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Meðal efnis:
- Skoðanaskipti
- Haust og nýliðaferðir
- Undirbúningur vetrarferða
- Tæknihornið, meira fjör
- Vetrardagskrá

Varðeldur: nýliðaferð í Jökulheima BÞV

Óskum öllum félögum
gleðilegs nýs árs

með von um farsælt
ferðaár



� Bjórkvöld – Bílanaust: þakkir

Meiriháttar bjórkvöld

Bjórkvöldið sem Bílanaust hélt fyrir okkur
félaga í 4x4 föstudagskvöldið 6.des tókst
mjög vel og var mjög vel heppnað í alla
staði. Mæting fór langt fram úr okkar allra
björtustu vonum og salan sem þeir
Bílanaustsmenn náðu var mjög góð. Voru
þeir félagar Piero og Bjarni í skýjunum í
morgun. Við í skemmtinefnd viljum þakka
Bílanaustsmönnum kærlega fyrir gott boð
og góð tilboð og einnig félögum 4x4 fyrir
góða mætingu. Megi mæting vera svona á
fleiri viðburði klúbbsins. Áætlað er að allt að
400 manns hafi mætt

Með kveðju
Skemmtinefnd

� Guðjón Egilsson, Selfossi 
fimmtugur.

Þann 18. desember s.l. varð Gaui 50tugur
og hélt af því tilefni veglega veislu með
tilheyrandi ræðuhöldum og kórsöng. Söng
bæði Karlakór Selfoss og Kirkjukór Selfoss
honum til dýrðar. Suðurlandsdeild færði
honum skopteikningu að gjöf, þar sem hann
er teiknaður ásamt 6 hjóla Willisnum auk
Toyotu-bíla á svarta kafi. Þá var frúnni fært
mikið “Survive-kit” ef illa skyldi ganga að
koma kallinum á sextugs aldrinum í gang.
Samanstóð það af kaðli, startköplum og alls
kyns fleiri nauðsynlegum hlutum og fylgdu
ítarlegar skýringar um notkunareiginleika. 
Suðurlandsdeild

� Skálanefnd

Hægt er að kaupa eða leigja lykla að Setrinu
hjá Karli Sveinssyni.
Lyklarnir kosta 5000 kr. Karl Sveinsson
tekur einnig við Skálapöntunum.
Einnig viljum við benda þeim á, sem hafa
lykla að skálanum, vinsamlegast lánið ekki
lyklana til utanfélagsmanna,  nema með
samþykki skálanefndar. 

Skálanefndin hefur leigt Setrið til hópa,
stundum  allan skálann. Óskemmtilegt er
fyrir þá hóp-leigjendur að koma að
skálanum hálf-fullum af fólki sem ekki hefur
látið vita af ferðum sínum þangað. 
Munið svo skálagjöldin, 1300 kr fyrir
utanfélagsmenn, en 800 fyrir félagsmenn
í 4x4.

Reikningur 0319-26-001259
Búnaðarbankinn í Mjódd. Kt 701089-1549. 
Uppl í síma 8967511-8540057 Karl.

� Þorrablót í Setri

Þorrablót verður haldið í Setrinu
laugardagana 1. febrúar og 8. febrúar n.k.
Skráning fer fram og upplýsingar tiltækar á
opnum fundum í Mörkinni 6, á
fimmtudagskvöldum, og einnig hjá
skemmtinefndarmönnum,
Lúther Gestssyni, s: 822-1701; Sigurði
Jónssyni, s: 896-2924 og Þorgilsi
Ingvarssyni, s: 892-6292.
Skemmtinefndin

� Frá forsvarsmönnum skálanna á 
Hveravöllum

Við ákvörðun gistigjalda í skálunum á
Hveravöllum var tekið mið af verðskrá
Ferðafélags Íslands. Á þá upphæð var bætt
14% virðisaukaskatti, sem ekki er þegar
gist er hjá FÍ.
Félagsmönnum F-4x4 er nú boðin gistinótt
á Hveravöllum fyrir 1.228 kr að viðbættum
14% vsk, sem eru samtals 1.400 kr.
Í haust og vetur hefur tveimur salernum
verið bætt við aðstöðuna og þar settur ofn
og handlaugar með heitu og köldu vatni
sem hægt er að nota yfir veturinn.
Einnig eru komnir varmaskiptar í báðum
húsum með heitu, rennandi vatni. 

Með von um gott samstarf á komandi árum,
bjóðum við alla 4x4 félaga
velkomna til Hveravalla.

