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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

AÐALFUNDIR

Reykjavík: Mánudaginn 6. maí, á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00
Fundarefni: Venjuleg aðalfundarstörf.

Suðurnesjadeild: Föstudaginn 10. maí, í Iðnsveinafélagssalnum kl. 20:30
Fundarefni: Venjuleg aðalfundarstörf.

Veitingar á eftir í boði klúbbsins.

Vesturlandsdeild: Laugardaginn 11. maí, nánar auglýst síðar í fréttabréfinu.
Fundarefni: Venjuleg aðalfundarstörf og fleira skemmtilegt.

Húnvetningadeild: Föstudaginn 10. maí, íí kaffihúsinu Við Árbakkann kl. 20:30
Fundarefni: Venjuleg aðalfundarstörf.

Skagafjarðardeild: þriðjudaginn 7. maí, í kaffistofu Mjólkurfélagsins, kl. 20:00
Fundarefni: Venjuleg aðalfundarstörf.

Eyjafjarðardeild: Þriðjudaginn 7. maí, í húsn. Starfsmannafélags KEA, kl. 20:00
Fundarefni: Venjuleg aðalfundarstörf.

Húsavíkurdeild: Fundir eru fyrsta og þriðja fimmtudag hvers mánaðar kl. 20:30
Fundarefni: Fyrri fundur þann 2. maí í Höfða kl. 20:30.

Venjuleg aðalfundarstörf.
Að öðru leyti verður fundurinn með afar hefðbundnu sniði, það er að segja að
Söddi hellir uppá kaffi, Stjáni lækur kemur með fróðleikskorn úr fortíðinni og
við förum í að borða afganginn af veitingunum sem Bílabúð Benna lagði til 
fyrir skemmstu.
Á seinni fundi, þann 16. maí í Höfða kl. 20:30.
Kynning frá Arctic Trucks á vörum og þjónustu fyrirtækisins.
Menn eru hvattir til að halda áfram að mæta svo vel sem raun hefur verið 
undanfarið.

Austfjarðadeild: Miðvikudaginn 1. maí, í Hótel Valaskjálf kl. 20:00
Fundarefni:   Venjuleg aðalfundarstörf.

Suðurlandsdeild: Föstudaginn 10. maí, í Karlakórsheimilinu á Selfossi kl. 20:30
Fundarefni: Venjuleg aðalfundarstörf.

Bjór og létt spjall frameftir kvöldi.
Bent skal á að búið er að ákveða nýja stjórn, þannig að menn geta verið 
óhræddir að mæta.

� Tökum þátt í starfinu

Senn líður að aðlfundum um allt land.
Stjórnir klúbbsins, deilda og nefnda vinna
mikið og óeigingjarnt starf, sem aftur á móti
gefur af sér mikla ánægju og menn kynnast
fullt af nýju og skemmtilegu fólki í starfinu.
Á hverjum aðalfundi er endurnýjaður um
helmingur allra í stjórnum, deilda og nefnda
og nú er tækifærið til að bjóða sig fram í þau
störf sem menn hafa mestan áhuga á og
vilja láta til sín taka.

Hægt er að láta stjórnir vita af því fyrir
fundina að menn vilji slást í hópinn, og svo
er hægt að bjóða sig fram á aðalfundunum
sjálfum.  Sérstaklega viljum við hvetja konur
í klúbbnum til að koma nú fram og gefa kost
á sér til starfa.  Konur eiga jafnt erindi í
stjórnir innan klúbbsins og karlarnir, og hafa
sannað sig þar svo um munar.
Ritnefnd.

� Frá Húsavíkurdeild

Við í Húsavíkurdeild áttum mjög góða fundi
í apríl, svo góða að vert er á að minnast.
Á fyrri fund kom Halli Gulli frá Bílabúð
Benna með kynningu á ýmsum
jeppahlutum sem þeir selja, var sá fundur
vel sóttur og spunnust skemmtilegar
umræður, þökkum við Halla G og Bílabúð
Benna kærlega fyrir komuna.
Seinni fundur var haldinn í samstarfi við
Framhaldsskólan á Húsavík.  Þar var
mættur góður félagi úr F4x4 Gunnar
Baldursson jarðfræðingur með fyrirlestur og
almennt spjall um Öskjusvæðið.  Þarna
mættu margir og var fundurinn mjög
skemmtilegur og fróðlegur, fundargestum
varð fljótlega ljóst að fyrirlesarinn væri hreint
afar vel  að sér og skipti ekki máli hvaða
horn landsins bar á góma.
Fyrir hönd Húsavíkurdeildar vil ég þakka
þeim Gunnari Baldurssyni, Bílabúð Benna
og Halla G fyrir gott framlag til starfsins
okkar.
Hallgrímur Óli Þ-444

� Fréttir af innanfélagsmálum
� Vetri slúttað með Gallery Kjöti.

Gallerý Kjöt býður klúbb-
félögum til mikillar grillveislu í
Þórsmörk laugardaginn 11.
maí n.k.og vill með því slútta
góðu vetrarstarfi klúbbsins

og kæmi grillveislan í stað bjórkvölds sem
Einar Skemmtanastjóri hafði ámálgað.
Þarna ætla starfmenn Gallerý Kjöts að
minna á fyrirtækið og hafa gaman af um
leið. Gallerý Kjöt býður ferðalöngum upp á
grillpakka, ýmsar tegundir af kjöti sem allt
er sérvalið og full hangið, forbakaðar
kartöflur sem þarf einungis að hita á
grillinu og eru einnig góðar í örbilgjuna,
kaldar sósur og salat. 
Einnig vacumpökkum við kjötinu eftir
ykkar óskum,
Ómar ætlar að grilla nautalæri í heilu lagi,

og verður það í fyrsta sinn sem það er
gert, eftir því sem best er vitað   Með
tudda verður allt þetta nauðsynlega
meðlæti, kartöflur, salat og sósa til að
dekra við bragðlaukana.Víndeild Glóbus
mun skaffa rauðvín með matnum  
Búið er að taka frá báða skála Útivistar í
Básum, bæði föstudags og
laugardagskvöld, og geta þeir sem það
vilja gist þar og gert úr þessu STÓR-helgi,
en að sjálfsögðu á eigin kostnað.
Nauðsynlegt er að menn tilkynni þátttöku
í þessari stórveislu, og skal tilkynna
þátttöku í veislunni svo og hvort menn
hugsa sér að gista (skálarými er ekki
ótakmarkað) fyrir 5. maí n.k., annaðhvort
til Nikka á skrifstofunni, eða á netfang
asgeirk@simnet.is (félagsnúmer, nafn,
fjölda, símanúmer, gisting).  Þá verður
búið að ákveða hvort safnast verður
saman og farið í hópferð, eða hvort um
hreint einstaklingsframtak verður að ræða
við að koma sér inneftir, fyrir kl. 17,00 á
laugardag.

