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Félagsfundir
Reykjavík: Mánudaginn 5. nóvember á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00.

Fundarefni: Innanfélgsmál
Landsfundur
Uppgjör sýningar
Nýliðaferð
Baggaferð
Björkvöld
Reykingar í Mörkinni.

Fyrirlestur: Verðurfar á fjöllum
Kynning frá NANOQ
Kaffihlé, Kaffiveitingar í boði NANOQ.
Myndband: Krapi 2000.

Suðurnesjadeild: Miðvikudaginn 7. nóvember, í Iðnsveinafélagssalnum kl. 20:30.
Fundarefni: Félagsskírteino g félagatal afhent skuldlausum félögum.

Aðalstjórn og nefndarmenn kynna starfið.
Skráning í ferðina í Landmannalaugar 16.-18. nóvember.
Sýnt myndbandið sem vann í samkepnninni í vor.

Vesturlandsdeild: Mánudaginn 12. nóvemberber, opið hús í Jónsbúð, kl. 20:30.
Fundarefni: Engin tilkynning barst um fundarefni, fundartími samkv. hefð.

Húnvetningadeild: Fimmtudaginn 8. nóvember, í björgunarsveitarhúsinu, kl. 20:30.
Fundarefni: Engin tilkynning barst um fundarefni, fundartími samkv. hefð.

Skagafjarðardeild: Þriðjudaginn 6. nóvember, í kaffistofu Mjólkurfélagsins, kl. 20:00.
Fundarefni: Aðventuferð 1. des.

Kannski fáum við fregnir af landsfundinum.
Eyjafjarðardeild: Þriðjudaginn 6. nóvember, í Lundi, kl. 20:00.

Fundarefni: 44” ferðin 9.—11. nóv. Ekki barst tilk. um fundarefni né tíma,
einungis auglýsing um 44” ferðina, fundartími samkv. hefð.

Húsavíkurdeild: Fundir eru fyrsta og þriðja sunnudag hvers mánaðar í Höfða kl. 20:30.
Fundarefni: Ekki tilkynnt.

Austfjarðadeild: Miðvikudaginn
Fundarefni: Engar tilkynningar borist.

Suðurlandsdeild: Föstudaginn 9. nóvember, staður ??
Fundarefni: Engin tilkynning barst um fundarefni, fundartími samkv. hefð.

  Ritnefnd
Tölvupóstfang ritnefndar:ritnefnd@f4x4.is

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

Sigurður Helgason, hs. 555-4050, tölvupósturkrimag@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 erhttp://www.f4x4.is/
Umsjónarmaður félagsskrár er:

Sindri Grétarsson, tölvupóstur:felagatal@f4x4.is
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Í september-hefti Seturs gat ég um helgarferð norður Gljúfurleit. Þar á leið erHölkná
sem meðal annars hefur það til ágætis að í henni er einn fallegasti slæðufoss landsins.
Mánuði síðar ók ég norður Sprengisand og Gæsavatnaleið til Kárahjúka og Snæfells.
Norðan Snæfells fellurHölknánorður heiði og í Jökulsá á Dal. Hana á að stífla þar á
heiðinni til virkjunar. Sem við ókum yfir hana á vaði varð okkur ferðalöngum hugsað
til nafns árinnar.

Í Íslandshandbókinni, náttúra, saga og sérkenni, I. bindi, 1989, útgefandi Örn og
Örlygur, Reykjavík, bls. 529, stendur m.a. “Á landinu eru nokkrar Hölknár en nafnið
mun merkja stórgrýttur farvegur, merkir raunar sama og Grjótá”.

Í riti Örnefnastofnunar Þjóðminjasafns, Grímni, rit um nafnfræði, I. hefti, 1980, er
fróðleg grein á bls. 7-23 sem nefnist Helkunduheiði, og er sú heiði á mörkum
Norðlendinga- og Austfirðingafjórðungs. Þar er rakin tilgáta um uppruna og
skyldleika nokkurra orða, þar á meðal er orðiðhölknsem merkir grjót eða grýtt land;
og ennfremur eru þar til nefndar nokkrarHölknár.

Í Íslenskri orðabók handa skólum og almenningi, 1963, Bókaútgáfa Menningarsjóðs,
Reykjavík, stendur að orðiðhöllknmerki grýtt og gróðurvana landsvæði, hrjóstur;
flatt berg.

Þar höfum við það, sem ekki vissum!

“Landslag yrði lítils virði ef það héti ekki neitt”, segir á einum stað; og oftar en ekki
er gaman að skilja merkingu og tilurð örnefna.

Með kveðju og von um að F4x4 félagar verði ekki alveg klumsa að fá svona skrif í
Setrið!

Sigurður Helgason, R-1693

Hölkná - örnefni

Félagsfundir hvar, hvenær?
Við í ritnefnd höfum mátt búa við stöðugt tregari skil á tilkynningum um fundartíma,
fundarstaði og fundarefni. Ávallt er sendur tölvupóstur til tengiliða hverrar deildar
minnst 5 dögum áður en skila þarf tilkynningum inn og hingað til höfum við verið að
hringja í menn kvöldið áður en blaðið fór í prentun til að fá þessar upplýsingar. Það
gengur náttúrlega ekki að það þurfi að ganga á eftir þessu í hverjum mánuði, og eftir
að hafa kvartað undan þessu á landsfundinum, án sýnilegs árangurs, var ákveðið að
hætta þessum eftirgangsmunum.

Tilkynningasíðan er því heldur snubbótt að þessu sinni.

Ritnefnd
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Ferða og útivistarsýning fjöskyldunnar
5.-7. október

Frá sýningarstjórn.

Þá er sýningin okkar að baki og mega félagar klúbbsins vera stoltir af henni,
því sýningin var flott og vel að henni staðið. Svo er alla vega álit flestra gesta
og einnig þeirra aðila, er leigðu af okkur bása í Höllinni. T.d. var haft eftir
Benna í Bílabúð Benna að hann hefði auðvitað viljað sjá fleiri gesti á laug-
ardeginum, en sunnudagurinn hafi verið mjög góður og hann hafi náð vel til
fólks, sem virtist gefa sér mikinn tíma við að skoða sýninguna. Klárlega er
hluti af því góða andrúmslofti er var á sýningunni, vegna þess að börnin höfðu
mikið fyrir stafni og því pabbi og mamma á rólegu nótunum.

