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Meðal efnis:
- Tetra
- Til hvers allir þessir jeppar?
- 1000 bíla ferðin
- Er Porsche Cayenne jeppi?
- Fjarskipti, hvað er í boði?
- og margt fl.

Augnablikið fangað á Grímsfjalli, Öræfajökull í fjarska. BMG



� Skálagjöld Ferðafélags Íslands

– leiðrétting

Í janúar hefti fréttablaðs 4x4 er haft eftir nýjum
staðarhaldara á Hveravöllum að Ferðafélag
Íslands hafi ekki þurft að standa skil á
virðisaukaskatti af seldum gistingum. Þetta er
alrangt, Ferðafélag Íslands og deildir hafa staðið
skil á virðisaukaskatti frá þeim tíma að þessi
skattur var lagður á.
Þórhallur Þorsteinsson, formaður 
Ferðafélags Fljósdalshéraðs og félagi í 4x4

� Þorrablót deilda
Húnvetningadeild 
Þorrablót verður haldið í Áfangafelli 23. febrúar.
Skráning fer fram á fundi félagsins fimmtudaginn
6. febrúar eða í sima: Sighvatur 4524950.
Búið er að loka rafstöðinni í Álkuskála vegna þess
að engin skálagjöld skiluðu sér, en master kerfi
4x4 gengur að skrá rafstöðvarinnar.
Húnvetningadeild

Austurlandsdeild
Austurlandsdeild 4x4 heldur þorrablót
laugardaginn  1. mars  í Sigurðarskála, Kverk-
fjöllum.
Skráning fer fram 10. til 24. febrúar, hjá tengilið í
hverju bæjarfélagi.
Allar frekari upplýsingar eru á vefsíðu
deildarinnar:  www.simnet.is/f4x4aust/
og hjá Jakobi í síma 864 2682.
Ólafur Arnar Hallgrímsson

Suðurlandsdeild
Þorrablót Suðurlandsdeildar verður í Land-
mannalaugum þann 14.-16. febrúar n.k. 
Síðast þegar reynt var að hafa þar þorrablót urðu
menn frá að hverfa vegna krapa og bleytu og
endaði þorramaturinn á sunnudagsmorgni í
Hólaskógi, eftir svefnlausa nótt leiðangursmanna. 
Nú verður varaáætlun undirbúin og enginn
sendur af stað inn í Laugar nema útlit sé
þokkalegt. Dagskrá verður hefðbundin að sögn
undirbúningsnefndar; þorramatur frá Ole Olesen
og hefðbundið grín, söngur og leikir. Kannað
verður með ökuferðir um nágrennið eftir
aðstæðum og baðferðir sjálfsagt reyndar. Hver
meti sinn fararskjóta eftir veðri og aðstæðum.

Þátttökuskráning fer fram á febrúar-fundi og
einnig hjá Kjarna-bókhaldi ehf í símum 482-3755
og 892-4559 og í e-mail: jbergs@simnet.is fyrir
13. febrúar.
Jón G. Bergsson

Suðurnesjadeild
Þorrablót Suðurnesjadeildar verður haldið í
Setrinu helgina 21.-23.febrúar.
Skráning verður á næsta fundi og vegna
takmarkaðs rýmis hafa þeir forgang
sem skrá sig og greiða á fundinum. Þátttökugjald
ca. 3500 fyrir manninn.
Stjórnin

Eyjafjarðardeild

Þorrablót Eyjafjarðardeildar verður haldið í Seli,
Mývatnssveit, 15. febrúar, 2003.  Að þessu sinni
verður bryddað upp á nýbreytni til að auka
þátttöku og áhuga á þorrablótinu.  Vel reyndist að
halda þorrablótið í byggð og vilja menn að
þorrablótið verði “jeppahelgi með konum”.