Gleðilegt sumar og takk fyrir veturinn.

Starfsmenn Gallerý Kjöts.
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Fyrir stuttu hóf Skeljungur hf. samstarf við
Ferðaklúbbinn þar sem ákveðin upphæð af
hverjum lítra sem keyptur var af eldsneyti á
Shellstöðvunum rann til klúbbsins.  Til að
halda utan um kaup félagsmanna var
ákveðið að nota Fríkortið.  Ákveðinn kurr er
því á meðal félgsmanna varðandi fram-
haldið á þessu samstarfi.  Skeljungur hefur
ákveðið að halda utan um trygga
viðskiptavini á ákveðinn hátt.  Í skrifaðri
stundu er verið að bera hugmyndir undir
viðskiptavini í svo kölluðum rýnihópum.
Niðurstaðan úr þeim könnunum mun hafa
áhrif á endanlega útfærslu í slíku tryggðar-

samstarfi.  Við eigum mjög auðvelt með að
safna upplýsingum á svipaðan hátt og við
höfum gert í Fríkortinu, þar sem Skeljungur
hefur safnað miðlægt öllum upplýsingum
varðandi eigin viðskiptavini og eingöngu
sent punktaupplýsingar áfram til
Fríkortsins.  Eitt er alveg ljóst að við
stöndum við gerða samninga og munum
bjóða upp á lausn sem nýtist bæði félögum
í Ferðaklúbbnum, klúbbnum sjálfum og
Skeljungi.  Við væntum þess að geta birt
fyrir lok maí í hverju þessi lausn felst..

Margrét Guðmundsdóttir

� Fríkortið kveður… og hvað svo?

� Að loknu starfsári
Enn einu starfsári er að ljúka hjá
Ferðaklúbbnum 4x4.  Eins og vant er hefur
félagslíf verið líflegt og góð þátttaka orðið í
óvenjumörgum skipulögðum vetrar-
hálendisferðum, þrátt fyrir fremur dapurt
snjóafar framan af.
Margir hafa lagt hönd á plóginn til að gera
starfið sem fjölbreytilegast. Ætli þeir séu
margir klúbbarnir á Íslandi með jafn-
“blómlegu” vetrarstarfi? 
Og það er eins og þetta smiti út frá sér, því
ófá fyrirtæki hafa veitt kaffi og stundum
með því á félagsfundunum á Hótel
Loftleiðum. Renniverkstæði Ægis og
Aukaraf hafa boðið okkur í fyrirtæki sín á
bjórkvöld. Klúbbnum hafa borist stórgjafir

til að nota í happdrætti á árshátíð og einnig
til að verðlauna flottustu myndböndin, og
vel hefur gengið að fjármagna fréttabréfið.
Allt þetta ber að þakka vel. Við viljum þó
leyfa okkur að nafngreina sérstaklega þá
aðila sem styrkt hafa klúbbinn hvað mest á
árinu (í stafrófsröð) þ.e.: Arctic Trucks,
Bilabúð Benna, Fjallasport og Skeljungur.
Að lokum ætlar Gallery Kjöt að slútta
vetrarstarfinu með því að bjóða til grillveislu
í Þórsmörk í byrjun maí. Takk fyrir. 
Það er gaman að vera félagi í
Ferðaklúbbnum 4x4. 
Já, eintóm hamingja!

Ritnefnd Seturs
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Hér er ferðasagan, þegar formaðurinn og félagar fóru á móti ferðalöngum úr 101 Reykjavík.

Föstudagur:

Kl. Km. Hvar Hvað
17:51 0 Breiðholt Brottför, allir hressir.
17:51 3 Rauðavatn Formaðurinn "fattar" að svefnpokinn er heima, gerir

ekkert í því.
18:00 11 Jósefsdalur Hjólaskófla upp á mel, ekki verið mikið notuð þennan

veturinn.
18:10 26 Kambabrún Bilaður Flybus út á kanti.
18:13 29 Kambar Þoka, skyggni þrjár stikur.
18:23 41 Selfoss Tekin olía á Shell, hittum Gumma hæ sem var 

að koma úr túr fyrir Ísl. Ævintýraferðir 
18:30 42 Selfoss Keyptur kostur í KÁ.
19:40 62 Skeiðavegamót Hittum Sindra og félaga hans en þeir voru í 

"björgunartúr" með dekk undir  "Datsun", sem var 
þarna á tjörunni.

20:05 104 Þjórsárdalur Eddi á VHF´inu að segja sögur.
20:11 112 Búrfell Pápi tekur svaka skrens í beygjunni, reddar samt 

beygjunni með stæl.
20:25 137 Hrauneyjar Eddi verður að hætta að masa í stöðina og fara á 

klóið.
20:51 154 Vatnsfell Hleypt úr niður í 6 pund.
21:08 158 Í brekku Náðum Toyotuliðinu, sem var á leið á Grímsfjall í 

sérstakri Toyotuferð. Aftast var að sjálfsögðu fastur
Datsun.  Þeir vildu að við færum að spila þá upp, 
við ráðlögðum þeim að bíllinn drifi meira ef þeir 
prófuðu að hleypa úr.

21:28 167 Á snjó Tölvan sótt og um leið ekið hratt fram hjá Skúla 
Skúla, sem var að bíða eftir Datsuninum.

21:37 177 Enn á snjó Fórum fram hjá öllum hópnum og hvað sjáum 
við þá......!  Ísuhús fremst að leiða allar Toyoturnar, 
formanninum ekki til skemmtunar er undirritaður 
tjáði sig:  "Þetta kallar maður að haltur leiði blindan".

