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� Frábært bjórkvöld

Föstudaginn 27. september bauð Gúmmí-
vinnustofan félögum í 4x4 upp á bjór í
húsnæði sínu að Réttarhálsi.
Mæting var mjög góð. Menn og konur
skoðuðu þar af miklum áhuga dekk af
ýmsum stærðum og gerðum.
Við þökkum Gúmmívinnustofunni kærlega
fyrir heimboðið.
Stjórnin 

� Vinnuferðir í Sultarfit

Nú hafa verið farnar 5 vinnuferðir í Sultarfit
og framkvæmdum ekki enn lokið. Forstofan
nýja er fullbúin að utan og komin verönd í
kringum hana. Gler er einnig klárt svo og
opnanleg fög. Eftir er að setja endanlegt
gólfefni og innréttingar. Lokafrágangur  er
eftir í raf-og vatnslögnum og kanna nánar
afköst vatnsbrunnsins. Þá er í skoðun kaup
á olíueldavél af svipaðri gerð og er í Setrinu.
Að lokum þakkar Suðurlandsdeild Olís á
Selfossi rausnarlega gjöf á olíu vegna  nýju
rafstöðvarinnar.
Jón G. Bergsson

� Byggðabrölt 

Árshátíð Suðurlandsdeildar, Byggðabröltið,
verður í Karlakórsheimilinu þann 23. nóv.
n.k. Má búast við að hún verði með
hefðbundnu sniði, þ.e. veglegri (grill)steik,
leikjum og þrautum og hvers kyns bíla- og
mannraunssögum. Spurning hvort takist að
koma á kokkteil í boði einhvers, sem lengi
hefur verið beðið eftir. Byrjað verður að skrá
á Byggðabröltið á næsta félagsfundi. Verðið
hefur ævinlega verið mjög hóflegt og
veitingar verða til sölu á kostnaðarverði.
Jón G. Bergsson

� Nýr starfsmaður F-4x4

Nýr starfsmaður klúbbsins, Sigurður Viktor
Úlfarsson, hefur tekið til starfa. Hann hefur

aðsetur á skrifstofu F.Í. í Mörkinni 6.
Sem fyrr verður hann til viðtals á
mánudögum, miðvikudögum og föstu-
dögum, frá kl. 9:00 til 12:00.
Þess er vænst að klúbbfélagar sem leita til
hans haldi sig við fyrrgreindan tíma.
Stjórnin

� Húsavíkurdeild

Þann 7. nóvember stendur klúbburinn fyrir
námskeiði í rötun með áttavita og korti.
Leiðbeinandi er Magnús Hermannsson.
Námskeiðið verður haldið í húsnæði
Hjálparsveitarinnar í Aðaldal, Iðjugerði 1, kl
20:30. 
Allir eru hvattir til að mæta þvi það er
afskaplega gott að kunna að rata með
áttavita ef  rafmagnstækin “frjósa”.
Þeir sem á annað borð eiga áttavita, pússi
af honum rykið og hafi hann með.
Hallgrímur Óli þ-444

� Setrið – Fréttabréf 4x4

Nú stefnir í verulega hækkun
póstburðargjalda. Því hefur
verið ákveðið að herða eftirlit
með póstlista félagsmanna. 
Frá og með 1. janúar, 2003, mun
Setrið einungis berast þeim
félagsmönnum sem hafa greitt
félagsgjöld fyrir þann tíma.
Stjórnin / Ritnefnd
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Útgefandi:
Ferðaklúbburinn 4x4
Mörkinni 6 · 108 Reykjavík
Sími og Fax 568 4444

Ritnefnd
Birgir Már Georgsson, birgir@prent.is, gsm. 896-1804
Sigurður Helgason, siggih@hi.is, gsm. 891-7674
Soffía Eydís Björgvinsdóttir, isafold@simnet.is,
hs. 553-2362
Netfang ritnefndar: ritnefnd@f4x4.is
Netfang stjórnar: stjorn@f4x4.is
Heimasíða klúbbsins er: www.f4x4.is

Umsjónarmaður félagaskrár er:
Sigurður Viktor Úlfarsson, felagatal@f4x4.is

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

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

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

Fundarefni: Innanfélagsmál.
Umferð um landið, reglur og sjónarmið. Ólafur Sigurgeirsson hrl.
Kynning,  Radíóþjónusta Sigga Harðar
Kaffihlé. Myndband

Suðurnesjadeild: Miðvikudaginn 6. nóvember, í sal Iðnsveinafélagsins, kl:20:30
Fundarefni: Kynning frá Aukaraf og myndasýning.

Vesturlandsdeild: Mánudaginn 11. nóvember, í Jónsbúð, kl. 20:00
Fundarefni: Gunnar H. Kristinsson sölustjóri hjá Landmælingum Íslands kynnir

nýja kortadiskinn.
Myndasýning:  Páll Halldórsson mætir með mynd sína "Fýluferðin" sem fékk 2. verð-

laun í myndbandasamkeppni klúbbsins í vor.

Húnvetningadeild: Föstudaginn 8. nóvember, í Sjálfstæðishúsinu Blönduósi, kl. 20:30
Fundarefni: Skráning og skipulagning ferðar í Setrið 9. nóvember.

Skagafjarðardeild: Þriðjudaginn 5. nóvember, í kaffistofu Mjólkursamlagsins, kl. 20:00
Fundarefni: Fréttir af landsfundi, og rætt verður um aðventuferð.

Eyjafjarðardeild: Þriðjudaginn 5. nóvember, kl. 20:00. Fundarstaður óákveðinn;
vinsamlegast fylgist með tilkynningu um fundarstað á netinu.
Fundarefni: 1. Nóvemberferð 8.-10 nóv. (væntanlega í Hveragilið austan Kverkfjalla )

2. Landsfundur 12. október sl.
3. Fræðsluerindi frá Landsvirkjun m.a. um virkjun í Skjálfandafljóti og
Skatastaðavirkjun.

Húsavíkurdeild: Fimmtudaginn 7. nóvember, í húsnæði hjálparsveitarskáta í Aðaldal, Iðjugerði 1,
kl. 20:30. Athugið breyttan fundarstað.
Fundarefni: Magnús Hermannsson annast kennslu í rötun með áttavita og korti 

(ekkert GPS).
Fimmtudaginn 21. nóvember í Höfða kl. 20:30
Fundarefni: Hreinn Hjartarson frá Orkuveitu Húsavíkur greinir frá fyrirhuguðum 

virkjunarframkvæmdum á leikvelli okkar, Þeistareykjum.
Myndasýning ef tími vinnst til.

Austfjarðadeild: Miðvikudaginn 6. nóvember, í Hótel Valaskjálf Egilsstöðum, kl. 20:00
Fundarefni: Starfið á næstunni.