Á laugardag verður haldinn jeppaskóli kvenna;
konurnar verða þá sendar á jeppum án
eiginmanna. Skólastjóri er Halldór Jónsson og
yfirkennari Anton Brynjarsson.  Skólinn hefur
fengið nafnið “Kvennaskóli Ungra vegfarenda”.
Meðan konurnar læra að hleypa úr og binda
pelastikk setjast karlarnir í skóla fyrir lengra
komna. Smári Sigursson er skólastjóri og verður
kennd notkun GPS tækja frá a-ö, farið verður
sérstaklega yfir notkun án tölvu og hvernig
bregðast skuli við þegar tækin bila eða punktar
eru ekki í tækjunum.
Lesa má um dagskrá og undirbúning
þorrablótsnefndar á spjallinu undir 
Fundargerðir stjórna og nefnda
http://eva.ismennt.is/~ey4x4/discus/  
Eyjafjarðardeild
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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 � Innanfélagsmál

Reykjavík: Mánudaginn, 3. febrúar, á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00
Fundarefni:  1     Innanfélagsmál

2.    Erindi frá Tækninefnd
3.    Landmælingar Íslands kynna nýja kortadiskinn
4.    Kynning frá Bílabúð Benna
5.    Kaffi í boði Bílabúðar Benna
6.    Myndband á vegum Bílabúðar Benna

Suðurnesjadeild: Miðvikudaginn 5. febrúar,  í sal Iðnsveinafélagsins, kl. 20:00
Fundarefni: Skráning á Þorrablót í Setrinu og myndasýning.

Vesturlandsdeild: Mánudaginn 10. febrúar, í Jónsbúð, kl. 20:00
Fundarefni: Nánar auglýst í fundarboði.

Húnvetningadeild: Fimmtudaginn 6. febrúar, í Sjálfstæðishúsinu á Blöndósi, kl. 20:30
Fundarefni: Skráning á þorrablót í Áfangafelli, sem haldið verður 23. febrúar.

Fjallasport verður með kynningu. 

Skagafjarðardeild: Þriðjudaginn 4. febrúar, í kaffistofu Mjólkursamlagsins, Sauðárkróki, kl. 20:00
Fundarefni: Skemmtinefndin verður með kynningu á þorrafagnaði

og þátttökuskráningu. 

Eyjafjarðardeild: þriðjudaginn 4. febrúar kl. 20.00 í húsnæði Björgunarsveitarinnar Súlna við 
Hjalteyrargötu 12, kl. 20:00.
Fundarefni: 1. Ferð 7.-9. febrúar.

2. Þorrablót í Mývatnssveit 15. febrúar.
3. Myndasýning og önnur innanfélagsmál. 

Húsavíkurdeild: Fimmtudaginn 6. febrúar, í Höfða, kl. 20:30.
Fundarefni: Nánar auglýst í fundarboði. 
Fimmtudaginn 20. febrúar, í Höfða, kl. 20:30
Fundarefni: Nánar auglýst í fundarboði.

Austurlandsdeild: Miðvikudaginn 5. febrúar, í Austrasalnum á Egilsstöðum. kl. 20.00
Fundarefni: Kynning frá símanum á  símum, talstöðvum og gps tækjum.

Suðurlandsdeild: Þriðjudaginn, 4. febrúar, í húsnæði Björgunarfélags Árborgar, kl. 20:30
Fundarefni: Engin vörukynning, en á fundinn kemur Garðar Sigurðsson, 

Reykjanesbæ með skemmtilega myndasýningu frá árdögum 
hálendisferða frá þeim tíma þegar Víbon var aðaltækið. 
Garðar hefur verið á fundum hjá Suðurnesjamönnum og gert þar 
stormandi lukku. Nú má enginn missa af fundi. 
Skráð verður í þorrablótsferðina þann 14.-16. febrúar n.k., sbr. 
auglýsingu hér í fréttabréfinu.
Þá verður spáð í afmælisferðina, sem verður líklega 21.-23. mars og 
kannaðar horfur á frekari vinnuferðum í Sultarfit.





TETRA – stafrænt farsíma- og talstöðvarkerfi, sem sameinar kosti útbreiðslu NMT
kerfisins og gæða GSM kerfanna.
Þeir sem ferðast um landið hafa um árabil notið góðs af NMT farsímakerfinu, sem hefur haft
mjög góða útbreiðslu um allt land, bæði byggð og óbyggð ból, auk grunnsævisins
umhverfis landið.  Þótt talgæði og öryggi kerfisins sé ekki jafngott og í GSM, þá hefur kerfið
engu að síður þjónað sínum tilgangi vegna langdrægninnar, sem aldrei verður söm í GSM.
Um það verður vart deilt að NMT kerfið hefur veitt bæði öryggi og þægindi fyrir þá sem
ferðast um landið.  Það hlýtur því að vera áhyggjuefni fyrir ferðamenn að NMT tæknin sé
ört að líða undir lok.

