
Setrið 
Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4 Pósthólf 8948 128 Reykjavík

5. tbl. 13. árg. Október. 2001 Ábm. Ásgeir Kristinsson

Efni:
Sýningin í Höllinni.

Árshátíðin

o.fl.



Félagsfundir
Reykjavík: Mánudaginn 1. október á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00.

Fundarefni: Innan félagsmál.
4x4 sýningin í Laugardalshöll.
Kynning: Arctic Trucks kynnir ný dekk.
“Gjálp 5 ára í dag”. Magnús Tumi Guðmundsson,
jarðeðlisfræðingur verður með erindi um Vatnajökul.
Kaffihlé, kaffi í boði Arctic Trucks.
Myndasýning.

Suðurnesjadeild: Miðvikudaginn 3. október, í Iðnsveinafélagssalnum kl. 20:30.
Fundarefni: ?

Vesturlandsdeild: Mánudaginn 8 október, opið hús í Jónsbúð, kl. 20:30.
Fundarefni: Myndasýnig úr ferðum sumarsins og hausferðinni.

Vetrarstarfið skipulagt.
Húnvetningadeild: Fimmtudaginn 4. október, í björgunarsveitarhúsinu, kl. 20:30.

Fundarefni:
Skagafjarðardeild: Þriðjudaginn 2. október, í kaffistofu Mjólkurfélagsins, kl. 20:00.

Fundarefni: Skipulagning vetrarstarfsins.
Ferða– og útivistasýning F4x4 5.-7. okt.

Eyjafjarðardeild: Þriðjudaginn 2. október, í Lundi, kl. 20:00.
Fundarefni: 33” ferðin.

Ferða– og útivistarsýningin í Laugadalshöllinni, o.fl.
Húsavíkurdeild: Fundir eru fyrsta og þriðja sunnudag hvers mánaðar í Höfða kl. 20:30.

Fundarefni:
Austfjarðadeild: Miðvikudaginn 17. október, í Hótel Valskjálf, Egilsstöðum kl. 20:30

Fundarefni:
Suðurlandsdeild: Þriðjudaginn 2. október á Vélaverkstæði Þóris, kl. 20:30

Fundarefni: Verkstæðisfundur.

  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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Árshátíð 2001 
13. október

Við mætum öll á Malarhöfða 2, kl. 18:30 stundvíslega, þar sem
Fjallasport býður okkur til fagnaðar, þaðan förum við með rútum kl. 19:30
í Lionsheimilið Lund, Auðbrekku (sama stað og síðast og þarsíðast og..).

Fordrykkur

Matseðill

Rjómalöguð spergilsúpa
Heilsteikt lambalæri með villisveppasósu
Grand Marnier ís með ferskum ávöxtum

Kaffi

Happdrætti

Hljómsveitin KOS leikur fyrir dansi fram eftir nóttu
(hirðhljómsveitin okkar)

Verð miða aðeins kr.

2.500,00 

Þátttökulisti liggur frammi í Mörkinni og á mánudagsfundinum

Einar Sólonsson
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Ferða og útivistarsýning fjölskyldunnar
5.-7. október

Kæru félagar.

Eins og vonandi flest ykkar vita, styttist í Ferða- og útivistarsýningu fjölskyld-
unnar, en hún verður haldin um næstu helgi.

Um er að ræða nokkuð hefðbundna sýningu eins og klúbburinn hefur staðið
fyrir á síðustu árum. Samt sem áður eru nokkrar áherslubreytingar, t.d. í
markaðssetningu og uppákomum fyrir börnin. Væntingar okkar eru að fjöls-
kyldufólk sjái sér fært að koma á sýninguna og kynnist félaginu og tilgangi
þess. Á svæðinu verða allir helstu jeppamenn landsins með jeppana sína og
þann búnað sem þeim fylgir. Nýtt á þessari sýningu ,verða fyrirlestrar og
myndasýningar á efri hæð Hallarinnar á laugardag og sunnudag, þar sem ýmsir
taka að sér að segja frá skemmtilegum ferðum, eða verða með góðar ábend-
ingar um akstur um hálendi Íslands. Vonast er til að fólk kunni vel að meta
þessa hugmynd og fylgist vel með sýningarskránni sem fylgir Morgunblaðinu á
föstudaginn kemur, en þar verða kynntar nánar allar uppákomur.

Áætlað er að vera með smá uppákomu (þraut / verkefni) í kringum opnun
sýningarinnar á föstudeginum og þar leika nokkrir aðilar aðalhlutverkið. Farið
verður í leiðangur hér innan borgarmarkanna, sem hefst með jeppaferð og
verður ekið eftir fyrirfram ákveðnum GPS punktum sem vonandi leiðir þetta
fólk í Laugardalshöllina. Þar á að klífa yfir "Jökulinn" (Höllina) og niður hinum
megin og ganga svo þaðan inn á sýninguna og helst upp í stúku, þar sem mein-
ingin er að hafa jeppa í fullum "skrúða", þar sem líkt er eftir "spilvinnu í
snjóbrekku".