Suðurlandsdeild: Þriðjudaginn 5. nóvemberber, í húsnæði Björgunarsveitar Árborgar, kl. 20:30
Fundarefni: Starfsmenn frá Aukaraf mæta og kynna VHF-og GPS-tæki og annað 
sem Aukaraf býður upp á. Ingvar Guðmundsson rekstrarstjóri Olís mætir á fundinn og 
kynnir framkvæmdir á  Olísstöðinni og fer yfir viðskiptakjör sem gilda fyrir Suðurlandsdeild.
Rætt verður um  framhald vinnuferða í Sultarfit og  sýndar myndir frá þeim.
Skráð verður þátttaka á Byggðabröltið og sýnd verðlauna-vídeóspólan “Big-block-
ferðin” í lok fundar.

� Innanfélagsmál
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“ ÁRSHÁTÍÐ FERÐAKLÚBBSINS 4x4
verður haldin laugardaginn 2. nóvember
næstkomandi í sal Ferðafélags Íslands í
Mörkinni 6. Húsið opnar kl 19:00 með
fordrykk í boði ARCTIC TRUCKS. 
“ Veislustjóri og kynnir kvöldisins verður
okkar fyrrverandi formaður Björn Þorri
Viktorsson.
“ Örn Árnason kemur...... og skemmtir af
sinni alkunnu snilld. 
“ Þarna verður hið landsfræga happdrætti
Ferðaklúbbsins með veglegum vinningum
að vanda og einnig verða veitt ýmis
verðlaun á milli atriða. 

“ Matseðillinn er þríréttaður og FRÁBÆR
HLJÓMSVEIT LEIKUR FYRIR DANSI
FRAM Á RAUÐA NÓTT. 

Miðasala fer fram á opnu húsi á
fimmtudagskvöldum og hjá Lúter í
verslun ARCTIC TRUCKS.
Miðaverðið er kr 3.500. Þetta verður
einstaklega glæsileg skemmtun og nú er
bara að tryggja sér miða í tíma.
Kveðja
Skemmtinefdin

� Árshátíð Ferðklúbbsins 4x4

� SHELL vildarvinur
Félagar í Ferðaklúbbnum 4x4 verða nú
sjálfkrafa meðlimir í Vildarklúbbi Flugleiða,
framvísi þeir “Shell vildarvinur”

Samkvæmt samningi milli Skeljungs hf. og
F-4x4  skuldbindur Skeljungur sig til þess
að greiða til klúbbsins ákveðinn afslátt af
hverjum lítra sem félagsmenn kaupa af
eldsneyti.
Þetta er háð því að félagsmenn framvísi
Shell vildarkorti við greiðslu eldsneytis á
Shellstöðvum.   

Í júlí sl. fengu félagsmenn sent kort frá
Skeljungi ásamt bréfi þess efnis að þeir
þyrftu að sækja um aðild að Shell

vildarkerfinu ef þeir hefðu áhuga á að vera
sjálfir aðilar að “Shell vildarklúbbnum”.  Nú
hefur komið í ljós að meirihluti félagsmanna
sem nota kortið til að safna fyrir F-4x4 hefur
einnig áhuga á að safna punktum fyrir sig
persónulega í vildarkerfi Flugleiða og Shell.
Það hefur því verið tekin ákvörðun um að
tengja alla aðila 4x4 við vildarkerfi Flugleiða.

Klúbbfélagar þurfa því ekki að sækja um þá
tengingu sérstaklega til að ávinna sér
punkta.  Einnig mun Skeljungur leiðrétta
punktastöðu afturvirkt fyrir alla meðlimi F-
4x4, sem ekki höfðu skráð sig í
Vildarklúbbinn, en hafa verið að nota
Vildarkortið.

� Nýliðaferð
Helgina 29. nóvember til 1. desember mun
klúbburinn standa fyrir nýliðaferð í Setrið. 
Markmið ferðarinnar er að kynna grund-
vallaratriði í jeppaferðamennsku.
Fyrir ferðina verða haldin námskeið; hið
fyrra 13. nóvember hjá Arctic Trucks og hið
síðara 27. nóvember í Mörkinni 6.

Skráð verður í ferðina á félagsfundi
mánudaginn 4. nóvember, og á opnu húsi á
fimmtudagskvöldum í Mörkinni 6.
Umsjónarmenn eru:
Rúnar Sigurjónsson, s: 864-8303
Hlynur Snæland, s: 894-1910
Sindri Grétarsson, s: 861-7080
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Kynningar fastanefnda

Tækninefnd
Sigurður Jónsson fjallaði um markmið og
störf nefndarinnar. Tækninefndin hefur
mætt á fundum hjá Vesturlandsdeild,
Suðurlandsdeild og Suðurnesjadeild og
kynnt þar sitt starf.   Einnig hefur nefndin
staðið fyrir prófunum á GPS tækjum og birt
um það niðurstöður í Setrinu.

Á fundum sem tækninefnd hélt með
Skráningarstofu á árinu kom fram að ekki
eru væntanlegar breytingar á reglum sem
varða breytingar á bílum, að  svo stöddu.  

Tækninefnd hefur staðið að stofnun
samráðsnefndar bílaumboða, tækninefndar
og Skráningarstofu um breytingar á bílum.
Stefnt er að því að nefndin hefji formleg
störf á næstunni.

Umræður urðu um breytingar á bílum og
hvernig best mætti bæta gæði þeirra
aðgerða. Tillaga kom úr sal um að
tækninefnd skrifaði grein í hvert hefti
Seturs.

Fjörug umræða varð um þyngd bíla, viktun
og skráningu þeirra.  Þetta þótti verðugt
verkefni fyrir nefndina að skoða.

Sindri Grétarsson sagði að Árni Jónsson frá
verkfræðistofunni Orion hefði fengið styrk
frá Rannsóknarráði umferðarmála til að
skoða slysatíðni breyttra jeppa.
Meginmarkmið verkefnsisins er að athuga
hvort marktækur munur sé á slysatíðni
breyttra og óbreyttra jeppa.  Fundarmenn
töldu að þetta væri mjög jákvætt og þarft
verkefni.

Skálanefnd
Gunnlaugur Einarsson sagði frá starfi
skálanefndar.  Búið er að skipta um lykla að
Setrinu, skála F4x4, nýr pallur var smíðaður
þar fyrir utan, auk þess sem ýmsum smærri
verkefnum var sinnt. Til stendur að mála
þök og stækka pallinn enn frekar.  

Karl Sveinsson skálanefndarmaður sagði
skil á skálagjöldum fara batnandi og
breytingar á lyklum myndu jafnvel bæta það
enn frekar.  Setrið var í notkun 13-14 helgar
síðasta ár. 

Kjartan Gunnsteinsson bætti því við að sótt
hefði verið um lóð til skálabyggingar við
Landmannalaugar, en þau svör borist að
ekki lægi fyrir skipulag um slíkt.  Nokkrar
umræður urðu um skálamál á hálendinu.

