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Umsjónarmaður félagsskrár er:
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Hönnun/prentun Seturs:
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Munið opna húsið á fimmtudagskvöldum að Mörkinni 6
kl. 20:30

FÉLAGSFUNDIR

Reykjavík: Mánudaginn 3. júní, á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00
Fundarefni: Innanfélagsmál.

Nefndir kynna sumarstarf og fl.
Ómar í Gallerý Kjöt segir frá grillveislu í Þórsmörk.
Erindi um Vatnajökulsþjóðgarð.
Myndbandasamkeppni, úrslit og verðlaunaafhending.
Eftir kaffi verður verðlaunamyndbandið sýnt .

Suðurnesjadeild: Sumarfrí

Vesturlandsdeild: Sumarfrí

Húnvetningadeild: Sumarfrí

Skagafjarðardeild: föstudaginn 7. júní, bjórkvöld í Ólafshúsi, kl. 20:00
Fundarefni: Skipulagning á sumarstarfi og áburðarferð í Skiptabakka helgina 15-17 júní. 

Myndasýning ofl.
Bjór og pizzur á vægu verði eins og venjulega. 

Eyjafjarðardeild: Þriðjudaginn 4. júní, í húsnæði Starfsmannafélags KEA í Sunnuhlíð kl. 20:00
Fundarefni: Sumarstarfið og vídeomyndir frá síðasta vetri.

Húsavíkurdeild: Sumarfrí

Austfjarðadeild: Miðvikudaginn 5. júní, í Hótel Valaskjálf kl. 20:00
Fundarefni: Sýndar verða videomyndir.

Boðið verður uppá rjómatertu og kaffi.

Suðurlandsdeild: Sumarfrí

� Ný skálanefnd

Nú er hafið nýtt starfsár hjá skálanefndinni.
Breytingar hafa orðið á nefndinni, Kjartan
Gunnsteinsson og Þröstur Sigurðsson hafa
hætt en Ólafur Pétursson og Magni Rúnar
Þorvaldsson komið í staðinn. Óákveðið er
hversu margar vinnuferðir verða farnar í
sumar en þeir sem áhuga hafa á því að
koma með geta haft samband í síma 699
7477.
Í sumar stendur til að mála þakið á Setrinu
ásamt gámnum og halda áfram með pallinn
ásamt ýmsu öðru sem of langt mál er að
tíunda hér. Þeir er hafa áhuga á skálavörslu
í sumar vinsamlegast hafið samband við
skálanefndina. Ákveðið hefur verið að
hækka skálagjöldin í Setrinu í 800 kr. fyrir
félagsmenn 4x4 en 1300 kr. fyrir utan-
félagsmenn. Kynntar verða nýjar reglur
varðandi hópafslætti og staðfestingargjöld í
júlí hefti Setursins. Við viljum minna á að
pantanir á skálagistingu fer fram hjá
Nikulási í Mörkinni 6, þar er einnig hægt að
nálgast lykla af Setrinu, Álkuskála og
Árbúðum. Skilagjald lyklanna er 5000 kr.
Fyrsta vinnuferð verður væntanlega farin
aðra helgi ef færð leyfir.

Skálanefnd.

� Fréttatilkynning af aðalfundi 
Vesturlandsdeildar

Aðalfundur Vesturlandsdeildar var haldinn í
Vogalandi, Króksfjarðarnesi þann 11. maí
2002.  Nokkuð góð þátttaka var á fundinum.
Nokkrar breytingar urðu á stjórn
deildarinnar.  Formaður vor Guðjón
Pétursson gaf ekki kost á sér til
áframhaldandi starfs og einnig hættu þeir
Gunnlaugur Pálmason og Adolf Ásgrímsson
meðstjórnendur.  Þeim voru þökkuð vel
unnin störf fyrir deildina.  Eiríkur Eiríksson
tók við formannsstöðunni, en hann var áður
meðstjórnandi.  Nýir sem koma inn í stjórn
eru: Ellert Ingvarsson,  Sveinbjörn Hjaltason
og Guðni Steinar Helgason.

� Fréttir frá Suðurlandsdeild.

Eftirtaldir voru kosnir í stjórn
Suðurlandsdeildar; Jón G Bergsson
formaður, Bjarni Ingimarsson gjaldkeri,
Einar Karl Eyvindarson ritari og Helgi
Jóhannsson. Í “kofaráð” voru kosnir:
Lárus Gestson, Guðjón Egilsson, Þórir
Þórarinsson, Björn Magnússon og
Ólafur Leósson. Stjórn og kofaráð
fundaði sameiginlega og voru ákveðnar
4 vinnuferðir um mánaðamótin
sept/október. Þá var ákveðið að kaupa
7,5 kw rafstöð og verður hún sett upp í
haust. Horfið hefur verið frá að stækka
húsið með viðbyggingu, en ákveðið að
fjarlægja núverandi anddyri og byggja
nýtt sem verður talsvert stærra með
vatnssalerni. Fyrsti félagsfundur verður
3. september þar sem skráð verður í
vinnuferðirnar. Þá var ákveðið að breyta
17. júní sýningu á bílum félagsmanna í
að vera meira kynning á starfsemi
klúbbsins. 

� Frá Húsavíkurdeild

Á aðalfundi var fjallað um liðið starfsár.
Hæst bar samstarf við Eyjafjarðardeild um
sumarhátíð og sýninguna í Laugardalshöll. 

Vetrarstarfið fór rólega af stað. Farið var
á landsfund í Setrið, þorrablót í Laugafelli
og í 101 R-vík ferð sem nokkrar
landsbyggðardeildir stóðu að. Einnig
nokkrar eftirlits- og viðgerðarferðir í
Þeistareykjaskálann okkar og svo bara út
að leika.
Stjórn klúbbsins var endurkjörin.

Freysi og Sigþór frá Arctic Trucks  komu
og kynntu starf og vörur fyrirtækisins. Þeir
voru með mjög líflega og fróðlega kynningu.
Við þökkum þeim kærlega fyrir komuna. 

Við í Húsavíkurdeild viljum nota tækifærið
og þakka Ásgeiri og fráfarandi ritnefnd
Setursins störf þeirra, um leið og við óskum
nýrri ritnefnd alls hins besta. 

� Fréttir af innanfélagsmálum
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Eins og viðskiptavinum Skeljungs hefur
verið greint frá mun Fríkortið hætta
punktaveitingu þann 1. júní n.k. og hætta
allri starfsemi um næstu áramót.
Hægt verður að innleysa frípunkta til
ársloka. Síðustu vikur hefur félagið kannað
meðal viðskiptavina  sinna hvers konar
fyrirkomulag tryggðarsamstarfs hugnist
þeim best. Haft hefur verið samband við
stóran hóp viðskiptavina bæði á fundum
og með bréfaskiptum.  Niðurstaðan úr
þessum samskiptum er ótvíræð, það sem
flestir biðja um er tryggðarkerfi sem býður
upp á einhvers konar söfnun og tiltölulega

frjálsan möguleika á innlausn.

