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FÉLAGSFUNDIR

Reykjavík: Sumarfrí

Suðurnesjadeild: Sumarfrí

Vesturlandsdeild: Sumarfrí

Húnvetningadeild: Sumarfrí

Skagafjarðardeild: Sumarfrí Minnum á sumarhátíðina 19-21 júlí. Sjá nánar á bls.10-11.

Eyjafjarðardeild: Þriðjudaginn 2. júlí, í húsnæði Starfsmannafélags KEA í Sunnuhlíð kl. 20:00
Fundarefni: Sumar- og haustarfið og hópferð á fjölskylduhátíðina.

Húsavíkurdeild: Sumarfrí

Austfjarðadeild: Sumarfrí

Suðurlandsdeild: Sumarfrí

Fréttir af mánudagsfundi Reykjavíkurdeildar
á Hótel Loftleiðum, 3. júní, 2002

� Nýr skáli?

Formaður greindi frá því að klúbburinn hefði
sótt skriflega um heimild til þess að reisa
skála, annað hvort við Landmannahelli eða
við Landmannalaugar. Hann taldi þó litlar
líkur á að leyfi fengist.

� Fjarskiptanefnd

Siggi Harðar og FÍ sem sækir á um
samnýtingu á VHF kerfi F4x4 munu setja
sendi á Laugaveg. Endurvarpi þar myndi að
líkindum þjóna Torfajökulssvæðinu og
Mælifellssandi. Sendar munu einnig koma á
Gagnheiði, Strút og etv. víðar. Einnig er rætt
við LÍV um samnýtingu VHF kerfisins.

� Umhverfisnefnd

Auk stiku- og baggaferða á komandi hausti,
þá hyggst nefndin koma á  samvinnu við
náttúruvernd og vegagerð ríkisins um
ákveðnar vegabætur til að hindra
utanvegaakstur á hálendinu og víðar á
viðkvæmum svæðum.

� Tækninefnd

Mun vinna áfram að mótun reglna er varða
breytingar á jeppum í samvinnu við þar til
bær yfirvöld. Einnig mun áfram unnið að því
að prófa ýmis tæki o.þ.h. og miðla
upplýsingum þar um til félagsmanna.

� Árbúðanefnd

Í nefndina voru kosnir þeir Ásgeir
Kristinsson, Eðvald Geirsson og Sigþór B.
Karlsson.

� Fjarskiptanefnd

Þar hlutu kosningu Eðvald Geirsson, Karl
Sveinsson og Kjartan Gunnsteinsson.

� Vöru- og fyrirtækjakynning

Formverk sérhfir sig í hönnun og smíði
ýmiskonar varnings úr trefjaplasti, m.a.
brettaköntum á ýmsar gerðir jeppa,
plasthúsum og geymsluhólfum utan á bíla.
Sjá nánar um fyrirtækið á heimasíðu þeirra
www.formverk.is 

� Myndbandasamkeppni

Átta myndbönd bárust, og að sögn Sindra
Grétarssonar voru þau öll góð. Þeir heppnu
voru:
Fyrstu verðlaun, fjögur stykki 38” Kevlar
dekk frá Fjallasporti, hlaut Big Block, mynd
Hrafns Ólafssonar.
Önnur verðlaun, spil frá Arctic Trucks að
andvirði 98.000 krónur, hlaut Fýluferð,
mynd Páls Halldórssonar.
Þriðju verðlaun, 30.000 krónur frá
Bílanausti, hlaut Ljótur, mynd Einars
Davíðssonar.

Síðasta dagskráratriði var sýning
verðlaunamyndarinnar Big Block og hlaut
hún verðskuldaða athygli og lof.

� Haustgleði !

Nú strax í byrjun sumars geta menn hlakkað
til haustsins. 
Einar Sól gjörir kunnugt: Bjórkvöld í boði
Gúmmívinnustofunnar verður í september
og hið næsta þar á eftir í nóvember í boði R.
Sigmundsson. 
Nánar auglýst síðar.

� Forsíðumynd

Munið samkeppnina um bestu forsíðumynd
á Setrinu.

Sendið ljósmyndir í JPG-formi til
>bmg@prent.is<
merktar: Setrið-forsíðumynd.

� Fréttir af innanfélagsmálum

Skálagjöld!

Gerum sjálfum okkur gott og
munum að greiða skálagjöldin.
Ferðakveðjur.  