Á síðustu árum hefur ný tækni, TETRA, verið að ryðja sér til rúms í fjarskiptum, og eins og
oft áður hafa Íslendingar tekið vel við sér.  Með TETRA tækninni hefur tekist að sameina í
eitt stafrænt fjarskiptakerfi, langdrægan síma, stafrænan síma, talstöð og þráðlausa
gagnaflutningsleið.  TETRA Ísland hefur á síðustu árum byggt upp og rekur TETRA
fjarskiptakerfið, sem fer ört vaxandi í útbreiðslu og notkun og á án vafa eftir að gagnast
ferðafólki, veiðimönnum, útivistarfólki og sjófarendum um ókomna tíð.  Kerfið er í dag
notað af lögreglu, slökkviliði og öðrum neyðaraðilum, björgunarsveitum,
ferðaþjónustuaðilum, flutningsaðilum, verktökum, orkufyrirtækjum ofl.  Ekkert er því til
fyrirtöðu fyrir frístundanotendur að nýta sér TETRA fjarskipti í dag og njóta þannig
gæðanna af ört vaxandi langdrægu fjarskiptakerfi, með ýmsa spennandi viðbótareiginleika.

Nú þegar er útbreiðsla TETRA á Íslandi orðin mun meiri en GSM, eða eins og dökkbláa
svæðið á myndinni sýnir.  Á SV-horninu (brúnt svæði) er þéttleiki TETRA kerfisins mjög
góður, enda reiða lögregla, slökkvilið og aðrir neyðaraðilar sig algerlega á það þar.  Stefnt
er að því að víkka út þjónustusvæði fyrir neyðaraðila í tveim áföngum á næstu 2-3 árum,
þannig að allt landið og grunnsævið verði dekkað af TETRA kerfinu (grænt og ljósblátt).
Þegar því markmiði er náð geta ferðamenn notið þess að vera í öruggum fjarskiptum um
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TETRA
Nýja langdræga
farsímakerfið

landið allt og jafnframt haft beinan aðgang að hjálp í neyð, þar sem neyðarlína, lögregla og
björgunarsveitir þurfa ekki að vera  lengra í burtu en hnappurinn á TETRA símanum.

Hvernig geta frístundanotendur haft gleði af TETRA

Upphaflega var TETRA fjarskiptakerfið hannað með þarfir viðbragðsaðila í huga, eins og
lögreglu, slökkviliða, almannavarna og hjálparsveita þar sem kröfur um traust fjarskipti eru
lykilatriði.  Reynslan hefur síðan sýnt að eiginleikar TETRA sem öryggis- og fjarskiptakerfis
skapa tækifæri fyrir fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga til betri fjarskipta.  Þar sem TETRA
kerfið mun verða mjög útbreitt munu eiginleikar þess ekki síst njóta sín fyrir
frístundanotendur.

Oft ferðast menn saman í hópum, t.d. jeppaklúbbar, veiðifélagar, golffélagar, gönguhópar
og aðrir.  Margir ferðamenn þekkja það hve gott getur verið að vera í talstöðvarsambandi
við hópinn á meðan á ferðinni stendur.  TETRA notendur geta fengið sínar eigin talrásir í
TETRA kerfinu og verið þannig í talstöðvarsambandi við ferðafélagana á meðan á ferð
stendur.  Eins og í NMT kerfinu er TETRA bílsími mun öflugari en handsími, og því líklegri
til að vera í sambandi við kerfið.  Hins vegar hefur TETRA skemmtilegan kost, sem er bein
talstöðvarrás.  Þannig geta menn verið í TETRA talstöðvarsambandi sín á milli eins og í
hefðbundnum talstöðvum, þótt TETRA kerfisins njóti ekki við.  Það eru því í raun engin
landfræðileg takmörk fyrir því hvar veiðifélagarnir, golffélagarnir eða gönguhópurinn geta
verið í TETRA sambandi sín á milli.  Og um leið og menn eru komnir aftur í TETRA samband
þá geta menn hringt heim og sagt ferðasöguna.  

Hvað kosta herlegheitin

TETRA fjarskiptakerfi, sem dekkar allt Ísland er mjög mikil fjárfesting.  Það hjálpar hins
vegar mikið til að hægt er að hafa öll fjarskipti ólíkra aðila eins og lögreglu, flutningsaðila,
sjómanna og einkaaðila í einu og sama kerfinu.  Áskrift að TETRA kerfinu kostar svipað og
áskrift að NMT.  En fyrir það fá menn mikið meira.  TETRA símar eru enn sem komið er
nokkuð dýrir ef borið er saman við GSM síma og munu alltaf vera mun dýrari.  Sé hins
vegar borið saman við NMT bílsíma og talstöð, eins og margir ferðamenn hafa í bílum
sínum, þá er TETRA sími vel samkeppnishæfur í verði.  