Kær kveðja Björn Þór Kristjánsson.
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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:
Jóhann Rúnar Guðbjarnason, felagatal@f4x4.is

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

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

FÉLAGSFUNDIR
Reykjavík: Þriðjudaginn 7. janúar, á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00

Fundarefni: 1. Innanfélagsmál; m.a. myndbandasamkeppni og þorrablót.
2. Skafrenningur og snjósöfnun. Skúli Þórðarson, sérfræðingur í 
snjóverkfræði og vegagerð hjá Orion Ráðgjöf. Fjallað verður um eðli 
skafrennings og snjósöfnunar og stiklað lauslega á eðlisfræðilegum 
þáttum.  Einnig verða tekin dæmi um snjósöfnun í landslagi, 
kringum byggingar og ökutæki.
3. NMT og Irridíum. Kynning frá Símanum þar sem fjallað verður um 
framtíð NMT farsímakerfisins og Irridíum gerfihnattakerfið.
4. Kaffihlé.
5. Myndband:  Árbúðir 2002,  höfundur: Sigurjón Andrésson.
6. Önnur mál

Suðurnesjadeild: Miðvikudaginn 8. janúar, í sal Iðnsveinafélagsins, kl:20:30
Fundarefni: Garðar Sigurðsson með myndir og sögur.

Vesturlandsdeild: Mánudaginn 13. janúar, Verkstæðisfundur á Bílaverkstæðinu Ásnum, kl. 20:00
Fundarefni: Skráning á þorrablótið. 

Húnvetningadeild: Fimmtudaginn 9. janúar, í Sjálfstæðishúsinu Blönduósi, kl. 20:30
Fundarefni: Umræður um þorrablót. Ýmis önnur mál.

Skagafjarðardeild: Þriðjudaginn  7. janúar, í kaffistofu Mjólkursamlagsins, Sauðárkróki, kl. 20:00
Fundarefni: Rúnar formaður skemmtinefndar kynnir hugmyndir um fjölskyldudag í 

janúar.

Eyjafjarðardeild: Þriðjudaginn 7. janúar, í húsnæði Björgunarsveitarinnar Súlna við 
Hjalteyrargötu 12, kl. 20:00.
Fundarefni: 1. Þrettándagleðin í Réttartorfu 11. janúar.

2. Gestur fundarins verður Ragnar Stefánsson jarðskjálftafræðingur.

Húsavíkurdeild: Fimmtudaginn 9. janúar, í Höfða, kl. 20:30. 
Fundarefni: Tímaákvörðun og staðsetning þorrablóts.
Fimmtudaginn 23. janúar, í Höfða kl. 20:30
Fundarefni: Eitthvað bráðskemmtilegt !

Austurlandsdeild: Miðvikudaginn 15. janúar, í Austrasalnum á Egilsstöðum, kl. 20:00 
Fundarefni: Þorrablót og fl. Athugið breyttan fundartíma og fundarstað.

Suðurlandsdeild: Þriðjudaginn 7. janúar, í húsnæði Björgunarsveitar Árborgar, kl. 20:30
Fundarefni: Á fundinn koma aðilar frá sölu-og tjónadeild Tryggingamiðstöðvarinnar 

og kynna fyrir okkur allar hliðar jeppatrygginga, þ.á.m. 
utanvegakaskótryggingu. Einnig svara þeir fyrirspurnum. Þá verða 
ræddar frekari framkæmdir við Sultarfit og félagsmálin fram undan.

� Innanfélagsmál
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Tillaga samþykkt á félagsfundi
Suðurlandsdeildar þann 3. desember s.l.

Eftirfarandi tillaga frá Leifi Leifssyni var
einróma samþykkt á félagsfundi
Suðurlandsdeildar þann 3. desember:

Fræðsluferð 4X4
Í riti 7.tbl. 14. árg. skrifaði Einar Kjartansson
grein ”Fræðsluferð 4X4 og Land-
græðslunnar”  sem fjallaði um ferð sem
umhverfisnefnd Ferðaklúbbsins 4x4 ásamt
Landgræðslunni fóru í um Landssveit og
Fjallabak. Suðurlandsdeild 4x4 hefur ekkert
út á greinina að setja og höfðum við
félagarnir gaman af lestri hennar þangað til
að kom að spjalli einhverra manna um
Rammaáætlun, nýtingu vatnsafls og
jarðhita, þá fannst okkur komið nóg. 

Við höfum fylgst mikið með umræðum
um virkjanamál og höfum saknað þess hvað
Landsvirkjun hefur lítið borið hönd fyrir
höfuð sér í árásum  “umhverfisvina” sem eru
þó æ fleiri að verða búnir að mála sig svo út
í horn í þeirra öfgafullu umræðu sem þeir
hafa viðhaft, örugglega oft gegn betri
vitund. Þeirra samtök eru mörg að líða undir
lok, nema þau sem eru styrkt af einhverju af
þeim erlendu nátturuverndarsamtökum
sem hafa því miður oft úr of miklum
peningum að spila. Hve margir færu norður
yfir Tungnaá, Kvíslaveituveg, Hágöngulón,
alla línuvegina  á svæði sem Landsvirkjun
hefur opnað fyrir almennum ferðamönnum á
vetri og sumri, vegna virkjana sem hún hefur
gert samkvæt lögum þar um.