22:17 197 Jökulheimar Kíkt inn, skrifað í bókina og tekið á móti Toyotu
hópnum og sagðar sögur,  allar í gamni.

23:05 205 Upp gil Formaðurinn fastur og bannar öllum að taka 
myndir.  Við pápi þjótum fram úr.

23:40 222 Sylgjufell Komnir í hús, Eddi fer að grilla og ég skil ekki 
hvernig er hægt að henda lauk og kartöflunum á

grillið, koma inn og segja sögu, fara út aftur (bara þegar sagan var búin)snúa kartöflunum
og smella tuddanum á, fara inn aftur, segja eina stutta, út einu sinni enn og snúa ketinu,
inn aftur og ein saga í viðbót, út og allt draslið tekið inn og ekkert brennt.  Þessi líka þvílíka
veisla og tímasetning á "medium rear" er bara ein festusaga frá því í gamla daga.  Alveg
ótrúlegt hjá kalli.
02:00 222 Sylgjufell Hrotur.

Laugardagur.

Kl.  Km. Hvar Hvað
8:00 222 Sylgjufell Ræs, morgunmatur og smá vinna,  Gluggi lagaður, 

sett upp fánastöng og fl.
11:00 222 Sylgjufell Brottför, djöfuls skafrenningur, talað við 

Norðanmenn og tekin ákvörðun að "skjótast" yfir í 
Hágöngur og í veg fyrir hópinn.  Skyggni mjög lítið.

11:15 225 Komnir  Pápi fastur, lítill snjór í hrauninu og verðum 
bara að elta einhverjar lænur í hraunið. 

11:17 225 Á sama stað Eddi kominn á VHF´ið.
12:11 227 Bara rétt hjá Labbað á undan (þetta er nú meiri vitleysan, ég sem

hélt að ég væri í  jeppaferð).
13:11 230 Mjög stutt frá Ein bogin felga, eftir stuð við stein (sennilega hraun),

hamarinn sóttur.
13:58 234   Í hrauninu Pápi fastur, hleypt meira úr, alveg niður í 3 pund.  

Skyggni enn aðeins 2 - 4 bíllengdir.
13:59 234 Á mjög Eddi að reyna að fullvissa Norðanmenn um að við 

náum þessu með stæl, sviðuðum stað. þrátt fyrir að
þeir séu að nálgast Hágöngur, en við ekki.

15:24 238 Í hraungili. Virðumst hafa álpast niður í stórt gil, sem gengur 
mjög illa að komast upp úr aftur.  Eddi fer út og 
labbar um nágrennið, í von um betri uppgönguleið 
(uppaksturleið).

16:50 241   Í næsta gili. Já já, við erum greinilega með þetta allt niðrum 
okkur, fundum annað hraungil.

17:00 243 Á snjó. Gengur aðeins betur, eftir smá pirring í mönnum 
skömmu áður.  Pumpað í  hjól hjá Bjössa, greinilegt
er að bogna felgan er aðeins að svíkja okkur.

17:27 245 Stíflan Íslandsmeistaramótinu í ræmuakstri blindra er lokið,
stíflan er hér !

18:06 249 Hágöngur Vá, bara snjór og skyggni 25 metrar, djöfull gaman.
19:36 267 Vegur Og grillveislan að hefjast í bænum.
20:37 289 Kvíslaveitur Í sömu vindhviðunni fara vinnukonur á flug og 

yfirgefa tvo bíla.  Ja hérna er komið verkfall hjá Sókn,
eða hvað.

21:40 340 Hauneyjar Pumpað í aftur, Eddi snapar kaffi, eftir erfiðan dag, 
bæði í talstöðinni og eftir allt labbið.

23:40 480 Breiðholt Hef ekki orku í að fara í partýið í Mörkinni, Eddi og 
Bjössi ætla að fara og eru tilbúinir með allar 
afsakanirnar............

Kv
Palli.

� Ferðast með Formanni
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Tilboð til Ferðaklúbbsins 4x4
Ertu með verki í fótum, hnjám, mjöðmum eða baki?
Verður þú þreytt / þreyttur í fótunum á álagstímum?

Stendur þú á hörðu gólfi þegar þú ert að gera við jeppann þinn?
Getur verið að þú sért ekki í sérlega góðum skóm?

Stoðtækni Gísli Ferdinandsson ehf. hefur ákveðið að bjóða félögum í
Ferðaklúbbnum 4x4 tilboð á göngugreiningu út maímánuð.

Tilboðið gildir fyrir alla fjölskylduna.

Göngugreining: - Fullt verð: kr. 2.500.-

Tilboðsverð: kr. 1.500.-
Einnig bjóðum við 10% afslátt til meðlima í Ferðaklúbbnum 4x4 af öllum vörum

gegn framvísum félagsskírteinis.
(Þetta tilboð mun gilda áfram)

Ólafur Ólafsson fél. nr R199  mun taka þá félagsmenn
Ferðaklúbbsins 4x4, sem áhuga hafa á að taka þessu tilboði í göngugreiningu.

Nánari upplýsingar og tímabókanir hjá Ólafi í síma: 581-4711

Göngugreining býður upp á þrýstimælingu í niðurstigi.
Þá sést vel, hvernig álagið kemur niður í fótinn, hvort tábergið er sigið,

hælpúðinn lélegur, eða hvort álagið er meira á fætinum innanverðum eða
utanverðum. Einnig sést hvort álagsmunur er á hægra eða vinstra fæti.

Með því að skoða niðurstigið er hægt að breyta álaginu með
sérsmíðuðum innleggjum.

Þannig má oft koma í veg fyrir óþægindi í fótum, hnjám, mjöðmum og baki.

Ráðleggingar um val á skóbúnaði.

