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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 8. apríl, á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00
Fundarefni: Innanfélagsmál.

Fræðsluerindi frá hjálparsveit 4x4 um búnað í fjallaferðum.
Haukur Haraldsson frá Náttúruvernd ríkisins fjallar um reglur, umferðarrétt 
og þjóðgarða.
Fossberg með kynningu á dælum, verkfærum og ýmsum búnaði.
Kaffihlé í boði Fossberg.

Eftir kaffihlé:  Myndband, stefnt er að því að sýna glænýja mynd úr ferðinni í Setrið í 
4ra ferða ferðinni.

Suðurnesjadeild: Miðvikudaginn 10. apríl, í Iðnsveinafélagssalnum kl. 20:30
Fundarefni: Myndasýning.

Vesturlandsdeild: Mánudaginn 8. apríl, í Jónsbúð, kl. 20:30
Fundarefni: Opið hús.

Húnvetningadeild: Fimmtudaginn 4 (??). apríl, í Björgunarsv.húsinu á Blönduósi kl. 20:30
Fundarefni: Engin tilkynning hefur borist um fund né fundarefni.

Skagafjarðardeild: Föstudaginn 5. apríl, í Björgunarsveitarhúsinu Sveinsbúð, kl. 20:00
Fundarefni: Kynning frá Bílabúð Benna.

Eyjafjarðardeild: Þriðjudaginn 2. apríl, í húsn. Starfsmannafélags KEA, kl. 20:00
Fundarefni: Haftækni með kynningu á nýju kortunum í GPS tækin.

Bílabúð Benna með kynningu á aukahlutum.

Húsavíkurdeild: Fundir eru fyrsta og þriðja fimmtudag hvers mánaðar í Höfða kl. 20:30
Fundarefni: Fyrri fundur þann 4. apríl í Höfða kl. 20:30.

Bílabúð Benna með kynningu á vörum og starfsemi sinni.

Á seinni fundi, þann 18. apríl í Framhaldsskólanum á Húsavík kl. 20:30.
Gunnar Baldursson jarðfræðingur með fyrirlestur um Öskju og nágrenni.

Austfjarðadeild: Miðvikudaginn 3. apríl, í Hótel Valaskjálf kl. 20:00
Fundarefni:   Kynning á vörum frá Bílabúð Benna.

Suðurlandsdeild: Þriðjudaginn 2. apríl, í Tryggvabúð kl. 20:30
Fundarefni: Rikki frá R. Sigmundsson kemur og kynnir nýja kortagrunninn í Garmin 

tækin, þannig að nú ætti enginn að þurfa að villast um páskana.

� Bjórkvöld 5. apríl hjá Aukaraf

Aukaraf ehf. býður félagsmönnum á
kynningu í höfuðstöðvum fyrirtækisins í
Skeifunni 4, föstudaginn 5. apríl nk. kl.
20.00. Léttar veitingar verða á boðstólum.
Mætum stundvíslega og skoðum hvað þeir
Aukarafsmenn hafa upp á að bjóða.
Skemmtinefndin (skemmdin)

� Tilkynning frá Húsavíkurdeild

Á fyrri fundi deildarinnar þann 4. apríl, í
Höfða kl. 20:30 verður Bílabúð Benna með
kynningu á vörum og starfsemi sinni.
Á seinni fundi deildarinnar þann 18. apríl
mun Gunnar Baldursson jarðfræðingur flytja
fyrirlestur um Öskju og nágrenni. Mun sá
fundur verða haldinn í Framhaldsskólanum
á Húsavík kl. 20:30.
Að sjálfsögðu eru allir velkomnir úr öllum
deildum.
Hallgrímur Óli þ-444

� Sumarhátíð Ferðaklúbbsins 4x4

Sumarhátíðin verður haldin helgina 19. til
21. júlí að Álfaskeiði við Langholtsfjall rétt
hjá Flúðum. 
N 64 05,183 og V 20 25,548. 
Dagskráin verður auglýst í júlíheftinu.
Suðurnesja- og Suðurlandsdeild

� Afmælisferð Suðurlandsdeildar

Hin árlega afmælisferð 4x4 á Suðurlandi
verður farin í Hvanngil helgina 13. –14. apríl.
Grillveisla verður á laugardagskvöldið.
Skálinn er frátekinn fyrir deildina alla helgina
þannig að þeir sem vilja geta farið af stað á
föstudegi.
Skráning er hjá Birni sími: 486-1133 eða
Sigurði sími: 557-9522 fyrir 10. apríl.
Nefndin

� Kvennaferðin  6. – 7. apríl

Samkvæmt símtali við Stínu í Fjallasporti
gengur undirbúningur að Kvennaferðinni 6.-
7. apríl vel, þegar eru yfir tuttugu búnar að
skrá sig og auðvitað er pláss fyrir fleiri
STELPUR.  Nú er endilega að drífa sig og
hafa samband við þær Ester og Stínu sími:
577-4444.
Ferðin hefst svo kl. 09:00 frá Fjallasporti
ehf, Malarhöfða 2, laugardaginn 6. apríl.
Góða ferð, og munið að senda okkur í
Setrinu skemmtilegan pistil og helst góðar
myndir.
Ritnefnd.