Umhverfisnefnd
Enginn mætti frá umhverfisnefnd en Kjartan
las skýrslu frá nefndinni.  Í skýrslunni kom
meðal annars fram að umhverfisnefnd
skipulagði tvær nýliðaferðir, aðra á
Grímsfjall og hina á Langjökul.  Nefndin
stóð einnig fyrir árlegri landgræðsluferð í
Þórsmörk um Jónsmessuna þar sem sáð
var í Merkurranann.  Stikuferð var farin í
september. Klakksleið var stikuð svo og
Gljúfurleitarleið og slóðinn norður frá
Sultarfitjarskála.  Baggaferð verður farin í
lok október.  Unnið hefur verið að ferlun
slóða sem skilar sér í korti á vegum Máls og
Menningar.  Þar á bæ stendur einnig til að
gefa út hálendiskort á næsta ári, meðal
annars með 100 leiðarlýsingum eftir Jón
Snæland.   Umhverfisnefnd lagði til ferla í
ferðakort af hálendinu sunnan jökla sem
Landsvirkjun vinnur að.

Skemmtinefnd
Enginn mætti frá skemmtinefnd, en næsti
viðburður á hennar vegum er árshátíð í
byrjun nóvember.

Formaðurinn, Kjartan Gunnsteinsson, setti
fund og bauð menn velkomna.
Kjartan var síðan kjörinn fundarstjóri og
Eiríkur Þór Eiríksson fundarritari. 

Umfjöllun formanns og gjaldkera um
málefni klúbbsins
Kjartan tók til máls og ræddi stöðu félagsins
og framtíðarhorfur. 
Hann lagði áherslu á að við F4x4 félagar
þyrftum að halda vöku okkar, sérstaklega
varðandi umhverfismál, ekki þyrfti marga
jeppamenn sem aka utan vegar til að
stimpla alla jeppamenn sem
umhverfissóða.  Einnig þyrftum við að vera
vel á verði gagnvart reglugerðarbreytingum
varðandi búnað breyttra jeppa.

Kjartan greindi síðan frá starfinu síðastliðinn
vetur, meðal annars nýliðaferðum sem
tókust mjög vel, þorrablóti í Setrinu sem var
vel sótt og fjögurra ferða helginni sem
einnig tókst vel. Einnig nefndi hann
myndbandasamkeppnina, árshátíð
félagsins, landgræðsluferð, stikuferðir,
sumarhátíð sem var í umsjá Suðurlands- og
Suðurnesjadeildar, og fjölskylduhátíð í
Setrinu, allt mjög vel sóttir og vel heppnaðir
viðburðir í félagsstarfinu. Einnig sagði hann
heimasíðu klúbbsins njóta mikilla vinsælda.
Eins og sjá má af þessari upptalningu er
félagsstarfið mikið og líflegt.  

Kjartan taldi framtíðarhorfur klúbbsins
nokkuð bjartar, þótt vissulega væru ýmsar
blikur á lofti, meðal annars varðandi
aðgengi jeppamanna að þjóðgörðum,
hugsanlegar reglubreytingar um breytta bíla
og fleira.

Kjartan sagði klúbbinn hafa aðstoðað
Landsvirkjun við gerð korta af miðhálendinu
vegna Norðingaöldulóns.

Jóhann Guðbjarnarson gjaldkeri sagði að
greiðsluseðlar fyrir næsta starfsár kæmu úr

prentun á næstu dögum.  Hann ræddi því
næst um slæleg skil á hlut deilda í árgjaldinu
til félagsins og hugsanlegar leiðir til að bæta
úr því.
Jóhann ræddi einnig um fjáröflunarleiðir.
Meginhluti tekna koma af félagsgjöldum og
því er áríðandi að þau skili sér vel.
Viðbótartekjur væru helst tengdar sýningum
á vegum klúbbsins.
Starfsmaður klúbbsins er hættur störfum og
hefur Ferðafélagið ekki enn ráðið annan í
hans stað, en þau mál munu skýrast á
næstunni.  
Jóhann greindi frá nýju forriti fyrir
félagaskráningu klúbbsins. Spurt var úr sal
hvort gera mætti félagatalið miðlægt á
vefsíðu. Þau mál eru í skoðun. 
Samningur við Shell hefur ekki skilað
félaginu þeim ágóða sem vænst var því að
viðskipti félagsmanna við Shell væru það
lítil að sennilega næðust ekki þau
lágmarksviðskipti sem eru forsenda
styrkveitingar.  Í ljós kom á fundinum að
Shell kort hafa ekki borist félagsmönnum
landsbyggðardeilda, sem gæti hugsanlega
skýrt þessi takmörkuðu viðskipi.  Nokkur
umræða varð um fyrirkomulag þessara
mála og nauðsyn þess að kynna þetta
fyrirkomulag betur fyrir félagsmönnum,
meðal annars á vefsíðu félagsins og í
Setrinu.

� Landsfundur Ferðaklúbbsins 4x4
- haldinn í Setrinu 12. október 2002

Hlustað af athygli Gummi  hæ

Gulli ræðir skálanefndarstörf Gummi  hæ
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Ritnefnd
Sigurður Helgason sagði það hlutverk
ritnefndar að gefa út fréttabréf og miðla
upplýsingum af ýmsu tagi til félagsmanna.
Hann sagði Setrið og heimasíðuna eiga að
vera andlit klúbbsins út á við og virka um
leið sem nokkurs konar málgögn klúbbsins.
Miðlarnir (fréttabréfið og heimasíðan) væru
um sumt ólíkir og mikilvægt að hvor um sig
bætti upp annmarka hins.  

Sigurður sagði að mikil hækkun
póstburðargjalda stofnaði útgáfu Setursins í
hættu.  Fundarmenn voru sammála um að
leita yrði leiða til þess að halda útgáfunni
áfram.

Eftir matarhlé kom að kynningu deilda

Suðurnesjadeild
Heiðar Engilbertsson frá Suðurnesjadeild
sagði starfið í nokkuð hefðbundnum
skorðum. Sumarstarf er þó ekki mikið.
Fundir eru mánaðarlega yfir veturinn og
farið er í nokkrar fastar ferðir, en þáttaka er
misjöfn.

Vesturlandsdeild
Eiríkur Eiríksson sagði starf
Vesturlandsdeildar vera í nokkuð föstum
skorðum, fundir eru mánaðarlega, þá er
jafnan haustferð, dagsferð milli jóla og
nýárs, þorrablót og páskaferð. Síðan er
farið með skjólstæðinga Svæðisskrifstofu
Vesturlands um málefni fatlaðra  í dagsferð
í júní og sumarhátíð er haldin í júlí.  Félagar
eru nú 128 talsins.