Skeljungur mun um mánaðamótin kynna
nýtt tryggðarkerfi. Fyrir félaga í
ferðaklúbbnum 4x4 mun þetta ekki þýða
stórar breytingar, en ekki er hægt að greina
endanlega frá fyrirkomulaginu þar sem
undirritun samninga hefur ekki átt sér stað
enn. Allir meðlimir ferðaklúbbsins munu á
næstu dögum fá bréf frá Skeljungi þar sem
hið nýja fyrirkomulag verður kynnt.

Margrét Guðmundsdóttir

� Tilkynning frá Skeljungi

� Grillveisla í Þórsmörk
Helgina 11.-12. maí sl. bauð Gallerý Kjöt
félagsmönnum 4x4 í heljarinnar grillveislu í
Þórsmörk.  Hópferð var frá Gallerý Kjöt um
morguninn með stoppi á Select, og var
keyrt þaðan úr borginni. Þegar inn eftir var
komið var veðurblíðan slík að ekki var úr
vegi að ganga svolítið um og busla í ánum
á jeppunum fyrir Skjá1.
Nokkrir tjölduðu, aðrir voru í bílum og restin
gisti í skálanum í Básum.  Áætlað er að það
hafi  verið um 150 manns þegar mest var
en þó voru nokkrir sem ekki gistu og skelltu
sér í bæinn aftur. 
Grillveislan hófst svo um sjöleytið og bauð
Gallerý Kjöt uppá heil 3 nautalæri, ca. 16
kíló hvert, ásamt meðlæti. Þessum

kræsingum var svo skolað niður með
úrvalsrauðvínum  frá Glóbus.  
Það er óhætt að segja að flestir hafi tekið
hraustlega til matarins og guðaveiganna.  
Þegar leið á kvöldið var komin mikil
stemmning í hópinn og var sungið og
trallað frameftir nóttu í yndislegu veðri.    

Takk fyrir okkur, 
Sólveig og Birgir Már
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� Ritnefnd
Á síðasta aðalfundi urðu mannaskipti í
ritnefnd Seturs. Ásgeir Kristinsson ritsjóri
vor og Örn Guðmundsson létu þá af
störfum. Um leið og ég þakka þeim félögum
ánægjulegt samstarf á liðnu ári þá býð ég
velkomin í þeirra stað Birgi Má Georgsson
og Soffíu Björgvinsdóttur. Bæði hafa þau
setið fyrr í ritnefnd og eru því ekki ókunn
þessum vettvangi. 
Birgir Már á raunar drýgstan hlut í þeirri
útlitsbreytingu sem orðin er á Setrinu undir
agaðri stjórn Ásgeirs. 

Ritnefndin nýja hefur fullan hug á því að
halda uppi merki fyrri ritnefndar og gefa út
gott fréttablað. Það gerist þó varla nema
félagsmenn taki sér tak og skrifi í blaðið.
Helst viljum við fjölbreytni svo að flestir geti
fundið eitthvað við sitt hæfi. Skemmtilegar

og/eða frumlegar ferðasögur er gott að fá
en einnig er æskilegt að auka umfjöllun um
ýmis tækniatriði. Það gagnast ekki síst
nýliðum sem finnst þeir oft vera á
byrjunarreit. 

Í barnslegri gleði yfir útlitsbreytingunni sem
varð á Setrinu um síðustu áramót tókum við
ekki eftir villu sem slæddist í árgangs- og
númeratalningu hvers tölublaðs. Þannig
varð janúarhefti ársins 2002 að tölublaði 1 í
stað 8 og árgangurinn varð sá 14., en þeim
13. átti ekki að ljúka fyrr en með maíheftinu
nú í lok starfsárs.
Til þess að rétta af skekkjuna verður
júníheftið, sem nú birtist, 1. tbl. 14. árgangs.
Mánaðaheitin greina því að hefti sem hafa
sömu númeratalningu tölublaðs og
árgangs; auk þess sem lesefni verður
væntanlega annað !
Sigurður Helgason, R-1693

� Sandkluftavatn - 
örnefni

Hjá Sandkluftavatni er ekið þegar farið er
norður á Kaldadal sunnan frá Þingvöllum.
Þá er farið um skarðið milli Ármannsfells að
vestan og Lágafells að austan. Þar í miðju
skarði trónar Meyjarsætið. Áður fyrr lá vegur
austan við Meyjarsætið en hefur nú verið
fluttur vestur fyrir það.

Á Sandkluftavatni gera jeppamenn sér það
stundum til gamans að “fleyta” bílum sínum
á vatnsborðinu í hraðakstri. Vatnið er
freistandi til slíkra kúnsta því að á köflum
liggja að því sléttir sandar og víðast er það
svo grunnt að ekki er hætta á að bíllinn
hverfi á kaf þegar flot þrýtur. Það getur hins
vegar kostað festu í gljúpum sandbotninum
og öxulbrot.  
Á vetrum hafa bílar farið þar niður um ís og
hafa björgunarleiðangrar orðið erfiðir og
ævintýralegir. 

Í Harðar sögu Grímkelssonar
(Hólmverjasögu), einni Íslendingasagnanna, 

er getið um bæinn að Kluptum (hafði nafnið
breyst í Sandkluftir strax á ritunartíma
sögunnar á 14. öld) og að hann hafi verið
norðan Meyjarsætis. Í þann tíma þekktu allir
Kluptir, sem leið áttu á Þingvöll að vestan1. 

Kluftir eða klyftir merkir m.a. gil eða kleif.
Kleif: 1) klif, geil í fjallshlíð, skarð. 2) brött
brekka (grýtt).2

Hefur Klupta-bærinn þá væntanlega dregið
nafn sitt af kluftunum beggja vegna
Meyjarsætis svo og Sandkluftavatn. 

Heimildir
1Íslensk fornrit, Harðar saga Grímkelssonar. 1991. XIII.
bindi. Hið Íslenska Fornritafélag, Reykjavík. 
2Íslensk orðabók handa skólum og almenningi. 1963.
Bókaútgáfa Menningarsjóðs, Reykjavík.

Sigurður Helgason, R-1693

� Vesturlandsdeild á Drangajökli

- Föstudaginn 11. maí 2002

Við fórum frá Akranesi um hálf fimm og var
ferðinni heitið í félagsheimilið Vogaland við
Króksfjarðarnes.  Þegar þangað var komið
voru þar komnar Pálína og Lilja og var fólk
að tínast þangað fram eftir kvöldi, bæði
fullorðnir og börn og fleiri ætluðu að koma á
laugardagsmorgun alls um 60 manns.  Við
komum okkur fyrir á flatsæng á gólfinu og
sváfum vel.  Aðeins var  kvartað um hrotur í
tveimur mönnum.