Árbúðir BMG
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Skeljungur hefur hafið markaðssetningu á
nýju vildarkerfi "Shell vildarvinur".  Kerfið er
í samvinnu við Vildarklúbb Flugleiða.
Samkvæmt samkomulagi Skeljungs og
Ferðaklúbbsins mun Skeljungur senda kort
til allra félagsmanna klúbbsins.  Á þann
hátt munum við halda utan um styrk
Skeljungs til ferðaklúbbsins.  Þeir félagar

sem óska eftir vera hluti af vildarkerfinu og
safna punktum þurfa að skrá sig
sérstaklega hjá okkur.  Við munum senda
nánari upplýsingar til meðlima með
kortunum þegar við sendum þau til
félagsmanna.

Margrét Guðmundsdóttir

� Shell vildarvinur

� Ferðir og uppákomur á vegum 
Ferðaklúbbsins 4x4

Að gefnu tilefni skal það ítrekað að allir þeir
sem standa að uppákomum ss. ferðum
eða samkomum í nafni Ferðaklúbbsins 4x4
skulu fá samþykki stjórnar og skila inn
nákvæmri áætlun áður en ferð eða
samkoma er haldin. Síðan skal skila
uppgjöri til stjórnarinnar strax eftir
uppákomu.

Einnig skal skýrt tekið fram, í sambandi við
Sumarhátíð, að framlag frá klúbbnum allt
að kr. 50.000, verður eingöngu veitt ef tap
verður af hátíðinni. Ætlast er til að
Sumarhátíðin standi undir sér fjárhagslega.

Kjartan Gunnsteinsson  formaður

Krapafæri á Kvíslaveituvegi Halldór G. Hauksson
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� Faraldar saga

- Þáttur 3
Enn skyldi stefnt til fjalla, og var stefnan
tekin á Þórsmörk að þessu sinni.  Vorum við
á þrem jeppum til að byrja með.  Hafði ég
tekið ófrjálsri hendi fimm starfsmenn
Byggingafélagsins Jóns og Salvars, því mér
þótti þægilegt að taka vinnufélagana með.
Þá þurfti ekki að vera að hringja út um borg
og bæ og skipuleggja, það var hægt í
kaffitímunum.  Reyndar urðum við að
skipuleggja ferðirnar þannig að lítið bæri á.
Jón Ebbi, bossinn, var nefnilega alltaf að
nöldra yfir því að ég skilaði ekki starfsliðinu
fyrr en vel væri liðið á vikuna, og þegar þeir
loks kæmu þá væru þeir úrvinda úr þreytu.
Þetta sýnir nú  smámunasemina í honum;
jæja aftur að ferðinni í Þórsmörk.  Í
Þórsmörk var trallast eitthvað um og spænt
yfir Krossá nokkrum sinnum og þótti okkur
félögunum lítið fútt í þessu,  var því ákveðið

að halda í Hrafntinnusker. Fyrst var ekið yfir
í Fljótshlíð og stoppuðum þar við eitthvert
félagsheimili til þess að létta á okkur.  Á
tjaldstæðinu var múgur og margmenni.

Fannst mér fólkið kunnuglegt.  Birtist Hildur
frænka skyndilega og tjáði hún mér að það
væri ættarmót í gangi hjá okkur og mér væri
velkomið að gista ef við værum farnir fyrir
sólarupprás. Annað skilyrðið var að hún
fengið að prufa Willisinn.  Jú, það væri nú
allt í lagi að hún fengi að prufa jeppann,
þrátt fyrir að hún sé eldriborgari og í yfirvigt.
Við undirbjuggum aksturinn snarlega og
drógum tjaldvagninn upp að hlið jeppans
þannig að frænka gæti klifrað upp á vagninn
og síðan velt sé yfir í Willisinn. Þetta gekk
ágætlega eftir að við vorum búnir að toga
og ída aðeins í hana.  Trillti nú frænka um
svæðið á jeppanum og sagði að henni liði
eins og þegar hún hefði verið að keppa í
torfærunni á öldinni sem leið.  En þetta með
ættarmótið??????