� Fundur Skagfirðingadeildar

Skagfirðingar athugið að næsti fundur
verður hvorki á hefðbundnum stað né tíma.
Í þetta skiptið færum við okkur í
Björgunarsveitarhúsið SVEINSBÚÐ og
höldum fundinn föstudaginn 5. apríl kl.
20:00, en þar ætla starfsmenn Bílabúðar
Benna að kynna okkur allt það nýjasta og
markverðasta sem þeir hafa á boðstólum.
Stebbi.

� Upp með félagsskírteinin

Nikki kom að máli við mig og kvað nokkuð
bera á því að þær verslanir sem veita okkur
afslátt, hringi inn og kvarti undan því að
menn sýni ekki félagsskírteinin þegar þeir
versla.  Segist bara vera félagar í Ferða-
klúbbnum 4x4, og bregðist jafnvel hinir
verstu við þegar farið er fram á skírteinin.  
Það hefur alltaf verið lögð á það mikil
áhersla af hálfu Ferðaklúbbsins 4x4 að
menn fái ekki umsamda afslætti nema þeir
sýni félagsskírteinin, enda eru okkar góðu
afsláttarkjör ein aðalgulrótin til að ýta við
mönnum að greiða félagsgjöldin.
Ásgeir

� Fréttir af innanfélagsmálum
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Það má segja að H-hópurinn hafi verið afar
litríkur hópur, á ég þar bæði við bíla og
menn.  Unnsteinn var sá eini sem ekki var
með nein tilþrif fyrir ferð, var bara klár og
beið. Það helsta hjá öðrum var: Einar keypti
sér bíl í ferðina, Villi fékk sér VHF, GPS og
græjaði tölvu, Gunni skellti sér í 44"
breytingu 3 dögum fyrir brottför, Haukur
skipti um framdrif, Ármann pantaði sér far til
landsins og undirritaður keypti nóspinn í
báðar hásingar og ...... ja, setti í sínar en
lenti í brasi með það. 
H-hópurinn hélt nokkra frábæra fundi á
undirbúningstímanum og voru þeir sem ekki
komust á fundina, upplýstir á netinu. 
Á hárréttum tíma hélt hópurinn af stað í
ferðina. Framan af gekk ákaflega vel.
Aldeyjarfoss skoðaður, rann í gegnum gat í
þetta sinn. En færið þyngdist og þá
reyndust 35" dekkin heldur lítil, en
Unnsteinn og Gunni gáfu hvergi eftir og
tóku bílinn til skiptis í tog. Þetta var frábær
ferð í alla staði með líflegum samskiptum í
talstöð. Gríðarlega hressir menn saman í
liði. 
Á sunnudeginum var slæmska í veðri. Rúða
hafði verið brotin í bílnum hjá Hauki og
einhverju stolið. Þegar undirritaður ætlaði af
stað frá sýningunni daginn eftir, reyndust
bremsur ekki eins og átti að vera og
uppgötvaðist leki á bremsuröri. Þar sem
verið var að stumra yfir biluninni komu
hjálparhendur og buðu aðstoð og aðstöðu. 

Sá hluti hópsins sem var klár hélt á Kjöl en
sá bilaði um 2 tímum seinna. Segir fátt af
hópnum sem á undan fór nema að skyggni
var afar lítið og færið erfitt. Festur, spól og
þannig bras. 
Undirritaður, hér eftir "nafnar", fóru eins og
áður sagði, 2 tímum seinna, í blíðu veðri og
gekk frábærlega. Komnir á Hveravelli um 20
mínútum á eftir hinum eða um 22:30. Þeir
sem á undan fóru, fengu sér að borða og
ruku svo af stað aftur, mæta í vinnu daginn
eftir. Nafnar fóru hvergi, sögðu þá hina ekki
verða komna fyrr en undir morgun heim ......
og þá dauðþreyttir. Nafnar fóru í sund "að
sjálfsögðu" og nutu blíðunar. Stjörnubjartur
himinn, talsverð ferð á norðurljósum og
heimsókn til Hatta og Stínu. 
Klukkan átta morguninn eftir var veðrið svo
frábært að nafnar fóru hvergi. Tóku heldur
myndir í gríð og erg. Undir hádegi átti nú
samt að drattast af stað en þá uppgötvaðist
að altenators reim hafði yfirgefið vistina. Til
öryggis var þá farið með bílinn í hleðslu hjá
Hatta og setið í klukkutíma hjá þeim hjónum
í kaffi og spjalli. Nafnar skiluðu sér svo heim
undir kvöld, sælir, glaðir og mjög
afslappaðir. 
Á fundinum annað kvöld verður undirritaður
með nokkrar myndir úr ferðinni og upplestur
ef leyfi fundarstjóra fæst. 
Jörundur H. Þorgeirsson