Hafa ekki mörg okkar séð svæðin ofan
við Blönduvirkjun, vegina, gróðurinn langt
inná heiðar sem Landsvirkjun hefur grætt
upp. Hafa menn ekki komið í Búrfell í
Þjórsárdal eða Hrauneyjar að maður tali ekki
um Kárahnjúkasvæðið og þau lönd og
svæði sem þar opnast sem enginn, ekki einu
sinni umhverfisvinir hafa komist á. Ekki
verður það heldur verra þegar við
jeppamenn getum farið yfir Norðlingaöldu
frá Kvíslarveituvegi og beint inn í Sultarfit

eða Setur bæði að vetri og sumri,
Hvenær ætla öfgafullir “umhverfisvinir”

að fara að sjá það góða, sem hefur fylgt
þeim framkvæmdum sem hefur meðal
annars gert það að verkum að við lifum eins
vel í þessu landi  og raun ber vitni . Sýnir
það vel hve margir einstaklingar hafa efni á
að kaupa sér jeppa og ferðast um landið
eftir þessum vegum og sjá ný svæði sem
annars örfáir “umhverfisvinir” gætu farið um
labbandi á kostnað ríkisins í rannsóknar-
ferðum sem enginn annar mætti sjá eða vita
af, vegna þess að þá myndu þeir eyðileggja
allt. 

Okkur í Suðurlandsdeild finnst að 4x4
ættu að forðast að láta  öfgafulla menn
komast í svona nefndir og ráð þar sem  þeir
geta farið að tala út um víðan völl um hluti
sem  eru ekki samþykktir af hinum almennu
félögum sem er í þessum málum oftar en
ekki “Hinn þögli meirihluti.”

Fögnum frekar fleiri slóðum um áður
órannsökuð svæði jeppamannna og fleiri
brúa á ófærum, eða hættulegum vöðum .
Látum klúbb jeppamanna verða leið okkar
allra til að ferðast meira um hálendið án
skemmda, en ekki enn eitt öfgafullt tækifæri
einkaskoðara náttúru eða “umhverfisvina”
eins og margir þeirra tala um og þykjast einir
vera.
Samþykkt á fundi 4x4 á Selfossi 3.des
2002.

Í umræðunni um tillöguna kom jafnframt
fram, að Suðurlandsdeild óskar eftir því að
ritstjórar taki slíkan launáróður út úr
aðsendum greinum. Ljóst er af umræðu á
síðasta landsfundi að  klúbburinn sem slíkur
gæti aldrei tekið afstöðu með eða á móti
virkjunarmálum og eru félagar í Suður-
landsdeild sáttir við það. Því gæti það
valdið misskilningi ef það er verið að lauma
áróðri með eða á móti virkjunum  inn í
aðsendar greinar í “Setrinu”.

Suðurlandsdeild F-4x4

� Suðurlandsdeild „Fögnum fleiri slóðum“
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Laugardaginn 19. október var
austurlandsdeild 4x4 búin að blása til
haustferðar klúbbsins, sem einnig átti að
nýta sem nýliðaferð. Ferðin hófst frá hinni
marg-rómuðu Olís sjoppu héraðsbúa í
Fellabæ og fóru fjallagarparnir að tínast
þangað uppúr hálf tíu. 
Veðrið var ekki eins og best væri á kosið,
það gekk á með éljum og frekar dimmt að
sjá til fjalla. Þegar til kom mættu þar níu
manns á fimm bílum. Síðar var von á
þremur bílum í viðbót sem þá stundina voru
ýmist fastir í skafli á leið frá Akureyri, eða
eigendur heima að skipta um hjólalegur og
fleira smálegt. 

Uppúr klukkan tíu hélt hópurinn af stað með
“Hrollinn” fremstan í flokki.  Seinna fréttist
að afgreiðslumaðurinn í sjoppunni hafði
krossað sig, farið með stutta bæn, og beðið
Guð að gæta vesalings nýliðanna, sem
vissu auðsjáanlega ekki útí hvað þeir voru
að leggja. Enginn sleppur óskaddaður úr
ferð þar sem ferðafélagarnir eru að stórum
hluta úr hinu alræmda Groddagengi, en það
er önnur saga.

Þessi fríði flokkur geystist upp Jökuldalinn,
eftir þjóðvegi eitt, undir góðri leiðsögn
landpóstsins í hópnum.  Næst var beygt
uppá Efridal sem leiddi okkur uppí Brú. Þar
fórum við yfir Jökulsá á Brú yfir í
Hrafnkelsdal og inn að Vaðbrekku en þar
liggur slóðin upp fjallið. 
Allt í einu gjörbreyttist umhverfið, langþráðir
snjóskaflar birtust, skyggni varð lítið og
menn þurftu að dusta rykið af loftmælunum
sínum. Leiðangursstjórinn vísaði okkur svo
leið suður slóðann á milli Glúmsstaðadals
og Búrfells, krækti innfyrir Sandfell og hélt
þaðan niður í svokallaðar Lindur, sem er
fínasti baðstaður og allir ættu að prófa sem
eiga leið þarna um. 