Við hjá TETRA Ísland erum mjög stolt af því að Ísenskir neyðaraðilar, sem treyst er fyrir
öryggi, lífi og limum fólks á örlagastundu, skuli treysta okkur fyrir fjarskiptum sínum.  Því
erum við sannfærð um það að um ókomna framtíð geti ferðamenn og frístundafólk ekki
síður treyst á TETRA fjarskipti.  Því við vitum að TETRA ER BETRA – til lengdar!

Erlendur  Magnússon,Tetra Ísland

T2 - Áætlað dreifisvæði 2003 T3 - Markmið TETRA um framtíðarsvæði netsins 2004
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� 1000 bíla ferð !
Fyrir þá sem ekki vita ætlar Ferðklúbburinn

4x4 að standa fyrir 1000 bíla dagsferð úr
borginni laugardaginn 8. mars nk. Það er búið
að kynna þetta öllum stóru/helstu
bílaumboðunum og ná þannig til fólks sem
ekki er í félaginu okkar.  Ætlunin er að fara að
morgni frá umboðunum, og jafnvel verða
nokkrar ferðir í boði frá hverju þeirra. Þannig
má velja ferð sem hentar hverjum og einum,
eftir tíma, erfiðleika ferðar o.s.frv.  Allar ferðir
enda í Kringlunni seinnipartinn, og þar verður
tekið á móti ferðalöngum með ekta
"ömmusúkkulaði" og snúðum.  Kringlan ætlar
að fá ýmsa aðila til liðs, tengda jeppum og
ferðalögum sem sýna hluta af þeim varningi
sem er ómissandi í okkar sporti.  Fylgist með
á heimasíðunni okkar, en þar birtast frekari
upplýsingar er nær dregur.

Þessi ferð er fyrst og fremst hugsuð sem
kynning á félaginu okkar og því mikla starfi
sem unnið er innan þess. Vonandi heillast
margir af starfseminni og ganga síðan í
félagið. Búið er að leggja nokkra vinnu í
kynningu og undirbúning, meðal annars í
blöðum, útvarpi og sjónvarpi.  Útvarpsstöðin
Bylgjan verður með beina 
útsendingu þennan laugardag, og einnig
vikuna á undan með eitt og annað sem minnir
á þessa ferð.

Ástæða þess að ég skrifa þessar línur er að
afmælisnefndin gerir þetta ekki ein og þarf á
mörgum að halda í þetta skemmtilega
verkefni.  Okkur vantar um 70 - 90 félagsbíla
til þess að nota í eitt og annað, eins og
undanfara, eftirfara, hópstjóra, lækna, fólk til
aðstoðar hjá umboðunum, og svo auðvitað til
þess að laga súkkulaðidrykkinn í Kringlunni,
og fl og fl.  Byrjað er að skrá nöfn á lista sem
liggur frammi í Mörkinni á fimmtudags-
kvöldum og eru nú þegar komnir um 40 bílar
á listann.  Einnig er búið að fá allmarga til
þess að vera í framlínunni á hverjum stað.
Auðvitað eru allir félagsmenn velkomnir í
ferðina og þess vegna er best að heyra í þeim
sem ætla að koma og eru þá tilbúnir að
leggja á sig smá vinnu, eins og t.d. að vera
hópstjórar (þetta ætti ekki að vera mikil vinna
á hvern mann).  Að sjálfsögðu mega Toyota

menn mæta til Ingvars Helgasonar, Patrol
menn í Heklu o.s.fv. ef þannig stendur á að
bílafloti ferðafélaganna er ósamstæður !
Búast má við því að 20 bílar verði í hverjum
hópi og það séu amk 1 - 3 bílar frá okkur í
hverjum hóp, það fer allt eftir því hve margir
eru tilbúnir að vinna með okkur.  Ætlunin er að
vera með starfsmannastjóra til þess að sjá
um allt skipulag.