� Ferðasaga hópstjóra H-hópsins
- úr 101 Reykjavík
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Nú stendur tími vetrarferðanna sem hæst
og sjaldan hefur framboð af ferðum á
vegum félagsins verið eins mikið og
undanfarið.  Auk þess eru fleiri ferðir í
farvatninu á næstu dögum og vikum.  Ljóst
er að mikil þörf hefur verið á að hlú betur að
þessum þætti í starfsemi félagsins, enda
gefur þátttaka félagsmanna góða
vísbendingu í þessum efni.  “4ra ferða
helgin” heppnaðist mjög vel, þrátt fyrir að
áætlanir riðluðust nokkuð í sumum ferðum
vegna veðurs og færðar, enda er það nú
einu sinni partur af þessu öllu saman að
kunna að bregðast við breyttum aðstæðum
á ferðalögum, sérstaklega í vetrarverðum.
Undirrituðum er ekki kunnugt um nema tvo
bíla í öllum ferðunum, sem þurfti að skilja
eftir vegna bilana og verður það að teljast
frábær frammistaða í ljósi þess að alls voru
bílarnir á ferðunum nokkuð á annað
hundrað og auk þess var færi víða mjög
þungt þannig að reyndi verulega á bílana.  Í
þessu efni hafa orðið mikil umskipti frá
fyrstu hópferðum félagsins og sýnir það
okkur að við erum á réttri leið í útfærslu
breytinga á bílunum og almennt eru bílarnir
í dag miklu betri og öruggari en áður var.

Þrátt fyrir þetta eru vetrarferðir í sjálfu sér
áhættusamar varðandi bilanir og smá áföll á
bílum, enda oft við krefjandi og erfiðar
aðstæður að fást.  Eðli málsins samkvæmt
verður aldrei hægt að komast fullkomlega
hjá því að bilanir geri vart við sig eða að
bílar kunni að verða fyrir áföllum í ferðum
sem þessum.  Þegar það gerist vakna oft
spurningar um ábyrgð.  Menn velta því fyrir
sér hvort þeir beri sjálfir að fullu ábyrgð á
þeim tjónum sem verða kunna í skipulegum
ferðum.  Svarið við þessari spurningu er JÁ.
Það verður aldrei hægt að varpa ábyrgð á
tjónum og óhöppum sem verða kunna á
aðra.  Reglan er því einföld; menn verða að
beita skynseminni hver fyrir sig og taka í
einu og öllu afleiðingum gerða sinna í
ferðamennskunni eins og öðrum þáttum
hins daglega lífs.

Rifjum örstutt upp reglur klúbbsins sem
gilda í skipulögðum ferðum á vegum hans:

1. Sækja þarf um leyfi til stjórnar til að
standa fyrir skipulagðri ferð í nafni klúbbsins
og leggja fram kostnaðaráætlun.
2. Aðeins einn aðili er forsvarsmaður
ferðarinnar.
3. Ferðin er opin öllum félagsmönnum
Ferðaklúbbsins.
4. Ferðin skal kynnt félagsmönnum eins
vel og með eins góðum fyrirvara og hægt er.
5. Ferðin er farin á vegum klúbbsins en
hver og einn ferðast á eigin ábyrgð.
6. Ferðin skal standa undir sér fárhags-
lega.
7. Að lokinni ferð skal leggja fram uppgjör
á öllum kostnaði og innkomu ferðarinnar til
stjórnar.

Hér hafa menn dregið örstutt saman þau
atriði sem þeir kunna að telja að máli skipti
varðandi skipulag og stjórn á svona ferðum.
Núverandi stjórn hefur lagt sérstaka áherslu
á að reglum þessum sé fylgt eftir og í því
skyni útbúið staðlað form til að hægt sé að
sækja um að fara ferð og einnig gengið eftir
því að fá uppgjör í hendur að loknum
ferðunum.

Þeir sem að ferðunum standa þurfa að
sjálfsögðu að skipuleggja ferðirnar af
skynsemi og gæta þess að allar
ákvarðanatökur séu vandaðar og vel
ígrundaðar.  Gæta þarf þess sérstaklega að
hópnum sé haldið saman (t.d. með undan-
og eftirförum) og að enginn sé nokkru sinni
skilinn eftir nema þá að höfðu fullu samráði
við viðkomandi ferðamann eða ferðamenn.
Þá þarf einnig að meta þarfir og getu manna
og bíla í hverjum hóp og ákveða með
hliðsjón af því erfiðleikastig ferðarinnar.
Þegar upp koma óvæntar aðstæður í
ferðum, reynir sérstaklega á ákvarðanatöku
hópstjóra og menn þurfa að hafa skynsemi
til að bakka jafnvel út úr þeim aðstæðum
sem upp eru komnar.  Slíkt hefur komið upp
í ferðum á vegum félagsins.

Rétt er að nefna í framhaldi af þeirri
uppákomu sem varð í tengslum við
Hveravallaferðina í 4ra ferða helginni, að
ferðamaðurinn sem slóst í hóp ferðarinnar
var alfarið á eigin vegum.  Þegar hann var
síðan skilinn eftir, var það í fullu samráði við
hann sjálfan, enda tengdist hann ferðinni
ekki neitt þótt honum hafi staðið til boða að
verða samferða til Hveravalla.  Um var að
ræða þaulvanan ferðamann sem þrátt fyrir
það tókst að villast og lenda í miklum
vandræðum, án fjarskipta, þannig að leita
þurfti að honum.  Þessi uppákoma kennir
okkur það, að menn þurfa alltaf að vera
sjálfbjarga varðandi fjarskipti og stað-
setningarbúnað og tel ég að það eigi alveg
eins við þótt menn ferðist í hóp.  Þannig er
lágmarkskrafa að mínu viti að allir hafi
staðsetningarbúnað (menn þurfa ekki
endilega að kunna á hann frá A-Ö) og
fjarskiptabúnað sem virkar (t.d. NMT eða
VHF), GSM sími er fráleitt verkfæri á fjöllum
eins og frægt er orðið.  Með þessum
lágmarksbúnaði geta menn látið vita af sér
ef þeir lenda í vandræðum og geta gefið
upp staðsetningu sína.  Það hlýtur að vera
lágmarks öryggi.

