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Útgefandi:
Ferðaklúbburinn 4x4
Mörkinni 6 · 108 Reykjavík
Sími og Fax 568 4444

Ritnefnd
Ásgeir Kristinsson, asgeirk@simnet.is, hs. 567 0654
Sigurður Helgason, siggih@hi.is, hs. 555-4050
Örn Guðmundsson, hs. 554-4084

Netfang ritnefndar: ritnefnd@f4x4.is
Netfang stjórnar: stjorn@f4x4.is
Heimasíða klúbbsins er: www.f4x4.is

Umsjónarmaður félagsskrár er:
Sindri Grétarsson, felagatal@f4x4.is

Hönnun/prentun Seturs:
Birgir Már Georgsson/LITLAPRENT ehf.

Munið opna húsið á fimmtudagskvöldum að Mörkinni 6
kl. 20:30

FÉLAGSFUNDIR
Reykjavík: Mánudaginn 4. mars, á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00.

Fundarefni: Innanfélagsmál.
4ra ferða helgin 2002.
Kvennaferðin í Landmannalaugar.
Erindi frá hjálparsveit.

Fræðsluerindi: Friðrik Sigurbergsson, læknir fjallar um ofkælingu.
Kynning frá Bílanaust.
Kaffihlé í boði Bílanaust.
Eftir kaffihlé;  Videómynd frá Skúla Skúlasyni.

Suðurnesjadeild: Miðvikudaginn 6. mars, í Iðnsveinafélagssalnum kl. 20:30.
Fundarefni: Gestir frá Jöklarannsóknafélaginu.

Vesturlandsdeild: Mánudaginn 11. mars, í Jónsbúð, kl. 20:30.
Fundarefni: Páskaferðin.
Fræðsluerindi: Helgi Björnsson jöklafræðingur fjallar um Mýrdalsjökul.

Myndasýning.

Húnvetningadeild: Fimmtudaginn 7. mars, í Björgunarsv.húsinu á Blönduósi kl. 20:30.
Fundarefni:

Skagafjarðardeild: Þriðjudaginn 5. mars, í kaffistofu Mjókurfélagsins, kl. 20:00.
Fundarefni: Fréttir af  “101 Reykjavík”.

Undirbúningur páskaferðar.

Eyjafjarðardeild: Þriðjudaginn 12. marsr, í húsnæði Toyota, kl. 20:00.
Fundarefni: Myndir og grobbsögur úr “101 Reykjavík”.

Arctic Trucks kynna vörur og þjónustu. 

Húsavíkurdeild: Fundir eru fyrsta og þriðja fimmtudag hvers mánaðar í Höfða kl. 20:30.
Fundarefni: Á fyrri fundi:  Myndasýning úr “101 Reykjavík”..

Á seinni fundi:  Félagsstarf rætt (árshátíð og fleira).

Austfjarðadeild: Engin tilkynning barst um fund..
Fundarefni:   

Suðurlandsdeild: Fimtudaginn 7. mars, í Toyotasalnum, Selfossi kl. 20:30.
Fundarefni: Arctic Trucks kynnir það nýjasta sem þeir hafa uppá að bjóða, ásamt

einhverju gömlu. Léttar veitingar í boði Toyota á Selfossi.

� Styrktarsamningur 
við Skeljung.

Á síðasta félagsfundi var nýr samstarfs-
samningur við Skeljung kynntur af
stjórninni, þessi samningur á að geta gefið
klúbbnum verulegar tekjur auk þess að við
fáum sjálfir góðan afslátt.  Þokkaleg
kynning var í síðasta Setri en við viljum samt
hnykkja á nokkrum atriðum, því auk
afsláttarins sem bæði klúbburinn og
notandi fær af hverjum eldsneytislítra, svo
fremi sem við veifum Fríkortinu okkar, býðst
okkur eftirfarandi afsláttur:
1) 15% afsláttur á smurstöðvum Skeljungs í
Skógarhlíð og Laugavegi 180.
2) 10% afsláttur af Britax barnastólum hjá
Ólavíu og Óliver í Glæsibæ.
3) 10% afsláttur af Thule bílaaukahlutum hjá
Stillingu í Skeifunni.
Við viljum svo hvetja félagsmenn til að
kaupa eldsneytið hjá  , nota fríkortið og
styðja þannig klúbbinn okkar. 

Hvers vegna samning við F4x4?