Stoðtækni – Gísli Ferdinandsson
Kringlan 4-12 / 3 hæð. 103 Reykjavík

www.stodtaekni.is

Fyrir rúmum 20 árum þótti undirrituðum eins og flestum jeppamönnum ekkert tiltökumál að aka utan
vega.  Minnist ég sérstaklega jeppaferðar inn í Nýjadal vorið ´76 sem við fórum nokkrir jeppamenn
meðal annara einn af frumkvöðlum þeirra sem kenndu Íslendingum að aka ofan á snjó, Kolbeinn
Pálsson (þá á Bronco ´74).  Dekkin voru 750-16 , 33 tommu Desert Dog  og Lappadekk. Þetta var í
maí var þá ekið eins nálægt snjónum (en ekki á snjó) sem frekast var unnt,  en þar var mest á frosinni
jörð, en oft var “kúludráttur í drullu” og festu menn sig hvað eftir annað jafnt á melum sem og í mýrum.

Um þetta leiti var kominn mikill áróður gegn jeppum og aukinni jeppaeign landsmanna (yfir 800 Bronco
seldust ´74 ) snérist umræðan um gróðurskemdir og yfirgang á fjöllum.  Það var ekki að ástæðulausu,
því menn voru að aka utan vega !

Í mars 1983 koma nokkrir jeppamenn saman og stofna Ferðaklúbbinn 4X4 og eitt af
aðalstefnumálunum var að aka ekki utan vega.  Á skömmum tíma varð algjör stefnubreyting hjá nánast
öllum jeppamönum á Íslandi, og nú þótti það lítillækkandi að skemma landið okkar með akstri utan
vega og almenningálitið snérist okkur í hag, jeppamenn  þóttu fyrirmyndarfólk --- 

Núna 20 árum síðar er almenningsálitið að snúast okkur aftur í óhag , ekki vegna gróðurskemmda,  nei,
heldur vegna þess að jeppar og alveg sérstaklega breyttir jeppar eru taldir hættulegir í umferðinni.
Ætla ég ekki að fara út í þá umræðu hér hvort þeir eru hættulegri en aðrir bílar ,en minni á að mesta
öryggið er á milli eyrnanna á fólki.  Einnig hefur jeppum  fjölgað mikið síðustu árin  og eins eru
jepplingar kallaðir jeppar ef þeir lenda í slysum.  Jeppum er ekið meira á ári en fólksbílum og ökumenn
jeppa eru meira á ferðinni út á vegum þar sem alvarlegustu slysin verða .

Við gátum og við getum snúið almenningsálitinu –  en hvernig ??

Með því að haga okkur eins á vegum og fyrir utan vegi 

Hvernig haldið þið að það sé að mæta t.d. 5 til 15 jeppum á 38 til 44 tommu dekkjum ( með 8 pund
loftþrýsting í dekkjunum svífandi yfir stokk og steina) á jafnvel yfir 80 km. hraða á mjóum malarvegi á
t.d. Suzuki Swift ?,   mér er spurn ?.   Nei jeppakonur og -menn þetta gengur ekki lengur.  Við viljum
geta notið jeppanna okkar og þeirra möguleika sem þeir bjóða um ókomin ár.  Já snúum
almenningálitinu við, en til þess þarf eigin kraftaverk, t.d.með því að-----

• Aka aldrei  yfir löglegum hámarkshraða á vegum.
• Víkja og hægja á, sérstaklega ef aðstæður eru þröngar eða t.d. í snjó og krapa þegar við 

mætum öðrum vegfarendum.
• Vera fyrirmyndarökumenn alltaf, líka í þéttbýli--

Að lokum vil ég minna á ökumenn sem eru með góðan stimpil á sér þrátt fyrir að þeir aki ógnvekjandi
farartækjum, það eru vöruflutingabílstjórar , sem aka sínum stóru bílum um þjóðvegi landsins brosandi
út að eyrum, því það er hætt að flauta á þá -------

Látum ökumönnum finnast gott að mæta jeppa og sjáum þá brosa þegar þeir fara framhjá .

Með fjallakveðju og ósk um gott ferðasumar--- 

Benedikt Eyjólfsson 

E.s. Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4X4 er í næsta mánuði og vonast ég til að þetta mál verði tekið til
umræðu.og sett inn í stefnuskrána klúbbsins ---

� Skriðdrekar á 100 km hraða !
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LÖG FERÐAKLÚBBSINS 4x4

I. KAFLI.
Nafn félagsins og tilgangur.

1. grein.
Félagið heitir Ferðaklúbburinn 4x4 og hefur aðsetur í Reykjavík.  Ferðaklúbburinn 4x4 er félag

áhugamanna um ferðalög og búnað fjórhjóladrifsbifreiða.

2. grein.
Markmið félagsins eru:

• Að ná til sem flestra sem áhuga hafa á ferðalögum um landið á fjórhjóladrifsbifreiðum.

• Að gefa gott fordæmi um umgengni og verndun landsins með jákvæðri eftirbreytni og umræðu um
náttúruvernd.

• Að gæta hagsmuna félagsmanna varðandi búnað fjórhjóladrifsbifreiða og annað er lýtur að
fjórhjóladrifsbifreiðum og ferðalögum í samráði við viðkomandi yfirvöld.

• Að efla þekkingu félagsmanna á öllu því er við kemur útbúnaði fjórhjóladrifsbifreiða og
ferðalögum um byggðir og óbyggðir landsins.

• Að efla tengsl og kynni félagsmanna.

II. KAFLI.
Félagsfundir og stjórn.

3. grein.
Aðalfundur hefur æðsta vald í öllum málefnum félagsins.  Hann skal haldinn árlega í maí mánuði.

Fundurinn skal boðaður félagsmönnum skriflega með minnst sjö daga fyrirvara og með auglýsingum í
blöðum.  Í fundarboði skal greina fundarefni svo og allar tillögur, sem ætlast er til að bornar verði undir
atkvæði.  Rétt til setu á aðalfundi hafa einungis þeir sem hafa staðið full skil á gjöldum til félagsins.

Á dagskrá aðalfundar skulu vera venjuleg aðalfundarstörf, þ.e:

1. Setning fundar og dagskrá kynnt.
2. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
3. Skýrsla stjórnarinnar um störf félagsins á liðnu starfsári.
4. Umræða um skýrslu stjórnar.
5. Skoðaðir reikningar lagðir fram og skýrðir.
6. Umræða um reikninga og þeir bornir upp til samþykktar.
7. Skýrslur nefnda, ef kjörnar hafa verið.
8. Tillögur/lagabreytingar frá stjórn, nefndum eða félagsmönnum.
9. Kjör stjórnar, varamanna og fastanefnda.
10. Kjör Skoðunarmanna.
11. Önnur mál.
12. Fundarslit.