Eyjafjarðardeild
Anton Brynjarsson greindi frá starfi
Eyjafjarðardeildar. Fundir eru haldnir
mánaðarlega yfir veturinn auk þess sem
þeir eru með nokkrar fastar ferðir.
Fyrirhuguð er nokkur breyting á
fyrirkomulagi þessara ferða til þess að auka
þátttöku.  Anton sagði frá ferðinni 101
Reykjavík sem heppnaðist frábærlega.  
Nokkur starfsemi er um skálann að
Réttartorfu og þar er stöðugt unnið að því
bæta skálann og umhverfi hans.  Nú í

september sl. var farið í vel heppnaða nítján
bíla ferð að Snæfelli, þaðan á Vatnajökul og
þar ekið víða.
Anton varpaði fram hugmyndum að breyttu
fyrirkomulagi á uppbyggingu félagsins, t.d.
hvort ástæða væri til að landsfundur fengi
meira vægi í félagsstarfinu, og hvort
hugsanlega ætti að stofna landssamtök,
nokkurs konar regnhlífarsamtök sem allar
deildir störfuðu undir. 

Húnvetningadeild
Sighvatur Steindórsson sagði að í
Húnvetningadeild væru fundir haldnir einu
sinni í mánuði yfir vetrartímann en mæting
því miður ekki mjög góð. Deildin er með
Álkuskála í fóstri, en deilur eru við eigendur
um notkun hans. Unnið er að lausn þess
máls.  Góð aðsókn er á bjórkvöld og
þorrablót.  

Suðurlandsdeild
Frá Suðurlandsdeild mætti Jón G.
Bergsson.  Hann sagði frá starfseminni í
sinni deild, meðal annars fundum og föstum
ferðum.  Deildin stóð að sumarhátíð ásamt
Suðurnesjadeild.  Annars hefur sumarstarf
ekki verið mikið en áhugi er á að auka það.
Búið er að fara fjórar vinnuferðir í haust í
skálann við Sultarfit, en deildin vinnur að
stækkun skálans, sem á að ljúka í haust.  

Skagafjarðardeild
Stefán Jónsson flutti skýrslu
Skagafjarðardeildar.  Í deildinni eru um 50
manns.  Aðsókn að fundum er misjöfn.
Stefnt hefur verið að því að gera starfið
fjölskylduvænna, meðal annars átti að fara í
fjölskylduferð í janúar, en þar sem ekki
fannst neinn snjór endaði ferðin í
Skautahöllinni á Akureyri.  Þorrablót var
haldið á Hveravöllum í vetur og var aðsókn
góð.  Starfið snýst talsvert um skálann í
Skiptabakka.

Húsavíkurdeild
Hallgrímur Óli Guðmundsson formaður
Húsavíkurdeildar kynnti starfsemi
deildarinnar.  Félagar eru 39, en þáttaka í
viðburðum heldur minni en verið hefur.  Lítið
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sem ekkert starf er á sumrin.  Nokkur
samvinna er við Eyjafjarðardeild  varðandi
ýmsa viðburði.  Einn félagi í deildinni
Gunnar Baldursson jarðfræðingur kynnti
jarðfræði Öskjusvæðisins á fjölsóttum fundi.
Hallgrímur Óli sagðist tilkynna um fundi
með boðkerfi Landssímans, og gefst það
vel.  Húsavíkurdeild leigir skálann á
Þeistareykjum yfir vetrartímann.

Fjarskiptamál
Eðvald Geirsson mætti frá fjarskiptanefnd
og greindi frá stöðu mála varðandi VHF
kerfið. Hann kynnti meðal annars
samningsform um afnot þriðja aðila af
kerfinu.   Hugmyndin er að slíkir samningar
geti fjármagnað rekstur og uppbyggingu
kerfisins í framtíðinni.  Verið er að gera
tilraunir með tengingu við Tetra á
endurvarpanum á Háskerðingi.  Eðvald
sagði frá nýjum endurvörpum á Strúti og
Gagnheiði, Háskerðingi og Reykjadölum,
og fyrirhuguðum sendi á Vaðlaheiði.
Nokkur umræða varð um VHF-kerfið og
aðgang aðila sem ekki borga félagsgjöld.

Afmælisnefnd
Í tilefni þess að klúbburinn er 20 ára á
næsta ári hefur verið skipuð nefnd til að
skipulegga viðburði á árinu. Jóhannes
Jóhannesson las skilaboð frá
nefndarmönnum sem ekki gátu mætt.  Þar
kom fram “rammaáætlun” að ýmsum
viðburðum á afmælisárinu.  Meðal annars
eru hugmyndir um að fara í dagsferð úr
Reykjavík með um það bil 1000 bíla, og
gera mynd um ferðina.  Fara í helgarferð í
mars með allt að 500 manns í afmælisveislu
í Setrinu; gefa út afmælisrit auk fleiri atriða.

Stefnumörkun til næstu fimm ára -
framtíðarsýn
Fundarmönnum var skipt í vinnuhópa og
hver hópur fjallaði um tiltekin atriði. Þar var
víða komið við um þau mál er varða
félagsstarfið. Meðal annars var fjallað um
samvinnu við önnur félög, fjarskiptamál,
umhverfismál, ferðir á vegum klúbbsins,
heimasíður og útgáfumál, kynningar útávið
um málefni klúbbsins, námskeið og

fræðslu, skála, tæknimál, samstarf deilda,
og að lokum sýn manna á stöðu klúbbsins
að fimm árum liðnum
Hóparnir skiluðu áliti sem mun nýtast stjórn
klúbbsins í þeirri stefnumótunarvinnu sem
framundan er. 
Í stuttu máli er samantekt á sýn manna til
næstu fimm ára svohljóðandi:
F-4x4 félagar vilja sjá klúbbinn virkan og
fjölskylduvænan. Félagar verði ávallt öðrum
til fyrirmyndar í ferðamennsku. Klúbburinn
standi vörð um hagsmuni jeppafólks
varðandi aðgengi að hálendinu og verði
leiðandi í öryggis- og tæknimálum breyttra
jeppa.  Áfram verði unnið að uppbyggingu á
öflugu fjarskiptakerfi sem auki öryggi
ferðalanga á hálendinu. Ekki verði að svo
stöddu stefnt að byggingu fleiri skála,
fremur leitað samstarfs við önnur
félagasamtök og/eða taka skála í fóstur.
Lögð verði meiri áhersla á fræðslumál.
Deildir stefni að því að auka samstarf sín á
milli, meðal annars með blandaðri þáttöku í
ferðum. Starfið byggi áfram sem mest á
sjálfboðavinnu.  

Önnur mál
Eðvald Geirsson hvatti félagsmenn til að
nýta Árbúðir betur.  Jóhann gjaldkeri ræddi
hvort ástæða væri til að auglýsa fundi fyrir
almenning, til að tosa inn fleiri félagsmenn.
Bjarni frá Suðurlandsdeild vildi láta skoða
miðlæga skráningu á félagatali.  Eftir
nokkrar umræður var samþykkt að halda
næsta landsfund í Setrinu.