Auðvitað voru uppákomur í sýningarhaldinu, en aðalatriðið var, að hægt var að
leysa öll þau vandamál, er komu upp á síðustu stundu. Ljóst er að allir þeir
starfsmenn klúbbsins er voru á sýningunni, unnu sem einn maður og hrein unun
að sjá allt “apparatið” virka á þennan hátt. Heyrðust raddir manna strax á
sunnudagskvöldinu að þeir gæfu kost á sér í sambærileg störf á næstu sýningu
(eitthvað sem hefur ekki heyrst áður á þeim tímapunkti).

Þrátt fyrir að við hefðum viljað sjá fleira fólk, greiddu á sjötta þúsund manns
fyrir aðgang, starfsmenn og boðsgestir voru um eitt þúsund, þannig að heildar-
fjöldi þeirra er sáu sýninguna með börnum voru um 11 – 12.000 og hreinn
hagnaður af sýningunni er um tvær milljónir króna (miðað við að allt innheimt-
ist). Samkvæmt ákvörðun stjórnar Ferðaklúbbsins 4x4 frá því í vor, átti sýn-
ingarstjórn að fá 450.000 kr til að standa straum af þeim kostnaði, er menn yrðu
fyrir vegna vinnutaps og útlagðs kostnaðar. Þegar upp var staðið voru það
einungis tveir aðilar, (Palli og Gummi), sem ætluðu sér að þiggja laun, en hinir
allir (Jóhannes, Jóhann, Hilmar, Arnar, Siggi Már, Sigurgeir, Óli Óla, Óskar E,
Jón V, Eiríkur, Hjörtur og fl) ætluðu sér ekki að þiggja pening fyrir því vinnu-
tapi, er þeir urðu fyrir. Að mati þeirra var aðeins um að ræða tvo vinnudaga að
meðaltali á mann og kom því upp sú hugmynd að hlutur þeirra nýttist sem gjöf
til félagsins. Ákveðið var þess vegna að kaupa tvær VHF handtalstöðvar af
fullkomnustu gerð, er nýtist félaginu í hinum ýmsu uppákomum. Að sjálfsögðu
voru þessar stöðvar fengnar hjá einum af okkar besta vildarvini, Sigga Harðar
og fengum við þær á mjög góðu verði.

Eftir sýninguna eru menn búnir að funda stíft um framtíð sýninga af þessu tagi
og fullt af spurningum komið upp. Eru jepparnir okkar ekkert merkilegir
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lengur? Var fótboltinn að trufla mætinguna á laugardeginum? Hefðum við átt
að auglýsa líka á Rás 1? Var of stutt á milli Heimilissýningarinnar og okkar?
Langur laugardagur var á Laugaveginum, lítil sýning í Perlunni sömu helgi og
fleira í þessum dúr. Allir eru þó nokkuð sammála um að næsta sýning á að vera
í stærra húsi, hafa meira pláss, loka útisvæðinu þannig að ekki sé frítt þar inn,
fá fleiri aðila úr öðrum greinum sportsins til að vera með, td. hraðbátar, flug-
drekar, fallhlífarstökk, kajak, fjórhjól, klifur, mótorhjól, vélsleðar, sæþotur, go-
cart, ferðaþjónustuaðila, meiri útivist og fl og fl.

Hins vegar teljum við að flest af þeim nýjungum er voru á þessari sýningu, eins
og það sem gert var fyrir börnin, fyrirlestrar og myndasýningar, jeppaferðin
með Einstöku börnin, opnunaratriði Haraldar, kórinn, gjöf til Landgræðslunnar,
hafi verið jákvætt, bæði á sýningunni og hreinlega verið mjög jákvæð kynning
á félaginu út á við.

Bestu þakkir til allra, er að sýningunni stóðu.

Palli og co.

Reynsla hefur sýnt að nauðsynlegt er að fylgjast reglulega með herslu
á felgum undir jeppum. Eftirfarandi atriði eru mjög mikilvæg við
herslu á felgum:
*Mikilvægt er að endurherða felgurær eftir um það bil 200 km
frá ásetningu.
*Hámarkshersla á felguróm skal ætíð vera eftir leiðbeiningum
framleiðanda bílsins.
*Herða þarf felgurær með herslumæli. Ofhersla í eitt skipti
eyðileggur felguboltana.
*Þrífið felgur og bremsuskálar áður en hjólið er sett á.
*Smyrjið aldrei felgubolta eða felgurær því þá geta rærnar losnað af.
*Herðið rærnar alltaf í kross eins og sýnt er á meðfylgjandi mynd.
* Fylgist með á dekkjaverkstæðum að sá sem er að vinna við að skipta um dekk
og felgur fari eftir leiðbeiningum

Hersla á felguróm.
Af heimasíðu
Arctic Trucks.
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Drangajökull páskana 2001

Á fimmtudagsmorgni héldum við af stað frá Tálknafirði á 7 bílum. 4 pa-
trol á 38”, 1 land rover 35”, 1 fourrunner 36” og 1 pajero á 35”. 17 manns og
einn hundur.

Við héldum áleiðis að Hestakleif í áttina að Reykjanesi þar sem búið var
að ákveða að eyða fyrstu nóttinni. Ferðin gekk svona la la. Þungt færi á
köflum og pajero hélt niðri ferðahraðanum. Menn tóku þá á það ráð að létta
bílinn og gefa bílstjóranum 3 reglur til að nota í brekkunum: keyra hægt, keyra
beint og ekki spóla. Og viti menn, allt gekk eins og í sögu eftir það !! Við
prófuðum að fara á snjóbretti en færið var ekki spennandi og skyggnið lítið sem
ekkert. Hitinn var ekki nema 1-2 ° fyrst til að byrja með en hækkaði ört upp í
11 ° þegar hæst var og lækkaði svo smám saman aftur niður í sirka 2-3 °. Einn
skildi eftir bjórinn sinn og annar hamborgarana en það reddaðist nú allt saman.
Eftir tvær affelganir, smábrot hér og þar ásamt slatta af slitnum spottum ko-
mumst við á leiðarenda þennan dag.