4. grein.
Rétt boðaðir aðalfundur er löglegur, án tillits til fundarsóknar.  Afl atkvæða ræður úrslitum mála

nema þar sem annars er getið í lögum þessum.
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� LÖG FERÐAKLÚBBSINS 4x4 5. grein.
Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum, formanni, ritara, gjaldkera, og tveim meðstjórnendum.

Ár hvert skal formaður kosinn sérstaklega til eins árs.  Auk þess skulu kosnir tveir meðstjórnendur til tveggja
ára.  Kjósa skal einn varamann fyrir hverja tvo meðstjórnendur sem kosnir eru á sama aðalfundi.  Kosningar
skulu vera skriflegar sé þess óskað.  Meðstjórnendur verða þeir tveir sem flest atkvæði hljóta.  Varamaður
er kosinn sérstaklega.

Forfallist formaður skal ritari taka sæti hans, en að öðru leiti skiptir stjórnin með sér verkum.
Formaður getur boðað varamenn á stjórnarfundi, þegar þess er talin þörf.

6. grein.
Skoðunarmenn eru tveir og skulu þeir kjörnir á aðalfundi til eins árs í senn.  Kosning skal fara fram

skriflega sé þess óskað.  Hlutverk þeirra er að yfirfara bókhald félagsins.

7. grein.
Skylt er stjórn að boða til almenns félagsfundar ef 10 félagsmenn eða fleiri krefjast þess skriflega.

Boði stjórnin ekki slíkan fund innan tveggja vikna frá því henni barst krafan, geta þeir sem fundar óska
boðað til hans.

8. grein.
Stjórn félagsins kemur fram fyrir hönd þess milli aðalfunda og ræður málefnum þess með þeim

takmörkunum sem lög þessi setja.  Stjórnin mótar starfsemi félagsins milli aðalfunda og ber ábyrgð á
fjárreiðum þess.  Samþykki aðalfundar þarf þó fyrir ráðstöfun fasteigna svo og fyrir fjárskuldbindingum og
ráðstöfun lausafjármuna sem nema hærri upphæðum en árgjöldum yfirstandandi árs.

Milli aðalfunda getur stjórn boðað til sérstaks félagsfundar til að fá samþykki fyrir ráðstöfun
lausafjármuna að hærri upphæðum.  Til slíks fundar skal boðað á sama hátt og aðalfund.  Á þeim fundi hafa
allir félagar jafnan athvæðisrétt.

9. grein.
Innan félagsins og undir handleiðslu stjórnar starfa að jafnaði fjórar fastanefndir auk hjálparsveitar:

1. Ritnefnd. Hlutverk hennar er að sjá um útgáfu fréttabréfs og miðla upplýsingum til félagsmanna.  
Kjósa skal þrjá menn í hana.

2. Skálanefnd. Hlutverk hennar er að hafa umsjón með skála félagsins s.s. byggingu, viðhaldi, 
rekstri og útleigu.  Kjósa skal fimm menn í hana.

3. Tækninefnd.Hlutverk hennar er að fylgjast með takninýjungum varðandi búnað 
fjórhjóladrifsbifreiða og miðla þeim upplýsingum til félagsmanna.  Einnig að 
ná samvinnu við viðkomandi yfirvöld um gerð reglugerða fyrir  fjórhjóladrifsbifreiðir.  
Kjósa skal fimm menn í hana.

4. Hjálparveit Ferðaklúbbsins 4x4.  Hlutverk hennar er að vera félagsmönnum innan handar, lendi  þeir 
í vandræðum með farartæki sín og þurfi aðstoðar við.  Kjósa skal fimm menn í hana.

5. Umhverfisnefnd. Hlutverk hennar er að sjá um tengsl við hlutaðeigandi yfirvöld og samtök ásamt 
kynningu og fræðslu í umhverfismálum.  Kjósa skal fimm menn í hana

10. grein.
Stjórn félagsins er heimilt að stofna til annarra nefnda en taldar eru í 9.gr. og jafnframt að fela

fastanefndum sérstök verkefni önnur en þar er tilgreint.  Hver fastanefnd (þ.m.t. hjálparsveit skal velja sér
formann.  Hætti kosinn nefndarmaður störfum í nefnd þá tilnefni þeir sem eftir sitja í nefndinni varamann í
hans stað.



20. grein.
Skoðunarmönnum félagsins er heimilt að skoða bækur og gögn deilda óski stjórn félagsins eða

landsbyggðadeildar þess.  Kostnað af skoðuninni ber sá er óskar hennar.

21. grein.
Stjórn landsbyggðadeildar ræður málefnum hennar með þeim takmörkunum sem lög þessi setja.  Hún

mótar nánar starfssemi deildar og ber ábyrgð á fjárreiðum hennar.  Fjármunum deilda skal aðeins varið til
starfssemi þeirra.

22. grein.
Landsbyggðadeild sem staðfest hefur verið á aðalfundi sbr. 16.gr. verður því aðeins slitið/getur því

aðeins sagt sig úr félaginu ef 2/3 fullgildra félagsmanna í viðkomandi deild samþykkja tillögu þar um á
félagsfundi sem boðaður hefur verið með amk. 7 daga fyrirvara með sannarlegu fundarboði til allra
félagsmanna viðkomandi deildar svo og aðalstjórnar félagsins.

Fulltrúa aðalstjórnar skal heimilt að sitja fundinn og taka til máls en hann hefur þar ekki atkvæðarétt.
Fráfarandi stjórn landsbyggðardeildar skal tilkynna félaginu um úrsögn/slit félagsdeildar innan 7

sólahringa frá því ákvörðun var tekin á fundi.
Hafi engin starfsemi verið í landsbyggðardeild um 12 mánaða skeið skal litið svo á að deildinni hafi

verið slitið.  Um meðferð eigna og réttinda deildarinnar gilda þá ákvæði 23. og 24. gr.