Okkur lék forvitni á að vita hvers vegna
Skeljungur hefði gert þennan samning við
F4x4 og fengum því Margréti Guðmunds-
dóttur til að svara nokkrum spruningum.
SP: Hvers vegna gerði Skeljungur samn-
inginn við Ferðaklúbbinn?
MG: Skeljungur gerði samninginn við
Ferðaklúbbinn vegna þess að við eigum
sameiginlega hagsmuni.  Klúbbmeðlimir
aka mikið um vegi landsins og þurfa þar
með á góðu eldsneyti að halda um allt land.
Við erum með mjög góða vöru, bæði með
díesel sem er með bætiefnum og fer þar
með vel með vélina og svo erum við með V-
Power sem er kraftmesta og besta bensínið
á markaðinum og ætti að vera tilvalin vara
fyrir þennan hóp.
SP: Er búið að senda út Fríkortin og
tengja félagsmenn?  Hvað mun V-power
kosta eftir að kynningartilboðinu lýkur?
MG: Fríkortin verða vonandi send út í
næstu viku, en um er að ræða ca. 450

manns sem við þurfum að senda kortin til.
SP: Hvernig hefur V-power reynst.
Hve mikil er salan, hverjir kaupa?
MG: V-Power hefur reynst vel.  Um er að
ræða sérframleidda vöru og tekið mið af
íslenskum aðstæðum við framleiðslu
hennar og samsetningu.  Við höfum verið
með vöruna á tilboði í febrúar og hefur salan
tekið verulegan kipp og er nú á því róli sem
við viljum gjarnan sjá hana og viljum meina
að sé eðlilegt miðað við gæði vörunnar.  Við
eigum von á nýjum farmi í lok mánaðarins
og ekki liggur enn fyrir hvert verðið verður
að tilboðinu loknu.
SP: Hvað verður fleira á döfinni hjá
Skeljungi á næstunni?
MG: Ýmislegt er á döfinni hjá okkur á
næstunni og auðvitað er farið að hyggja að
herferðum sumarsins þó svo að við viljum
ekki upplýsa um það enn.  Þó er hægt að
segja að við munum taka þátt í Evrópskri
markaðsherferð í samvinnu við Shell.
SP: Ertu félagi í klúbbnum?   Ferðastu
mikið um Íslnad?
MG: Ég gerðist félagi í klúbbnum eftir að
gengið hafði verið frá samkomulaginu við
Skeljung.  Mér finnst gaman að ferðast um
landið og eftir að ég eignaðist jeppa sjálf hef
ég passað mig á því að missa ekki af árlegri
jeppaferð Skeljungs sem farin er á haustin.
Starfsins vegna hef ég ferðast nokkuð um
Ísland og hef alltaf ánægju af því.  Hins
vegar eru flestar ferðirnar hjá okkur
hjónunum á Snæfellsnes þar sem við erum
með aðstöðu.

Við þökkum Margréti fyrir greið svör og
bíðum spennt eftir næstu tilboðum.

Ásgeir  félagi R1605
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Á næsta mánudagsfundi þann 4. mars verður Bílanaust með kynningu þar sem
þeir leggja aðaláherslu á HELLA ljóskastara og KONI dempara.
Þeir koma með vörur með sér og verða með “tilboð á staðnum” þannig að
félagsmenn Ferðaklúbbsins 4x4 geta verslað á sérverði tvær gerðir af kösturum;
RALLY 3000 m/bláu gleri og nýjasta kastarann sem er LUMINATOR m/bláu gleri.
Sá fyrr nefndi á kr. 6.990,00 og þann nýja á kr. 8.990,00, þessi verð miðast við
staðgreiðslu og menn verða að koma með peninga því Bílanaust verður EKKI með
kortalesara á staðnum.
Síðan verðu 30% afsláttur af KONI dempurum fyrir
félagsmenn til og með laugardeginum 9. mars.
Kaffið á fundinum verður svo í boði Bílanaust.

®

Bílanaust með stór-afslátt á
kynningu.
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� Videotaka og klipping.
Þriðjudagskvöldið 5. mars ætlar Skúli K.
Skúlason að kynna og sýna hvernig hann
myndar á fjöllum og setur saman skemmti-
legar myndir. Mæting kl. 20:00 í Mörkinni 6,
allir félagsmenn velkomnir hvort sem þeir
eiga videotökuvél eða ætla að kaupa hana
eftir námskeiðið. Núna er tækifærið til að
læra nokkur ný trikk og krækja svo í 38"
Dick Cepek eða spil í vor.

� Eyfirðingar athugið
Vegna “101 Reykjavík” verður félags-
fundurinn haldinn þriðjudaginn 12. mars í
húsnæði Toyota á Akureyri.
Dagskráin er mjög einföld:
Myndir og grobbsögur úr “101 Reykjavík”.
Arctic Trucks kynna vörur og þjónustu.

� Húsavíkurdeild með námskeið.
Miðvikudaginn 13. febrúar síðastliðinn var
haldið námskeið í Bílaþjónustunni á
Húsavík.
Á þessu námskeiði voru kennd réttu
handtökin við að tappa dekk, rafsjóða með
rafgeymum og fleira.
Mæting var með ágætum, eða um 15
manns, (sem er bara ágætt í okkar deild).
Leiðbeinendur voru Ingi í Bílaþjónustunni og
Einar Halldór rafvirki.
Þökkum við þeim kærlega fyrir gagnlega
kvöldstund.
Fyrir hönd Húsavíkurdeildar
Hallgrímur Óli þ-444.