Laugardagurinn 12.  maí
Formaðurinn Guðjón Pétursson vakti alla
snemma, því ferðinni var heitið á
Drangajökul.  Um 20 bílar lögðu af stað kl. 9
og keyrðu sem leið lá upp á
Þorskafjarðarheiði, þar var stoppað og
hleypt úr dekkjum.  Haldið áfram yfir
Þorskafjarðarheiði og upp á
Steingrímsfjarðarheiði og stoppað þar við
gamla torfbæinn.  Við vorum á 35 tommu
dekkjum og hleyptum úr, niður í 3 pund, en
flestir voru á 38 tommu dekkjum og einn á
44 tommu, ekki vorum við búin að keyra
lengi þegar við lentum á grjóti og
affelguðum.  Þá komu margar hendur til
hjálpar og var mokað undan dekkinu og
dekkið sett á felguna aftur, þá kom í ljós að
gat var á dekkinu, sem við töppuðum í,
einnig réttum við felguna, en við töldum ekki
ráðlegt að fara lengra á þessum bíl og
skildum hann eftir og skiptum okkur í bíla
hjá Valda og Simma.  Vorum við búin að
dragast aftur úr hópnum þessir fjórir bílar
sem voru með okkur og héldum við áleiðis í
áttina að Drangajökli. Valdi var kallaður til
baka til að draga einn bílinn upp úr krapa og
töfðust þeir við það, en við héldum áfram.
Og náðum hluta af hópnum við vörðuna.
Börn og fullorðnir léku sér á slöngum og
skíðum og bílar reyndir til hins ítrasta, t. d.
fór einn bíll á fullri ferð yfir krapapoll  með
tilheyrandi loftköstum. Síðan var keyrt upp
á jökul í góðu færi og stoppað á fyrstu

bungu og horfðum við norður yfir strandir,
blöstu strandirnar við, frá Reykjaneshyrnu
og norður á Hornbjarg í sól og blíðu og
frábæru skyggni. Þaðan keyrðum við að
Hrolleifsborg og þar voru komnir flestir
bílarnir, nema þeir sem keyrðu norður fyrir
jökul.  Gengum við upp á tindinn, þar var
frábært útsýni og milt veður og myndir
teknar og sáum við yfir í Ísafjarðardjúp og
vítt um strandir. Um kl. 3  var haldið heim á
leið, en nokkrir keyrðu niður á
Reykjafjarðarháls, sumir drifu sig heim
þegar þeir fréttu að  “presturinn”  væri einn
heima með mörgum konum. Ferðin heim
sóttist vel hjá flestum þó færið væri farið að
versna vegna sólbráðar.  Lítið um
krapafestur og bílar teknir með sem skildir
voru eftir.  Sumir lentu þó í affelgunum og
fleiru en allir komu brosandi heim um
kvöldmatarleitið.  Þá var sameiginleg
grillmáltíð sem stjórnin stóð fyrir.  Eftir góða
máltíð hófst aðalfundurinn og
aðalbreytingin var formannsskipti, þar sem
Eiríkur Eiríksson tók  við af Guðjóni
Péturssyni.  Sýndar voru myndir úr ferðinni
og spilað og sungið fram eftir kvöldi. 
Sunnudagur 13 maí
Um morguninn fóru menn að tínast í burtu,
nokkrir fóru á Snæfellsjökul og aðrir heim
eftir vel heppnaða ferð þar sem allir voru
boðnir og búnir að hjálpa þeim sem lentu í
óhöppum, enda einstaklega samhentur
hópur.  
E1350 (aukafélagi)
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Vorferð Ferðaklúbbsins 4x4 á austurlandi
var farin helgina 12  til 14 apríl.
Lagt var af stað úr Fellabænum um kl. 8 á
föstudagskvöldið, áleiðis í Arnarvatnskofa á
Vopnafjarðarheiði, en þar átti að gista fyrri
nóttina.  Fjöldi þeirra sem ætluðu í ferðina
hafði verið að breytast alveg fram á síðustu
stundu, en úr Fellabænum fóru  fimm bílar,

Rúnar á Moby Dick , Ingjaldur á Heilsu-
bælinu , Óli á Pattanum, Stjáni á Hælúx og
Þórir á Hrolli. Villi foringi á sínum Discovery
ætlaði að vera kominn í Arnarvatnskofann
og búinn að kynda upp þegar við hinir
kæmum þangað, hann var sá sjötti. 
Einhverjar umræður urðu um það á leiðinni
inn Jökuldalinn að líklega væri snjórinn sem
væri þarna uppfrá orðinn að krapasulli
vegna mikilla rigninga undanfarið.  Við
höfðum fregnað að víðast á hálendinu væri
krapi og mjög lítill snjór. Sá eini sem var
kunnugur á þessum slóðum var Villi enda
uppalinn á Fjöllum ( í Möðrudal ). Hann
fullyrti að þarna væri nógur snjór, enginn
krapi og sérstaklega fjölbreytt og fallegt
landslag.  Ég held að flestir okkar hafi tekið
hann svona mátulega trúanlegan enda var
maðurinn að tala um svæði í grennd við
æskustöðvarnar. Jæja nóg um það í bili,
best að byrja á ferðasögunni.
Ekið var upp úr Jökuldalnum  og norður á
Vopnafjarðarheiði, beygt til norðurs eftir
slóða austan við fjallið Súlendur. Af
þjóðveginum í Arnarvatnskofa er slóði sem
er jeppafær að sumri, um það bil þrír
kílómetrar. Fljótlega hvarf slóðinn í snjó og

var stefnan tekin beint í punktinn á kofann.
Þegar um áttahundruð metrar voru eftir að
kofanum fór færðin að þyngjast og bílarnir
tóku að detta niður í krapa og vatn. Sáum
við að Arnarvatnið var milli okkar og kofans.
Náðum við sambandi við Villa á VHFinu og
kom þá í ljós að honum hafði seinkað,  hafði
breytt áætlun sinni og farið á snjó af
þjóðvegi 1 og farið stystu leið í kofann.
Hlakkaði í honum þegar hann frétti af
vandræðum okkar og taldi að hann yrði
samt á undan okkur til að kveikja upp.  Eftir
smá æfingar með dráttartógum komust allir
yfir vatnið og enduðum við á að draga Villa
upp 100 m. frá kofanum.
Arnarvatnskofinn er gangnamannakofi og
veiðihús á Hauksstaðaheiði. Húsið er í
meðallagi vistlegt og tekur u.þ.b. 20 manns
í kojur. Eftir að hafa smakkað á góðu, hráu,
Fjallahangikjöti, skófluðum við í okkur
dýrindis rjómatertu, sem einn af okkur hafði
meðferðis og drifum okkur í koju.