Á Reykjanesi tók á móti okkur íbúð ásamt nokkrum herbergjum. Við gril-
luðum og skelltum okkur svo í laugina sem var MJÖG lagskipt. Á Reykjanesi
er allt hitað upp með hveravatni en okkur skilst að þar hafi komið hver undir
húsið eftir að það var byggt !!! Sundlaugin var alveg eðal enda þrifin í gær, ek-
kert grænt slím og allt í lúxus.

Á föstudaginn langa var ræs klukkan 8 og lagt af stað klukkan 9:20. Við
brottför var rigning og 7 stiga hiti. En þegar stoppað var við neyðarskýlið á
Steingrímsfjarðarheiði og hleypt úr niðrí 3-6 pund var stytt upp og smá andvari.
Það var sprautufæri en svarta þoka og þegar verst var sást varla milli bíla. Við
skýlið var 4-5 stiga hiti en uppá jökli var tæp 1 gráða. Færið þyngdist þegar að
jökulröndinni var komið og þá fór að hvessa þónokkuð. Við héldum samt á
fyrstu bunguna sem var 846 m há. Það var létt verk en þegar við reyndum að
komast á næstu bungu áleiðis í Hrollleifsborg þá vandaðist verkið. Við
misstum hæð trekk í trekk og færið var að verða mjög þungt. Þar sem þokunni
létti ekki var ákveðið að hörfa af jöklinum og halda áleiðis niður í Reykjafjörð.
Þar var mjög blautt færi, þungur snjór en alveg lygilegt grip. Bílarnir grófu sig
niður þannig að snjórinn náði upp fyrir gangbretti en samt ösluðu þeir áfram.
Þegar hér var komið við sögu var hitinn orðinn 10-11 stig. Við fórum ekki alla
leið niður í Reykjafjörð en snerum við þegar við vorum búin að draga upp
fjórar toyotur úr öðrum hóp sem höfðu fest sig þvers og kruss við að hjálpa
hver annarri. Eftir þetta ævintýri var haldið aftur til baka sömu leið. Þegar við
komum að Hrollleifsborg hafði létt til og var flotanum stillt upp til myndatöku.
Heimferðin í Reykjanes gekk vel og við tók endalaus gleði í mat, drykk og
heitu baði.
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Síðasti dagur ferðar hófst með því að ræst var upp úr klukkan 10 og pak-
kað niður. Rétt um hádegi var haldið af stað inn á Steingrímsfjarðarheiði að
sama skýli og í gær. Nú var hins vegar haldið í hina áttina að skýlinu á Þor-
skafjarðarheiði. Heldur hafði kólnað í veðri og var snjórinn orðinn það frosinn
að varla markaði í hann eftir að hleypt hafði verið niður í 5 pundin. Þó að kári
blési var sólin komin og léttist þá brúnin á fólki til muna. Þeir köldustu óku á
um 60-80 km hraða og hrósuðu færinu mikið. En fljótt skipast veður í lofti,
ein laut sást seint og lenti einn bíllinn í henni og braut hásingu. En vanir menn
láta ekki svoleiðis smáatriði stoppa sig og suðu hana á staðnum með því að
tengja milli geyma með nokkrum pörum af köplum og rafsuðupinnum.

Eftir klukkutíma stopp var haldið áfram inn Þorskafjarðarheiðina og ekið
norðan við Reiphólsfjöll að Kjálkavatni þar sem næsta ævintýri tók við. Einn
bíllinn lenti með aðra hliðina í sprungu og í því stoppi sýndi hallamælirinn 39°
Einn spotti í næsta bíl og nokkrar hendur hjálpuðust að við að draga hann upp
án þess að nokkuð tjón yrði. Sprungan var 2-3 metrar á dýpt en ekki nema 50-
60 sm breið. Þegar hér var komið við sögu var veðrið eins og best var á kosið,
sól og skyggni endalaust (t.d. upp á jökul þar sem við vorum í þoku í gær).
Soldið kalt, kannski svona 5-6 gráðu frost og pínu vindur.

Einn bíll skildi við okkur fyrir ofan Klettshálsinn þar sem hans leið lá be-
int í bæinn. Við hin héldum áfram inn á Þingmannaheiði og þaðan niður Þing-
mannadal þar sem leysingar vorsins voru aðeins farnar að segja til sín með
ótraustum ís yfir ár og drullu í hjólförum en frá skúrum Rafmagnsveitunnar við
Þorskafjarðará var ekið eftir slóða.

Efst í Þingmannadalnum þurfti að skilja einn bílinn eftir þar sem suðan á
hásingunni gaf sig í krapapitti en öxullinn brotnaði líka í þetta sinn en farið var
daginn eftir og náð í hann. Allt gekk þetta þó vel að lokum og allir voru
ánægðir.

Kolbrún Rakel Helgadóttir #1718

Myndir úr ferðinni má finna á slóðinniwww.cartogra.com, svo er farið á
“view a friend´s album” og slær innrakel_og_halli.
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Frá umhverfisnefnd

Stikuferðin 8-9. september 2001

Laugardagurinn 8. september rann upp bjartur og fagur. Ekið var sem leið
liggur austur að Selfossi þar sem ákveðið hafði verið að hittast. Þar voru þegnar
veitingar í boði Olís, bæði fyrir bíla og menn. Á eftir var stikunum skipt á
bílana fimm og haldið sem leið liggur austur að Keldum á Rangárvöllum. Þar
var stafalogn og hiti þrátt fyrir strekking á Selfossi.

Stikuð var Syðri-Fjallabaksleið þaðan og inn fyrir Hafrafell, en sveigt svo inn
á svokallaða Hekluleið eystri. Rangæingar hafa í sumar endurbætt þessa leið,
m.a. með því að keyra möl í hraunkafla þar sem áður var seinfarið, og heflað
leiðina alla. Má segja að þarna sé nú nánast fólksbílafært. Á laugardeginum
náðist að stika nokkuð inn með Vatnafjöllum áður en snúið var í náttstað á
eyðibýlinu Fossi við Eystri-Rangá. Þar er verið að gera upp gamalt steinhús og
fór allvel um mannskapinn. Sökum þess að frost var ekki með öllu farið úr
lambalærum þeim sem snæða skyldi, varð biðin eftir þeim fullsteiktum lengri
en svöngum og þreyttum þótti hæfilegt. Allir fengu þó fylli sína um síðir.