Nú er það alls ekki svo að menn séu
stöðugt í einhverjum risavöxnum svaðil-
förum þegar þeir bregða sér í vetrarferðir.
Sumir menn ferðast árum saman án þess
að lenda í teljandi óhöppum, rífa varla hjól,
meðan aðrir mega varla sjá snjó, þá er allt
brotið og bramlað...  Það sem helst skilur
hér að milli er lagni viðkomandi ökumanns
og skynsemi varðandi alla ákvarðanatöku.
Ábyrgðinni á því hvort viðkomandi
ökumanni tekst vel eða illa upp í því efni
verður aldrei hægt að varpa yfir á aðra.
Mörgum kann að finnast að með því að
fjalla enn einu sinni um þessi mál, sé verið
að bera í bakkafullan lækinn, en góð vísa
verður víst aldrei of oft kveðin.

Ferðumst af lífi og sál, en jafnframt af
varfærni og skynsemi!

Björn Þorri Viktorsson formaður

� Sjálfsábyrgð í ferðum

Dottnir í það. Þórarinn Guðmundsson.

Loðmundur í baksýn Þórarinn Guðmundsson.



� OPTIMA RAFGEYMAR
Optima þurrgeymar eru
með mikinn startkraft,
mikla endingu og þola

hitamismun betur en aðrir rafgeymar. Optima
rafgeymar þola start 3 sinnum oftar og þola
titring og hnjask tvisvar sinnum
lengur en venjulegir rafgeymar.
Rafgeymarnir henta vel í jeppa og
vinnuvélar með stóra diesel
mótora sem erfitt er að snúa í
gang.

� Warn dráttarspil

Í einu orði sagt:  FRÁBÆR

Ástæða þess að flest dráttarspil á jeppum eru frá Warn er sú að vanir
jeppamenn velja þau – fái þeir að ráða.  Frekari skýringar á vinsældum
Warn dráttarspila eru í raun óþarfar. Samt er ekki úr vegi að geta þessa
að frá Warn hafa komið fleiri tækninýjungar í dráttarspilum en frá
öðrum framleiðendum.

Warn HSD9500 er fáanlegt fyrir 12 eða 24ra volta rafkerfi. Mótorinn er 4,6 hö (12V) og niðurgírun
(156:1) með 3ja þrepa plánetugír. Dráttargeta með einum 8 mm vír er 4310 kg. Stýrirofi er með 3,7 m
lögn. 

Dráttarhraðinn undir álagi skiptir máli en hann er til dæmis 3,6 m/mín við 1810 kg. Spilhraðinn án álags
skiptir ekki síður máli, þ.e. hve hratt má vinda vírinn upp á spilið að drætti loknum en sá hraði er 18,9

m/mín á 12 volta
Warn HS9500.   

Warn HS9500 vegur
30,5 kg. með ofurtógi
en rúm 36 kg. með
stálvír . Breiddin er
553 mm. Festingar
fást fyrir flesta
algenga jeppa.

Þá má einnig benda á úrval aukahluta með Warn dráttarspilum en allt er þetta til sýnis og sölu hjá
Bílabúð Benna.

BÍLABÚÐ BENNA - VAGNHÖFÐA 23 - SÍMI 5902000 - www.benni.is

� Algrip driflæsing
Nýja Algrip driflæsingin er komin til að vera og er nú þegar komin í
á annan tug Toyota jeppa. Læsingin hefur reynst fádæma vel og eru
uppi áform um að framleiða í fleiri tegundir jeppa. Nú þegar er
hafin hönnun og smíði á læsingu í Cayenne ofurjeppann frá
Porsche og er það viðurkenning á ágæti Algrips
læsingarinnar. 
Algrip læsingin passar í Toyotu- Land Cruiser 90, Hilux,
Tacoma, Tundra og 4Runner. Nýja driflæsingin er 100%
virk af eða á og er henni stýrt með rafmagns eða
loftrofa innan úr bíl.

Læsinguna er hægt að gera virka á ferð
jafnvel þótt verið sé að beygja bílnum.
Mikil þróun hefur verið í jeppabreytingum
og búnaði tengdum þeim á undanförnum

árum. Oft er verið að breyta hlutum og mixa til að fá þá til að
passa í bílana. En með nýju Algrip driflæsingunni er stigið stórt skref til framfara þar sem smíði

hennar er alíslensk og hún passar beint í drifið án breytinga eða annara tilfæringa.

� Mag-lite

Handljósið sem gengur í erfðir

Hefurðu velt því fyrir þér hve mörg vasa- og/eða
handljós þú hefur átt fram að þessu ? Eða hve oft
handljósið virkaði ekki þegar þú þurftir á því að
halda ?