Morguninn eftir var svolítil rigning og vindur
af SA og greinilegt að töluvert hafði rignt um
nóttina.
Um kl. 9 var lagt af stað norður
Hauksstaðaheiði, austan Hrútafjalla.  Eftir
u.þ.b. klukku tíma keyrslu var komið logn
og sólskin.  Héldum við áfram yfir Selsá á
snjóbrú, að Kistufelli á Mælifellsheiði.
Þaðan er mjög gott útsýni yfir Vopnafjörð og
til Dimmufjalla á Haugsöræfum.
Aðeins hafði þurft að nota spotta til að
kippa bílunum upp úr krapa á leiðinni, en
eftir að við komum upp í 500-600m hæð var
það alveg úr sögunni.  Frá Kistufelli lá leiðin
nú að Dragakofa í Miðfjarðarárdrögum og
skrifað í gestabókina, það er
gangnamannakofi með áföstu hesthúsi.
Þangað er ekki fært að sumri nema á
tveimur eða fjórum jafnfljótum. 
Áfram var haldið  vestan í Syðri Hágang  og
Ytri Hágang, sést þaðan Langanes allt í NA
og út allt Digranesið.  Frá Ytri Hágangi var
ekið að gangnamannakofa nálægt
Djúpavatni á Miðfjarðarheiði uppaf

� Vorferð um Haugsöræfi Bakkaflóa þaðan eru u.þ.b. 3 km vestur að
öðrum gangnamannakofa við Miðfjarðará.
Að sjálfsögðu var skrifað í allar gestabækur
á leiðinni, og var nú farið að heyrast nöldur
í sumum út af allri þessari skriffinnsku.  Var
nú ekið yfir Kverkártungu og Kíla á
Arnarfjöll. Þegar þarna var komið var
sólbráð orðin mikil, hitinn kominn í tveggja
stafa tölu og bröttustu brekkurnar farnar að
reyna verulega á menn og farartæki.  Af
Arnarfjöllum var farið vestur yfir
Tunguselsheiði, ekið að Dimmugljúfrum í
Hafralónsá rétt neðan við Stóra Foss.  Þar
skellti Ingjaldur Heilsubælinu strax í fótabað
en ekki leist okkur hinum á það og fundum
okkur snjóbrú fyrir ofan fossinn.  Þaðan var
haldið vestur yfir Hvammsheiði og að
Vesturkofa á Dalsheiði og að sjálfsögðu
kvittað í gestabókina, en þarna kom í ljós að
Villi var viljandi farinn að sneiða hjá kofum á
leiðinni, annars hefðu gestabækurnar orðið
fleiri.
Við Vesturkofa fundum við útigengið lamb.
Var það hýst og haft samband við bændur í
Þistilfirði sem sóttu það á snjósleða.
Af Dalsheiðinni var farið ofan í Hölknárdal.
Á Hölknánni fannst ekki snjóbrú og eina
færa leiðin er rétt ofan við
gangnamannakofann austan árinnar.
Á leið okkar upp Hölknárdalinn brotnaði
hjöruliður í hægra framhjólinu á
Discoveryinum svo það festist.  Þar sem
stutt var í náttstað, yfir Álandstungu í
Vatnsenda, var hann dreginn þangað.
Meðan fjallalambið mallaði á kolunum var
síðan hjólunum og tilheyrandi dóti kippt
undan og varahlutir pantaðir með flugvél
morguninn eftir.  Var nú sest að krásunum
og tekið hraustlega til matar síns.  Þegar við
vorum að ljúka við að borða komu bílljós,

bæði úr norðri og suðri. Þar voru á ferð úr
norðri Óli, eigandi Vatnsenda, nokkuð seinn
í kvöldmatinn, og Gunnar og frú á Raminum
frá Akureyri. Gunnar hafði haft fregnir af ferð
okkar og ákvað að skella sér með, en náði
okkur ekki fyrr en í náttstað. Héldum við
upp á vel heppnaðan dag, með viðeigandi
hætti, fram eftir nóttu.
Aðeins er 30 mín akstur úr byggð í Þistilfirði
upp í Vatnsenda og liggur þokkalegur slóði
þangað uppeftir.  Þaðan er ruddur ýtuslóði
yfir Arnarfjöll og ofan að Bakkaflóa.
Ekki brugðust þeir Stebbi Scheving og
Þórsi á flugvélinni morguninn eftir, því fyrir
kl. átta heyrðist í vélinni. Hentu þeir félagar
varahlutunum niður á fönnina, vel
innpökkuðum.
Villi hófst þegar handa við viðgerðina, en
fljótlega kom í ljós að þetta yrði seinlegt því
öxullinn var úr gömlum Range Rover og í
tommumáli, en Bretinn er nýlega búinn að
taka upp millimetra svo Discovery er mm.
bíll.  Tók mikinn tíma að samræma málin
með járnsög og borvél.  Þetta hafðist þó allt
að lokum og var lagt af stað um hádegið
suður hrygg vestan Hölknár.  Færið var
mjög gott, lítilsháttar frost, logn og sól.
Stefnan var tekin á Bungu og Haug i 967 m.
hæð og farið vestan Heljardalsfjalla.  Í
brekkunni upp á Bungu brotnaði hjöruliður í
Heilsubælinu, en Ingjaldur reddaði því á
staðnum.  Af Haug er einstakt útsýni yfir allt
Norðausturland og langt inn á hálendið til
suðurs.  Hafa þarf í huga þegar kemur inn á
hrygginn vestan Hölknár að  þar er bara um
eina færa leið að ræða um Haugsöræfin, og
eru þar hættur á báðar hendur.
Áfram var haldið framhjá Haugsnibbu um
Dimmafjallgarð þar sem skiptast á sléttar
öldur og dálítil giljadrög.  Eftir því sem innar

(sunnar) kom minnkaði snjórinn
og síðustu km. þurfti að rekja sig
eftir sköflum.
Við komum á þjóðveg 1. í
Langadal um kl. 16, þar sem
malarvegur tekur við af bundnu
slitlagi  Háreksstaðaleiðar.
Vil ég þakka ferðafélögum mínum
fyrir samfylgdina í frábærri ferð.
Ólafur Arnar U 145. 

Heilsubælið árbröltir Ólafur Hallgrímsson

Ferðahópurinn á Kistufelli Ólafur Hallgrímsson
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Uppskrift af góðum jeppa til fjalla.
2000 kg bíll og léttari 
Sterkur drifbúnaður