Einn af þessum aðilum setur sýninguna formlega fyrir okkur. Í framhaldi af
þessu verður afhent 100.000 kr gjöf frá klúbbnum til Landgræðslunnar og
handsalað loforð um áframhald samstarf aðilanna. Væntanlega verður eitt
stykki kvennakór á sviðinu, sem ætlar að syngja fyrir okkur nokkur "ferðalög",
til að hafa þetta svolítið skemmtilegt.

Allt þetta hjálpar okkur í Ferðaklúbbnum 4 x 4 til að minna á sýninguna og það
ágæta starf, er félagið stendur fyrir.

Einnig má geta þess að klúbburinn ætlar einnig að bjóða nokkrum fjölskyldum
langveikra barna í stutta jeppaferð á laugardeginum út í Krísuvík og alla leið út
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á bjarg, þar sem kakó og brauð leika aðalhlutverk. Enda svo þennan bíltúr á því
að allt þetta fólk kemur inn á sýninguna og félag þeirra þiggur hjá okkur sam-
bærilegan styrk og Landgræðslan fær.

Á sviðinu verður sett upp þrautabraut fyrir börn, þar sem reynt verður að líkja
eftir ævintýraleiðangri yfir fjöll og firnindi. Landskunnir kraftakallar munu sjá
um þessa uppákomu, sem börnin kunna vonandi vel að meta.

Það verða um 25 félög og fyrirtæki sem standa að sýningunni með okkur og
áætlað að bílar félagsmanna verði um 25 talsins inni í Höllinni og um 40 bílar á
útisvæði. Mikill tími hefur farið í að leita að bílum, sem menn telja að eigi
erindi á svona sýningu og eflaust eru menn á fullu í sínum skúrum núna að
bóna og gera bílana enn flottari, en áður hefur sést.

Það verður að segjast eins og er að svona sýning er ekki haldin án starfsmanna
og enn vantar fólk, því illa hefur gengið að manna störfin. Fólk er því beðið um
að setja sig í samband við Sigurgeir Þórarinsson í síma 861-7984 og Email
sigurgeir@vgk.is. Vonandi tekur fólk vel við sér og ákveður að taka þátt í
þessu með okkur, en áætluð þörf starfsmanna er um 150 - 200 talsins.

Að lokum er vert að segja frá þætti Bylgjunnar á staðnum. Alla þessa viku,
verður undirbúningur við val á fólki, sem vill taka þátt í skemmtilegum og
krefjandi leik, sem útvarpstöðin stendur fyrir. Leikurinn gengur út á það, að 5
persónur verða valdar til að sitja sem lengst inn í jeppabifreið og reglur verða
strangar. Sá sem situr lengst inn í bílnum og fer eftir tilsettum reglum, fær í
vinning afnot af þessum jeppa í eitt ár. Að sjálfsögðu mun Bylgjan vera með
útsendingu meira og minna alla helgina frá sýningunni, svo vonandi náum við
athygli sem flestra.

Kveðja frá sýningarnefndinni.

Umhverfisnefnd.

Sakir mikilla anna félaga í Ferðaklúbbnum 4x4 núna í október, það er
sýningin, árshátíðin og landsfundurinn, hefur verið ákveðið að fresta
Baggaferðinni fram í byrjun nóvember.

Nánar mun verða greint frá þessu í næsta blaði.
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Vinnuferð var farin helgina 14.-16. sept. Við vorum á 7 bílum, 14 manns þar
af tveir Svíar, Andreas og Frída, sem ætluðu að kynna sér íslenskt þjóðvega-
kerfi. Það fóru nú að renna á þau tvær grímur þegar komið var innfyrir
skálana í Kerlingarfjöllum. En við fórum Kerlingaffjallaleiðinna inn í Setur.

Á laugardeginum var tekið til við að dytta að ýmsu smotteríi, t.d. settu Kalli
og Kjartan upp veðurstöð, og er nú hægt að sitja inn í skála og fylgjast með
vindhraða og ýmsum öðrum gagnlegum upplýsingum. Dreginn var inneftir
olíukálfur og eru nú allir tankar fullir.

Annars gekk á með éljum á laugardeginum og var 2-3 gráðu frost og urðu
Kerlingarfjöllin hvít, en ekki festi þó snjó í Setrinu.

Á meðan við karlarnir vorum að dytta að ýmsu þá bökuðu kvenmennirnir
vöfflur ofaní okkur.