Samantekt unnin úr fundargerð Eiríks
Eiríkssonar ritara landsfundar
Sigurður Helgason, R-1693

Veislukjötið á nýja grillinu Gummi hæ
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Víða á hálendinu hefur löngum verið lélegt
fjarskiptasamband. 
Eftir að Fjarskiptastöðin í Gufunesi hætti
þjónustu hefur ekki verið á önnur fjarskipti
að treysta fyrir hinn almenna ferðamann þar
sem símasamband er lélegt. 
CB talstöðvar eru mjög skammdrægar og
fáir hlusta þar að staðaldri.

Björgunarsveitir hafa byggt upp öflugt VHF-
endurvarpskerfi um land allt til
björgunarstarfa. Það starf hófst fyrir all
mörgum árum og hefur verið að styrkjast.
Það kerfi er ekki til almennra nota, og því
ákvað Ferðaklúbburinn 4x4 að byggja upp
eigið endurvarpskerfi.

Ferðaklúbburinn 4x4 hefur á skömmum
tíma (fimm árum) sett upp VHF-endurvarpa
á nokkrum stöðum á landinu fyrir sína
félagsmenn. Endurvarpar klúbbsins eru
orðnir samtals átta og eru flest fjölförnustu
hálendissvæðin nú í VHF-sambandi.
Auðvitað verður seint hægt að þekja öll
svæði alveg, en víðast er gott samband.
Helst má búast við því að samband frá
giljum og þröngum dölum geti orðið slitrótt.
Risaskref voru stigin í þessum málum nú í
sumar og haust þegar endurvarpar bættust
við á Háskerðingi, Gagnheiði og Strúti. 
Í gangi er tilraun með endurvarpa á
Náttmálafjalli, skammt frá Húsavík eystri.
Það er samvinnuverkefni F-4x4, SVFL og

Ferðafélags Austurlands. Sá endurvarpi
mun spanna svæðið frá Borgarfirði eystri og
suður til Loðmundarfjarðar. Hugsanlega
verður hann á rás 46 sem er orðin nokkurs
konar öryggisrás ferðamanna á fjöllum.
Snemma á næsta ári verður endurvarpi
settur á Vaðlaheiði, og mun sá þjóna
Eyjafirði og nálægum sveitum. Hann mun

skarast við endurvarpana á
Fjórðungsöldu og á Þrándar-
hlíðarfjalli.
Einnig er stefnt að því að reisa
endurvarpa á Steingríms-
fjarðarheiði.

Ferðaklúbburinn hefur rásir nr.
45 og 47-54 til almennra nota,
og auk þess tvær endurvarps-
rásir, nr. 44 og 46. 
Rás nr. 88 er öfug endurvarpsrás
(sjá skilgreiningu hér á eftir).

Loftskeytastöðvar senda
gjarnan út tilkynningar ef slæmt

veður er í aðsigi. Það er gert á rásum frá nr.
24 til 28 í skipabandinu. Félagar í 4x4 hafa
leyfi til þess að láta setja þessar rásir í sín
fjarskiptatæki.

Rásir Ferðaklúbbsins 4x4
Rás 44 Endurvarpar
Rás 45 Almenn (bein) spjallrás
Rás 46 Endurvarpar
Rás 47 Almenn (bein) spjallrás
Rás 48 Almenn (bein) spjallrás
Rás 49 Almenn (bein) spjallrás
Rás 50 Almenn (bein) spjallrás
Rás 51 Almenn (bein) spjallrás
Rás 52 Almenn (bein) spjallrás
Rás 53 Almenn (bein) spjallrás
Rás 54 Almenn (bein) spjallrás
Rás 88 Öfug endurvarpsrás 
R-24-28 Veður og fleira

Staðsetning og virknisvæði endurvarpanna
sést á meðfylgjandi kortum, og hér á eftir er
ennfremur skráð rás-númer og sendistyrkur
hvers endurvarpa. 

Endurvarpar - Rás 44

Bláfell á Bláfellshálsi (5W): Spannar m.a.
mestan hluta Langjökuls, Kjalar, yfir til
Seturs, Kvíslaveituvegar og sunnanverða
Sprengisandsleið.
Fjórðungsalda á Sprengisandi (25W):
Nær yfir drjúgan hluta norður-mið-
hálendis, og nokkuð inn á Vatnajökul,
m.a. Grímsfjall.
Gagnheiði við Egilsstaði  (25W): Nær vel
um allt hérað, austfirði og vel inn að
Snæfelli; nær einnig blettum norður að
Grímsstöðum á Fjöllum.
Strútur í Borgarfirði  (5W): Nýtist vel á
vesturlandi og norður eftir
Arnarvatnsheiði, víða á Snæfellsnesi og
eitthvað norður á Vestfirði (Drangajökul).

Endurvarpar - Rás 46

Bláfjöll við Reykjavík (25W): Nær yfir
drjúgan hluta suðvesturlands.
Þrándarhlíðarfjall í Skagafirði  (25W):
Nær yfir sæmilega stórt svæði norðan-
lands, þ.e. Skagafjörð, A-Húnavatns-
sýslu, og inn á hálendið að Hveravöllum
og Hofsjökli. Austan Skagafjarðar heyrist
illa í endurvarpanum. 
Vaðalda norðan Kverkfjalla (5W): Nær
yfir drjúgt svæði norðan Vatnajökuls og
inn á sjálfan jökulinn. 
Háskerðingur austan Hrafntinnuskers
(5W): Nær vel um Tindfjalla-, Fjallabaks-
og Emstrusvæðin, og einnig yfir á
Mýrdals- og Eyjafjallajökul.

Fastar VHF-stöðvar með rásum
F-4x4: 
Setrið (25W): Þangað næst frá
austanverðum Langjökli, suðurhluta
Sprengisands og á vesturhluta Vatna-
jökuls. Næst einnig víðar að um
endurvarpana á Bláfelli og Háskerðingi.
Réttartorfuskáli (25W): Vel næst til
stöðvarinnar á hálendi S-Þingeyjarsýslu, og
eins um endurvarpana á Fjórðungsöldu og
Vaðöldu.
Hveravellir (25W): Þangað næst vel um
endurvarpana á Þrándarhlíðarfjalli og
Bláfelli.

Möðrudalur, Grímsstaðir á Fjöllum og
Hvolsvöllur (25W): Hér eru áhugasamir
fjarskiptamenn langtímum saman við
stöðvar sínar og hlusta m.a. á rásir F-4x4.  
Að því er mikið öryggi.

� Fjarskiptamál - VHF kerfið

Unnið við endurvarpa Siggi Harðar

Bláfell 5W rás 44

Fjórðungsalda 25W rás 44

Gagnheiði 25W rás 44
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Með þessum föstu stöðvum, endur-
vörpum og rásum er VHF-kerfi klúbbsins
orðið öflugt samskiptakerfi og afar
mikilvægt til öryggis á fjöllum. Ekki
verður þess langt að bíða að VHF-
stöðvar verði í flestum jeppum sem
notaðir eru í einhverjum mæli til
hálendisferða. 