Dagur 2
Klárarnir gerðir klárir og spólað í átt til fjalla
að nýju.  Komum að afleggjaranum inn á
Syðra fjallabak við Keldur, þar var

jeppakerran skilin eftir með nestinu hans
Faraldar og öllum hlífðarfatnaði.  Héldum
við síðan upp með Rangá og var það
seinfarið og leiðinlegt.  Fórum framhjá
afleggjaranum inn í Hungurfit án þess að
taka eftir honum, og tekst mér það alltaf (PS
vantar upplýsingar um þennan legg inn í
Hungurfit).  Komið var að vegamótunum við
Laufafell og þar ráðið ráðum og ákveðið
hvaða afleggjara skyldi fara. Við ókum
sunnan Laufafells og yfir stóra á.  Þegar yfir
stóru ána var komið fannst mér eitthvað
grunsamlegt við för okkar, fjöllin voru ekki
alveg á réttum stöðum.  Var því ákveðið að
kíkja á kortið, jú viti menn við vorum á rangri
leið og komnir yfir Markarfljót. Það var
skýringin á því hvað áin var djúp og stór.
Var því haldið til baka og farinn réttur slóði
að þessu sinni.  Var stoppað við efra vaðið
á Markarfljóti til þess að tappa af. Rétt á
meðan ég dró út skinnsokkinn þá náði
Faraldur að snara sér yfir Markarfljót á
sokkaleistunum, svona rétt til þess að
kanna vaðið.  Ég gleymdi að vísu að geta
þess að á för okkar frá Keldum hafði ég
tekið eftir því í speglinum að blæjan á
Willisinum flaksaði til og frá og virtist
losaraleg.  Skýringin á því var sú, að þar
sem Faraldur hafði ekkert fyrir stafni ákvað
hann að fara á skitterí og nestið hans hafði
gleymst í kerrunni og hann ekki gefinn fyrir

afhafnaleysi. Faraldur skaut því villt út úr
jeppanum, ekki veit ég á hvað, og skiptir
kannski ekki máli, en síðar í ferðinni tók ég
eftir því að það voru göt á blæjunni.  Spurði
ég Farald hvaða göt þetta gætu verið.
Faraldur varð jafn hissa og ég á
skotgötunum og þótti honum þetta hið
undalegasta mál. Eftir að komið var yfir
Markarfljót, var haldið um Reykjadali og að
Mógilshöfða.  Vorum við í miklu brasi að
komast upp á Pokahrygg, og tók það okkur
3 tíma að komast upp síðust brekkuna.
Þaðan var haldið í Landmannalaugar. Við
urðum svo að koma Faraldi í sjoppu því
hann var orðinn svo svangur, þrátt fyrir að
vera búinn með nestið okkar allra, en þegar
í sjoppuna kom ákvað hann bara að fá sér
bjór og vindil. Verður saga þessi nú ekki
lengri því fleiri þurfa að fá pláss í Setrinu.

PS: Faraldur hefur tekið þá ákvörðun að
koma í næstu vinnuferð í Setrið, og fyrir
aðdáendur hans þá verður hann þar til
viðtals þegar sólpallurinn verður orðinn klár.
Og ef hann verður í góðum gír gæti hann átt
það til að veita eiginhaldar áritun.

Jón Snæland, R-2096

Fyrri þættirnir tveir hafa birst á www.f4x4.is

Að hafa vaðið fyrir neðan sig Jón Snædal

Innaf Reykjadölum Jón Snædal
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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

� Sumarhátíðin 19-21 júlí

Eins og fram hefur komið verður hátíðin á
Álfaskeiði, hjá bænum Syðra-Langholti í
Hrunamannahreppi. Þaðan er nokkurra
mínútna akstur í sundlaugina á Flúðum.
Ekið er upp Skeiðaveg, fram hjá
afleggjaranum í Árnes, ekið yfir Stóru-Laxá
og þá beygt til vinstri í átt að Syðra-
Langholti. Um 1-1,5 tíma tekur að aka
þetta frá Reykjavík. GPS-punktur er
N64°04,667 - W020°26,032.

Risatjald:

Dagskrá verður með hefðbundnu sniði í
öllum aðalatriðum. En þó verður til staðar
150 ferm. samkomutjald, þar sem
kvöldvakan fer fram. Því verður spurning
um veður léttvæg, þegar samkomutjaldið
er til staðar. 

Dagskráin verður þannig:

15,00 Mæting á föstudag fram eftir 
kvöldi. Afhending happdrættismiða og
félagsskírteini skoðuð.

10,00 Laugardagsmorgunn; bíltúr, ekið
inn Tungufellsdal, Gullfoss að austanverðu
skoðaður og  Laxárgljúfrin.  Ekið línuveg og
komið niður hjá Hallarmúla og
Skáldabúðum.

17,00 Leikir, þrautir, sund,  börnunum
boðið á hestbak.

19,00 Matarhlé, sameiginlegt grill og
matur í risatjaldinu. Hver kemur með sinn
mat til að grilla og útihúsgögn.

21,00 Kvöldvaka í risatjaldinu. Ávarp
formanns, brandarakeppni barnanna,
dregið í aðgöngumiðahappdrætti,
gítarsöngrallið og opnað fyrir hvers kyns
ýkju- og skröksögur.