Það er einkenni vandaðra verkfæra  – vegna þess
hve þau virka vel verða þau næstum ómissandi,
mörg þeirra eru með lífstíðarábyrgð og týnast því
síður.  Sama gildir um Mag-Lite handljósin, þau
eru með lífstíðarábyrgð enda er sagt að þau gangi
jafnvel í arf til afkomanda. 

Mag-Lite eru Bandarísk gæðaframleiðsla sniðin
að stöðlum Bandaríska hersins og vernduð með
einkaleyfum. Góð hönnun, ljóstækni, úrvals efni
og vönduð smíði er skýringin á einstökum gæðum
og endingu  Mag-Lite handljósa.

Mag-Lite eru fáanleg af ýmsum stærðum fyrir

venjulegar rafhlöður eða hlaðanlegar frá tveimur
upp í sex. Hleðsluljósið er fyrir 12 og/eða 220
volta spennu.

Í flestum Mag-Lite handljósum eru tvær gasperur
(Halogen/Krypton) og því ein til vara.
Ljósið er úr hágæða áli – varið gegn tæringu að
utan sem innan.
Ljóskeilan er stillanleg.
Vatns- og högghelt.
Rofi sem hreinsar sig sjálfur.
Velja má um mismunandi liti.
Hvert ljós er merk framleiðslunúmeri.
Fáanlegt í gjafaöskju.
Ýmsir aukahlutir. 

Línu hraði  Straum notkun Tog miðað við
Línudráttur kg. metrar/mín amper víralög kg.

0 18,9 47 4313 / 1. lag
910 4,97 160 3927 / 2.   “

1810 3,6 230 3595 / 3.   “
2720 2,84 305 3359 / 4.   “
3630 2,31 370 3150 / 5.   “
4310 2,03 425

Tölur miðast við innstu línuröð
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Örugg fasteignaviðskipti
Þarftu að kaupa eða selja

fasteign?
Munið félagsafsláttinn!

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

www.midborg.is

� Fjölskylduferð 
Skagafjarðardeildar

Það er nú ekki að spyrja að því að þegar
stjórn 4x4 klúbbsins í Skagafirði tekur sig til
að skipuleggja ferðir þá er það gert með
miklum glæsibrag.
Laugardaginn 12. janúar síðastliðinn var
farið í “hina árlegu” fjölskylduferð deildar-
innar. Þessi ferð var fyrirhuguð með öðru
sniði en hefðbundin “kalla ferð” og átti að
vera “fjölskylduvæn” sér í lagi fyrir eigin-
kvinnur félagsmanna (þ.e. ekki að taka
lengri tíma en einn dag). Í stað þess að
halda á fjöll “enda ekki færi til slíks” var
haldið til austurs í átt til Akureyrar (menn
segja nú hér fyrir norðan að fara norður á
Akureyri). Fyrirhugað var að hittast fyrir utan
skautahring þeirra Akureyringa og spreyta
sig á tveimur jafnfljótum, járnuðum. Það er
best að hafa sem fæst orð um þá æfingu en
benda má á að hægt var að kynna sér
nokkra mjög áhugaverða “skautastíla”. Það
er þó nokkuð ljóst að yngsta kynslóðin var
mun betri en þær eldri og augljóst mál er að
stofnun íshokkídeildar 4x4 klúbbsins í
Skagafirði verður að bíða betri tíma. Að
lokinni “æfingunni” í skautahringnum héldu
sumir í misjöfnu ásigkomulagi í hina
glæsilegu sundlaug Akureyrar og þeir
huguðustu renndu sér niður rennibrautina,
en aðrir létu sér nægja að hvíla lúin bein og
auma vöðva í heitasta pottinum.
Endurnærðir á sál og líkama mættu síðan
galvaskir félagsmenn á veitingastaðinn
Greifann og röðuðu í sig af margrómuðu
pizzuhlaðborði staðarins í boði klúbbsins.
Eftir vel heppnaðan dag héldu hinir almennu

félagsmenn að dagskrá dagsins væri tæmd,
en svo var nú aldeilis ekki raunin. Í tilefni
komu 4x4 deildar Skagafjarðar höfðu
Akureyringar ákveðið að fresta þrettánda-
gleði sinni og kvöddu félagsmenn með stór-
glæsilegri flugeldasýningu, í frábæru veðri.
Við þökkum íbúum Akureyrar fyrir frábærar
móttökur og lofum að láta sjá okkur fljótlega
aftur.