Orka til endurvörpunar

Orku fá endurvarparnir ýmist frá
dreifikerfi Landsvirkjunar (220V) ellegar
frá sólarrafhlöðum sem fylla stöðugt á
rafgeyma (12V) eftir því sem af þeim
eyðist.  Miðað við hóflegt álag og jafnvel
talsverða notkun dugar sú orka sem er á
geymunum.   

Skýringar á nokkrum hugtökum

Talstöð er hvort tveggja í senn viðtæki
og sendir.  Notandi kveikir á talstöð og
þá er stöðin virk á hlustun á þeirri rás
sem hún er stillt á.  Til þess að tala við
annan sem einnig hefur stöð þá er ýtt á
senditakka og talað, síðan er takkanum
sleppt, og er þá stöðin aftur komin á
hlustun.  Aðeins einn talar í einu og
kallast þetta skiptital.  Til eru
mismunandi gerðir og tegundir stöðva
og flokkast þær eftir þeirri tíðni sem hver
stöð notar. Ekki er hægt að tala úr til
dæmis CB-stöð í VHF-stöð, því þær
senda á mismunandi tíðni og er mikill
munur á byggingu þeirra. Sendistyrkur er
mismikill eftir tegundum stöðva.

Endurvarpi er tæki sem er eins
uppbyggt og talstöð nema að það getur
móttekið og sent samtímis. Endurvarpa
þarf að staðsetja sem hæst, svo sem á
háhýsi eða á fjallstoppi, til þess að hann
geti tekið á móti bylgjum sem víðast að
og endurvarpað því yfir stórt svæði.
Sérstakar rásir eru notaðar fyrir endurvarpa
og eru þær ónothæfar nema að náist í
endurvarpann. Endurvarpi er sem sagt tæki
sem verður að vera á milli tveggja talstöðva
ef tala á saman á endurvarparás.  Til þess
að notandi geti verið viss um að vera í

kallfæri við endurvarpa, þá skal ýta fremur
snöggt á senditakka; ef stöðin móttekur
(suðar og ljós logar) strax á eftir í 2 til 4 sek
þá er ljóst að samband er við
endurvarpann. 
Sem sagt, endurvarpi er talstöð sem sendir
merki eða tal áfram um miklu stærra svæði

en bíl- eða handstöðin nær til.
VHF-skammstöfunin stendur fyrir “very
high frequency”, þ.e. hátíðni (-bylgjur). 

Tíðnisvið rása F4x4 er frá 153-163 Mhz
(hátíðni). Bylgjurnar eru stuttar og stoppa
því við fyrirstöðu, svo sem fjöll. Há tíðni
tryggir hins vegar skírara tal en fæst með
lengri bylgjum.

Sjálfvirkur leitari (scanner) leitar að
sendimerkjum frá annarri VHF-stöð eða
endurvarpa og stoppar við fyrstu rás
sem hann nemur. Heldur síðan áfram leit
þegar merkið dettur út. Virkni leitarans er
mismunandi eftir stöðvum, og því skal
fara eftir leiðarvísum sem fylgja hverri
stöð.

Simplex er svo nefnt þegar tekið er á
móti kalli og svarað á sömu tíðni; t.d.
beint á milli bíla og enginn endurvarpi
notaður.

Duplex kallast það þegar endur-
varparásirnar koma inn (samskipti um
endurvarpa).

Sítónn er notaður til þess að aðgreina
notendur á sömu tíðni, eins og gert er á
sumum rásum F-4x4. Þannig má til dæmis
fá fjórar rásir á sömu tíðni. Sítónn nýtist
notandanum einnig sem truflanasía.

µV (míkróvolt) er mælikvarði á næmni
(sensitivity) í móttöku.

Hvernig stöð skal kaupa ? 

Fastar bílastöðvar eru með 25W sendistyrk
og því orkumeiri en handstöðvar sem
vanalega eru 5W. Þessi munur þarf ekki að
koma að sök ef góð sendilína er í
endurvarpann, en að jafnaði hefur 25 W
stöðin vinninginn. 
Gott er að hafa leitara (scanner), einnig
þurfa að minnsta kosti 20-40 rásir að vera í
stöðinni, og skjáletur að vera greinilegt.
Einnig er æskilegt að eiga kost á tölvu-
tengingu til framtíðarnota ef menn vilja
senda gögn, t.d. GPS-punkta, á milli bíla.

Strútur 5w rás 44

Bláfjöll 25w rás 46

Þrándarhlíðarfjall 25w rás 46

Vaðalda 5W rás 46

Háskerðingur 5W rás 46

Myndirnar sýna dreifingarsvæði hvers
endurvarpa, og eins má sjá svæði sem
VHF-stöðvarnar í Setrinu, Réttartorfuskála
og á Hveravöllum ná yfir.

Útbreiðslan er reiknuð miðað við að
endurvarparnir á Þrándarhlíðarfjalli,
Fjórðungsöldu, Gagnheiði og Bláfjöllum
séu 25W út en endurvarparnir á Bláfelli,
Háskerðingi og Vaðöldu séu 3 W út, 0,8uV
í næmleika 1dB töp í köplum og ca. 3 dB
mögnum í loftneti og á hinum endanum sé
dæmigerð 25W bílstöð með 1,5 dB
loftneti í 3m hæð. 

Rauður litur sýnir staði þar sem búast
má við merkisstyrk yfir 10uV, gult 5 – 10uV,
grænt 2,5 – 5uV, blátt 1,25 – 2,5uV,
fjólublátt 0,6125 – 1,25uV, ljósfjólublátt 0,3
– 0,6125uV.  Rauðu og jafnvel gulu svæðin
ættu að vera nothæf með 2W handstöð
og gúmmíönd.
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Almenn notkun á VHF í
jeppaferðum – Bein spjallrás

Farið er að nota VHF-kerfið í sívaxandi
mæli til tíðra samskipta (spjalls) á milli
bíla, til dæmis í hópferðum. Langdrægni
stöðvanna getur verið mikil í góðri
sjónlínu, eða allt að 200 km.
VHF-stöðvarnar eru því mun þægilegri
en CB-stöðvarnar sem eru miklu
skammdrægari og ekki síst óskírari, við
sömu skilyrði. Í 25W stöðvunum er hægt
að minnka sendistyrk niður í 5W,  sem
tryggir að samtölin berast skammt og
trufla ekki aðra fjær og óskylda hópnum
(ATH: hér eru beinar rásir notaðar, rásir
nr. 45 og 47-54; ekki endurvarpsrásir).

Endurvarpsrás og “öfug”
endurvarpsrás

En svo vill til að hæð/fjall er á milli bíla.
Þá þarf að nota endurvarpsrásir (nr. 44
eða 46). Stöðvarnar senda þá til dæmis á
tíðni A og taka á móti á tíðni B.
Endurvarpinn tekur því á móti kalli á tíðni
A og endurvarpar því samstundis með
tíðni B. 
Segum svo að Siggi sé öðrumegin við
Bláfjöll að senda á tíðni A, þá tekur
Bláfjalla-endurvarpinn sendinguna og
breytir yfir á tíðni B. Hinumegin við
Bláfjöll tekur stöðin hjá Edda við
sendingunni á tíðni B, og heyrir þá Eddi í
Sigga. Þrátt fyrir mismunandi tíðni nota
þeir sömu rás.