Ákveðið var að stoppa þar til þess að borða
hádegismat og fór fólk að líta eftir nestinu.
En greinilega voru ekki allir svangir því

skyndilega sást einn frekar léttklæddur
hlaupa um móana og skella sér í laugina.
Reyndist þetta vera forfallinn fjallabaðafíkill
sem þufti að þvo betur af sér gírolíulyktina
eftir viðgerðir næturinnar. Baðið tók þó
snöggt af og fljótlega var haldið af stað á
ný. 

Við ókum sem leið lá yfir á Vesturöræfi en
þar urðu á vegi okkar botnlausir forarpyttir,
eftir stórrigningar undanfarinnar viku,  og
einn bíll af öðrum sökk þar í með
skelfilegum afleiðingum. Eftir mikið bras,
marga pelastikk-hnúta og skóflustungur
þurfti foringinn að taka uppá því að
misbjóða vesalings Hrollinum og braut við
það framöxul. Þetta reyndist ekki vandamál,
nýr/gamall öxull var dreginn undan sæti í
næsta bíl og hann lánaður í forystubílinn.
Málið leystist fljótt og vel, enda bara gaman
að gera við. 

Flokkurinn silaðist, með nokkrum festum
þó, í rétta átt og með viðkomu í Sauðárkofa
nálgaðist Snæfellsskáli stöðugt.  Aðeins var
um kílómetri eftir í Snæfellsskála þegar við
tókum uppá því að villast útaf slóð og tók
talsverðan tíma og spilvír til þess að komast
síðasta spottann í skálann. Í Snæfellsskála
biðu tveir félaga okkar, sem höfðu lagt af
stað síðar um daginn neðan af Héraði, og
voru búnir að kynda þar skálann. Þeir voru
farnir að ókyrrast enda maturinn í okkar
hópi. 

Nú var kveikt í kolum og grilluð dýrindis
máltíð í boði klúbbsins. Sumir bíleigendur
þuftu að vísu að dytta að ýmsu smálegu
eftir daginn og fyrir kvöldmat var drifið í að
skipta um afturnaf, hráolíusíu og startari
gerður upp. Eftir matinn hófst svo gítarspil
og söngur sem hætti þó jafn snögglega
þegar þeir sem þreyttir voru fóru að tínast í
háttinn. 
Um morguninn stauluðust menn svo einn af
öðrum á fætur og sameinuðust flestir í því
að ganga frá og þrífa svo hægt væri að

halda heim. Í fyrstu gekk á með éljum og
blindu, en þegar utar dró birti. Það kom sér
vel því árnar á leiðinni voru fullar af krapa og
veitti ekki af skyggni til þess að finna leið
þar yfir. Þegar við komum á nýja
virkjunarveginn á Fljótsdalsheiðinni var dælt
í dekkin, menn kvöddust og brunuðu heim. 

Ég vil þakka ferðafélögunum ágætlega
heppnaða ferð og vona að nýliðarnir hafi
haft gaman af.

Rúnar Ingi Árdal
U-217 Groddagenginu

� Haust-/nýliðaferð 4x4 Austurlandsdeild

Í upphafi
• Fylgjast með veðurspá.
• Gera ferðaáætlun og varaáætlun.
• Láta einhvern vita hvert á að fara og hvenær áætlað

er að koma til baka, einnig ef breyting verður á 
ferðaáætlun.

• Ef slæmt veður er í byggð er það tvöfalt verra á 
hálendi.

• Ekki ferðast einbíla.

Undirbúningur bíls
¤ Mjög gott er að byrja á því að láta smyrja bílinn.
¤ Staðsetningartæki og kort/tölva  - Áttaviti.
¤ Fjarskiptabúnaður (NMT,VHF,SSB) (GSM virkar ekki).
¤ Skófla og dráttartóg.
¤ Loftdæla / loftkútur.
¤ Skíðagleraugu / sólgleraugu.
¤ Vasaljós / ennisljós.
¤ Ísvari.
¤ Ruslapokar.
¤ Helstu verkfæri.
¤ Dekkjaviðgerðasett.
¤ Vatn.
¤ WC pappír.

Undirbúningur hópsins
¤ Drullutjakkur.
¤ Dráttarspil.
¤ Startkaplar.
¤ Mótor-, gír-olíur, frostlögur, ATF olíur.
¤ Varadekk, ef því er mögulega við komið.

Fatnaður í vetrarferðir
¤ Kuldagalli / hlífðargalli.
¤ Svefnpoki.
¤ Flís peysa / lopapeysa.
¤ Regnföt.
¤ Ullarsokkar.
¤ Nærföt- síð.
¤ Bómullarbolur.
¤ Auka buxur ( ekki nota gallabuxur).
¤ Húfa og vettlingar.
¤ Stígvél.
¤ Gönguskór.
¤ Vasahnífur.

Nestið
• Borða góðan morgumat.
• Miða við eina heita máltíð á dag.
• Borða reglulega og ekki alltaf að maula.
• Smyrja brauð til dagsins.
• Eiga súkkulaðistykki.
• Heitt vatn á brúsa.
• Drekka kalt vatn.