Aflmikil vél

Mudder 38” radial dekk
Weld Racing léttmálmsfelgur

ARB driflæsingar
Precision drifhlutföll

ExtremeAire 12 volta loftdæla
EndlessAir reimdrifin loftdæla

Big Red 12v loftdæla
IPF ljósabúnaður

Warn spilbúnaður
Rancho demparar

Old Man Emu fjöðrunarbúnaður
Brettakantar Íslensk framleiðsla

Stigbretti úr áli
Aurhlífar plasti color

K&N loftsía
Optima rafgeymir

Deka rafgeymir
Maglite hleðsluljós inn í bíl

GÓÐUR Á
FJÖLLUM!
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Þá var stundin runnin upp. Þessi stund sem
hafði verið að brjótast um í hnakkanum á
mér undanfarna tvo mánuði. Stundin sem
orsakaði fiðrildin í maganum, smá stífleika í
hnakkanum og örlítinn skjálfta í röddinni.
Nei, ég var ekki að fara að klífa Everest
heldur var ég að fara í kvennaferðina. Nú
var að duga eða drepast. Standa við stóru
orðin og háðugleg skotin sem höfðu fallið af
vörum mér í ferðunum undanfarið. Nú var
ekki nóg að þykjast vera ógurlega stór og
sterk stelpa, nú varð ég að vera það....
Þetta var ósköp sakleysislegur dagur sem
rann upp og ég dröslaði dótinu út í bíl. Alein.
Ég sá að ég hef verið prinsessa undanfarin
ár. Minn maður yfirleitt séð um allt og ég
bara passað að pakka niður viðeigandi
fatnaði og svo kiljunni til að lesa. Nú var
öldin önnur. Púlið var byrjað. Ég klappaði
mínum ástkæra Trooper og bað hann
vinsamlegast um að standa sig.
Í Fjallasporti var tekið vel á móti okkur
konunum með glæsilegum morgunmat og
tónlist. Þar talaði Stína við okkur eins og
góður fótboltaþjálfari fyrir leik, hvatti okkur
áfram og lagði fyrir okkur nokkrar góðar
reglur. Svo var haldið af stað upp í
Hrauneyjar. Þaðan var ætlunin að halda inn
í Landmannalaugar og gista þar eina nótt.
Mikill ferðahugur var í stelpunum en ekki var
laust við að fleiri væru með smá
stresseinkenni í
röddinni eins og ég.
En þegar út á
þjóðveg var komið
var þetta eins og
hver önnur jeppaferð
og smátt og smátt
yfirvann skvaldrið í
f e r ð a f é l ö g u n u m
Helgu og Ragnheiði
allan kvíða og brosið
fór að láta á sér
kræla. Enda voru
þær alveg bráð-
fyndnar. Við vorum

því komnar í góðan gír inn við Sigöldu þegar
fyrst var hleypt úr. Það gekk vel hjá flestum
að mýkja í dekkjunum og þær sem ekki
kunnu það fengu tilsögn og hleyptu úr eins
og herforingjar sem eftir var ferðar.  Svo var
lagt í hann fyrir alvöru. Það sást strax að
bleytan yrði alls ráðandi til að byrja með, en
við komumst klakklaust í hraunjaðarinn.
Eitthvað teygðist úr hópnum vegna smá
erfiðleika með einn bíl en Ester bakvörður á
stóra Cruiser sá um að enginn yrði skilinn
eftir. Þegar litið var yfir hraunið sást bara
svart og blátt. Valið var auðvelt...hvort
vildum við hraunnybbur eða krapapytti?
Pyttirnir voru fljótir að breytast í úthöf eftir
að fimm til tíu bílar höfðu farið yfir og þurfti
oft hjálp við að koma restinni af bílunum yfir.
Eitthvað fannst mér vanta í Trooperinn, það
vantaði stundum bara herslumuninn til að
komast upp úr pyttunum, þegar bakkarnir
voru orðnir eins og steypukantar. En þegar
á ferðina leið, og tuttugasti pytturinn var
sigraður..síðan sá fimmtugasti..ef ekki
hundraðasti, þá var mín orðin “soldið” góð
á kúplingunni. Ferðin gekk hægt, það var
farið að skyggja þegar við vorum komnar
eitthvað inn fyrir girðingu og fartölvan sýndi
að enn var mjög langt eftir. En það var bara
að halda áfram, bíta á jaxlinn og læðast yfir
pyttina. Vöðlurnar komu í góðar þarfir og
brandararnir flugu. Því þrátt fyrir krapann og

b l e y t u n a
skemmtun við
okkur alveg kostu-
lega. Andinn var
góður í hópnum
og grínið var
örugglega með í
för hjá þessum
valkyrjum. Við lull-
uðum áfram inn á
milli þess sem
bílarnir ýmist
læddust eða
pompuðu oní
krapann. Til að

forðast krapann var keyrt í Eskihlíðunum
þegar það var hægt og gekk ferðin örlítið
hraðar. En krapinn var alls staðar, jafnvel
lengst upp í brekkum. Hliðarhalli hefur ekki
verið í uppáhaldi á þessum bæ en þetta
gekk samt allt vel, jafnvel síðar þegar
hliðarhallinn varð verri á köflum. Þegar
styttist í Frostastaðavatn komum við að
risastórum og miklum krapapytti sem ekki
virtist árennilegur. Teygst hafið þó nokkuð úr
hópnum og vorum við á nokkrum bílum
fremstar. Reynt var að fara yfir pyttinn en
bakkinn var brattur og pytturinn ansi djúpur.
Á sléttunni vinstra megin virtist pytturinn
verða að stöðuvatni en leiðin til hægri upp í
hlíðina virtist eitthvað ákjósanlegri. Guðrún
fjallagarpur og ég ákváðum að kíkja aðeins
lengra uppeftir og fikruðum okkur upp í
gilið. Þar fór
Toyotan hennar
léttilega yfir, sem
virtist ósköp sak-
leysislegur pyttur.
Ég á eftir. Þegar
bíllinn var hálfnaður,
brast snjóflekinn og
pomms...niður. Og
þarna var djúpt.
Þarna munaði um
þessi nokkur
hundruð kíló á
þyngd bílanna. Það
var of seint að
senda elsku Trooperinn í megrun, við urðum
að redda þessu öðruvísi. Það náðist að
krafsast aðeins tilbaka og hengdum við
spotta í til að koma mér yfir. Við að færa
krókinn voru ég og mínir 162 sentimetrar
næstum því drukknaðir. Pytturinn var
greinilega bara mjórri en ekki grynnri þarna
uppfrá. Ekki tókst að koma mér yfir, þrátt
fyrir að Guðrún þessi elska reyndi og reyndi.
Toyotan fína var aðeins of létt þrátt fyrir að
ferðafélaginn hennar hún Inga Lóa hefði
komið með fulla fötu af nammi. Bíllinn
dansaði þarna hinum megin við pyttinn og
sá græni haggaðist ekki. Fleiri valkyrjur
mættu á svæðið og reyndu að draga mig
tilbaka, en ekkert gekk. Klukkan var að
verða tíu um kvöldið og ég pikkföst í

einhverju ömurlegum krapapytti. Út að
moka. Toga meira. Moka örlítið meira. Tvær
komnar að toga í. Ólæsta druslan hreyfðist
ekki. Ekki batnaði það að síminn hringdi
stanslaust. (Hafa þessir karlandskotar
ekkert annað betra að gera en að hanga í
símanum alla daga??) Það var farið að síga
í suma. Í talstöðinni heyrðist að spilið
hennar Stínu var búið að bræða úr sér. Ég
sá fram á að ég myndi bera beinin mín í
þessum polli. Guðrún ákvað að halda áfram
og láta vita hvernig væri framundan. Við
hinar biðum eftir að fleiri myndu koma. Ég
beið eftir stóra bróður á 44”, með öllum
hugsanlegum læsingum.  En hún var í
björgunaraðgerðum og enn nokkuð langt í
hana. Krapinn var nefnilega í stuði. Ég sá
það að lífshamingja mín væri fólgin í