23. grein.
Ef landsbyggðardeild, sem staðfest hefur verið á aðalfundi sbr. 16. gr., er slitið eða hún segir sig úr

Ferðaklúbbnum 4x4, sbr. 22. gr., skal viðkomandi deild innan 4 vikna frá ákvörðun um slit/úrsögn
endurgreiða félaginu að fullu alla þá styrki/greiðslur sem deildin hefur fengið frá félaginu auk
vísitöluhækkunar.

Greiði landsbyggðardeilda ekki skv. 1. mgr er félaginu heimilt að yfirtaka allar þær eignir
landsbyggðardeildar sem félagið kýs þ.á.m. félagsaðstöðu og gistiskála.

24. grein.
Ef landsbyggðardeild, sem staðfest hefur verið á aðalfundi sbr. 16. gr., er slitið eða hún segir sig úr

Ferðaklúbbnum 4x4 er félaginu heimilt að ganga inn í alla þá afnota og/eða leigusamninga sem viðkomandi
landsbyggðardeild hefur gert sem leigutaki og/eða afnotahafi.

V. KAFLI.
Lokaákvæði.

25. grein.
Breytingar á lögum þessum má eingöngu gera á aðalfundi.  Tillögur að lagabreytingum þurfa að hafa

borist stjórn félagsins í síðasta lagi 15. apríl og skulu þær kynntar í aðalfundarboði.  Til lagabreytinga þarf
2/3 hluta greiddra atkvæða og telja auð atkvæði með í fjölda greiddra atkvæða.

26. grein.
Félaginu verður því aðeins slitið, að félagsslitin séu samþykkt á sama hátt og gildir fyrir

lagabreytingar.  Þegar um er að ræða félagsslit geta 25 félagsmenn eða 1/3 fundarmanna krafist leynilegrar
skiflegrar allsherjar atkvæðagreiðslu í félaginu og skal þá sérlega kjörinni kjörstjórn falið að sjá um slíka
allsherjar atkvæðagreiðslu.  Félagsslitafundur tekur ákvörðun um ráðstöfun eigna félagsins.
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III. KAFLI.
Réttindi og skyldur félagsmanna.

11. grein.
Félagi getur hver sá orðið sem áhuga hefur á markmiðum félagsins.  Inntökubeiðni skal vera skrifleg

og send stjórn félagsins, sem tekur hana til úrskurðar og tilkynnir umsækjanda um niðurstöðu innan
mánaðar.

12. grein.
Stjórn félagsins er heimilt að standa í vegi fyrir því að einstakir aðilar fái aðild að félaginu og að vísa

félagsmanni úr félaginu, ef sýnt þykir eða sannað að framkoma viðkomandi samræmist ekki markmiðum
félagsins.  Sé manni meinuð aðild að félaginu getur hann borið mál sitt undir almennan félagsfund.

13. grein.
Stjórn félagsins getur mælt með kjöri til heiðursfélaga þá, sem leyst hafa af hendi mikilsverð störf eða

unnið sérstaklega mikið fyrir félagið.  Kjör heiðursfélaga skal staðfest af aðalfundi.

14. grein.
Félagsgjald skal ákveða á aðalfundi ár hvert og skal það greitt í upphafi hvers starfsárs.  Reikningsár

félagsins er frá 1. maí til 30. apríl næsta árs.  Sé félagsgjald ekki greitt fyrir 1. desember ár hvert missir
félagi atkvæðisrétt í málefnum félagsins, uns hann hefur gert full skil.  Hafi félagsgjald ekki verið greitt í
heilt starfsár fellur félagi af félagaskrá, nema hann óski eftir áframhaldandi aðild að félaginu með þeim
réttindum og skyldum sem því fylgja.

15. grein.
Fjármunum félagsins skal eingöngu varið til starfsemi þess og til málefna tengdum hagsmunum þess.

IV. KAFLI.
Landsbyggðadeildir.

16. grein.
Félagsmenn sem búa fjarri aðsetri félagsins er heimilt að stofna landsbyggðadeild innan félagsins

samkvæmt nánara samkomulagi við stjórn þess.  Stofnun deildarinnar skal staðfest á næsta aðalfundi þar
eftir.

17. grein.
Landsbyggðadeild hefur sjálfstætt og aðskilið bókhald og fjárhald frá félaginu og getur því ekki

skulbundið félagið fjárhagslega og gagnkvæmt.  Hluti af árgjaldi landsbyggðadeilda fellur til félagsins og
skal hann ekki vera hærri en sem nemur fjórðungi félagsgjalda fálagsins.

Landsbyggðadeild getur ekki komið fram fyrir hönd félagsins opinberlega, nema að fengnu samþykki
stjórnar félagsins.

18. grein.
Öllum félögum er heimill aðgangur að almennum fundum, sem félagið í Reykjavík eða

landsbyggðadeildir gangast fyrir.  Þeir hafa málfrelsi og tillögurétt á þessum fundum, en eingöngu
atkvæðisrétt hjá sinni heimadeild.

Allir félagar hafa jafnan atkvæðisrétt á aðalfundi félagsins.

19. grein.
Landsbyggðadeildir skulu kjósa sér minnst þriggja manna stjórnir og minnst einn skoðunarmann með

bundinni kosningu.  Formenn landsbyggðadeilda skulu að jafnaði boðaðir á stjórnarfundi félagsins, þegar
fjallað er um málefni er varða deildirnar, en þeir hafa þar ekki atkvæðisrétt.
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Farin var jeppaferð á vegum 4x4 klúbbsins í
Reykjavík helgina 15. – 17. mars 2002 uppá
Grímsfjall. 15 bílar og 30 manns lögðu af
stað frá Reykjavík að morgni föstudagsins
15. mars og ætla ég að segja hér frá þessari
ferð í nokkrum línum.