Skálar
• Taka tillit til annarra skálagesta – komin ró kl. 24,00.
• Ganga snyrtilega um.
• Ganga frá eftir eldamennsku.
• Taka allt rusl með sér.
• Fara vandlega yfir allt þegar húsið er yfirgefið.
• Skrifa í gestabók.
• Greiða skálagjöld.

Ef vandamál koma upp
• Ef slys verður, hringja þá í 112

Taka skýrt fram um staðsetningu 112 sér um að 
boða réttu aðilana og getur leiðbeint um fyrstu 
hjálp.

• Ef menn sjá fram á að þurfa björgun eða ef hætta 
stafar að fólki þá er hringt í 112 og óskað eftir 
aðstoð björgunarsveita.
Ath. lýsa aðstæðum eins vel og hægt er.

Hjálparsveit 4x4
• Ekki útkallssveit / neyðarsveit.
• Aðallega til að hjálpa ef farartæki hafa verið skilin 

eftir eða ekki liggur á aðstoð.

• Hlutverk sveitarinnar, skv. lögum félagsins, er að 
vera félagsmönnum innan handar, lendi þeir í vand-
ræðum með farartæki sín og þurfi aðstoð.

Að lokum
• Í ferðalagi þarf að fylgjast með veðurspá.
• Það er oft betra að hætta við ferð eða halda  til 

baka ef útlit er slæmt.
• Takið tillit til barna / ferðafélaga með börn.

Hjálparsveit 4x4
Friðrik Halldórsson og
Ágúst Böðvarsson

� Undirbúningur vetraferða
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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

Gleðilegt
nýtt ár
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� Skoðanaskipti 
Ágætu félagar.
Ritnefnd Seturs hefur fjallað um
fundarsamþykkt Suðurlandsdeildar F-4x4,
sem er birt hér í heftinu og ósk félagsmanna
deildarinnar um að ritnefnd striki út
”launáróður” gegn virkjanaáformum í
aðsendum greinum.

Ritnefnd er fyrir sitt leyti sammála þeirri
meginstefnu að í nafni klúbbsins geti vart
komið fram heildstæð ályktun með eða á
móti einstökum virkjanaáformum. Eðlilegt
sé að einstakir F-4x4 félagar sem vilja
berjast fyrir þeim málum á hvorn veg sem er
skipi sér í fylkingar sem stofnað er til
gagngert í þeim tilgangi. 

Á hinn bóginn telja ritnefndarmenn að ekki
gangi að hefta skoðanaskipti innan
félagsins um málefni sem vissulega snerta
flesta félagsmenn sem á annað borð láta
sig ferðamál og útivist nokkru varða. Þetta
gildi jafnt um skrif á vefspjalli
heimasíðunnar, í fréttabréfinu eða á
samkundum klúbbsins. - Rétt þykir að
benda á aðra grein laga um Ferðaklúbbinn
4x4, en þar segir meðal annars svo um
markmið félagsins: “Að gefa gott fordæmi
um umgengni og verndun landsins með
jákvæðri eftirbreytni og umræðu um
náttúruvernd.”

Í ályktun félaga í Suðurlandsdeild er t.d.
tekin einörð afstaða með umtalsverðri

vega- og brúargerð á hálendinu sem
beinlínis er tengd virkjanagerð; -  jafnframt
er þar mönnum með andstæðar skoðanir
óhikað gefnar einkunnir. 
Ef tekið er mið af líflegri umfjöllun á
vefspjalli heimasíðunnar er ljóst að ekki er
einhugur meðal F-4x4 félagsmanna um
viðhorf sem fram koma í ályktun
Suðurlandsdeildar. Þrátt fyrir það telur
ritnefnd Seturs rétt að birta ályktunina (án
ritskoðunar !) og að um þau viðhorf sem þar
er lýst, svo og önnur skyld mál, sé tekist á
innan ferðaklúbbsins með málefnalegri
umfjöllun. 

“Ritskoðun” er ekki að skapi núverandi
ritnefndar Seturs enda er hún
vandmeðfarin. Meginskylda ritnefndar á
hverjum tíma hlýtur að vera sú að tryggja að
mismunandi sjónarmið er varða fjölbreytt
málefni klúbbsins njóti sín.
Besti “ritskoðandinn” er hins vegar sá er
skrifar hverju sinni; sem sé:
1. Virðum jafnan skoðanir annarra, þótt við
séum þeim ósammála.
2. Verum öfgalaus, og umfram allt
málefnaleg í skoðanaskiptum. 

Ef við eigum erfitt með að kyngja
málefnalegri umfjöllun annarra, er þá ekki
eitthvað bogið við okkar eigin málflutning ?

Ritnefnd F-4x4

Í Ferðaklúbbnum 4x4 er breiður hópur fólks
með fjölbreyttar skoðanir.
Klúbburinn getur því ekki  tekið afstöðu
með eða á móti virkjunum.
Ef einhverjir félagar tjá sig um þau efni gera
þeir það að sjálfsögðu í eigin nafni en ekki
klúbbsins. 