Leiðinda atvik átti sér stað aðfaranótt sunnudagsins þegar einn ferðalangurinn
veiktist hastarlega og var ákveðið að fara með hann í bæinn. En á leiðinni til
Kerlingarfjalla var ákveðið af lækni að senda þyrlu eftir honum, og hún var 45
mínútur upp í Kerlingarfjöll. Tók þyrlan síðan sjúklinginn upp á
flugvellinum.

Á sunnudeginum var haldið heim um Klakkinn og var síðan haldið inn að
Leppistunguskála í kaffi. Í skálanum geta gist 24 manns og er hann kyntur
upp með viði. Þaðan var svo haldið áfram upp á Kerlingarfjallaafleggjara um
Leppistungur, er hér var komið var verulega farið að draga af olíukálfinum
legur orðnar ónýtar, felgurnar líka ásamt fleiru, var því farið hægt yfir og
dólað sér í bæinn á 40-45 km hraða.

Skálanefndin

PS. 19.-20. okt. er Setrið upptekið af landsfundi og helgina eftir er Bílabúð
Benna með skálann.

Vinnuferð í Setrið
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Sæll Ásgeir

Mikið er gaman að fá svona skemmtilegt og jákvætt svar jafnt í tölvupósti sem viðveru
þinnar. Mér þykir leitt að hryggja þig með því að þetta hafi ekki verið mín fyrsta alvöru
jeppaferð, en þetta var mín fyrsta EVER jeppaferð með félögum Ferðaklúbbsins 4x4 sem
krýndi mig og MEMORY með þeim heiðri að fá að sjá og snerta skálann með því að taka
þátt í að smíða pall og fegra Setrið.

Við lögðum af stað frá Reykjavík uppúr klukkan 18 og komum við í KÁ á Selfossi til að
ljúka matarinnkaupum þegar mannskapurinn var upptalinn. Þaðan var haldið á Laugarvatn til
að bæta eldsneyti á bílana, sem ég og gerði líka, 11,3 lítrum og það flæddi útfyrir tankinn hjá
mér eftir 117 km akstur. Við ókum Kjalveginn og mættum nokkrum bílum á leiðinni, þar á
meðal einn fullorðinn maður á álíka gömlum Volvo sem Kalli sagði að hefði farið í bíltúr til
að ástunda sjálfsfróun í fullkomnu næði. Ferðin gekk meiriháttar vel miðað við tvær
fullhlaðnar kerrur af timbri og einn kálf af olíu sem voru í eftirdragi upp og niður torfæra
sandhóla og sundurgrafna vegslóða.

Það vakti undrun og athygli mína þegar við vorum komnir upp að Setri, hvað bæjarstæðið er
í fallegu umhverfi og skálinn stór. Þægindin eru mjög góð og mér finnst skálinn alveg
fullkominn viðverustaður. Við vöknuðum snemma daginn eftir og vorum búnir að borða
morgunmat rétt fyrir átta, þá var haldið út að vinna. Við byrjuðum að grafa fyrir staurunum
og festa þá niður, allt gekk þetta snuðrulaust og mátti sjá að þarna voru allir sem vanir menn
að verki, rétt eins og við værum gamlir vinnufélagar eftir margra ára daglegt samstarf. Við
tókum okkur stutt matar og kaffihlé.

Menn skiptust á hlutverkum, létu þetta rúlla jafnt yfir alla til að jafna úr þreytu og seiglu alls
mannskapsins, saga, negla, bora, rétta af, og svo framvegis. ÉG fann mér fljótt það hlutverk
að taka til og safna saman rusli og flokka það frá verðmætum. Þarna voru líka tvö börn sem
við fengum hjálp hjá til að skríða og tína skrúfur sem höfðu lent undir pallinum. Þegar lærin
voru orðin passlega grilluð, þá var verkið fullklárað og klukkan orðin 18. Meistaraverk þetta
var vel unnið á einum degi. Við í þessum vinnuhóp gætum gert feitan pening ef við myndum
stofna verksmiðju og halda þessum gír. Efnið var nýtt til mergjar og engu sóað.

Eftir kvöldmat gat maður sest út á meistaraverkið, notið þess og látið hugann reika að næstu
framkvæmdum. Það er mín spá, að ekki mun líða á löngu áður en það verður smíðað
einhverskonar reykhús til að leysa endanlega vandamál þeirra sem reykja tóbak með kaffinu
eftir matinn og vantar skjól í kulda eða ofankomu. Frelsi reykingamannsins byrjar þar sem
frelsi hinna endar (orð Auðar Haralds móður minnar, ég reyki ekki).

Megi Guð blessa alla þá sem leggja leið sína upp að Setri.

Virðingarfyllst
yðar Danni Driver

Alltaf gaman að fá bréf
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