvað Kjartan og Jón Ebbi tóku vel til í Gámnum. Á
laugardagskvöldið sýndi Þröstur okkur hver er besti kokkurinn og ætti svona
kokkur að vera til á hverju heimili.

Farið var heim um Klakksleið og var vegurinn einstaklega góður og var mann-
skapnum farið að hitna í hamsi, ekið var hraðar og hraðar. Gulli á Patrol hafði
Kalla Krúser fyrir aftan sig liggjandi á flautunni, Gulli þoldi ekki pressuna og þar
sem hann kom yfir blindhæð á alltof miklum hraða skipti það engum togum að
ekki var hægt að taka beygjuna á þessari ferð, var því látið vaða útaf í urð og
grjót. Gulli slapp með skemmda felgu og sprungið dekk.

Önnur vinnuferð var farin í lok júlí, voru 13 manns á 8 bílum “pælið í sætanýt-
ingunni”, ætlunin var að smíða sólpall og fara með einn olíukálf í Setrið. Farið
var uppeftir í roki og rigningu, og vorum við farnir að spá í að geyma smíðina
þar til seinna, en þegar við vöknuðum eldsnemma á laugardagsmorgni var komið
ágætis veður. Var því ráðist í pallasmíði undir leiðsögn Jóns Ebba, er skemmst
frá því að segja að menn gengu þarna berserksgang, smíðuðu, sáðu og settu
öndunarlúgur á gám og öllu var lokið um kvöldmatartímann, sólpallurinn klár.

Heimferð var ákveðin um Klakkinn því Danni Driver á Memory hafði ekki farið
þar áður. Er Danni annars núna orðinn fullgildur meðlimur í 4x4 eftir ferðina í
Setrið. Í sandbrekkunum upp frá Kisu fór mönnum að hitna í hamsi að nýju, Jón
Snæland gleymdi því að hann hafi lofað konunni því heima að fara vel með
bílinn, Danni komst ekki upp í fyrstu tilraun frekar en mörgum öðrum þrátt fyrir
að vera útbúinn með neonljósum, Playstation og baksýnismyndavél ásamt mörgu
öðru. Jón Ebbi hleypti Súkkunni á skeið og veitti Jón Snæland honum eftirför og
setti pressu á hann eins og þeir gerðu í röllunum á árum áður. Í Draugagili lenti
Súkkan með framhjólið í barði og fór á tveimur hjólum 16 metra eftir nákvæma
mælingu. Jón Ebbi sagðist hafa verið með allt undir kontról. Kalli var með kerr-
una sína og var stoppað við og við og hún skrúfuð saman, var hún farin að léttast
undir lokin á Klakknum t.d. var annað brettið búið að yfirgefa kerruna. Bergþór
Kóari hjá Gulla opnaði ekki augun fyrr en hann heyrði að við værum að nálgast
Gullfoss, Kjartan sleppti einhverjum beygjum, þið verðið að spyrja hann sjálfir
út í það.

Skálanefndin mun sennilega ekki fara þennan stórhættulega Klakk aftur.
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Opnun nýrrar jeppaleiðar.
Mig langar að vekja athygli jeppamanna á nýrri og stórglæsilegri
jeppaleið sem til stendur að opna formlega laugardaginn 1. sept.
2001. Leið þessi liggur af Bjarnafjarðarhálsi, norðan Steingríms-
fjarðar í Strandasýslu, norður Trékyllisheiði og er komið niður á
Eyrarháls sem er háls milli Ingólfsfjarðar og Trékyllisvíkur í Ár-
neshreppi. Til voru slóðar að sunnan og norðan sem eru hluti hinnar
nýju leiðar en það sem verið er að gera núna er að tengja þá tvo
saman þannig að hægt sé að aka þessa leið öllum venjulegum
jeppum. Hægt er svo að aka þjóðveginn til baka. Lagt verður af
stað frá Bjarnarfjarðarhálsi kl. 13:00 laugardaginn 1. sept. 2001.
Verður það þá í fyrsta skipti sem þessi leið verður ekin.

Upplýsingar fást hjá Daníel Guðjónssyni, Kambsmýri 14, Akureyri,
símum: 4622160, GSM 8970200, NMT 8530700.

Fjölskylduferð í Setrið.
Fjölskylduferðin í Setrið dagana 17.—19. ágúst tókst mjög vel, þó ekki mættu
nema um 15 manns. Margir þátttakenda voru nýliðar og höfðu ekki farið neina
ferð með klúbbnum áður, jafnvel lítið farið á fjöll.

Farið var frá Select kl. sjö á föstudagskvöldið, farin var Kerlingarfjallaleið
uppeftir og komið í Setrið milli ellefu og tólf. Á laugardeginum gerðu menn,
konur og börn sér margt til gamans og brögðuðust Seturs-vöfflurnar vel að
vanda. Um kvöldið var síðan grillað á langgrilli, og að vanda áttu menn góða
stund saman með sögum, ýktum og sönnum, að snæðingi loknum, hápunktur
kvöldsins var svo mikil flugeldasýning, en umsjónarmenn ferðarinnar höfðu í
pokahorninu einhver kynstur af stjörnuljósum og blysum ásamt að minnsta
kosti einni Tívolítertu af stærstu gerð. Komin var ró á í skálanum fyrir klukkan
eitt eftir miðnætti enda risu menn hressir úr rekkju snemma sunnudagsmorguns,
og eftir góðan morgunverð var húsið þrifið alveg útúr dyrum og fram af nýja
sólpallinum, var því lokið um hádegisbilið og þá blásið til heimferðar. Veðrið
var fínt á heimleiðinnni sem lá um Klakkinn.