� Vefsíður deilda.
Deildunum sem hafa eigin vefsíðu er alltaf
að fjölga og nú síðast bættist Austur-
landsdeild við, og þó hún sé að sjálfsögðu
rétt að komast í gang lofar hún góðu, nema
kannski síðasta mótívið í “Myndir”, en
svoleiðis ósóma hlýtur ritstýrir að fordæma
harðlega fyrir hönd síns Aerostar, enda vita
allir að FORD stendur fyrir  First On Race
Day.  

Eyjafjarðardeild hefur einnig nýlokið við að
laga og breyta sinni síðu og er hún mjög
góð.  Ég hvet alla sem aðstöðu hafa, til að
skoða síður deildanna.

� Vika í að 101 Reykjavík hefjist.
Nú er rétt um 1 vika þar til stórferð Norður-
og Austurlandsdeilda Ferðaklúbbsins 4x4
hefst. Lagt verður af stað á föstudag 1.
mars n.k. Fyrsti hópur leggur af stað kl. 9:30
og síðasti um kl 14. Stefnt er að því að allir
hópar nái í Nýjadal þá um kvöldið. Á
laugardagsmorgun, 2. mars verður lagt af
stað kl 8 og stefnt að því að allir bílar hafi
náð til Reykjavíkur fyrir kl. 20, en þá hefst
mikil grillveisla ferðalanganna í Mörkinni.
Eftir kvöldmatinn er gert ráð fyrir að aðrir
félagsmenn Ferðaklúbbsins búsettir sunnan
heiða fjölmenni í Mörkina 6 og gleðjist með
norðan- og austanmönnum og fagni
þessum áfanga þeirra.
Á sunnudagsmorgun, 3. mars milli kl 11 og
12, verður sýning á bílum þátttakenda
ferðarinnar.
Mikill áhugi er meðal norðan- og
austanmanna á þátttöku í ferðinni og eru 76
bílar skráðir í ferðina eða alls um 150
manns. Allur undirbúningur ferðarinnar
gengur samkvæmt áætlun og er afhending
leiðabókar og límmiða að hefjast.
Meðal sunnanmanna er nokkur áhugi fyrir
þessari ferð og eru um 9 bílar að sunnan
skráðir í ferðina. Einhverjir félagsmenn ætla
inn í Setur á föstudagskvöld og fara síðan
snemma á laugardagsmorgni yfir Þjórsá við
Sóleyjarhöfða og hitta ferðalangana sunnan
við Nýjadal.
Vefstjóri vill hvetja sem flesta sunnanmenn
til að mæta í Mörkina 6 eftir kvöldmat á
laugrdagskvöld og fagna með norðan- og
austanmönnum. Er ekki að efast um að kátt
verður á hjalla eftir slíka þrekraun, líkt og var
í lok Sprengisandsferðar 1997, fyrir 5 árum
Tekið af vefsíðu F4x4 þann 22,02,02..

Helgina 6.-7. apríl verður farin kvennaferð í
Landmannalaugar á vegum Fjallasports
ehf og Ferðaklúbbsins 4x4.

Þetta verður létt ferð, sem allar konur sem
aðgang hafa að breyttum jeppum ættu að
geta tekið þátt í.
Farið verður eftir dekkjareglum 4x4 varð-
andi þyngd og dekkjastærð.
Lagt verður af stað á laugardagsmorgni og
komið heim á sunnudagskvöldi.

Vanir fararstjórar, að sjálfsögðu konur,
verða með í för.
Hvetjum við sem flestar konur af öllu
landinu til að slást með í för.

Frekari kynning og skráning verða á fundi
Ferðaklúbbsins 4x4  6. mars á Hótel Loft-
leiðum.
Einnig verður hægt að skrá sig á vefsíðu
Ferðaklúbbsins www.f4x4.is

Undirbúningsnefnd

� Sóleyjarhöfði  -  
örnefni

Höfðinn dregur “af því nafnið, að hann er
tilsýndar gulleitur, og líkastur því sem hann
ljómaði allur í sóley; en reyndar er það
gulleitur mosi, sem gefur honum litinn. En af
lit þessum er þó höfðinn auðþekktur, og
það langt til að sjá.”

Heimild
Magnús Grímsson. 1848. Lýsing á
Sprengisandi, Ný félagsrit, áttunda ár, Kh.
1848. bls. 59. 

SH,  R-1693

� “Einn góður” til 
skemmtinefndar 

“Þá finnast og sums staðar á Íslandi
uppsprettulindir með svo bragðgóðu vatni,
að þeim, er á smakka, finnst það
miðlungsöl. Eru þær af þessu nefndar
ölkeldur og vínkeldur, því hér keppir hið
vellandi uppsprettuvatn við vín og öl. Af
þess háttar uppsprettum er einkum lind ein
í Hítardal sögð skara fram úr, en vatn
hennar er að bragði og ilm nauðalíkt öli og
auk þess gagnlegt þeim er drekka, því það
er auðmelt og svo mjög, að það hvorki
offyllir né þembir upp magann, ef drukkið er
við lindina sjálfa. En ef menn flytja vatn úr
lind þessari heim til sín, missir það
gersamlega öll bragðgæði og er næstum
enn bragðlausara venjulegu vatni.”