Á sunnudagsmorgni var veður þungbúnara en þó hlýtt og þurrt. Nokkurt
mannfall varð í hópnum (varla við öðru að búast á Njáluslóðum) og höfðu
menn uppi hinar ýmsustu afsakanir fyrir brotthvarfi. Hinir héldu áfram fram
eftir degi þar til úthald þraut. Dálítill suddi var öðru hverju en lygnt áfram.
Leiðin reyndist vera stikuð norðan frá suður undir Mundafell og vantar nokkra
kílómetra upp á að okkar stikur nái saman við hinar.

Óhætt er að mæla með þessari leið, t.d. fyrir sunnudagsbíltúr í staðinn fyrir
Þingvallahringinn.

Baggaferðin

Vor árlega baggaferð verður farin helgina 10-11. nóvember. Áfangastaður er
enn ekki ákveðinn, en líklega verður hann í grennd við Búrfell eins og undan-
farin ár. Nánar verður sagt frá ferðinni á félagsfundi 5. nóvember, en mönnum
bent á vef klúbbsins, www.f4x4.is.

Ferlunarmál

Mönnum verður fyrirgefið þó þeir haldi að undirritaður hafi`one track mind"
vegna þess að hann er alltaf að tala um 'trökk' við þá sem hann hittir. Þvert á
móti, hann vill hafa trökkin sem flest.
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Talsvert hefur borist af ferlum af hálendisslóðum í sumar og haust. Þó er ljóst
að mjög margir eiga svona ferla í fórum sínum en hafa kannski talið að þeir
ættu ekkert sem ekki væri þegar komið í safnið. Því vil ég árétta að það er hið
besta mál ef fleiri en eitt eintak berst af leiðum og það hefur sem betur fer oft
gerst. Þannig fæst einfaldlega enn betri staðfesting á því hvar leiðirnar liggja.
Vinsamlegast sendið ferla sem þið eigið á bessi@lexis.hi.is.

Spurt hefur verið hvenærHálendiskortið, með stórum staf og greini, sérkort
frá Máli og menningu í samstarfi við klúbbinn, komi út. Vonandi verður það
næsta vor. En það er rétt að benda á kortabók Máls og menningar sem kom
fyrst út vorið 2000 og 2. útgáfa s.l. vor. Í þessari seinni útgáfu er að finna alla
ferla sem þá voru komnir frá félagsmönnum 4x4, þannig að þessi vinna okkar
hefur þegar skilað sér beint á útgefnum kortum, en það er einmitt það sem að
var stefnt með þessu samstarfi.

f.h. umhverfisnefndar

Bessi Aðalsteinsson

6.nóv. Þriðjudagur. Fundur. Sögur af landsfundi(ef menn muna eða vilja segja frá.)

1.des. Ath. aðventuferð.

4. des. Þriðjudagur. Fundur í Hjólbarðaþjónustu Óskars.

8. jan. Þriðjudagur. Fundur.

12. jan. Fjölskyldudagur.

5. febr. Þriðjudagur. Fundur. Skráning á þorrablót.

23.-24. febr. Þorrablót að Skiptabakka.

5. mars. Þriðjudagur. Fundur.

29.-31. mars. Páskaferð. (nánar augl. síðar)

2. apríl. Þriðjudagur. Fundur.

25. apríl. Sumardagurinn fyrsti. Sumarferð á snjó.

7. maí. Aðalfundur. (Drög lögð að sumardagskrá).

Vetrarstarf Skagfirðingadeildar
Ferðaklúbbsins 4x4

S E T R I Ð  9



Kynningarvika í Nanoq fyrir félaga í Ferðaklúbbnum 4x4.

Í framhaldi af félagsfundinum þann 5. nóvember n.k. stendur félögum
klúbbsins til boða að koma í Nanoq og gera góð kaup. Félagar fá 10% afslátt af
öllum fatnaði í útivistardeild gegn framvísun félagsskírteinis 4x4, og fá afhent
Nanoq kort. Eftirfarandi vörur verða í boði á sérstökum tilboðskjörum (-20%).

• Verð Verð m.afsl.

• Ajungilak Tyin Winter svefnpoki (-30%) 22,900 18,320

• Artiach Comrot loftdýna 6,995 5,596

• Petzl Zoom höfuðljós 3,295 2,636

• UKE SL 4 vasaljós (vatnshelt) 3,795 3,036

• Lowa Kathmandu gönguskór 15,990 12,792

• Allar vetrar”bomsur”

Að auki ber að nefna að meðlimir fá ALLTAF 10% inná Nanoq
kortið til viðbótar, ofan á þá afslætti sem eru í boði hverju sinni.

Nanoq kynningarvika.

Bjórkvöld á Renniverkstæði Ægis.

Árshátíðin var haldin með pomp og pragt og tókst með ágætum og skemmtu
menn sér vel fram eftir nóttu.

En starfi skemmtinefndar er ekki þar með lokið, um leið og Einar Sól hringdi til
að láta vita að árshátíðin hafi staðið undir sér og meira að segja skilað dálitlum

hagnaði, tilkynnti hann að föstudaginn 16. nóvember biði
Renniverkstæði Ægis, Tunguhálsi 10

félögum Ferðaklúbbsins 4x4 á kynningu á framleiðslu fyrirtækisins og býður
Ægir upp á bjórinn.
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Ágæti félagi í Ferðaklúbbnum 4x4

Okkur hjá versluninniNANOQ langar til að kynna fyrir þér nýjung hjá okkur sem
gerir þér kleift að eignast góðar vörur á sanngjörnu verði.

Í því augnamiði kynnum við fyrir þérNANOQ-klúbbinn , en okkur er það sönn
ánægja að bjóða þér að gerast meðlimur í honum. Markmið klúbbsis er að bjóða
tryggum viðskiptavinum okkar afslátt í versluninni í formi inneignar á reikningi, með
því að sýnaNANOQ-kortið þegar viðskipti eiga sér stað.

Afslátturinn kemur í formi uppsafnaðrar inneignar á þínum einkareikningi, sem
verður til við að framvísaNANOQ-kortinu , þegar þú verslar íNANOQ. Þennan
afslátt færð þú við vörukaup á öllum okkar vörum og gerir þetta þér með því kleift að
eignast góðar útivistarvörur á sanngjörnu verði.