Þorsteinn Sæmundsson    K-617

Í nýafstaðinni Setursferð á vegum 4x4 og í
samvinnu við Bílabúð Benna, ókum við
Klakksleiðina heim á leið. Samfelld
snæbreiða var yfir landi og ekki á betra
kosið með veður, sól og nær skafheiður
himinn. Auk þess var tiltölulega lygnt og

mátulegur svali. Þegar ég kom
að Klakksskálanum  með fél-
ögum mínum í hópi 2 voru þar
komnir forystusauðirnir
Benni og Tóti og nokkrir
fleiri. Lagði ilm af
b l á b e r j a l e g n u
svínakjöti á ferðagrilli
þeirra úti undir
húsgafli. Þar undir
tigulegum Klakkinum
kvað ég  upp úr með
það að fjallið héti
Ögmundur og hélt fast
við þann úrskurð þar til mér
var kurteislega bent á hið sanna

með vísan í landabréf. Ekki kann ég aðra
skýringu á þessu rugli en þá að fyrr um
daginn týndi  ég sólgleraugum  og því
haldinn snjóblindu og trúlega verið með
sólsting að auki ! Það var svo næst er við
áðum á sléttum Leppistungna að ég gat

horft framan í félaga mína á ný. Þaðan
gnæfðu Kerlingarfjöll í norðaustri, mér var
horfin sólblindan, og minn gamli félagi
Ögmundur blasti við sjónum, 1357m hár, í
vesturhluta Kerlingarfjalla og meðal hæstu
tinda í fjallaklasanum. 
Þorvaldur Thoroddsen (1855-1921),
náttúrufræðingur, kannaði Kerlingarfjöll
fyrstur manna (1888). Þorvaldur fór víða um

Ísland í leiðöngrum sínum og ferðaðist
hér flest ár á tímabilinu frá 1882 til

1898. Fylgdarmaður hans í 14
sumur var Ögmundur Sigurðsson
(1859-1937), sem síðar varð
skólastjóri Flensborgarskólans í
Hafnarfirði. Í
Kerlingarfjallaleiðangri sínum gaf

Þorvaldur þar fjöllum og öðrum
kennileitum ýmis nöfn, til dæmis

Ögmundur, eftir fylgdarmanni sínum.
Og því greini ég frá þessu hér að

Ögmundur Sigurðsson er langafi Benna í
Bílabúð Benna.

Sigurður Helgason, R-1693

� Ögmundur - örnefni

Heimildir: Gagnfræðaskólinn í Flensborg. 1931. Skýrsla um skólaárið 1930-1931. Hafnarfirði. - Tómas Einarsson og
Helgi Magnússon. 1989. Íslandshandbókin, Náttúra, saga og sérkenni. II bindi. Örn og Örlygur, Reykjavík.  -
Þorvaldur Thoroddsen. 1914. Ferðabók. Annað bindi. Hið Íslenska Fræðafélag, Kaupmannahöfn. - Þorvaldur
Thoroddsen. 1923. Minningabók. II. bindi. Hið Íslenska Fræðafélag, Kaupmannahöfn.

Mynd í texta.
Ögmundur Sigurðsson, skólastjóri.

2.Mynd. Þorvaldur Thoroddsen leggur af
stað í rannsóknarferð með Ögmundi
Sigurðssyni (til hægri) fylgdarmanni sínum.  

Ögmundur Birgir Már Georgsson

2.Mynd
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Ferðin hófst föstudaginn 15.mars kl. 18.00 í
Bílabúð Benna þar sem boðið var upp á
gott í gogginn til að allir færu mettir af stað.
Um kl. 18.30 hélt fyrsti hópurinn af þremur
af stað og síðan hver á fætur öðrum og
komu allir við á Select áður en haldið var úr
bænum. Ekið var austur fyrir fjall inn í
náttmyrkrið í dálítilli rigningu. Við Gullfoss
var mýkt í dekkjum og síðan haldið inn á
Kjalveg. Smám saman bættist í snjóinn og
upp undir Kerlingarfjallaafleggjara var
kominn ágætis snjór. Ekið var norður fyrir
Kerlingafjöll og smám saman þyngdist
færið. Fyrsti hópurinn var kominn í Setrið
um hálf þrjú. Komu þeir í heitan og

notalegan skálann og tóku á móti þeim
norðmennirnir Jarle og félagar en þeir höfðu
komið fyrr um kvöldið einbíla frá
Hveravöllum. Síðustu bílar renndu í hlaðið

um hálf fimm, fyrir utan Kalla Sigurjóns sem
kom um sexleitið eftir að hafa skipt um
framhjólalegur sem brotnuðu á planinu hjá
Bílabúð Benna er halda átti af stað úr
bænum.
Laugardagsmorguninn rann upp bjartur og
kaldur. Menn týndust einn og einn og í litlum
hópum á fætur en um 11 leitið var lagt af
stað í skoðunarferð um nágrennið. Það var
ágætis færi og góður snjór og létu menn
gamminn geysa í átt að Nautöldu. Er við
nálguðumst Nautölduna byrjaði að hvessa
og skóf ofan af jöklinum og skyggnið
minnkaði verulega. Leiddi það til þess að
við lentum of norðarlega á leiðinni og

enduðum ofan í
lækjunum.
Fyrstur datt Musso,
Jóns Bachmanns niður
en hann ók uppúr án
aðstoðar. Skömmu síðar
duttu 4 bílar niður í
sama heita lækinn.
Þegar þarna var komið
var skyggið orðið
leiðinlegt og ákveðið að
snúa við og skoða aðra
staði. Ekið var inn í
Blautukvíslargljúfur en
þar var nægur snjór til
að leika sér með
tilheyrandi festum og
einum brotnum milli-

kassa. Haldið var heim í Setrið milli kl.16 og
17 og þar hugað að fararskjótum og snjór
og klaki hreinsaðir undan þeim. Aðrir tóku til
við að grafa upp grillið sem einhverjir góðir