Stjórn F4x4 er sammála ritnefnd um að ekki
skuli ritskoða efni sem sent er til birtingar í
Setrinu, svo fremi að greinar séu
málefnalegar og innan velsæmismarka. Efni
sem þar birtist er að sjálfsögðu á ábyrgð
greinarhöfundar.

Stjórn F-4x4

� Árétting 
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Helgina 29. nóv – 1. des. sl. var farið í
nýliðaferðir á vegum klúbbsins, en til
margra ára hefur þessi ferð verið farin
fyrstu helgina í desember.  Ferðin er að
jafnaði farin í Setrið, en í fyrra varð
ásókn svo mikil að uppselt varð í ferðina
og útlit fyrir að margir yrðu frá að hverfa.
Varð þá úr að annarri ferð var bætt við
hið snarasta og fór sá hópur á
Hveravelli.  Þar sem ljóst var að í ár yrði
mikil ásókn í ferðirnar, var strax ákveðið
að bjóða upp á ferð bæði í Setrið og á
Hveravelli.   En viti menn… það varð
fljótlega uppselt í þær báðar!  Þar sem
jeppamenn eru þekktir fyrir allt annað en að
sitja með hendur í skauti ef ástæða er til
annars, var strax ákveðið að flauta til þriðju
ferðarinnar og skyldi sú farin í Jökulheima.
Páll Halldór tók að sér að ábyrgjast siðferði
ferðalanga og fékk sér til liðs nokkra
hugprúða menn.  Undirbúningur stóð stutt
yfir, enda ekki langt til brottfarar þegar
ferðin var ákveðin.  Þó hittust
leiðangursmenn eina kvöldstund til að ræða
helstu undirbúningsatriði.

Hópurinn kom saman á Select við
vesturlandsveg og lagði af stað um kl.
18.30. á föstudeginum.  Á síðustu stundu
var ákveðið að taka með eldsneyti í varðeld
sem tendraður skyldi á laugardagskveldinu
ef veður yrði til friðs.  Voru því sótt u.þ.b.
700 kg. af vörubrettum sem tekin voru með
til förgunar í Jökulheima.  Á Selfossi bættust
þeir skálanefndarmenn, Jón Snæland og
Gulli í hópinn, en þeir grátbáðu um að fá að
koma með og segja
sögur…  Eftir að hafa
tankað og fengið sér
hressingu í Hrauneyjum
var haldið áfram á
samtals u.þ.b. 20 bílum
og komið í Jökulheima
um kl. 10.15, eftir
tíðindalausa ferð.
Blautur sandurinn og
myrkrið gerðu mönnum

þó nokkuð erfitt fyrir, sérstaklega þeim sem
ekki höfðu öflug aukaljós.  Eftir stutta
hressingu fór allur hópurinn að sofa, enda
stóð til að skoða sig um daginn eftir.

Á laugardagsmorgninum vöknuðu allir fyrir
kl. 09.00, mötuðust og gerðu sig klára fyrir
skreppitúr um nágrennið.  Fyrst var haldið
norður að Heljargjá og útsýnið skoðað
norður yfir Hágönguhraunið og
Hágöngurnar.  Það var þó stutt gaman, þar
sem þokusuddi kom yfir okkur úr vestrinu
og því var ákveðið að sleppa því að aka í
gjána, enda var bjart austur á jöklinum.  Því
næst var ekið austur yfir Bláfjöllin og komið
á gömlu Vonarskarðsleiðina rétt innan við
Systrakvísl.  Ekið var norður yfir syðri
upptakakvísl Sylgju og í skálann í Sylgjufelli.
Þar var stoppað stutta stund og notuðu
flestir tækifærið og fengu sér hressingu.
Eftir stutta atkvæðagreiðslu kom í ljós að
flesta langaði til að máta framhjólin aðeins í
jökulinn og því var ákveðið að drífa í því.
Eftir nokkuð torfarinn þræðing austur yfir
jökulruðninginn dengdu menn sér á jökul

eftir að hafa hleypt lofti
úr dekkjum.  Ljóst var
að ákoman var með
minnsta móti miðað við
árstíma, enda voru
sprungur og vatnsrásir
vel greinilegar undir
þunnu snjólaginu.
Menn létu sér detta í
hug að aka austur á
jökulinn og síðan suður

á Tungnaárjökul og í Jökulheima.  Þegar
komið var u.þ.b. 8 km. austur á jökulinn, var
skyggni orðið mjög af skornum skammti og
var því ákveðið að snúa við.  Ekið var um
hraunið með Jökulgrindum til baka,
krefjandi og erfið leið og eiga
leiðangursmenn heiður skilinn fyrir það hve
vel tókst til hjá öllum.  Ekki svo mikið sem
eitt einasta rifið dekk þrátt fyrir myrkur og
erfiðar aðsæður í hrauninu.