Oddur Einarsson. 1971. Íslandslýsing.
Qualiscunque descriptio Islandiae. 
Bókaútgáfa Menningarsjóðs, Reykjavík.
Bls. 53-54.

SH, R-1693

� Fréttir af innanfélagsmálum. � Kvennaferð Fjallasports og 
Ferðaklúbbsins 4x4
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� Kraftmikil 12 volta loftdæla.
Bílabúð Benna er komin með umboð fyrir alveg nýja loftdælu sem heitir “ExtremeAire”.
Þetta er Amerísk, mjög aflmikil 12 v. stimpil loftdælna, 0,75 hestafl og dælir 114 lítrum á mínútu.
Auknar kröfur um afkastagetu loftdæla  hafa komið fram síðari ár þar sem meðal annars margir
jeppaeigendur eru farnir að vinna við ferðaþjónustu og þar kostar tíminn peninga. Hægt hefur verið að
fá nokkuð öflugar dælur fyrir 12 v. en þá hafa þær yfirleitt verið mjög fyrirferðamiklar. ExtremeAire
loftdælan hefur mikið afl miðað við stærð og hún má vera stöðugt í notkun. Fylgihlutir með dælunni
eru fáanlegir eins og segulrofi, þrýstirofi, einstefnuloki og 8 – 17 lítra loftkútar.  
Hér fyrir neðan má sjá nokkrar staðreyndir um ExtremeAire loftdæluna.

Tæknilegar upplýsingar:
0,75 hestafla viftu kældur mótor.
60 amper @ 150 psi
35 amper @ 35 psi
114 lítra flæði á mínútu.
150 psi (10,3kg) hámarksþrýstingur.
Má ganga stanslaust.
Lengd 28 cm.
Þvermál á mótor 15 cm.
Hæð á stimpli 23 cm.
Þyngd 7,4 kg.

� OME
Fyrirtækið Old Man Emu býður upp á mikið af aukhlutum fyrir algengustu
jeppategundir.
Þar erum við að tala um fjaðrir, gorma, dempara, fóðringar og ýmislegt fleira.
Fjaðrir frá OME  eru margrómaðar fyrir mýkt og gæði og hafa teflon púðarnir sem
eru á milli blaðana í fjöðrunum mikið um það að segja.
Bílabúð Benna býður fjaðrir fyrir flesta þá jeppa sem koma með þannig útbúnaði. 
OME smíða saman fjaðrir og dempara þannig að þetta vinni alltaf sem best saman
og það á einnig við um gormana líka. Það hefur líka mikið að segja hvað mikla þyngd
bílar eiga að bera og hefur OME fjaðrir og gorma í ýmsum burðargetum.
Gormar frá OME hafa reynst afburða vel sérstaklega hvað varðar endingu og gæði.
Þú getur valið mismunandi upphækkun og mismunandi burðargetu og dempara við
hæfi.

Fyrir þá Patrol eigendur sem síkka undirvagninn, þá er OME með fóðringar sem
koma í stað , fóðringanna í stífunni á hásingunni og breyta spindilhalla um 2°.
Þegar Patrol er hækkaður fyrir 38”- 44” þá breytist flanshalli á drifskafti sem
orsakar síðan titring eða skrölt í draglið.  Þess má geta að þessar fóðringar
passa líka í Land Cruiser 70 og HD80.

� Nýjustu vörur frá OME eru:
40mm upphækkunar gormar fyrir Musso og meðfylgjandi demparar.
70mm upphækkunar gormar fyrir Land Cruiser HD80 og HD100 með heilli hásingu.
Stýrisdempari fyrir nýjasta Patrol með 3,0 TDI vélinni.
50mm upphækkunargormar fyrir Patrol með 3,0 TDI vélinni. Nýji Patrolinn er mun þyngri en sá eldri og
þarf þar af leiðandi aðra gorma.
Bílabúð Benna er að fá nýja sendingu frá OME og verður allt þetta þar á meðal.

� Teraflex 3,07 niðurgírun fyrir ISUZU millikassa.
Bílabúð Benna er með frábæra lausn fyrir Isuzu Trooper eigendur. Teraflex 3,07 niðurgírun fyrir
millikassa í Isuzu.

Um er ræða hjól sem skipt er út í staðin fyrir lágadrifshjólin í millikassanum.
Mikið er af 33-35” breyttum Trooper jeppum á götunum og jafnvel 38”
breyttum sem ekki eru með lækkuð drifhlutföll. Þessir bílar fara mun hraðar
en á upphaflegu dekkjunum.  Hlutfallið í lága drifinu er 2,05:1 en það nýja
er 3,07:1 sem munar talsvert mikið um. Samkvæmt útreikningum þá er bíll
sem er  á 35”- 38” háum hjólbörðum, með Teraflex, að aka á svipuðum hraða
og ef hann væri með 5,38:1 drifhlutfall með upphaflega gírun í millikassa.