4ra
Ferða

helgin

menn höfðu lagt á hvolf upp
við skálann einhvern tímann
í haust (grillið er enn frosið
fast við jörðu). Aðrir
slöppuðu af og spjölluðu um
bíla, breytingar, ferðir og
fleira. 
Þrátt fyrir grillleysið var
dýrindis kvöldverður fram-
reiddur og var hann í boði
Bílabúðar Benna. Ómar í
Gallerí Kjöt og Benni sjálfur
skömmtuðu á diskana og
veltu norðmennirnir því fyrir
sér hvort Benni hefði verið
hermaður í fyrra lífi því hann
var svo laginn við skömmtunina. Eftir
matinn var setið og spjallað fram undir
miðnætti en þá gengu allir til náða.
Á sunnudeginum var frábært veður, sólskin,
logn og 12 stiga frost. Kl. 10 var lagt í hann
heim á leið og var Klakksleiðin farin. Þar var
færið oft mjög þungt, hörð skel og síðan
algjört púður undir sem þjappaðist engan
veginn. Ferðin gekk frekar hægt upp
brekkurnar upp úr Kisubotnunum en þar
bilaði kúpling í einum bílnum þannig að
hann var algjörlega stopp. Var hann í fyrstu
tekinn í tog af stærsta bílnum í hópnum en
það dugði ekki til og var hann þá skilinn
eftir. Hóparnir hittust í Klakk þar sem menn

nærðu sig og sinntu fararskjótunum. Áfram
var haldið áleiðis niður í Svínárnes og
fljótlega fór færið að skána. Svínáin var lögð
heldum ís en lækirnir þar fyrir neðan voru
flestir opnir en auðveldir yfirferðar. Komið
var í bæinn kl. 20.
Að lokum langar okkur að þakka öllum
þátttakendum ferðarinnar, umsjónar-
mönnum og starfsmönnum Bílabúðar
Benna fyrir skemmtilega ferð.

f.h. umsjónarmanna
Þórarinn Guðmundsson. R-18.

Í Setrið
með Bílabúð Benna

Staðið í brekkurnar Bjarni Ingibergsson
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� GPS- tæki
- nokkrir punktar

Í þessum öðrum þætti umfjöllunar
tækninefndar um GPS tæki verður fjallað
um MLR gult og blátt og Garmin GPS III+

� MLR gult og blátt 

frá Radíomiðun sem lentu utangarðs síðast
fyrir misskilning eru á svipuðu verði og þau
tæki sem þá var fjallað um eða um kr.
30.000,-.
Tækin sem, eru það lík að fjallað verður um
þau sem eitt,  eru mjög handhæg og góð
sem göngutæki, en einnig er hægt að tengja
þau við tölvu.  Tækin eru algjörlega
vantsheld enda hönnuð til notkunar í minni
sjóferðatækjum.

Skjár og upplausn: Skjárinn er ekki
nægilega stór miðað við stærð tækis og
upplausnin í honum er grófkornótt með
leiðinlegar útlínur og minnir helst á eldri
gerðir GSM.

Notkun: Tækin eru með mjög villandi og
marga aðgerðatakka og aðgerðir.  Hægt er
að hafa tækin í þremur mismunandi
stillingum eftir því hvort notandi vill vera að
taka niður leiðir, elta leiðir sem skráðar hafa
verið eða einfaldlega nota tækið sem
áttavita.  Alltaf þarf að fara alla leið út úr
tækinu til að komast í næsta aðgerðaham.
Þetta er frekar flókið og illskiljanlegt.

Ræsing og næmni: Ég var aldrei viss um
hvort tækið væri komið í gang og að komast
í aðgerðaham var mjög erfitt.

Meðfærileiki: Ekki voru til nein statív eða
festingar í bíla fyrir tækin þegar ég var að
prófa þau, en þau eru mjög vel löguð til að
hafa í hendi..

Ferilskráning: Þrátt fyrir að leiðbeininga-
bæklingur hafi verið vel lesinn og
grandskoðaður, þá er ferilskráning þessara

tækja ofar mínum skilningi þótt ég telji mig
alveg meðaljón, því verð ég að lýsa því yfir
að ég tel að þetta tæki sé aðeins á færi
verkfræðimenntaðara manna.

� GPS III+

frá R. Sigmundssyni er að öllu leyti eins í
útliti, meðfærileika, ræsingu og næmni eins
og GPSII+ sem lýst var í janúar-blaðinu,
munurinn liggur aðallega í innviðum
tækisins. 
Verð GPS III+ er um kr. 60.000,- 

Skjárinn: Bætt hefur verið upplausn
skjásins og kortagrunni verið bætt við.
Gerir tækið mun skemmtilegra í notkun
heldur en fyrirrennarann, og fær mann
jafnvel til að hugsa hvort fartölvur séu ekki
óþarfar með því, en kannski er skjárinn
fulllítill til þess.  Það eina neikvæða sem
hægt er að segja um skjáinn er að hann
skuli ekki vera litaskjár.