Ávinningur meðlimaNANOQ-klúbbsins eru m.a. eftirgreindir:

• NANOQ leggur í hvert sinn sem þú verslar í versluninni 10% af heildar
kaupverðinu inn á inneignarreikning þinn.Næstþegar þú verslar getur þú nýtt
inneign þína að fullu upp í vörukaupin eða safnað frekari inneign til að nýta við
síðari innkaup.

• NANOQ mun reglulega bjóða upp á mjög góð tilboð sem einvörðungu eru
ætluð meðlimum klúbbsins. Tilboðin eru breytileg eftir árstíðum og verða
kynnt klúbbmeðlimum bréflega.

• NANOQ kemur til með að standa fyrir fræðslukvöldum og ýmsum uppákomum
fyrir klúbbmeðlimi. Verða slíkar uppákomur jöfnum höndum í versluninni
sjálfri, sem og utan hennar.

• NANOQ-klúbburinn kemur til með að standa fyrir ferðum innanlands og utan,
sem eru sniðnar að þörfum meðlima klúbbsins. Verða ferðirnar í samvinnu
NANOQ-klúbbsins og Ferðahornsins.

Nýliðaferð.

Skráning í nýliðaferðina sem farin verður um mánaðamótin nóvember /
desember hófst þann 25. október. Þeir sem ekki hafa farið í svona ferðir áður
ganga fyrir.

Upplýsingar hjá Jóni Snæland í síma 699-7477

Ferðanefnd.
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Landsfundur Ferðaklúbbsins 4x4, árið 2001, var haldinn í Setrinu, skála
félagsins sunnan undir Hofsjökli, laugardaginn 20. október.

Á fundinn voru boðaðir, samkvæmt venju, stjórn klúbbsins, fulltrúar
landshlutadeilda svo og fastanefnda.

Fundur var settur klukkan 9:45. Mættir voru u.þ.b. 40 manns úr öllum
landsbyggðadeildum, utan vestfjarða- og austurlandsdeildar.

Formaður
Björn Þorri (BÞV) formaður bauð menn velkomna og gerði síðan grein fyrir
efnismikilli dagskrá. Hann byrjaði á að kynna nýjan starfsmann félagsins,
Nikulás Einarsson, sem starfar einnig fyrir Ferðafélag Íslands (F.Í.) og mun
sinna ýmsum störfum fyrir klúbbinn samkvæmt starfslýsingu sem hefur verið
útbúin.
Því næst ræddi BÞV stöðu félagsins og framtíðarhorfur. Hann sagði frá nýrri
reglugerð um Snæfellsjökuls-þjóðgarð, en þar er nú öll umferð vélknúinna
ökutækja bönnuð án sérstaks leyfis. Hann benti á að þarna væru e.t.v. sérstakar
aðstæður, því svæðið væri lítið og ásótt. BÞV taldi þó að klúbburinn yrði að
marka sér stefnu um viðbrögð vegna hugsanlegrar yfirfærslu slíkra reglna á
aðra jökla landsins. Hann gat þess að stjórnvöld, m.a. umhverfisnefnd Alþingis,
hefðu haft samband við fulltrúa klúbbsins vegna samvinnu um skilgreiningu
slóða, og taldi að með starfi undanfarinna ára hefði klúbburinn unnið sér þar
traust og álit. Hann nefndi að skipulag klúbbsins vekti jákvæða athygli, m.a.
starf landshlutadeilda svo og árlegir landsfundir. Jákvæðri ímynd yrði
klúbburinn að halda til þess að tryggja betur áhrifastöðu um hagsmuni
klúbbfélaga sem m.a. varða “frjálst” aðgengi jeppa, sumar og vetur, innan
marka ferðamennsku sem sómi væri að.
BÞV fjallaði svo um ýmis önnur félagsmál og samkomur á liðnu ári, svo sem
vel heppnaða sumarhátíð á Hrafnagili í umsjá Eyjafjarðar- og Húsavíkurdeildar,
og fjölskylduhátíð í Setri. Hugmyndir eru uppi um aukna fjölbreytni í ferðum, t.
d. að sameinast F.Í. um stöku ferðir.
Ferða og útivistarsýningin í Laugardalshöllinni tókst mjög vel að hans áliti,
skipulag gott og starfsandi; en gestir hefðu mátt vera fleiri.

Gjaldkeri
Næstur talaði Sigþór gjaldkeri um fjárreiður klúbbsins. Ný félagsskírteini voru
tekin í notkun, nokkur tæknileg byrjunarvandamál komu upp við notkun þeirra
hjá sumum deildanna, sem væntanlega eru nú úr sögunni. Sigþór hvatti
deildirnar til að bæta skil á sínum hluta félagsgjaldsins til klúbbsins. Hlutfall
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félagsgjalda landshlutadeilda, 25%, nú kr. 875á hvern félaga, dugar tæpast fyrir
ætluðum útgjöldum, þ.e. póstsendingu á Setri og félagatali, en margvíslegur
rekstrarkostnaður hefur hækkað. Rætt var um hvort hækka ætti félagsgjöld á
næsta aðalfundi; bent var á að afsláttur víða í fyrirtækjum út á félagsskírteini
borgaði fljótt upp árgjaldið. Til dæmis dugar 10% afsláttur á VHF-stöð ríflega
þótt árgjald væri hækkað í 4000 krónur.

Fastur starfsmaður klúbbsins.
Nikulás Einarsson hefur starfsaðstöðu hjá F.Í. í Mörkinni, enda standa félögin
tvö að ráðningu hans. Starfshlutfall hans er 25% fyrir 4x4 klúbbinn. Hann fær
daglega 5-20 símtöl á dag um málefni er varða ferðaklúbbinn. F.Í. hefur áhuga
á nánara samstarfi, t.d. varðandi skipulagðar jeppaferðir, trússbíla, skálamál o.
fl. Nikulás greindi frá tilboði Landssamtaka sumarhúsaeigenda um
öryggisnúmer á sumarhús og skála og spurði hvort áhugi væri á að slíkt
númerakerfi yrði sett á skála klúbbsins. Talsverðar umræður urðu án þess að
niðurstaða fengist.