öflugum læsingum
að aftan. “Bíð bara
með að klára húsið.
Kaupi frekar
læsingar, aftan og
framan. Bæti hlut-
föllum við.
H m m . . . s k e l l a
hásingu undir í
leiðinni. Æ, já og
setja hann á 44”.
Virtist koma
ágætlega út hjá
Stínu. Hún var
allavega ekki föst í

einhverjum skítapolli.” Á meðan ég virtist
komin með óráð tóku ferðafélagarnir til
sinna ráða. Fóru út og mokuðu heilan
helling á meðan ég var í miðjum draumi um
milligír og fleira ofurdót. Allt í einu fann ég
að bíllinn hreyfðist. Leit upp og í
baksýnisspegilinn. Þarna stóð hann uppi á
hæðinni.....bjargvætturinn í gylltum ljóma.
Mussoinn var mættur á svæðið. Hægt og
örugglega var ég dregin upp úr. Léttirinn var
ósegjanlegur. Ég rak upp stríðsöskur að
hætti cheyenne-indjána og tók gleði mína á
ný, kyssti stelpurnar og fékk mér lakkrís.
Þvílík hamingja. Pollurinn fékk nafn,
Soffíusund. Restin af bílunum týndist á
staðinn og var eftir smá rökstóla ákveðið að
fara yfir sundið á upphaflega staðnum, um

� Kvennaferðin 6.-7. apríl 2002

- á vegum Ferðaklúbbsins 4x4 og Fjallasports

Á þurru - sjaldgæft í kvennaferðinni Soffía

í krapa - algeng sjón Soffía 



S E T R I Ð  1 51 4 S E T R I Ð

Á þessu vori kom enn og aftur upp umræða
um náttúruspjöll vegna aksturs jeppa utan
vega. Þessi umræða upphófst vegna frétta
af stórfelldum landsspjöllum á Reykjanesi
eftir jeppa Varnarliðsmanna á Vellinum.  Í
kjölfarið sendi einhver myndir á heimasíðu
4x4 af jeppum í drulluspóli við Úlfarsfell og
gekk orðrómur um að félagar í
ferðaklúbbnum 4x4 ættu þar hlut að máli. 
Eitt af markmiðum ferðaklúbbsins 4x4 er að
stuðla að góðri umgengni um landið og
verndun þess með jákvæðu fordæmi og
umræðu um náttúruvernd.
Mikil vinna hefur verið lögð í að breyta
hugarfari jeppamanna gagnvart
utanvegaakstri og mikill árangur hefur náðst
undanfarin 19 ár sem liðin eru frá stofnun
4x4. Klúbburinn hefur fengið á sig mjög gott
orð hjá náttúruverndar-yfirvöldum. Þessi
góði árangur gæti farið forgörðum á stuttum
tíma ef við pössum okkur ekki. Áróður
klúbbsins fyrir náttúruvernd og góðri
umgengni um landið verður hjáróma og alls
ekki trúverðugur ef félagar í honum ganga
ekki á undan með góðu fordæmi.

Félagar í 4x4: Virðum markmið klúbbsins og
verum til fyrirmyndar. Völdum ekki
náttúruspjöllum með ógætilegum akstri
utan vega eða á viðkvæmum vegaslóðum.

Og við þurfum að vera til fyrirmyndar á fleiri
sviðum. Aksturslag breyttra jeppa á
þjóðvegum landsins  og meint aðild þeirra
að umferðaslysum hefur verið talsvert í
umræðunni.  Glannaakstur og tillitsleysi
stórra jeppa í umferðinni veldur því að
almenningsálitið verður okkur
jeppamönnum mjög óhagstætt. Þessu
verðum við að breyta. Ökum á löglegum
hraða og drögum úr ferð þegar við mætum
bílum á mjóum malarvegum. Göngum á
undan með góðu fordæmi og sýnum
tillitssemi.

Með von um gott ferðasumar.

Kjartan Gunnsteinsson
Formaður

Örugg fasteignaviðskipti
Þarftu að kaupa eða selja

fasteign?
Munið félagsafsláttinn!

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

www.midborg.is

� Heyrst hefur
að......Setrið stefni hraðbyri í að verða
málgagn Örnefnastofnunar. Vegna tregðu
félagsmanna í F4x4 að senda efni í blaðið
muni skrifum um örnefni stóraukast á
næstu mánuðum. Áfram nú félagar,
snúum af óheillabraut og keppumst við að
senda inn greinar; fjölbreytilegar og sem
víðast að af landinu !
Ritnefnd

� Formannsspjall30 metrum fyrir neðan Soffíusundið. Stór
Landrover fór yfir pollinn og kom þá sú
uppástunga að hinar myndu fylgja á eftir og
Landroverinn síðan draga hverja og eina
upp úr pollinum...sem var óðum að breytast
í eitthvað allt annað ógnvænlegra. Þetta
gekk eftir og voru flestar ferjaðar yfir.
Sumar..þessar með læsingarnar..gátu þó
kraflað sig upp sjálfar. Ég horfði á þær með
aðdáun. 
Ég hélt síðan af stað og fylgdi förunum
hennar Guðrúnar. Þetta skotgekk og áður
en ég vissi af var báturinn kominn í
Landmannalaugar á kortinu. Þar tóku þær
stöllur vel á móti okkur, enda búnar að bíða
í tæpa þrjá tíma eftir okkur. Maturinn beið á
grillinu og fengum við hina ágætustu máltíð
rétt fyrir klukkan þrjú um nóttina. Restin af
hópnum skilaði sér stuttu seinna. Eftir stutt
bað í lauginni var farið í háttinn og sofið í
nokkra tíma. Daginn eftir skein á okkur sólin
og vorum við ansi brattar þrátt fyrir auma
vöðva. Heimleiðin gekk miklu betur, enda
auðveldara að keyra í björtu og margar
orðnar miklu vanari bílunum. Ég var líka
orðin ansi lipur á kúplingunni og henti
stelpunum hiklaust út úr bílnum til að létta
hann, búin að læra mína lexíu. Læddist yfir
pollana með öndina í hálsinum og sönglaði
í hljóði..”ekki pompa, ekki pompa”. Adam
var þó ekki lengi í paradís, næst á dagskrá
var eitt stykki affelgun. Stína tók þessu
samt með ró, skipaði okkur hinum að halda
áfram og bretti upp ermarnar ásamt
aðstoðarkonunum og reddaði dekkinu sínu.
Við völdum aðra leið tilbaka, fórum yfir
gönguskarðið og keyrðum aðeins aðra leið
að hliðinu. Þvílíkur krapi! Hann hafði sko
ekkert minnkað frá því
deginum áður. Pyttirnir voru
dýpri ef eitthvað var. En við
létum það ekki á okkur fá,
mönuðum Guðrúnu
krapagarp í að fara yfir pyttina
“...enda ertu með læsingu og
reddar þér þá bara tilbaka, er
þa’ki?”. Hún féll fyrir þessu og
leiddi okkur nokkrar eins og
Alexander mikli yfir heilu
úthöfin. Hópurinn var einnig