Þetta hefur jákvæð áhrif á endingu kúplingar, dráttargetu bílsins, drifgetu í snjó og þægindi á ósléttu
yfirborði. Það má segja að það komi alveg nýr gír fyrir neðan þann 1. þar sem 2. gír er nánast með sama
hraða og 1. gír var. Teraflex 3,07 kemur að hluta til í staðin fyrir aukamillikassa þar sem

heildarniðurgírun verður mikil,
eða alls 65,31:1 miðað við
5,38:1 drifhlutfall og ísetning er
margfallt auðveldari og ódýrari. 
Fyrir neðan er tafla sem sýnir
svart á hvítu hvað munar mikið
um Teraflex.
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1.Gír 4,30 3,954 2,05 34,85 31,16 29,38 27,06

1.Gír 4,30 3,954 3,07 52,20 46,67 44,00 40,53

1.Gír 5,38 3,954 2,05 43,61 38,99 36,76 33,86

1.Gír 5,38 3,954 3,07 65,31 60,57 57,11 52,60

� IPF
Margir þekkja IPF kastarana og hafa af þeim góða reynslu. Þetta eru hágæða ljós framleidd í Japan.
Stóru 170/100w tveggja geisla ljósin eru lang vinsælust og kemur engum á óvart.
Þau eru létt og endingargóð, úr áli, með ryðfríum fót og hafa mikið ljósmagn. Þú getur valið um gulan,
hvítan, bláan og gull geisla og einnig hvort þú vilt dreifiljós eða punktljós.

IPF býður upp á mikið úrval af allskyns ljósum allt frá þeim smærstu upp í þau stærstu.
Við viljum minna á leitarljósin en þau hafa reynst ákaflega vel
við erfiðar aðstæður og eru þau til í tveimur útfærslum þ.e.a.s.
með beintengdri fjarstýringu og þráðlausri fjarstýringu
(Wireless remote control). Það getur komið sér vel þegar
skreppa þarf út úr bílnum, að skoða eitthvað, þá er bara að
taka með sér fjarstýringuna og beina ljósinu þangað sem
maður vill. Bílabúð Benna er með mikið af vara og aukahlutum
fyrir IPF ljósin.



� DEKKJAMÁL

Þar sem mikil umræða hefur verið um
dekkjamál undanfarið og mér fannst hún
vera komin út í rugl, datt mér í hug að hafa
samband við nokkra dekkjainnflytjendur og
heyra hvernig málin stæðu, og hvort við
þyrftum nokkuð að óttast að við fengjum
ekki meir alvöru dekkjastærðir eins og
haldið var fram í svæsnustu kjaftasögunum.
Hjá Gúmmívinnustofunni var mér tjáð að
þeir ættu Parnelli Jones dekkin í 38” stærð
og kæmu til með að eiga þau.  Steinar varð
fyrir svörum hjá Fjallasport ehf., hann sagði
að nýju Kelvar dekkin frá Mickey Thomson
væru á leiðinni og kæmu um miðjan mars.
Nokkur töf hefur orðið á að nýju dekkin
kæmu til Arctic Trucks, en þeir sendu okkur
yfirlýsingu um hvernig málin stæðu og það
sama gerði Bílabúð Benna.
Með ferðakveðjum
Ásgeir R-1605
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� Ferðir -  fyrir alla?
Enn á ný er komin upp gamla umræðan um
að það séu ekki allir félagar jafnir þegar
kemur að ferðum á vegum klúbbsins, og að
nýliðarnir fái ekki að vera með.  Að mínu
mati er þetta mjög óréttlát umræða, aldrei
hefur verið gert meira fyrir nýliða en nú á
þessum vetri.  Þegar hafa verið farnar fjórar
ferðir sem eru sniðnar að þörfum þeirra sem
eru að stíga (aka) fyrstu sporin, þ.e. í Setrið
og á Hveravelli um mánaðamótin nóv./des.
og síðan þá tvær svokallaðar net-ferðir á
vegum umhverfisnefndar, önnur í
Jökulheima, sem endaði á Grímsfjalli og hin
á Langjökul.  Núna þegar verið er að
undirbúa 4ra ferða helgina, eru mörg
erfiðleikastig þannig að menn geta valið
ferð eftir reynslu og útbúnaði.  
Það er enginn að “skilja nýliðana útundan”,
heldur er þetta ábyrgur ferðamáti, auðvitað
getur það slampast að fara með óvana
menn og smáfætta bíla bæði á Grímsfjall og
“hina” leiðina í Árbúðir, eins og dæmin
sanna í áðurnefndri Jökulheima –
Grímsfjallaferð,  en hvað ef skellur á vitlaust

veður, allt fer á kaf í ófærð og ekki sést fram
af húddinu?  Mörgum sem fóru í
Setursferðina góðu þótti nóg um, þó lentu
þeir aðeins í erfiðu færi en ekki slæmu veðri.
Í glórulausri stórhríð og erfiðu færi á
hálendinu okkar er betra að vita hvað maður
er að gera, og sú reynsla fæst ekki nema
með að þjálfa sig upp, byrja létt og auka
stöðugt við sig.
Það er engin skömm að því að fara í
Hveravallaferðina, það getur orðið torsótt
þangað eins og dæmin sanna, en sé færð
og veður ákjósanlegt nota menn náttúrlega
laugardaginn til að leika sér í snjónum og
læra fyrir næstu ferð sem þá yrði meira
krefjandi.
Til eru töflur um þyngd og dekkjastærð sem
byggðar eru á langri reynslu og farið hefur
verið eftir í ferðum Ferðaklúbbsins 4x4 og
fylgja þær hér með.