Kynning deilda
Suðurnesjadeild:Heiðar Jónsson sagði deildina hafa starfað alllengi og væru
skráðir félagar nú um 90. Þorrablót í Landmannalaugum og myndasýningar eru
fastir liðir á hverju starfsári. Skipulagðar ferðir eiga vaxandi vinsældum að
fagna og eru félagar annarra deilda velkomnir. Félagi þeirra, Garðar
Sigurðsson, hefur áratuga ferðareynslu á fjöllum, er hafsjór af fróðleik um
ferðamennsku og vinnur nú úr gömlu safni ljós- og kvikmynda úr jeppaferðum
sem farnar voru um og eftir miðja síðustu öld. Verður mikill fengur að því efni.

Húnvetningadeild:Þar eru félagsmenn um 40 talsins. Sighvatur Steindórsson
sagði starfsemi þar í daufara lagi, slök mæting á fundum og í auglýstar ferðir.
Þorrablótsferð og starf um Álkuskála heldur deildinni þó saman. Róttæka
hugarfarsbreytingu þarf til að drífa starfið úr lægð.

Vesturlandsdeild:Skráðir félagar eru um 110. Starfsemi á liðnu ári var lífleg að
sögn Eiríks Þórs Eiríkssonar; góð þáttaka á fundum og í skipulögðum ferðum.
Verið er að leita að hentugu svæði fyrir uppgræðslu á vesturlandi, og þorrablót,
páskaferð og fleiri viðburðir verða á dagskrá í vetur. Þá verður í samvinnu við
svæðisskrifstofu fatlaðra farið með skjólstæðinga skrifstofunnar í dagsferð í
byrjun sumars.

Suðurlandsdeild:Jón G. Bergsson greindi frá líflegu starfi deildarinnar, sem
telur 160 manns. Góð þátttaka er í skipulagðar ferðir og á þorrablót.
Afmælisferð var farin í Hvanngil og landsfundarhelgina var vinnuferð í skálann
þeirra. Nokkrir góðir aðilar á Selfossi, eins og Olís, leggja til gas og olíu sem
notað er í skálanum. Bílasýning er haldin árvisst á þeirra vegum 17. júní.

Skagafjarðardeild:Stefán Jónsson sagði 50 manns vera skráða félaga. Auk
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hefðbundinna fundarhalda væru verkstæðisfundir sæmilega sóttir og þátttaka í
þorrablót í Skiptabakkaskála væri ágæt. Þátttökufjöldi væri oftast um 20 manns.
Starfið er oft virkara á sumrin en veturna og tengist gjarnan vinnuferðum í
Skiptabakkaskála. Gistigjöld skila sér illa eins og reyndin er víðar og sagði
Stafán það kostulegt að menn breyttu bílum sínum fyrir milljónir króna en ættu
svo ekki eyri fyrir gistinótt.

Eyjafjarðardeild:Grétar Ingvarsson sagði starfið í nokkuð föstum skorðum í um
100 manna Eyjafjarðardeild. Skyndihjálpar- og GPS námskeið væru haldin svo
og myndasýningar, fundir og skipulagðar ferðir. Í Réttartorfuskálann er farið
reglulega til smíða og viðhalds. Næsta sumar verður lindarvatn tengt í skálann.
Eyjafjarðar- og Húsavíkurdeild sameinuðust um sumarhátíð klúbbsins sem
haldin var á Hrafnagili og fór talsverð vinna í þann undirbúning og
framkvæmd.

Húsavíkurdeild: Skráðir félagar eru um 50. Hallgrímur Óli sagði
Þeystareykjaskála vera í þeirra umsjá og eru þorrablótsferðir vinsælar. Ekki fer
mikið fyrir formlegheitum í starfi deildarinnar, félagarnir eru sem stór
vinahópur er tekur sig saman um ferðir án mikils fyrirvara og skipulags.

Austurlands-og Vestfjarðadeild:Frá nýstofnaðri Austfjarðadeild kom enginn
þrátt fyrir boðaða þátttöku, né frá Vestfjarðadeild sem hefur legið í dvala um
nokkurt skeið. Á Vestfjörðum virðast forsendur til sérdeildar því miður hæpnar.

Heimasíður landshlutadeilda

Nokkrar deildir halda úti ágætum heimasíðum og eru félagsmenn hvattir til að
heimsækja þær og kynnast nánar starfi þeirra og félögum þar.

Eftir matarhlé kom að kynningu á starfi nefnda

Sýningarnefnd:Páll H. Halldórsson sagði frá Ferða- og útivistarsýningu
fjölskyldunnar, og gerir hann nánari grein fyrir henni á öðrum stað hér í
blaðinu.
Þess skal þó getið hér að sýningarstjórn afsalaði sér að hluta greiðslu vegna
vinnutaps er leiddi af sýningunni og keypti fyrir þá upphæð tvær VHF
handstöðvar og færði klúbbnum að gjöf. - Myndarskapur þar. - Stöðvarnar
verða geymdar hjá starfsmanni klúbbsins og þar tiltækar félagsmönnum til
skammtíma láns eða leigu.

Tækninefnd: Sigurður Jónsson greindi frá fundum með Skráningarstofu; fram
kom að talsverð vanhöld væru á sérskoðun bíla; ennfremur að ekki væri nógu
gott eftirlit með ýmsum breytingum, svo sem stýrisörmum í Patrol, spyrnum í
Musso og bremsudælum í Toyota. Engar reglur eru á döfinni varðandi
breytingar á bílum. Þó er rætt um að koma á samvinnu með Skráningarstofu,
skoðunaraðilum og 4x4, og hefur skráningarstofa boðað átak í að
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mengunarmæla bifreiðar.
Nefnd á vegum dómsmálaráðuneytis vildi lækka hámarkshraða bíla með stærri
dekk en 40”. Málinu var hins vegar frestað eftir að gögn bárust frá tækninefnd.
Tækninefnd hefur aðstoðað félagsmenn við að fá bættar gallaðar vörur frá
söluaðilum. Auk þessa vinnur nefndin að prófunum á GPS-tækjum, loftdælum,
gírhlutföllum og úrhleypibúnaði, og samvinna er við Skráningarstofu,
umferðarráð og fleiri aðila sem hafa áhrif á löggjafann um reglur er varða
útbúnað breyttra bíla.