Sá er þetta setur á blað var ekki með í ferðinni, (enda frásögnin hálf snubbótt),
en hefur frétt af ánægjulegri ferð hópsins. Einar S. og Viðar E. vilja sérstaklega
taka fram að framganga og umgengni nýliðanna var í alla staði til mikillar
fyrirmyndar, og vonast til að sjá þá áfram í starfi klúbbsins.
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Höldum vöku okkar.
Starfsemi Ferðaklúbbsins 4x4 hefur verið öflug allt frá stofnun
félagsins í mars 1983, eða um rúmlega 18 ára skeið. Tilgangurinn með
stofnun klúbbsins var í meginatriðum eftirfarandi:

- að ná til sem flestra sem áhuga hafa á ferðalögum um landið á fjór-
hjóladrifnum bílum.
- að stuðla að góðri umgengni um landið og verndun þess með
jákvæðu fordæmi og umræðu um náttúruvernd.
- að gæta hagsmuna félaga varðandi búnað fjórhjóladrifsbifreiða og
annað er lýtur að fjórhjóladrifsbifreiðum og ferðalögum í samráði við
yfirvöld.
- að efla þekkingu félagsmanna á öllu því er viðkemur útbúnaði fjór-
hjóladrifsbifreiða og ferðalögum um byggðir og óbyggðir landsins.
- að efla tengsl og kynni félagsmanna.

Margt hefur áunnist á þessum árum og má þar sem dæmi nefna
samvinnu við yfirvöld um setningu reglna um breytingar á jeppum,
frábært samstarf við Landgræðsluna um uppgreiðslu lands og heftingu
jarðvegseyðingar. Þá hefur gistiaðstaða á hálendi Íslands tekið miklum
stakkaskiptum á þessum tíma, að hluta til vegna ötuls og óeigingjarns
starfs félagsmanna í Ferðaklúbbnum víða um land. Utanvegaakstur
þekkist varla nú á dögum, enda hefur Ferðaklúbburinn rekið sterkan
áróður í því efni allt frá stofnun. Síðast en ekki síst hafa félagsmenn
kynnst nýjum félögum og myndað vináttutengsl við stóran hóp
samstilltra félagsmanna um allt land.

Eins og gefur að skilja breytast áherslur í starfsemi félags eins og
okkar eftir því sem árin líða og er það eðlilegt. Nú virðist t.d. sérstök
þörf á að huga að nýju viðfangsefni, sem reyndar hefur oft borið á
góma áður. Þar á ég við þá stefnu sem æ oftar verður vart við, að loka

Höldum vöku okkar.
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jeppaslóðum og hamla gegn aðgegngi jeppamanna að stöðum sem
hafa verið opnir bílaumferð um áratuga skeið. Nýlega hafa borist
fréttir af ýmsum slóðum á t.d. Fjallabakssvæðinu og á Arnarvatnsheiði
sem búið er að loka, án nokkurra frekari skýringa og án þess að vitað
sé hver eða hverjir taka sér þessi verk fyrir hendur. Í mörgum tilfellum
er um að ræða slóða sem merktir eru inn á kort, bæði gömul og ný. Þá
má einnig nefna að nýlega var stofnaður "Snæfellsjökulsþjóðgarður"
og í framhaldi af því hafa verið settar reglur um bann við akstri
vélknúinna ökutækja á jöklinum án sérstaks leyfis þjóðgarðsvarðar.
Þar sem nýr þjóðgarðsvörður hefur ekki enn tekið til starfa og útfærslu
reglnanna er ekki endanlega lokið skv. upplýsingum frá Umhverfis-
ráðuneytinu og Náttúruvernd Íslands, er ekki ljóst hvernig staðið
verður að afgreiðslu slíkra beiðna. Þó má vænta þess að menn verði
stöðvaðir og sektaðir ef þeir aka um jökulinn án slíks sérstaks leyfis
þegar fram í sækir. Marga félagsmenn hryllir við þeirri tilhugsun að
stofnaðir verði þjóðgarðar um flesta jökla landsins og sambærilegum
hömlum við ferðum okkar komið á þar.

Ég tel að hér sé á ferðinni ný vá fyrir okkur jeppafólk, sem við verðum
að taka höndum saman um að berjast gegn. Ferðaklúbburinn 4x4 hefur
ætíð lagt mikla áherslu á góða umgengni við landið og barist af alefli
gegn utanvegaakstri og hverskonar spillingu lands. Það starf og það
orðspor sem félagið hefur áunnið sér í gegnum árin nýtist okkur
vonandi vel í þeirri baráttu að halda okkar hlut varðandi aðgengi að
sem flestum stöðum á landinu okkar. Ég vil hvetja alla félagsmenn um
að taka höndum saman um að ferla ("tracka") sem allra flestar þekktar
leiðir á landinu og koma þeim upplýsingum til félagsins, enda mun sá
gagnagrunnur sem með því fæst nýtast okkur vel í framtíðinni þegar
upp koma spurningar um lokun slóða og gamalla leiða. Þá þarf einnig
að gæta þess að klúbburinn haldi orðspori sínu útávið og verður þess
best gætt með því að jeppamenn haldi áfram að reka öflugan áróður
gegn utanvegaakstri og stuðla að góðri umgengni og nærgætni í allri
ferðamennsku.

Með ferðakveðju,
Björn Þorri Viktorsson formaður.
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