Öfug endurvarpsrás (rás nr. 88)  virkar í
raun sem bein rás, eins og til dæmis  rás
nr. 45. 
En til hvers ? - Ef talstöðin er stillt á
endurvarpsrás og endurvarpans  nýtur
ekki við þá ná stöðvarnar ekki saman,
nema viðkomandi talstöð sé með öfuga
endurvarpsrás, auðkennd sem rás nr. 88.
Kallist menn á og talstöðin er stillt á leitara
(sc) þá stoppar hún jafnt á rás nr. 44 sem og
á rás nr. 88. Sú sending fer þá ekki í
gegnum endurvarpann. 

Tökum dæmi: Siggi, Eddi og Sigþór eru
hver á sínum bíl ofaní sama gili þaðan sem
ekki næst til Bláfells-endurvarpans. Siggi
gleymir sér og notar til dæmis
endurvarpsrás nr. 44 (í stað beinnar rásar) til
þess að ná í þá Edda og Sigþór. Þeir heyra,
en endurvarpinn nemur ekki sendinguna og

Setrið 25W

Réttartorfuskáli 25W

Hveravellir 25W
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sendir því ekki áfram á tíðni B. Félagarnir
eru hins vegar ekki með öllu heillum horfnir
því þeir hafa öfuga endurvarpsrás, og því
sjá þeir Sigþór og Eddi að leitarinn í VHF-
stöðvum þeirra stoppar á öfugu rásinni nr.
88. Þeir stilla þá stöðvar sínar á rás 44  og
geta farið að tala saman.  Endurvarpsrásin
44  myndi við þessar aðstæður  senda á
tíðni B og taka á móti á tíðni A.  
Eins og staðan er nú dugar þetta ekki við þá
endurvarpa sem hafa rás nr. 46, en það
verður von bráðar og mun hún kallast rás nr.
86. 

Best er að nota jafnan beinu rásirnar á milli
bíla á skemmri vegalengdum. Eftir notkun
er góð regla að hafa stöðina stillta á Sc
(viðtækið í leitun á öllum rásum). 

Að kalla landshluta á milli                     

Nú þarf Soffía að kalla um lengri veg en einn
endurvarpi dregur; til dæmis að ná
sambandi úr Reykjavík við Begga, sem er
staddur á Vatnajökli. Gengur það ? 
Hugsanlegt er að þau nái saman um
Bláfells-endurvarpann ef Soffía velur sér
góðan stað í Reykjavík og Beggi er vestantil
á jöklinum.  

Það gengur sem sagt ekki að kalla um tvo
eða fleiri endurvarpa (frá t.d. Reykjavík um
Bláfjalla- og Bláfells-endurvarpana austur til

Vatnajökuls), því þeir eru ekki
samtengdir. En svo kann að
verða í framtíðinni. Það yrði gert
með því að "linka saman
endurvarpa". – En ekki nánar
um það hér !

Einnig mætti tengja VHF-
stöðvarnar við símakerfið og
tala þannig hvert á land sem er.
En til þess þyrfti hljóðnema
með takkaborði. Endurvarpinn
yrði einnig að vera tengdur
símakerfinu. Þetta er gerlegt ef
endurvarpinn fengi rafmagn frá
dreifkerfinu og símalína lægi frá
fjarskiptahúsinu þar sem
endurvarpinn væri.  

Framtíðarlausnin er hins vegar að líkindum
fólgin í samtengingu Tetra við VHF-
endurvarpa klúbbsins (sjá frétt um þetta á
vef Sigga Harðar; www.rsh.is). Þetta er ef til
vill mun hagkvæmari lausn heldur en að fara
með línu, því stofn- og afnotagjöld af
leigulínum eru talsvert há.

VHF-stöð er mikilvægt öryggistæki og
menn eiga að hafa stutt og hnitmiðuð
samskipti á endurvarparásum, enda nást
þær sumar tiltölulega víða um landið. Á
þeim rásum eiga hópar  ekki að hafa
samskipti sín í milli (innan hópsins) nema
brýna nauðsyn beri til og þeir séu að kalla
sig saman og færa sig yfir á beinu rásirnar.

Hvernig skal kalla í VHF-stöð ?

Sjálfsagt er að viðhafa kurteisi og gott
máfar í samskiptum á rásunum. Þrýst er á
sendirofann, síðan örstutt hlé (1 sek.) og þá
má byrja að tala.

Í VHF-talstöðvum, eins og Ferðaklúbburinn
4x4 notar, er óþarfi að kalla í hljóðnemann í
þeirri von að ná meiri langdrægni. Það hefur
engin áhrif  (öfugt við AM-mótuðu SSB
stöðvarnar, til dæmis þar sem þær eru
tíðnimótaðar – FM mótun). 

Best er því að tala með eðlilegum styrk til

þess að forðast yfirmótun og að vera
skýrmæltur. Einnig er góð regla að halda
hljóðnemanum örlítið frá munninum þegar
talað er í hann (svo sem þverhandarbreidd).
Munið ávallt að ljúka fyrsta kalli með því að
segja á hvaða rás kallað er. Það veldur
minni óþægindum fyrir þá sem eru með
leitarann (sc) á og sjá hugsanlega ekki
númer rásarinnar sem kallað var á síðast.
Dæmi: R1000 kallar á A2000 á rás 51 ----
yfir.
Stillið stöðina á leitara (sc) að samtali loknu.

VHF-bílaloftnet 

Látið fagmenn stilla loftnetið, því með
vanstilltu loftneti tapast mikill sendistyrkur,

og sjálf stöðin getur skemmst ef ekki er rétt
að farið.

Tíðni rása - af hverju má ekki vita um
tíðni einstakra rása ?

VHF-kerfið byggir á því að nýta einungis
þær rásir/tíðnir sem heimild hefur fengist til
að nota. Þess vegna eru engar fastar
rásir/tíðnir í stöðinni þegar hún er keypt,
heldur eru þær settar í hana ef skriflegri
heimild er framvísað frá umráðamanni
viðkomandi rásar/tíðnar. Þannig geta þau
samtök (einstaklingur) sem hafa fengið
úthlutað tiltekinni rás/tíðni á VHF stjórnað
því hver/hverjir fái heimild til að nýta hana.

Þetta fyrirkomulag getur tæpast valdið
neinum óþægindum, nema þeim sem kjósa
að nýta rásir í heimildarleysi, annað hvort
vegna þess að þeir hafa ekki heimildina frá
umráðamanni rásar/tíðnar eða vegna þess
að þeir eru með talstöð sem ekki er lögleg
hér á landi.