duglegur að finna leiðir fram hjá oddhvössu
hrauninu og áður en við vissum af vorum við
komnar ansi langt. Á tíðum varð að hengja
Súkkuna aftan í annan bíl því pyttirnir voru
svo djúpir að hún sigldi yfir. Í talstöðinni
heyrðum við að ferðin gekk líka vel hjá
hinum fyrir aftan okkur þótt smá töf hafi
orðið við að leita að bíl sem skilinn var eftir
kvöldið áður. Það voru stoltar konur sem
renndu í hlað í Hrauneyjum um
kvöldmatarleytið. Það voru líka stoltir
eiginmenn sem biðu heima með
sunnudagssteikina og við brunuðum því
áfram heim eftir smá kaffistopp. Í bæinn
komum við rúmlega níu um kvöldið. Eftir að
hafa skilað af mér ferðafélögunum og stuttu
síðar dottað ofan í matinn beið heit sturta
og mjúkt rúm. Bóndinn fékk skriflega
yfirlýsingu fyrst, um opna fjárveitingu fyrir
læsingum og öðru “nauðsynlegu” dóti.  Það
voru því ánægðir jeppaeigendur sem
lögðust á koddann það kvöldið!
Í lokin langar mig að þakka Fjallasporti fyrir
frábæra ferð og Ómari í Gallerý Kjöti fyrir að
nenna að vaka eftir okkur! Og þið kallar sem
áttuð konur í þessari ferð....þær stóðu sig
allar alveg frábærlega, þrátt fyrir að þó
nokkrar hefðu litla sem enga reynslu af því
að aka við svona aðstæður, hvað þá á
hálendinu yfirleitt. Og það að ekki eitt dekk
hafi rifnað, það er ekki kraftaverk, heldur
vitni um góða ökumenn....

Takk fyrir skemmtilega ferð stelpur –
sjáumst á fjöllum!

Soffía Eydís Björgvinsdóttir
R-1714.

Lagt af stað frá Fjallasport Sólveig Ásgeirsdóttir



Helgina 21. til 23. júní verður farin hin árlega
landgræðsluferð Ferðaklúbbsins 4x4 í
Þórsmörk. Tjaldað verður innan við Bása
(tjaldsvæði frátekin).  
Um eittleytið  á  laugardag  hittist  hópurinn
við  Álfakirkjuna  á  móts  við  Langadal.
Unnið verður að landgræðslustörfum í
Merkurrananum vestan Valahnjúks, í
samvinnu  við  Guðjón Magnússon  hjá
Landgræðslunni. Þar vinna  margar  hendur
létt  verk.  Gott er að hafa með klippur fyrir
víðistiklinga.

Markmiðið  er  að  börn  og  fullorðnir  eigi
góða stund  saman,  og  um  kvöldið  verður
sameiginleg  máltíð  í  boði  klúbbsins.   
Vegna  undirbúnings  og  innkaupa  þurfa
menn  að  skrá  sig  í  ferðina.    
Hægt verður að skrá sig á vefsíðu
umhverfisnefndar (http://um44.klaki.net),
með því að senda tölvupóst á 
eik@klaki.net eða  með  því  að  hringja í
einhvern  umhverfisnefndarmanna.  
Myndir úr fyrri ferðum eru á vefsíðu

umhverfisnefndar. Það er ánægjulegt að
fylgjast með árangrinum af þessum ferðum,
ár frá ári.

Einar Kjartansson eik@klaki.net
Símar : 690-3307 og 588-6407 
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Eins og allir vita verður hún á Álfaskeiði,
sem er skammt frá Flúðum. Suðurlands-og
Suðurnesjadeild halda hátíðina að þessu
sinni. Í Suðurlandsdeild kom fram hugmynd
um  reiptogskeppni milli deildanna til að
hvetja til þátttöku í deildunum. Eitthvað leist
stjórnarmönnum illa á það, þóttu

Suðurnesjamennirnir full miklir svolar og lítt
árennilegir. En sjáum hvað setur.
Í Syðra-Langholti, þar sem Álfaskeið er, er

rekin umangsmikil ferðaþjónusta með
gistingu, tjaldstæðum, hestaleigu og
ferðum. Sjálfsagt er að ræða við Jóhannes
Sigmundsson fyrir þá sem vilja panta
gistingu og Sigmund Jóhannesson vegna
hestaleigu eða-ferða. 

Leigt verður stórt tjald hjá Björgunarfélagi
Árborgar, þannig að hátíðin verður haldin
með stæl hvað sem veðurguðirnir segja. Má
búast við mikilli skemmtun í tjaldinu um
kvöldið. Þá hefur bíltúr laugardagsins verið
ákveðinn. Farið verður upp hjá Tungufelli að
Gullfossi að austanverðu, inn á línuveg og
gljúfur Stóru-Laxár skoðuð. Komið verður til
baka hjá Hallarmúla og lent niður í Arnesi.

� Sumarhátíð Ferðaklúbbsins 4x4 í júlí

� Landgræðsluferð í Þórsmörk 21.- 23. júlí

Frá Álfaskeiði Birgir Már Georgsson

Keyrt yfir Krossá, Göltur í baksýn BMG



1 8 S E T R I Ð S E T R I Ð  1 9

� Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 áríð 2002
Aðalfundur Ferðakúbbsins 4x4 var haldinn
á Hótel Loftleiðum mánudaginn 6. maí
2002. 
Björn Þorri Viktorsson formaður las skýrslu
stjórnar og sagði starfsárið  hafa verið
óvenju viðburðarríkt. Hann greindi m.a. frá
samstarfssamningi við Ferðafélag Íslands
um vinnu starfsmanns sem léttir mjög störf
stjórnar og er félaginu mikilvægur. 
Sumarhátíð var haldin að Hrafnagili í
Eyjafirði og Fjölskylduhátíð í Setrinu. Á
komandi sumri verður fjölskylduhátíðin
haldin í samvinnu við Ferðafélag Íslands. 
Í október stóð Ferðaklúbburinn fyrir sýningu
í Laugardalshöll; gekk skipulagning og
framkvæmd framúrskarandi vel en gestir
urðu of fáir.
Velheppnuð árshátíð Ferðaklúbbsins var í
október, svo og Landsfundur haldinn í Setri.
Á Landsfund mættu fulltrúar allra nefnda og
deilda, nema Vestfjarðadeildar. Fundargerð
og tillögur starfshópa eru á heimasíðu
klúbbsins.  

Formaður fjallaði um störf hinna ýmsu
nefnda í félaginu og þakkaði þeim
óeigingjarnt starf. Einar Sól í skemmtinefnd
stóð m.a. fyrir Þorrablóti í Setrinu í febrúar
og fyllti þar rými á  mettíma. Einnig taldi
formaður til fleiri uppákomur svo sem
bjórkvöld, myndbandasamkeppni, nýliða-
ferðir og 4ra ferða helgina þar sem á annað
hundrað bíla var á ferðinni.
Í febrúar gerði ferðaklúbburinn sam-
starfssamning við Skeljung um auglýsingar
og afsláttarkjör.
Í apríl var haldinn fundur með tækninefnd
og breytingaraðilum. Skipuð var 5 manna
nefnd til að móta tillögur um reglur varðandi
útfærslu og framkvæmd jeppabreytinga og
öryggi breyttra bíla. Í nefndinni sitja tveir
fulltrúar tækninefndar og þrír frá breyt-
ingaaðilum.
Formaður sagði afkomu félagsins góða á
síðasta starfsári og tekjuafgangur væri af
reglulegri starfsemi félagsins. Þó mætti ekki
mikið út af bregða.
Að lokum tilkynnti formaður að hann léti af
formennsku og þakkaði samstarfið.