Umhvefisnefnd: Þrándur Arnþórsson sagði að hæst bæri í starfi nefndarinnar
árleg landgræðsluferð í Þórsmörk um Jónsmessu, stikuferð og baggaferð að
hausti.
Þrándur hvatti félagsmenn til að senda inn GPS-ferla af slóðum, en
ferlunarhópur vinnur í tengslum við nefndina. Útgáfa bæklings um óbyggða-
akstur er á næsta leiti. Þá sýndi hann skyggnumyndir frá landgræðsluferðum og
nefndi loks framtíðarverkefni sem m.a. er á vegum Samút og varða
Norðlingaölduvirkjun.

Ritnefnd: Sigurður Helgason rakti verkefni nefndarinnar. Setrið er komið í
nýjan búning, prentun tók við af fjölritun. Auglýsti hann eftir efni í blaðið og er
það ósk ritstjórnar að auk ferðapistla komi fræðslugreinar í ríkara mæli en
hingað til. Var tækninefnd m.a. hvött til að fjölga greinum um þau mörgu atriði
sem eru á þeirra borði og hljóma spennandi. Slíkar greinar yrðu
landsbyggðardeildum hvati til þess að kalla tækninefndarmenn á fundi til
ítarlegri umfjöllunar.
Kostnaður við útgáfu Seturs er talsverður og því mikilvægt að nýta peninga
sem best í vandað blað. - Setrið er spegilmynd af okkur sjálfum.

Skálanefnd:Gunnlaugur Einarsson og Kjartan Gunnsteinsson sögðu frá starfi
nefndarinnar og er ljóst að þar fer samheldinn og ötull hópur. Mæting í
vinnuferðir hefur verið góð; lofttúða var sett á gám, veðurstöðin löguð, pallur
byggður og ýmislegt annað lagfært. Nefndin mun standa fyrir nýliðaferð fyrstu
helgina í desember. Kostnaður vegna skálans að undanförnu hefur numið allt að
500 þúsund krónum en einungis hafa innheimst um 105 þúsund í gistigjöld og
25 þúsund í lyklasölu. Bæta verður því innheimtu og umfram allt hugarfar
þeirra sem skálann nota.

Hjálparsveit: Viðar Elliðason sagði að sem betur fer hafi ekki mikið reynt á
sveitina til hjálparstarfa, en á hinn bóginn vonist þeir til að halda námskeið nú í
vetur. Rætt var um björgunarkostnað svo og tækjabúnað sveitarinnar sem
rýrnaði vegna stulds.

Fjarskiptanefnd:Eðvald Geirsson rakti uppbyggingu VHF-kerfisins. Dreifing á
endurvörpum er orðin nokkuð góð á hálendinu og mastrið fyrir utan Setrið er
nú komið upp. Ýmisleg gerjun er í fjarskiptageiranum og spurning hvort Tetra
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kerfið gefur okkur kost á að fá illa nýttar rásir, sem aðrir væru hættir að nota.
Nefndin vinnur að því að fá neyðarhlustun á SSB á rás 2311.

Skemmtinefnd: Árshátíð klúbbsins var haldin nýverið og að sögn Einars
Sólonssonar með pompi og pragt. Framundan er heimsókn á Renni-verkstæði
Ægis og síðar á fleiri staði, og að sjálfsögðu verður svo þorrablót í febrúar.

Internetnefnd: Enginn mætti frá nefndinni en menn voru sammála um að þar
væri unnið mikið og gott starf. Þennan þátt vilja menn efla enn frekar.

Vinnuhópar
Eðvald Geirsson og Guðjón Pétursson skipuðu mönnum í vinnuhópa og
úthlutuðu verkefnum.

Hópur A fjallaði um slysahættu og öryggismál í bílum og fjallaskálum.

Hópur B um umhverfismál og hagsmuni jeppaferðamanna.

Hópur C fjallaði um skálamál, á t.d. að byggja, leigja eða fóstra?

Hópur D um samstarf við F.Í. og/eða önnur félög.

Hópur E fjallaði um hvað sé vel og illa gert í klúbbnum, nýjungar og breytingar
í starfinu.

Að loknu starfi vinnuhópa voru niðurstöður kynntar og fylgdu nokkrar
umræður. Björn Þorri lagði áherslu á að stjórnin hygðist nýta niðurstöðurnar og
vinna úr þeim enn frekar.

Ekki verður nánar fjallað um þessi atriði í Setrinu að þessu sinni, en í framhaldi
af umfjöllun í stjórn verða forsendur til nánari umfjöllunar síðar. – Og að
sjálfsögðu eru pistlar með skoðunum félagsmanna um þessi mál vel þegnir í
Setrið.

Önnur mál

Þar kom m.a. fram að Sumarhátíð 2002 verður haldin á vegum Suðurnesja- og
Suðurlandsdeilda tveimur vikum fyrir verslunarmannahelgi.

Guðmundi Tómassyni og Hlín Hlöðversdóttur konu hans var þakkað fyrir vel
unnin störf við uppsetningu og útgáfu félagatals.

Formaður beindi sérstökum þökkum til Skálanefndar og Eðvalds Geirssonar
fyrir frábær störf.

Einar Sólonsson færði Skálanefnd gjafir frá árshátíðarnefnd.

Eðvald kom á framfæri þakklæti til Bræðranna Ormsson sem sendu BECK´S
léttöl á landsfundinn.
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BÞV sagði nú fimm ár liðin frá síðustu stefnumótun í starfi félagsins og benti á
nauðsyn stöðugrar endurskoðunar á því hvort starfsáherslur væru réttar.

Ákveðið var að landsfundur að ári yrði aftur í Setrinu. Fundargerð síðan
samþykkt að loknum lestri og fundi slitið.

Fundargerð er birt á vefsíðu klúbbsins, skráð af fundarriturum Eiríki Þór
Eiríkssyni og Páli H. Halldórssyni.

Hér er hún stytt en allítarleg þó, því að talsvert skortir á að allir félagar hafi
aðgang að vefsíðunni. -

Sigurður Helgason, R-1693.

Sæll Ásgeir

Ef ekki er orðið of seint að senda efni í næsta tölublað Setursins vildi ég
koma að smá tilkynningu um að nóvemberferð Eyjafjarðardeildar (44" ferðin)
verður farin 9. - 11. nóvember. Farið verður á föstudagskvöldi inn á
Réttartorfu og gist þar, á laugardegi verður farið inn í Gæsavötn og gist og
heim á sunnudegi.