24,00 Varðeldur og lok formlegrar
dagskrár. Kráarstemmning í tjaldinu að
loknum varðeldi.

Gítarrallið:

Til taks verða um 20 lög sem valin verða og
hægt verður að fá með hljómum merktum
inn á. Að sjálfsögðu verða einnig útbúnir
söngtextar með sömu lögum. Óskað er eftir
að sem flestir dusti rykið af gítarnum sínum

og fari að æfa sig. Takmarkið er að fá a.m.k.
10 gítarleikara til að spila undir sönginn.
Þeir sem áhuga hafa á sönglögunum
hljómsettum hafi samband við Martein í
síma 861-0052 eða mjensen@isholf.is eða
Jón G Bergsson í síma 892-4559 eða
kjarna@centrum.is.  Söngtextarnir verða
afhentir við innganginn. Þeir sem vildu
ávarpa samkomuna, hafi samband við
sömu aðila. Deildir sem eiga sérstök
uppáhaldslög, gjarnan með heima-
smíðuðum textum eru beðnar að koma
þeim á framfæri við sömu aðila.

Hestaferðir.

Ef áhugi er, verður boðið upp á um
klukkustundarreiðtúr. Kostnaður pr. mann er
um kr. 2,000. Þeir hópar sem vildu taka sig
saman og fara í reiðtúr er bent á að hafa
samband við  Sigmund í síma 486-6774 eða
894-8974. Nóg af hestum er í boði, úthvíldir
eftir ferð á Landsmótið helgina áður.

Suðurlands- og Suðurnesjadeild

Flúðir
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Árnes
Brautarholt

Álfaskeið
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Húsavíkurdeild 4x4 skildi jeppana eftir
heima og brugðu sér í rútuferð
föstudagskvöldið 10. maí síðastliðið(inn).
Farið var frá félagsheimili klúbbsins á Höfða
áleiðs í Reykjadal í veitingahúsið Laugasel
þar í sveit. 

Í þá gömlu góðu daga er við Þingeyingar
áttum enn kaupfélag, var rekið útibú við
þjóðveg 1 á móts við framhaldsskólann á
Laugum (eða kvennaskólann sem rosknari
félagar klúbbsins tala enn um með blik í
auga).  Nú á þessum síðustu og verstu
tímum þegar kaupfélagið og grautarskólinn
eru ekki til nema í minningunni, hefur gamall
félagi okkar í jeppasportinu, Sighvatur
Árnason ásamt fleirum, opnað veitingastað
í kaupfélagsútibúinu fyrrverandi sem hann
kallar Laugasel. Eftir ágæta leiðsögn
Svafars Gestssonar með stórum sögum og
söng um Aðaldal og Reykjadal beið okkar

glæsileg hlaðborð hjá Sighvati vert. 

Eftir borðhaldið var setið fram eftir kvöldi,
sagðar jeppasögur og skriðið undir eina
fjórhjólabílinn innan seilingar, sem var
forláta International Scout í eigu
veitingamannsins. Bifreið sú státar meðal

annars af útiljósi, sem eigandinn var
óþreytandi að benda á og taldi hið mesta
þing. Að öðru leyti var trukkurinn til sölu fyrir
ca.150 þús (ef  minnið bregst mér ekki) eða
í skiptum fyrir eldhúsáhöld eða önnur
amboð nothæf til sveita. Þegar komið var
að brottför þurfti að draga Ómar Egilsson
(öðru nafni foringjann) á löppunum undan
bílnum sem hann hafði tekið miklu ástfóstri
við.
Þessi fríði flokkur var svo kominn til
Húsavíkur um miðnætti. 