Notkun: Notkun þessa tækis minnir mun
meir á það umhverfi sem við þekkjum úr
tölvum í dag, t.d. Windows.  Fannst mér
gott að geta séð í hvaða ham ég var að
vinna við að setja upp stillingar eins og ég
vildi hafa tækið.  Ef farið er inn í Menu
tækisins kemur efst borði með helstu
aðgerðahnöppum og vinstra megin lóðrétt
koma svo undiraðgerðir sem skilur miðju
tækisins eftir fyrir þær stillingar og aðgerðir
sem sóst  er eftir, þetta auðveldar allar
stillingar og notkun.  Þessi breyting er stór
framför frá GPS II+ og helst hún áfram í
gegnum þau tæki frá Garmin sem nýrri eru
og stærri en þetta 

Ræsing og næmni svo og meðfærileiki eru
sambærileg við GPS II+ og vísa ég því til
janúarheftis Setursins hvað þessi atriði
varðar.

Ferilskráning: Ferilskráning þessa tækis
er svipuðum annmörkum  háð og GPS II+
gagnvart því að ef ferill er skráður á skjáinn
þá byrjar hann að éta elstu punktana þegar
minnið er fullt.  Til að bjarga feril-

� Þorrablót Vestur
landsdeildar 2002

Helgina 8.-10. feb. sl. hélt Vesturlandsdeild
árlegt þorrablót sitt í Húsafelli.  Rifjað var
upp, að þetta var fjórða Blót deildarinnar og
það lang fjölmennasta.
Í upphafi fengum við Húnvetninga með
okkur svo dæmið gengi upp, Blótið var í
Gamla bænum í Húsafelli og var þátttaka
um 40-60 manns að öllum börnum með-
töldum.  Síðan höfum við ekki þurft á
aðstoð þeirra að halda,  því að á hverju ári
hefur orðið slík fjölgun að við höfum sprengt
utan af okkur hvert húsnæðið eftir annað.
Að þessu sinni tóku Landsetar í Húsafelli
það ráð, að klæða innan og skvera annað
flugskýlið af tveimur sem þeir hafa yfir að
ráða.  Var þetta mjög vel heppnað og
smekklega að því staðið.  Þó þótti ástæða
til að taka það fram að einungis
kvenþjóðinni stæði til boða afnot af tveimur
litlum, snyrtilegum og upphituðum, húsum
bak við flugskýlin, karlarnir gætu bara farið
út í móa eða fram á árbakkann til að kasta
af sér.
Þátttakan að þessu sinni var frábær, alls
mættu 160 manns (ríflega 300% aukning frá
fyrsta Blótinu), allt frá brjóstmylkingum til

heiðursfólks á besta aldri.  Hirðkokkurinn
okkar, Þröstur Reynisson, sá að vanda um
matinn ásamt aðstoðarkokknum syni
sínum, sem tók sig ekki síður vel út með
svuntuna en faðir hans.  Ekki var hægt að
sjá á þeim feðgum að þeir hafi verið á löngu
Blóti í heimasveit kokksins kvöldið áður, en
eitthvað var víst lítið um svefn hjá þeim.
Stuðbandið Hless Dúó sá svo um dinner-
músík og dansmúsik um kvöldið og fram á
nótt.  Milli sviðakjamma, eistnapressa og
hákarlsbita voru svo flutt gamanmál að
hætti Ella sprella skemmtinefndarsnillings
og Gísla Björns. sem vakir yfir velferð okkar
ávallt tilbúinn að flytja okkur á sjúkrahús ef
eitthvað kæmi uppá. Landsþekkt
happdrætti var á sínum stað, og voru
vinningar margir og margvíslegir  og
dreifðust víða.
Eitthvað flaug fiskisagan um Húsafellsskóg,
því slangur af utanaðkomandi
lagði leið sína í fjörið þegar líða tók á, og
ekki var að sjá að því
leiddist félagsskapurinn.

Landsetar í Húsafelli eiga heiður skilinn fyrir
hverning tekið hefur verið á
móti félagsmönnum Vesturlandsdeildar
undanfarna vetur og vonandi verður þar
framhald á.
#1330.

� Ferðasögur óskast!
Nú er aðal snjóferðatíminn og margt
skemmtilegt hlýtur að drífa á dagana í
hálendisferðunum.  Okkur í ritnefnd
Setursins vantar alltaf efni og ferðasögur
eru afar vel þegnar, þær þurfa ekki að vera
langar og nóg er að segja frá einhverju
skemmtilegu atviki.  Ekki þarf endilega að
hefja söguna þegar lagt er upp frá Select
og enda hana á innburðinum og tiltektinni
á draslinu úr bílnum þegar heim er komið,
enda er sá atburður einna kvíðvæn-
legastur við hverja ferð.  Ekki skemmir ef
góðar myndir fylgja.
Ritnefnd

skráningunni er hægt að færa hana inn í
föst minni tækisins, sem eru tuttugu, en við
það fækkar punktunum um 75%, sem gerir
það að verkum að ekki er hægt að fylgja
vegi samkvæmt minni tækisins því mikið
réttist úr línum.  Þar sem betri leið til að ná
góðum ferlum er að setja þetta beint inn í
tölvu líst greinaskrifara betur á að nota GPS
II+ enda er það helmingi ódýrara, og gerir
akkúrat sama hlut með tölvu.  

Næsta umfjöllun mun svo verða um tæki á
verðbilinu 70 til 100.000,

Guðleifur Kristinsson, tækninefnd