Eftir lystagóða sameiginlega máltíð var
kveikt í brennunni, en hún hafði verið hlaðin
meðan á matseldinni stóð.  Var sungið og
trallað í góða stund og ekki dró það úr
gleðinni að aðeins snjóaði í blankalogni á
meðan á varðeldinum stóð.  Páll hafði
útvegað blys og kyndla og varð vægast
sagt tilkomumikil stemmning meðan lifði í
tundrinu.  Eftir að hafa sagt sögur og fundið
út að allir voru á besta bílnum í ferðinni,
sofnaði fólk skömmu eftir miðnætti.

Á sunnudagsmorgninum var ákveðið að
fara til baka um Tungnaárfjöll og Breiðbak,
enda var bjart og fallegt veður og því líklegt
að menn gætu notið þess frábæra útsýnis
sem þessi leið býður uppá.  Ekki sakaði
heldur að nú var jörð orðin hvít, þótt ekki
væri snjólagið nú þykkt – rétt til að lýsa upp
umhverfið.  Vel gekk að komast upp
brekkurnar frá Jökulheimum og heldur jókst
snjórinn eftir því sem leiðin lá hærra.  Á
Breiðbaki fundu menn meira að segja
nokkra skafla sem hægt var að sprauta í og
sumir notuðu tækifærið og festu sig meira
að segja…  Eftir útsýnisstopp þar uppi var
haldið áfram vesturúr og ekið niður úr
skörpum “snjóslikju-skilum” í u.þ.b. 900 m
hæð.  Þegar þarna var komið, heimtaði Jón

Snæland að leið þessi yrði ekin “með
afbrigðum”.  Lagði hann til að ekið yrði
vestur úr hinni hefðbundnu leið og ekið að
Faxa og í Botnlangalón.  Svo vissi hann
reyndar ekkert hvernig væri að komast
þaðan öðruvísi en til baka en fullyrti að það
“hlyti að vera hægt”…  Þrátt fyrir bullandi
ábyrgðartilfinningu leiðangursstjóra varð úr
að “dillur þessar” voru látnar eftir Jóni, enda
sjaldnast langt í ævintýrin þegar hann er
orðinn fyrstur… (menn hefðu aldrei fallist á
þessa ráðagerð ef Jón Ebbi hefði líka verið
með í för).   Það er skemmst frá því að segja
að Jón brást ekki í þetta sinn frekar en vant
er, því við gerðum flottan túr undir hans
leiðsögn.  Að vísu var Gulli ekki síður í
“slóðaleit”, þannig að í raun var þetta
samvinnuverkefni hjá þeim félögum.  

Ekið var yfir nyrsta hluta Grænafjallgarðs og
að skála sem Jón segir að heiti Faxi.  Því
næst voru skoðaðir “nornakatlar” á leiðinni í
Botnlangalón.  Þetta eru sérstök fyrirbæri
þar sem áin hefur sorfið hringlaga katla í
bergið.  Fróðir menn fullyrtu að þetta væru
stærstu svona fyrirbærin á landinu.  Eftir að
hafa látið okkur aka í ánni einn eða tvo
kílómetra, komum við að skálanum
Botnlanga sem er við samnefnt lón.  Ekið
var yfir nokkuð myndarlega upptakakvísl
Tungnaár og á köflum torfarinn slóða suður
í Grænalón.  Víða var mikið runnið úr
slóðanum og því torfarið á köflum.  Úr
Grænalóni var ekið niður hjá skálanum í
Glaðheimum og sem leið lá í
Landmannalaugar.  Þar fengu sumir sér
hressingu og aðrir að pissa.  Eftir stutt
stopp var haldið línuveginn í Hrauneyjar og
var komið þangað um kl. 19.30.  Þar
pumpuðu menn í dekkin og þeir sem bara
pissuðu í Laugunum fengu sér hressingu.
Þarna skildu menn eftir vel heppnaðan og
áfallalausan túr.  Aðeins sprakk á einu dekki
í túrnum og það var á kerrunni, en strákarnir
sögðu að það hefði nú bara verið af því að
farið var of hægt…   Samferðarmönnum
mínum þakka ég ánægjulega ferð.

Björn Þorri Viktorsson

� Nýliðaferð í Jökulheima

Allur hópurinn kominn saman BÞV

Patrolrass og skýringin á nafninu
"Grænifjallgarður". BÞV

Á Breiðbaki BÞV
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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
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Allir viljum við meira afl í bílana okkar,
sérstaklega við sem ökum þessum
japönsku tegundum. Okkur finnst mikið ef
við náum að kreista 5-7 auka hestöfl til
viðbótar úr vélinni. Því hikaði ég ekki þegar
mér bauðst að fá togið í vélinni úr 292Nm í
372Nm og þar með hestöflin úr 125 í
145hp+.  Auðvitað var ég þá þegar búinn að
gera ýmsar kúnstir til þess að reyna að auka
aflið, t.d. með 3” pústi, KN loftsíu og fleiru,
en aukningin sem það gaf er aðeins brot af
því sem kerfið, sem mig langar að segja
ykkur frá, gefur mér nú í Pajeró 2.8 TDI árg.
´99.