Ferðaklúbburinn 4x4 heldur nákvæma skrá
um þá félagsmenn og utanfélagsmenn (til
dæmis LÍV-félaga, félagsmenn Ferðafélags
Íslands og fleiri) sem hafa fengið aðgang að
rásum klúbbsins. Klúbburinn setur það að
sjálfsögðu sem skilyrði að menn greiði
félagsgjöld eða semji með öðrum hætti um
afnot af klúbbrásunum. Þetta er hið
eðlilegasta mál, enda er búið að eyða
gríðarlegri vinnu og fjármunum í
uppbyggingu þessa ágæta VHF-kerfis, og
ætti að vera óþarfi að hafa fleiri orð um. -

Verið að flytja endurvarpa uppá Háskerðing Siggi Harðar  

Unnið við endurvarpa á Gagnheiði              Siggi Harðar
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Því verða rásir innkallaðar frá þeim sem
hætta að greiða félagsgjöld.

Heimild til þess að nota VHF-kerfin      

Eins og fram hefur komið þá hafa
félagasamtök óskað eftir aðgengi að
endurvörpum F-4x4, og er það vel. Það er
styrkur að því að fleiri noti kerfið, en að
sjálfsögðu gegn sanngjörnu gjaldi, sem
verður nýtt til viðhalds og endurbóta á
kerfinu.

Að lokum 

Um þessar mundir eru endurvarpar á
vegum klúbbsins orðnir samtals átta, von er
á tveimur til þremur í viðbót, og talrásir eru
níu. 
Með kaupum á VHF-stöð fæst hvort tveggja
í senn, öryggistæki og þægilegt
samskiptatæki milli bíla í hópi, sem er með
allt öðrum og betri hætti en þegar CB-
stöðvar eru notaðar; engir skruðningar né
aukahljóð og miklu skýrara tal og margföld
drægni.  CB-stöð er því óþörf, nema menn

vilji halda sambandi við þá sem ekki hafa
enn fengið sér VHF-stöð! 
Það ber að hafa í huga að CB-stöðvarnar
eru  ekki öryggistæki eins og oft hefur
komið fram í fréttum þegar óhöpp verða á
fjöllum.

Skjóta uppbyggingu á VHF-kerfi klúbbsins
má þakka miklu og óeigingjörnu framtaki
þó-nokkurra röskra félaga okkar.

Til hamingju góðir félagar með öflugt og
síbatnandi VHF-kerfi. 

Nú er bara að fjárfesta í VHF-stöð; - og
bráðum koma blessuð jólin! 

Eðvald Geirsson, R-247
Sigurður Helgason, R-1693
(textinn er að nokkru sniðinn að spurningum
og umræðum um VHF-mál sem birtust fyrir
nokkru á Vefspjalli  heimasíðu F-4x4;
ennfremur eru gögn m.a. sótt á  vefinn)

Skeljungur hefur um þessar mundir tvenns
konar diesel olíu, sumar og vetrar olíu. Á
haustin byrjar innflutningur á vetrardiesel
sem kallast 15/24.  Þessa tölur segja okkur
að móðumark olíunnar  er -15 °C og að
stíflumark olíunar er -24 °C.  Það fer svo
eftir útfærslu eldsneytiskerfisins hve
frostþolið er mikið, það getur verið frá -20
°C til -25 °C, og jafnvel meira. 
Það sem skiptir máli í þessu er t.d.
staðsetning hráolíusíu og hvort hún
er upphituð ofl. En til þess að olían
þoli þennan kulda þarf að vera búið
að eyða öllum raka úr eldsneytis
tankinum með rakaeyði. Það er gert
með því að blanda efni sem heitir
“Diesel kondensfjerner” í hlutföllunum 0,2
ltr á móti 50 ltr af eldsneyti. 
Bestur árangur næst ef þetta er gert í yfir
0°C hita og tekur það 2-3 áfyllingar að eyða
rakanum. Í framhaldi af þessu er
nauðsynlegt að nota rakaeyðinn að
staðaldri yfir vetrarmánuðina og einnig er
gott að gera þetta öðru hverju á öðrum
árstímum til að fyrirbyggja rakamyndun. 
Diesel kondensfjerner fæst á öllum Shell
stöðvum.

Einnig er hægt að blanda steinolíu í
dieselinn og er formúlan sú að við hver 10%
af steinolíu eykst frostþolið um 2 °C. Ekki er
mælt með því að hlutfallið fari yfir 40% af
steinolíu. Mælt er með því að blanda
tvígengisolíu út í dieselinn þegar steinolía er
notuð, til að hlífa eldsneytisverkinu.

Blöndunarhlutfall steinolíu og dieselolíu

Bensín hins vegar hefur frostþol allt niður í 
-50 til -60 °C.  En til þess að bensínið haldi
sínu frostþoli þarf, alveg eins og með
dieselinn, að hreinsa allan raka úr tankinum.
Þetta er gert með Ísvara sem fæst einnig á
öllum Shell stöðvum.

Frá Skeljungi,
Sveinn Valtýr Sveinsson

Að undanförnu hefur verið nokkur umræða
um það hvort breyttir jeppar séu hættulegri
í umferðinni en aðrar bifreiðar. Til þess að
kanna hvort svo sé er hafin rannsókn á
slysatíðni jeppa. Rannsóknin er framkvæmd
á vegum ORION ráðgjöf ehf , algerlega
óháð F-4x4, og er verkefnið styrkt af
Rannsóknarráði umferðaröryggismála,
RANNUM.
Reynist þarna vera marktækur munur
verður athugað hvort hann megi skýra út frá
tæknilegum atriðum og/eða notkun
bifreiðanna.
Samtals 3.300 eigendur Isuzu, Nissan og
Toyota jeppa, breyttra og óbreyttra, af
árgerðum 1991 til 2001, hafa fengið

spurningar til að svara og varða þær
notkunarmynstur og ökuhegðun.
Persónugreinanlegum upplýsingum verður
svo eytt að rannsókn lokinni. 
Með þátttöku stuðlum við að aukinni
þekkingu á umferðaröryggi breyttra og
óbreyttra jeppa, - og eigum jafnframt kost á
því að vinna vöruúttekt hjá Arctic Trucks að
upphæð 40, 30 eða 20 þúsund krónur.
Stjórn F-4x4 hvetur viðkomandi ökumenn
eindregið til þess að skila listanum
samviskusamlega útfylltum til réttra aðila. 
Það er trú okkar að það gagnist málstað
vorum vel.
Stjórnin

Til s lu
Fjórar, sex gata krómfelgur; 15x10”

Ein drifloka í Nissan Terrano (upprunaleg-original)
Áhugasamir hafi samband við Svavar í síma 894-4186

� Frostþol eldsneytis

Steinolía í % Tvígengisolía í % Ca frostþol í °C
0
20 0,25 -20 til -27 °C
30 0,25 -22 til -29 °C
40 0,5 -24 til -31 °C
50 0,75 -26 til -33 °C

� Slysatíðni breyttra og óbreyttra jeppa - 
rannsókn