Sigþór Karlsson gjaldkeri sagði tekjur nema
u.þ.b. 8,6 milljónum króna og jukust þær á
árinu. Munaði mestu um sýningartekjur en
ennþá eru u.þ.b. 200.000 kr. útistandandi. 
751 félagi  úr Reykjavíkurdeild hafa greitt
félagsgjöld á árinu auk félaga úti á landi.
Tvær deildir skiluðu ekki uppgjöri fyrir
aðalfund.
Gjöld námu u.þ.b. 6.150.000 krónum.
Prentun og póstburðargjöld hækkuðu mikið
á árinu.
Tekjur umfram gjöld voru rúmar 2.515.000
krónur.
Eignir í lok starfsárs voru rúmar 7 milljónir
króna.
Skýrslur stjórnar voru samþykktar
samhljóða eftir nokkrar umræður.

Ásgeir Kristinsson úr ritnefnd sagði Setrið
hafa tekið stakkaskiptum að efni og útliti.
Kostnaður jókst en auglýsingatekjur einnig.
Fremur treglega gengi hins vegar að fá efni
í blaðið frá félagsmönnum.

Jón Snæland úr skálanefnd fór yfir
starfsáætlun næsta árs, m.a. þakmálun,
pallasmíði, stigaviðgerðir og brunastiga.
Skipta þarf um lykla og sílindra í Setrinu og
auka skil á innheimtu skálagjalda. Hann
ræddi hugmyndir að gjaldskrá og nánari
útfærslu hennar. 

Birgir Sigurðsson frá tækninefnd sagði
nefndina m.a. vera að prófa mismunandi
gerðir GPS tækja. Starfið mun aukast
næsta ár.

Halldór Hauksson úr hjálparsveit gerði grein
fyrir þremur útköllum og fjórum ferðum. 

Einar Kjartansson sagði frá vinnuferðum á
vegum umhverfisnefndar. Landgræðsluferð
í Þórsmörk og  stikuferð, en baggaferð var
ekki farin. Umhverfisnefndin stóð fyrir
tveimur nýliðaferðum; með átta bíla í
Grímsvötn og 20 bíla á Langjökul.
Þá fjallaði hann um þjóðgarða og
hálendisvegi.

Kjör í stjórn og fastanefndir
Stjórn og nefndir verða mannaðar næsta
starfsár sem hér segir: 
Formaður: Kjartan Gunnsteinsson.
Meðstjórnendur: Guðmundur Tómasson 1
ár, Jóhann Rúnar Guðbjarnason 2 ár,
Jóhannes Jóhannesson 2 ár, Sindri
Grétarsson 1 ár. Varamenn: Páll H.
Halldórsson 2 ár, Friðrik Halldórsson 1 ár.
Ritnefnd: Birgir Már Georgsson 2 ár,
Sigurður Helgason 1 ár,
Soffía Björgvinsdóttir 2 ár.
Skálanefnd: Gunnlaugur Einarsson 1 ár,
Jón Snæland 1 ár, Karl Sveinsson 1 ár,
Magni Rúnar Þorvaldsson 2 ár, Ólafur
Pétursson 2 ár.
Tækninefnd: Birgir Sigurðsson 2 ár, Björn
Þorri Viktorsson 2 ár, Guðleifur Kristinsson 1
ár, Sigurður Jónsson 1 ár, Örn Jónsson 2 ár.
Hjálparsveit: Ásgeir Ásgeirsson 2 ár, Ásgeir
Böðvarsson 2 ár, Friðrik Halldórsson 2 ár,
Halldór Guðlaugur Hauksson 1 ár,
Sveinlaugur Hannesson 1 ár.
Umhverfisnefnd: Bessi Aðalsteinsson 1 ár,
Einar Kjartansson 2 ár, Magnús
Guðmundsson 2 ár, Ómar Sigurðsson 1 ár,
Skúli H Skúlason 2 ár.
Skoðunarmenn: Albert Sveinsson, Ómar
Sigurðsson.

Önnur mál
Samþykktar voru tillögur um fjárveitingar-
heimildir (sumar endurnýjaðar heimildir, eh,
frá fyrra ári) til eftirtalinna nefnda/verkefna:
Uppbygging VHF kerfis 500.000 kr. (eh);
Umhverfisnefnd 200.000 kr.; Hjálparsveit
350.000 kr.; Skálanefnd 300.000 kr.;
Eyjafjarðardeild 250.000 kr. (eh);
Suðurlandsdeild 300.000 kr. sem framlag til
skála við Sultarfit.

Tillaga frá stjórn um hækkun félagsgjalda í
3.900 krónur var samþykkt með miklum
meirihluta eftir allnokkrar umræður og
breytingartillögur sem voru felldar. Fram
kom m.a. að tekjuaukningin næmi um
240.000 kr. á ári.  Þetta er svipuð upphæð
og í ýmsum öðrum samtökum og munar
félagið miklu, einkum ef kostnaður eykst
óvænt.

Tillaga frá Skálanefnd um hækkun
skálagjalda í 800 kr. til félagsmanna og
1.300 kr. til utanfélagsmanna var samþykkt
með miklum meirihluta.

Allmiklar umræður urðu vegna
fjölmiðlafrétta um akstur nokkurra jeppa á
lokuðu svæði á Suðurnesjum og miklum
landspjöllum vegna þess. 
Eftirfarandi ályktun var borin fram og
samþykkt með þremur mótatkvæðum: 

Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 fordæmir
þann utanvegaakstur sem skýrt var frá í
fréttum í kvöld, 6. maí 2002.
Háttsemi  sem þessi er í fullkominni
andstöðu við stefnu klúbbsins, en hann
hefur barist gegn utanvegaakstri allt frá
stofnun félagsins árið 1983.

Var ályktuninni vísað til nýrrar stjórnar til
þess að koma henni á framfæri.

Næst urðu umræður um VHF
endurvarpskerfi Ferðaklúbbsins og áhuga
LÍV og fleiri aðilja sem vilja fá aðgang að
kerfinu. Hugmynd væri t.d að selja aðgang
að kerfinu. Þrír nýir endurvarpar eru
væntanlegir; einn á Vestfjörðum, annar á
Vaðlaheiði og þriðji á Gagnheiði

Formaður Sýningarnefndar sagði að
heildartekjur sýningar í Laugardalshöll
næmu rúmum 7,7 milljónum kr. Gjöld voru
yfir 3,6 milljónir kr. Auglýsingastofan
Hausverk fékk 30% af miðasölu og fór út
með tapi. Netto hagnaður F4x4 nemur
u.þ.b. 1.865.000 krónum.

Að lokum þakkaði fráfarandi formaður,
Björn Þorri Viktorsson samstarfið og nýr
formaður, Kjartan Gunnsteinsson, þakkaði
góða kosningu og sagðist hlakka til
komandi starfsárs.
Fundi síðan slitið.

Samantekt úr fundargerð Ólafs Ólafssonar.
Sigurður Helgason