Þetta var fyrsta ferðin sem ég fór með
4x4 félaginu og var því nokkur tilhlökkun að
leggja af stað klukkan 8:00 að
föstudagsmorgni. Vorum við feðgarnir
saman í bíl, Toyota Landcruiser á 38 tommu
dekkjum og alveg sæmilega útbúnir. Hittast
átti í Bílabúð Benna og leggja svo af stað
þaðan klukkan 9:00. Benni tók virkilega vel
á móti öllum með kaffi, snúðum og
vínarbrauði svo enginn þyrfti nú að fara
svangur af stað og ekki nóg með það heldur
gaf hann öllum 4x4 derhúfur til að hafa með.
Þegar allir voru búnir að fá sér kaffisopa og
spjalla létt saman var haldið af stað og var
fyrsti viðkomustaðurinn Hrauneyjar klukkan
11:00. Komu margir við á bensínstöð á leið

út úr bænum til að fylla alla tankana af
eldsneyti og ná sér í ýmsar vörur. Eftir það
var brunað af stað í átt að Hellisheiði í
þokkalegu veðri, smá rigningu en sæmilega

björtu og hita rétt fyrir ofan frostmark. 
Þegar komið var á Selfoss fengum við þær
fréttir að einn bíllinn hafði bilað á
Hellisheiðinni. Var það rafallinn sem gaf sig
í amerískum dreka, Ram á 44 tommu
dekkjum en hann náði þó að komast niður á
Selfoss þar sem fenginn var nýr rafall frá
Reykjavík. Héldu því allir áfram nema 3 bílar,
bíllinn sem bilaði og tveir aðrir til að aðstoða
hann. Seinna fréttum við svo að annar bíll
hefði þurft að snúa við til Reykjavíkur vegna
bilunar og voru bílarnir því orðnir 14 í stað
15 í ferðinni.
Það sem háði okkur svolítið í ferðinni var að
hafa ekki VHF talstöð í bílnum en við vorum
aðeins með CB talstöð og farsíma. Var lítið
sem ekkert talað saman í CB stöðinni
heldur fóru öll samtöl fram í VHF stöðinni ,
þannig að við vissum stundum ekki alveg
hvað var að gerast í hópnum. En það var
nátturulega stoppað reglulega og fengum
við þá fréttir ef eitthvað hafði breyst. 

Við komum til Hrauneyja rétt fyrir
klukkan 11:00 og voru þá nokkrir
bílar mættir á staðinn. Við feðgarnir
fórum inn í skálann og biðum þess
að restin af bílunum skiluðu sér og
gafst þá smá tækifæri til að fá sér
snarl og kynnast fleira fólki sem var
í ferðinni. Í upphafi ferðarinnar
þekktum við aðeins einn sem var í
þessari ferð en það breyttist fljótlega
og menn fóru að tala saman og
kynnast strax á fyrstu kílómetrum
ferðarinnar. Þegar allir bílarnir voru
komnir til Hrauneyja, nema þessir

þrír sem stoppuðu á Selfossi og allir tilbúnir
að halda áfram var ekið af stað í átt að
Köldukvíslarjökli. Ferðin þangað gekk
nokkuð vel en fljótlega þurfti að hleypa úr

4ra
Ferða

helgin

dekkjunum niður í 10 pund og svo aftur
niður í 5 pund. Færið var frekar þungt á
köflum, púðursnjór efst og gamall og
harðari snjór neðst sem var í raun verri eftir
því sem fleiri keyrðu í slóðinni. Ferðin að
jöklinum gekk engu að síður áfallalaust fyrir
sig en við vorum svolítið á eftir áætlun
þegar þangað var komið. Var samt stoppað
þar til að teygja úr sér og skoða aðstæður
við jökulinn en síðan brunað af stað inn á
jökulinn og í átt að Grímsfjalli sem var í 35
km fjarlægð inn á jöklinum. Færið á jöklinum
var svipað og áður, púðursnjór efst svo að
bílarnir drógu hásingarnar en harðari snjór
undir sem gaf betra flot. Keyrt var nánast
viðstöðulaust til Grímsfjalls og vorum við
komnir þangað um klukkan sjö að mig
minnir. Skyggnið var ekki gott á leiðinni yfir
jökulinn og sást ekki mikið út frá bílunum,
éljagangur og smá skafrenningur
en allir bílarnir voru með GPS og
góðan útbúnað til að rata þannig
að það kom ekki að sök. Sumir
voru í vandræðum með að komst
upp síðustu brekkuna á
Grímsfjalli en það hafðist hjá
öllum fyrir rest. Seinna um
kvöldið komu svo síðustu þrír
bílarnir, sem stoppuðu á Selfossi
fyrr um daginn.
Kvöldið var svo notað til að
slappa af, fara í gufubað og
spjalla um vel heppnaða ferð
hingað til. Flestir voru komnir í
koju upp úr ellefu eða hálf tólf og
byrjuðu hroturnar að glymja í
skálanum fljótlega eftir það. Á Grímsfjalli eru
3 skálar, tveir svefnskálar og einn skáli með
gufubaði, sturtu og salerni. Í stærri
skálanum þar sem ég var, er svefnpláss fyrir
24 en í hinum skálanum er svefn pláss fyrir
6 eða 8 manns. 
Laugardagurinn var tekinn frekar snemma
en fólkið vaknaði upp úr 8 til að fá sér
morgunmat. Dagskrá dagsins var að keyra
um jökulinn og fara meðal annars upp á
Bárðarbungu. Útlitið var hinsvegar ekki
mjög gott því skyggnið var slæmt og ljóst
að ekki yrði mikið útsýni í bráð. Þó hélt
hópurinn af stað í von um að skyggnið

myndi batna þegar liði á. Keyrt var
norðvestur fyrir Grímsvötn en þegar þangað
var komið hafði skyggnið versnað ef
eitthvað var og var þá ákveðið að snúa við
vegna veðurs. Virtist vera bjartara að sjá í
suður og átti að skoða þann möguleika að
keyra í þá átt en hætt var við það líka og
haldið heim í skálann. Sumir léku sér
eitthvað áfram í kringum Grímsfjall í
einhverja stund en upp úr hádeginu voru
flestir komnir í skálann og var ekkert annað
að gera en að skella sér bara í gufu eða
finna sér eitthvað til dundurs.
Laugardagurinn fór því fyrir frekar lítið og
var ekkert við því að gera. Um kvöldið
hinsvegar lifnaði heldur betur yfrir mönnum
þegar grillkolin og lambalærin voru tekin
fram og byrjað var að grilla. Með í ferðinni
var meistara kokkur ásamt hjálparmönnum

og sáu þeir um að elda matinn og græja
forréttinn sem var einhverskonar
nautasneið með sósu sem ég kann ekki að
nefna. Aðalrétturinn var svo lambalæri með
hrásalati, kartöflusalati eða bakaðri kartöflu
ásamt sósum og drykkjum. Þegar allir voru
búnir að borða á sig gat og liggja á meltunni
í smá stund var gítarinn svo tekinn fram og
var spilað, sungið og trallað fram eftir
kvöldi. Var svo farið í koju á skikkanlegum
tíma vegna þess að vakna átti morguninn
eftir til að halda heim á leið.
Á sunnudagsmorguninn var svo allt annað