Kveðja
Grétar G. Ingvarsson

44” ferð Eyjafjarðardeildar,

Hvar er borvélin?

Oss hefur borist til eyrna að borvélin sem formaður vor vann í happdrættinu á
árshátíðinni hafi ekki ratað heim með honum.

Eru þeir sem rekast kynnu á borvélina góðu, einhverstaðar á stefnulausu vappi,
beðnir að vísa henni á sinn rétta bás meðal annarra verkfæra okkar ágæta félaga
Björns Þorra.

Ásgeir, félagi 1605
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Spá lofaði góðu um ferða- og landsfundarveður.

Eðvald Geirsson stjórnarmaður og umsjónarmaður Árbúðaskála á Kili ákvað að
leggja af stað strax á fimmtudags-eftirmiðdag til þess að búa þann skála undir
vetrartraffík og fékk með sér Sigþór gjaldkera. Við Örn Guðmundsson,
ritnefndarmenn, ókum síðar um kvöldið með farangur til þeirra og þá ætlan að
fá að halda í stöku skrúfu sem kynni að vera laus í grennd við þá félaga. Á
Selfossi var fyllt á Patrol-tank eftir að hafa fengið símleiðis dræmar undirtektir
starfsmanns á Geysi um áfyllingu þar. Vitaskuld voru þessi áfyllingarmál
óþarfa taugaveiklun, því þegar heim kom til Reykjavíkur eftir akstur í Setrið
um Kjalveg og Klakkinn til baka, þá var 82 lítra tankurinn ríflega hálfur.

Í Árbúðir komum við undir miðnætti. Fóstbræður stóðu í dyrum, buðu okkur
velkomna og spurðu almæltra tíðinda. Stór sælgætisbaukur var rekinn að vitum
okkar, þar næst tók við bjórlögg og endað á staupi af Jägermeister, en þann
drykk geymir Eddi ávallt á vísum stað í ferhlaupara sínum (Four runner). Allt
fór þetta fram með kurteisi og stakri spekt. Síðan var gengið í hlýjan skálann og
endað á kaffitári fyrir háttinn.

Á næturgöngu út fyrir húsvegg blasti við þétt stjörnuþyrping um allt
himinhvolfið og bragandi norðurljós. Í vetur má einmitt búast við norðurljósa-
hámarki, sem er á um 11 ára fresti (háð sólblettavirkni); - svo njótið þeirra,
félagar góðir.

Fótaferð um níuleytið, síðan morgunverður, og næst tekið til hendi við skálann.
Sólarrafhlaða var flutt af þaki og sett á suðurgafl þar sem birtu nýtur betur í
vetrarskammdeginu; skálinn byrgður af gasi og þykkt tjaldhengi sett upp sem
skiptir skálanum og bætir hitanýtingu.

Klukkan eitt var lagt af stað í Setrið. Heiðskírt var yfir Langjökli og
jaðarfjöllunum. Nýjar fannir í Hrútfellinu og sólarbirtan skerptu línur í
hlíðunum og roðalitur var á Rauðkolli og Oddnýjarhnjúk. Kerlingarfjöll og
austrið var í skýjum.

Árskarðsá ókum við á brúarómynd, en hún er gerð af tveimur samsíða
ræsarörum sem jarðvegi hefur verið haugað að; þvílík hryggðarmynd í annars
fallegu umhverfi. - Sannkallað hryðjuverk.

Haldið á Landsfund 4x4 í Setri
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Næst er staldrað á hrygg norður af Kerlingarfjöllum áður en ekið er áfram
austur aurana undir Loðmundi. Þaðan er býsna víðsýnt; Mælifellshnjúkur blasti
við í norðri. Fjöllin eru óvenju-snjólítil, einungis er þar svellblár jökull í
hvilftum niður af Loðmundi, Snækolli og austur af Keis. Keis er bunga sem
gengur norður úr Fannborg og merkir ístra eða kúlumagi (hún er komin með
keis, hún er orðin framsett vegna þungunar: Íslensk orðabók handa skólum og
almenningi, 1963, Bókaútgáfa Menningarsjóðs, Reykjavík).

Illahraun er ekið með þolinmæði, ekkert liggur á, og um fjögur leytið erum við
komnir í Setrið. Ljósavél er ræst, kveikt á ofni í framskála og í eldhúsi, og fyrr
en varir er notalegur ylur í húsinu. En ekki tekst að hita sturtuvatn í Setunni.
Fáeinir félagar bætast brátt í hópinn en flestir koma seint um kvöld og jafnvel
undir morgun.

Landsfundur var haldinn á lofti Setursins; þátttaka góð og störf stjórnar, nefnda
og deilda þar kynnt og umræður gagnlegar.

Í þessu karlaveldi bar eina konan í hópnum, Elín Björg Ragnarsdóttir (Sindra
kona Grétarssonar), fram kræsingar í hádegis- og kaffihléi og átti svo drýgstan
hlut í að laga veislumat kvöldsins sem var í boði klúbbsins.

Veður var bjart og notalegt á laugardaginn en að loknum fundi upp úr klukkan
sex var komið rakakul. Þá hófst óformlegur framhalds-landsfundur í
hlaðvarpanum úti fyrir Setrinu og ekki síður mikilvægur en sjálfur
landsfundurinn. Menn voru þar búralegir með hendur á kafi í vösum í Kraft-
göllum sínum eða öðrum hlífðarflíkum, og langeldur logaði glatt um stund á
útigrillinu.

Rölt var milli hópa í rökkrinu, jeppar grandskoðaðir og í iljar sá er vélarhlífar
voru opnaðar eða þegar loftpúðafestingar voru skoðaðar. Margar hárbeittar
athugasemdir komu fram um ágæti eða galla jeppategunda, en í lokin sættust
menn á, held ég, að bíll formanns bæri af.

Að morgni tygjuðu menn sig til heimferðar, húsið var þrifið og gekk skálanefnd
þar ötullega fram.

Fáeinir óku nýjan, stikaðan slóða, upp melana norður af skálanum, uns
suðurjaðar Hofsjökuls og Þjórsárver blöstu við. - Fallegt svæði þar.

Við Örn, ritnefndarfélagi minn, ókum svo Klakkinn heim á leið í fjögurra bíla
hópi og var sú ferð tíðindalítil.

Sigurður Helgason, R-1693
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