Baldur Þ-437

� Ferð í Laugasel
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� Aukatankar
Aukatankar þjóna þeim augljósa tilgangi að
auka magn eldsneytis sem hægt er að flytja
með sér. Þeir eru einnig til þæginda og
öryggis.
Oft breytist færi, veður og ferðatilhögun
með litlum fyrirvara svo meira eldsneyti þarf
en gert var ráð fyrir í upphafi ferðar. 
Að sjálfsögðu er hægt að komast af á annan
hátt en að setja aukatank undir bílinn, t.d.
með því að hafa brúsa meðferðis eða vera
búinn að fara áður með eldsneyti og skilja
eftir á ætlaðri leið.
Sennilega hafa flestir jeppamenn þegar
reynt þetta með brúsana og þekkja
umstangið í sambandi við þá.
Gallar við brúsana eru umfangið inni í bíl,
sterkur fnykur og lekavandamál. Einnig
færist þyngdardreifing í bílnum ofar, sem er
óheppilegt.
Brúsana þarf að binda vel svo þeir hreyfist
ekki úr stað og slasi ferðalanga, né heldur
skemmi þeir bílinnréttingu.
Nokkrir hafa smíðað festingar utan á bílinn
og er það sennilega besti staðurinn fyrir þá.
Þó er sá hængur á að í festum og krapasulli
kunna þeir að verða fyrir.
Fyrr eða síðar kemur að því að hella þarf
eldsneyti á aðaltankinn og þá byrjar
gamanið þegar lekur á hendurnar eða þegar
snarvitlaust veður er úti og snjór og
óhreinindi komast með ofan í tankinn. 
Nei ekki brúsa takk!
Það er ótvíræður  kostur að vera með
aukatank í bílnum til þess að losna við allt
þetta umstang.
Aukatankar eru smíðaðir ýmist úr áli, stáli
eða plasti. Flestir eru á því að álið henti
hvað best og er það líka vinsælast hér á
landi.
Skýringar á efnisvali eru þær helstar að álið
er léttara en stál og tærist minna. Það er
sterkara en plast, og þar eð plasttankar eru
ekki sjálfberandi þarf að festa þá með
baulum undir bílinn.
Grindur í jeppum svigna í torfæruakstri og
því er ráðlegt að setja gúmmí eða
“urethan”púða (gírkassa- eða pústpúða)
undir tankfestingarnar til þess að minnka

þar álagið svo að þær springi síður.
Eldsneytisdælu þarf að hafa á milli tanka,
sérstaklega ef um dieselbíl er að ræða, því
dieselolían verður mjög seigfljótandi í
kuldum. Eldsneytisdælur eru margar og
misjafnar og ber að vanda valið. Þær
dýrustu eru ekki endilega bestar. Á
bensínbíl er ekki nauðsynlegt að vera með
dælu. Þá er slanga á milli tankanna neðst í
botninum og má botninn á aukatanknum
ekki vera neðar en í aðaltanknum. Sírennsli
verður með þessum hætti á milli tankanna
og nýtist þá bensínmælirinn sem fyrir er í
bílnum til þess að fylgjast með
eldsneytismagni. Gott er að hafa krana á
lögninni á milli tankanna svo hægt sé að
skrúfa fyrir ef nauðsyn krefur, t.d. ef þarf að
taka tankana úr og eins svo að ekki tæmist
úr aðaltankinum yfir í aukatankinn í miklum
hliðarhalla. Nú skrifar undirritaður af reynslu
því eitt sinn lenti ég utan vegar og hékk í
vegkantinum með frekar lítið eldsneyti á
tönkunum. Það litla sem eftir var í aðaltanki
rann í aukatankinn og bíllinn drap á sér og
ekkert hægt að gera nema að fá hjálp og
láta draga sig á jafnsléttu.  Þarna hefði krani
eða einstreymisventill komið sér vel.
Gott er að hafa skilrúm í tönkunum bæði til
styrktar og til þess að eldsneytið kastist
ekki til og vaggi bílnum.
Staðsetning tankanna er misjöfn eftir
bíltegundum og þarf stundum að færa
pústið og hliðra því til svo að allt komist
þokkalega fyrir. Betra er að hafa tankinn
fyrir framan afturhjól til þess að halda réttri
þyngdardreyfingu og jafnvægi í bílnum og til
þess að skerða ekki drifgetuna. “Rass”-
tankar gera bílana afturþunga og flækjast
þeir auk þess oft fyrir í torfærum og einnig
ef komast þarf undir bílinn til að moka eða
eitthvað að sýsla.
En sumir bílar eru með tankinn þannig
settan frá verksmiðjunni svo að við því er
lítið að gera.
Áfyllingarstút fyrir aukatank er hægt að hafa
sér, en oftast er farið inn á upphaflega
áfyllingastútinn og er þá fyllt á báða tanka
gegnum sama opið.

Að lokum mæli ég með því að menn noti
viðeigandi ísvara á bílinn hjá sér, annað
slagið allan ársins hring. Það eyðir raka og
hreinsar auk þess óhreinindi úr tönkunum.
Ég vona að þeir sem eru að spá í þessa hluti
séu einhverju fróðari.
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Efsti stúturinn, minni, er öndun hinn er
áfylling og síðan er rör, fyrir eldsneytisdælu,
sem liggur niður á botn í tanknum.
Að neðan er botntappi.