Það er byrjað á því að magnskrúfan er tekin
úr olíuverkinu og ventill settur í staðinn sem
bætir við olíumagnið. Það gerist þannig að
stjórnboxi er komið fyrir í bílnum sem
stjórnar þessu svo og túrbínuþrýstingi, í
samræmi við magnaukningu eldsneytis. Til
þess að magnið verði rétt þá er mældur
þrýstingur í soggrein og athugað á hvaða
snúningi vélin er áður en magnið er aukið.
Síðan er aukið við túrbínuþrýsting í
samræmi við magn aukningu á eldsneytinu.
Í mælaborðið er settur takki, en með honum
má velja “ECO” eða “Power mode” eftir því
hvort óskað er meiri
eða minni afkasta. Í
Eco mode afkastar
vélin 125hp og
310Nm og eyðslan
minnkar um 4% í
fullri gjöf.  Bíllinn
nær þá meiri hraða
en óbreyttur bíll. Í
Power mode
afkastar vélin
hinsvegar 145hp+
og togar 372 Nm.

Gaman er að
skoða þetta línurit
hér að ofan en þar sést greinilega
hvernig aflbreytingin verður í vélinni. 
Fyrst eru stöðluð (standard) 125hp við

4000 snúninga og 292Nm við 2000
snúninga.
Síðan er Eco mode og þá er einungis búið
að breyta pústinu og gefur það 125hp við
4000 snúninga en 310Nm við 1600
snúninga.
Að lokum er Pover mode sem gefur
145hp+ við 4000 snúninga og 372Nm við
1600 snúninga.

Ólíkt því sem er um flestar aðrar aðferðir til
aflaukningar, að þá er hér ekki bara aukið
við eldsneytið. Flæði á eldsneytis- og
afgaskerfinu er breytt með stjórnboxinu
sem velur alltaf rétta hlutfallið milli lofts og
eldsneytis. Reykur frá bílnum er t.d. mun
minni en áður. 
Kerfið metur og hámarkar getu t.d.
olíuverksins, möguleika á meiri stjórnun á
aflaukningu vélarinnar og stjórnar því að rétt
eldsneytismagn sé á móti réttu magni af
lofti. Þetta kerfi hefur viðurkenndan
umhverfisstaðal (TÜV).
Í þessu aflaukningarsetti eru eftirfarandi
hlutir:
2,5" púst ( það var 3” púst í bílnum mínum
fyrir og eftir mælingar á mótþrýstingi í
pústinu og reyndist í góðu lagi að hafa

áfram 3”),
stjórnbox, loft-
þrýstiventill (aftan í
olíu verk; í stað
m a g n s k r ú f u ) ,
loftþrýstiskynjari
(sem skynjar þrýst-
ing í soggrein), tveir
ra fmagnsvent lar
(annar stjórnar
aukningu á olíu-
magni og hinn
túrbínu þrýstingi),
rofi inni í bíl (til að
skipta á milli ECO
og POWER mode),

einnig er skynjaður snúningshraði frá
snúningsmæli vélar.
Síðan eru slöngur og fleira til að koma

� Meira fjör ! þessu fyrir í bílnum. 
Þessi búnaður er væntanlegur í sölu hjá
Heklu varahlutaverslun fljótlega og bendi ég
þeim á, sem eiga Mitsubishi Pajero 2.8  og
vilja aflaukningu, að hafa samband við
varahlutaverslun Heklu eða Rúnar Má,
tæknimann Mitsubishi hjá Heklu.

Ég er búinn að vera með þennan búnað í
bílnum mínum síðan í byrjun september og
munurinn er ótrúlegur. Breytinginn er
eitthvað sem ég hafði engan veginn getað
ímyndað mér fyrir fram.  Þegar konan
prófaði bílinn fyrst eftir breytinguna þá kom
hún askvaðandi inn og spurði, “Jóhannes,
hvað ertu búinn að gera við jeppann”? Ég
hljóp náttúrulega í hendingskasti út og hélt
að búið væri að klessa bílinn. En eftir að
hafa grandskoðað hann og ekki fundið
neina skemmd fór ég aftur inn og spurði
konuna, “hvað meinarðu eiginlega, ég sé
ekkert”? Þá sagði frúin bara, “það er
loksins að maður getur stungið af þessa
Datsunbíla án þess að allt hverfi í reyk” !

Góða ferð!
Kveðja, 
Jói R-78

Vetrardagskrá
Ferðaklúbbsins 4x4
2002-2003

Febrúar

1. febrúar Þorrablót í Setrinu.
8. febrúar Þorrablót í Setrinu.

Mars

8. mars Afmælisferð A, 1000 bílar.
14-16. mars Fjögra ferða helgin.
21-23. mars Kvennaferð.
28-30. mars Afmælisferð B í Setrið.

Apríl

4 - 6. apríl Til vara fyrir afmælisferð B í 
Setrið.

12–14. apríl Oldboysferð  í Setrið.

Maí

5. mai Aðalfundur Ferðaklúbbsinns.
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