Bíll undir 1500 kg þarf 35" dekk.
Bíl 1500 - 2200 kg þarf 36" dekk.
Bíll 2200 - 2600 kg þarf 38" dekk.
Bíll yfir 2600 kg þarf 44" dekk.

Sjáumst hress á fjöllum
Ásgeir  R-1605

Hvað er að frétta af AT405 frá Arctic
Trucks!

Það hefur verið veruleg seinkun á að við
gætum farið að selja AT405. Það að búa til
gott 38” dekk þarf þolinmæði og
útsjónasemi.
Við fengum til landsins aðra kynslóð AT405
til prufunar rétt fyrir jól. Dekkið lofar góðu
sérstaklega með tilliti til hljóðs á malbiki og
grip í snjó.
Hinsvegar voru nokkur atriði sem þurfti að
breyta varðandi lagningu strigalaga og
þykkt gúmmís á misnunandi stöðum í belg
dekksins.  Mótið fyrir dekkið er alveg tilbúið
og nákvæmlega eins og við viljum hafa það
Það er þegar búið er að framleiða þriðju
kynslóð og þessa dagana er verið að
framleiða fjórðu kynslóðar dekk sem við
munum væntanlega fá til prufu fljótlega í
Mars.
Þannig að hjá okkur er unnið dag og nótt til
að fyrsta 38” vetrardekkið verði að
veruleika. 
Ef okkar björtustu vonir rætast getum við
farið að selja AT405 eftir 4-5 mánuði.

Kveðja
Arctic Trucks

Bílabúð Benna vill koma eftirfarandi á
framfæri vegna umræða um Radial
Mudder jeppadekkin.

Frá miðjum febúruar hefur ekki verið
fáanlegur Mudder hjá BB vegna tregðu
erlendis frá. Dekkjaframleiðendur um heim
allan eru mjög hræddir um eigin hag eftir
þetta svokallaða “Firestone mál” þar sem
Firestone verksmiðjurnar fóru mjög ílla eftir
að skaðabótamál var höfðað á hendur
þeim.
Fyrir þá sem ekki vita þá snérist málið um
það að ákveðin týpa af firestone dekkjum
sem var notuð undir Ford Explorer vildi
hvellspringa á miklum hraða og hlutust
nokkur dauðsföll af.
Nú eru allir dekkjaframleiðendur að reyna
að koma í veg fyrir svona skaðabótamál og
eru framleiðendur stóru dekkjana engin
undantekning.
Þegar átt er við stór dekk er verið að tala
um 36”- 44” há dekk.

Framleiðandi Mudder dekkjana er að
framleiða aðrar tegundir af stórum
jeppadekkjum og fyrir vikið ættu fleiri
söluaðilar hérlendis að hafa orðið varir við
þetta mál.
Fyrir vikið erum við, hér á Íslandi, ekki í
góðum málum með stóru dekkin þar sem
þeir vita fullvel hvernig við meðhöndlum
dekkinn þ.e.a.s. keyrum á þeim grautlinum.
Varðandi bætur (claim) á dekkjum frá
þessum ákveðna framleiðanada þá var það
ekki gott fyrir og er nánast útilokað í dag.
Staðan í dag er samt sem áður sú að við
fáum dekkin aftur eftir mikið samningaþóf
og eru dekkin væntanleg aftur eftir ca. 1-2
mánuði.

Kveðja frá 
Bílabúð Benna

Örugg fasteignaviðskipti
Þarftu að kaupa eða selja

fasteign?
Munið félagsafsláttin!

Suðurlandsbraut 8a · 108 Reykjavík
Sími 533 4800 · Fax 533 4811

www.midborg.is
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Helgina 15. - 17. mars 2002 efnir Ferðaklúbburinn 4x4 til fjögurra stórferða fyrir
félagsmenn. Samtals er gert ráð fyrir að alls geti um 206 manns tekið þátt í þessum fjórum
ferðum. Ferðirnar eru mismunandi krefjandi og hefur þeim verið raðað eftir "erfiðleikastigi".

Skráning í ferðirnar er í opnu húsi í Mörkinni 6 á fimmtudagskvöldum, og hófst
fimmtudaginn 14. febrúar 2002. Einnig er hægt að skrá sig í ferðirnar á netinu.
Athugið takmarkaðan fjölda þátttakenda.

FJÓRARSTÓRFERÐIR
eina og sömu helgina 15.-17. mars 2002

Hveravellir 16. – 17. mars 2002.
Erfiðleikastig 1 (35”, 36”, 38” og 44”). Fjöldi þátttakenda 75.