Á Grímsfjall
15 - 17 mars

Grímsfjall Krístín Jónsdóttir

Við Grímsfjallaskála Krístín Jónsdóttir

framhald á síðu 14



S E T R I Ð  1 91 8 S E T R I Ð

Örugg fasteignaviðskipti
Þarftu að kaupa eða selja

fasteign?
Munið félagsafsláttinn!

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

www.midborg.is

� Læknishornið
Góður jeppamaður hefur meðferðis öll
verkfæri, hjöruliði, hjólalegur, síur, olíur og
hver veit hvað þegar haldið er í óvissuna á
fjöllum.  Öll vitum við að jeppinn góði getur
þjáðst af allskyns lasleika og orðið fyrir
ýmsum óhöppum og við getum þurft að
hafa ráð undir rifi hverju til að koma honum
heim aftur.  
Reyndar er líkami okkar ekki mikið
frábrugðinn jeppanum að því leiti að hann
getur vissulega orðið fyrir skakkaföllum
vegna lasleika og óhappa og þá er allt eins
líklegt að hinn ráðagóði jeppamaður sé ekki
með allt á hreinu.  
Ásgeir ritstjóri Setursins hefur farið fram á
það við mig að ég reyni að lauma nokkrum
læknisráðum inn í blaðið eftir föngum og er
mér ljúft að verða við því, ef það skyldi
eitthvert gagn gera.  Ef lesendur hafa
einhverjar sérstakar óskir um
umfjöllunarefni eru þeir beðnir að koma
þeim til Ásgeirs eða til mín á netfang
fridrik@simnet.is  og mun ég reyna eftir
föngum að koma til móts við þá.  

Í þessu fyrsta læknishorni ætla ég að fjalla
um brjóstverk sem getur verið einkenni
þess að gamla hjartalufsan sé í
vandræðum.  Fyrst ber að geta þess að
verkur í brjósti er ekki alltaf frá hjarta.
Verkur sem kemur við stöðubreytingar
líkama eða djúpa öndun eða hósta er
sjaldan frá hjarta.  Slæmum brjóstsviða er
einnig oft ruglað saman við hjartaverk.   Það
sem ber að vera vakandi fyrir er verkur í
brjósti sem er stöðugur eða versnar við
áreynslu og sérstaklega ef hann leiðir út í

handleggi eða upp í háls eða kjálka.  Þetta
getur verið fyrirboði meiri vandræða eða
kransæðastíflu og þá fylgir oft, en ekki alltaf,
ógleði, magnleysi og sjúklingurinn verður
fölur.

Það sem er til ráða er að sjálfsögðu að leita
læknishjálpar strax með því að hringja í
Neyðarlínuna.  Það sem við getum gert fyrir
sjúklinginn strax er að láta hann hvílast
algjörlega og hlúa að honum.  Með því að
gefa honum eina magnyltöflu (eða aspirín)
er honum gert mikið gagn og legg ég til að
allir bæti magnýli eða aspiríni í
sjúkrakassann.  Athugið að gefa skal
magnýl sem allra fyrst.  Magnýl minnkar
blóðstorkuna með því að minnka virkni
blóðflagna og hefur sýnt sig að gera
ótrúlega mikið gagn í að draga úr umfangi
þeirra skemmda á hjartavöðva sem
kransæðastíflan veldur. 

Friðrik Sigurbergsson læknir (R-1705)

og betra veður en á laugardeginum. Var því
drifið í því að ganga frá skálunum og pakka
niður dóti til að geta haldið af stað. Brunað
var af stað í suðvesturátt að Pálsfjalli sem
stendur tignarlega upp úr jöklinum. Var
stoppað þar í hálftíma eða svo til að njóta
blíðunnar og útsýnisins en eftir það var
stefnan tekin í norðvesturátt að Kerlingum
sem er við jökul jaðarinn. Þar var aftur
stoppað í smá stund, teknar myndir af
öllum bílunum og dælt aðeins í dekkin
vegna þess að færið var orðið mun betra.
Keyrt var svo niður af jöklinum og næsti
áfangastaður var Sylgjufell og síðan
Jökulheimar. Þrátt fyrir sól og blíðu var
töluvert frost en nánast enginn vindur og
heiðskír himinn. Var þetta því fullkomið
ferðaveður og notuðu sumir tækifærið til að
láta draga sig á skíðum eða bílslöngu niður
jökulinn og leika sér aðeins. Þegar komið
var í Jökulheima var aðeins farið að draga
fyrir sólina og ekki sama birtan og uppi á
jöklinum en samt sem áður mjög gott veður.
Haldið var svo áfram í átt að Veiðivötnum
eftir stutt stopp í Jökulheimum og gekk
ferðin þangað mjög vel. Voru flestir búnir að
bæta töluverðu lofti í dekkin og komnir í
svona 8 -10 pund. Þurftu því sumir að
hleypa aðeins úr aftur á leiðinni í Veiðivötn
þegar farið var yfir stærstu skaflana. Loka
áfangastaðurinn var svo Hrauneyjar þar
sem ferðinni lauk formlega. Þar kvaddist
fólkið, þakkaði fyrir vel heppnaða ferð og
hélt heim á leið eftir malbikinu til
Reykjavíkur.
Hef ég nú sagt frá því helsta sem gerðist í
þessari ferð. Í heildina litið var þetta frábær
ferð þrátt fyrir að veðrið hafi strítt okkur á
laugardeginum. Var því tekinn svolítill
aukarúntur á sunnudeginum í staðinn í
frábæru veðri sem má segja að hafi verið
toppur ferðarinnar.

Höfundur.
Stefán Gunnlaugsson