� Tiltölulega létt ferð.
� Erfiðleikastig = 1 (35”, 36", 38" og 44”).
� Fyrir byrjendur í jeppamennsku og jeppamenn sem hafa

einhverja reynslu af jeppaferðum.
� Brottför föstudagskvöld 15. mars.
� Hámarksfjöldi þátttakenda (með umsjónarmönnum) = 75 (ca 36 bílar).
� Umsjónarmaður:  Viðar Ellertsson.

Setur 15. – 17. mars 2002.
Erfiðleikastig 2 (36”, 38” og 44”).  Fjöldi þátttakenda 67.

� Milli erfið ferð.
� Erfiðleikastig = 2 (36", 38” og 44”).
� Fyrir jeppamenn sem hafa einhverja reynslu af jeppaferðum.
� Brottför föstudagskvöld 15. mars.
� Hámarksfjöldi þátttakenda (með umsjónarmönnum) = 67 (ca 30 bílar).
� Umsjónarmenn:  Þórarinn Guðmundsson, Benedikt Eyjólfsson, Karl Sigurjónsson.

Árbúðir – lengri leiðin 16. – 17. mars 2002.
Erfiðleikastig 3 (38” og 44”).  Fjöldi þátttakenda 34.

� Krefjandi ferð._
� Erfiðleikastig = 3 (38” og 44”) .
� Fyrir jeppamenn sem hafa þónokkra reynslu af jeppaferðum. 
� Brottför laugardaginn 16. mars kl 8:00 að morgni.
� Hámarksfjöldi þátttakenda (með umsjónarmönnum) = 34 (17 bílar).
� Ferðaáætlun:

Laugardagur 16. mars: 
Hrafnabjargaháls – Langjökull – Sólkatla – Kjölur – Árbúðir.
Sunnudagur 17. mars:
Bláfellsháls – inn á milli Jarlhetta – Mosaskarð – Hlöðuvellir – Lyngdalsheiði.

� Umsjónarmenn:  Friðrik Halldórsson, Oddur Einarsson.

Framhald á síðu 14.



Þorrablótsferð Ferðaklúbbsins 4x4 var farin
í Setrið dagana 8. – 10 febrúar sl. Fyrstu
bílar lögðu af stað úr bænum á síðdegis á
föstudags. Skemmtinefndin ásamt
símamönnum og öðrum velunnurum
Setursins höfðu þó lagt af stað á
fimmtudag, m.a. til að reisa við
fjarskiptamastrið. Ferðin upp í Setur gekk
mjög vel hjá öllum enda gott veður, afar
snjólétt og flest allar ár ísi lagðar eftir
frosthörkur undanfarinna daga.
Laugardagurinn var tekinn snemma. Margir
voru útrásar þurfi og brugðu sér í lengri og
styttri ferðir um nágrennið, m.a. í laugina í
Nautöldu og inn á Hveravelli. Einhver ætlaði
að sýna að hann væri með alvöru hesta í
húddinu en ekki folöld, en þá vildi ekki betur
til en að hann keyrði beint í heitan læk við
Jökulfallið og braut stífu og beygði togstöng
og drifskaft. Þeir sem heima sátu í Setrinu
nutu góðs yfirlætis í vöfflum og rjóma, eða
gæddu sér á ítölsku salati. Sjálft blótið hófst
um sexleytið og var þá hvert sæti skipað.
Maturinn hjá Einari Sólonssyni, blótsstjóra,
brást ekki frekar en fyrri daginn. Borðin
hreinlega svignuðu undan troðnum
þorramatsbökkunum. Gestir gerðu matnum
góð skil og síðar um kvöldið var
skemmtilegur fjöldasöngur við harmonikku-
spil. Formlegri dagskrá lauk síðan með
flugeldasýningu. Um miðnætti voru flestir
gengnir til náða og sváfu vært til morguns
þrátt fyrir mikil þrengsli.

Sunnudagsmorgunninn rann up bjartur og
fagur. Vinsælustu leiðirnar í bæinn voru:
Klakksleiðin og Öræfaskyggnisleiðin (niður í
Sultarfit og Þjórsárdal).

Það er mat flestra að Þorrablótið í ár hafi
verið einstaklega heppnað og verið til
fyrirmyndar í alla staði. Skemmtinefndin,
Einar Sólonsson , hefur staðið að
undirbúningnum af lífi og sál, enda var
hvergi hnökra að sjá.

Aðsóknin að Þorrablótinu er mun meiri en
skálarýmið í Setrinu leyfir. Talið er að hátt í
90 manns hafi verið á blótinu, og gistu
nokkrir í bílum sínum. Nokkur umræða var
um að ljúka byggingu Setursins svo stærri
ferðir rúmuðust betur.
Oddur Einarsson
Félagi R-313
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� Skálar
Ferðafélags Íslands

Ferðafélag Íslands og deildir þess eiga
skála á 34 stöðum á landinu og eru flestir
þeirra á hálendinu. Móðurfélagið í Reykjavík
rekur skála á 14 stöðum. Elsti skálinn var
reistur í Hvítárnesi árið 1930 og hefur
félagið því staðið í skálarekstri í yfir 70 ár.
Skálarnir eru mjög misstórir – þeir minnstu
taka 12 manns en á stærstu
skálasvæðunum getur félagið hýst allt að
120 manns. Skálunum er skipt í tvo hópa –
annars vegar A-skála og hins vegar B-
skála. Í A-skálum er gæsla á sumrin og þar
er veitt mun meiri þjónusta en í hinum
hópnum. Allnokkur munur er á gistigjöldum
í A og B skálum eins og geta má nærri. Í 1.
töflu eru upplýsingar um fjölda gistirýma á
hverjum stað en í 2. töflu eru upplýsingar
um þá þjónustu sem í boði er á hverjum
stað. Á síðustu árum hefur félagið einbeitt
sér að því að bæta hreinlætisaðstöðu í
skálunum og er því verki nær lokið.
Gaslýsing verður endanlega lögð af á sumri
komandi. Næstu verkefni snúast um viðhald
og bætta aðstöðu innan dyra sem utan.

Skálar Ferðafélags Íslands eru öllum opnir
en þess má geta að verulegur munur er á
gistigjöldum félagsmanna og þeirra sem
ekki eru í félaginu. Því er mjög hagkvæmt
fyrir þá, sem ferðast mikið um hálendið, að
vera félagar í FÍ. Yfirleitt er vissara að panta

gistingu fyrirfram því víða eru skálar mikið
bókaðir, einkum yfir hásumarið. Rekstur
skálanna er mjög dýr, viðhald er mikið inn á
hálendinu eins og gefur að skilja -  því er
félaginu nauðsyn að gestir þess séu
skilvísir. Hægt er að greiða gistigjöld á
staðnum eða á skifstofu félagsins í Mörkinni
6 í Reykjavík.

Félagið vill brýna fyrir ferðamönnum að
ganga vel um skálana – skilja við þá eins og
þeir vilja koma að þeim. Mikið hefur borið á
því, einkum utan sumars, að umgengni sé
slæm og oft eru unnar miklar skemmdir á
húsunum. Það er gott að hafa það í huga að
húsin eru öðrum þræði sæluhús, þ.e. að þar
eiga menn afdrep þegar veður eru tvísýn og
þá er gott að geta gengið að góðri aðkomu
vísri í skálunum. Aðkoman getur skilið milli
lífs og dauða. Það er tæpast hægt að reikna
með miklu skjóli þegar búið er að brjóta
rúður í skála.

Að lokum vill FÍ brýna fyrir gestum sínum
eftirfarandi atriði:

� Gangið vel og þrifalega um skálana
� Farið varlega með eld
� Sýnið árvekni við gaseldun
� Lokið hurðum og gluggum við brottför
� Takið með ykkur sorp að vetrinum
� Greiðið gistigjöld (það er dýrt að reka 

húsin)

Haukur Jóhannesson, forseti Ferðafélags
Íslands

� Vel heppnað Þorrablót í Setrinu

Togstöngin löguð eftir hestaflasýningu. Páll H.
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Flokkur A A A A A A B B A B B A A
Gisting
Upphitað hús
Rennandi vatn**
Grillaðstaða
Vatnssalerni**
Sorphirða**
Sturtur**
Borðsalir/dagdvöl
Náttúruböð
Merktar gönguleiðir
Leiðsögubæklingur
Gönguleiðakort
Verslun**

* Aðeins opinn á sumrin -  verlsun og sundlaug skammt frá
** Aðeins að sumrinu

1. tafla
Skáli Fjöldi gistirýma
Landmannalaugar 7 5
Hrafntinnusker 3 6
Á l f tavatn 58 (tvö hús)
Emstrur 40 (tvö hús)
Þórsmörk 7 5
Nýidalur 120 (tvö hús)
Hlöðuvellir 1 5
Hagavatn 1 2
Hvítárnes 3 0
Þverbrekknamúli 2 0
Þjófadalir 1 2
Hveravellir 66 (tvö hús)
Norðurfjörður 2 0

Grímsfjall 15. – 17. mars 2002.
Erfiðleikastig 4 (38” og 44”). Fjöldi þátttakenda 30.

� Mjög krefjandi ferð. 
� Erfiðleikastig = 4 (38” og 44”). 
� Fyrir jeppamenn sem hafa verulega reynslu af jeppaferðum. 
� Brottför föstudagsmorgunn  15. mars kl 9:00. 
� Hámarksfjöldi þátttakenda (með umsjónarmönnum) = 30 (15 bílar).
� Ferðaáætlun:

Föstudagur 15. mars.: Norður fyrir Hágöngulón - Köldukvíslarjökull – Grímsfjall.
Laugardagur 16. mars: Skoðunarferð á jökli og grillveisla um kvöldið.
Sunnudagur 17. mars: Grímsfjall - Jökulheimar – Hrauneyjar.

� Umsjónarmenn:  Ingvi Þ. Ragnarsson, 894-8509, Óskar Erlingsson, 567-6838,
Bergþór Júlíusson,  896-0310, Herjólfur Guðjónsson, 894-4708.