Þess vegna langar mig að biðja fólk að taka
frá þennan dag og vinna með okkur að þessu
skemmtilega verkefni. "Þarna var ég..........",
er nokkuð sem allir vilja geta sagt eftir 5 ár, 10
ár, eða 20 ár. 
Einnig má geta þess að félagsritið okkar
Setrið verður enn veglegra en venjulega og
mun liggja frammi hjá umboðunum þennan
dag, og einnig hjá Shell bensínstöðvum á
höfuðborgarsvæðinu vikuna á undan.  Setrið
á sem sagt að virka sem leiðabók dagsins og
almenn kynning á félaginu.  Veit ég að
ritstjórinn verður feginn að fá góðar og
skemmtilegar greinar til þess að moða úr og
birta.

Hún Sirrý á Skjá einum hefur boðið okkur að
koma í þátt sinn „Fólk með Sirrý“ miðviku-
daginn 5. mars og mun afmælisnefnd boða
20 félagsmenn og maka þeirra í þennan þátt,
þegar nær dregur, því einungis er hægt að
taka á móti 40 manns í sal. Mig langar að fá
ábendingar um tvo bíla sem ættu heima í
þessum þætti, þ.e.a.s. einn glænýr (breyttur)
og annar 20 ára (óbreyttur).  Einnig vantar
mig hreyfimyndir frá ferðum félagsmanna s.l.
20 ár, til þess að nota sem innslög í
þættinum.

Á febrúarfundi okkar á Hótel Loftleiðum
kemur fulltrúi frá 66N til að sýna okkur
flíspeysu(r) sem hægt verður að fá með
ísaumuðu merki félagsins.  Þar verða skráðar
fyrstu pantanir og peysurnar afhentar
félagsmönnum sem fyrst.  Síðan verður hægt
að panta peysur hjá starfsmanni félagsins
fram eftir árinu.  Væntanlega verða í boði
nokkrar gerðir af peysum, en í aðeins einum
lit.

Bestu kveðjur frá afmælisnefndinni.  
Palli. ( palli@flytjandi.is )

Ég er einn af þessum sérvitringum sem hef
ánægju af því að ferðast á jeppa um
frumstæða slóða sem fylgja landinu og falla
inn í landslagið.  Þetta fylgir þeirri áráttu minni
að hafa ánægju af því sem kallast óspillt
náttúra, þ.e. náttúra þar sem mannvirki eru í
algjöru lágmarki.  Ég hélt reyndar að F4x4
væri félagsskapur fólks með þessa áráttu.
Nú velti ég því fyrir mér hvort þarna sé um
minn misskilning að ræða og ég hafi gengið í
klúbbinn á röngum forsendum.  Ef svo er
segir sig sjálft að það er ekki um annað að
ræða en að segja sig úr þessum félagsskap.

Sérstaklega vekur ályktun Suðurlandsdeildar
mig til umhugsunar um þetta. Af henni má
helst ráða að félagsmönnum þar finnist
hálendið óaðgengilegt og lítt spennandi ef
ekki eru uppbyggðir greiðfærir vegir og
stórkostleg mannvirki.  Ég hélt að þessir
menn ættu jeppa!  

Um þessi mál hafa menn lýst skoðunum
sínum á vefspjalli klúbbsins og í Setrinu, en
sú umræða segir auðvitað ekkert um stefnu
Ferðaklúbbsins.  Þar er aðeins um að ræða
almenn skoðanaskipti einstaklinga.  En þegar
ein af deildum klúbbsins samþykkir einróma
ályktun eins og þá sem birtist í síðasta Setri
vakna spurningar um það hvort þarna sé um
að ræða rödd klúbbsins út á við.  Niðurlag
ályktunarinnar vekur því sérstaka furðu þar
sem þeir segjast sáttir við að klúbburinn taki
ekki afstöðu en vilja hins vegar að skoðanir
einstaklinga sem eru þeim ósammála séu
ritskoðaðar sérstaklega og fái hvergi að sjást.
Er ekki þversögn í því á sama tíma og þeir
senda frá sér þessa ályktun?

Þeir Suðurlandsdeildarmenn spyrja hve
margir færu norður yfir Tungnaá, Kvísla-
veituveg, Hágöngulón, nema fyrir tilstilli
vegagerðar Landsvirkjunar.  Ég minnist þess
að hafa farið norður yfir Tungnaá í gamla
daga með föður mínum á gamla Willis
jeppanum á kláfnum.  Þá var annað hvort að
fara á kláfnum eða yfir Hófsvað ef ætlunin var
að fara inn í Veiðivötn.  Í mínum huga var það
ólíkt skemmtilegra en að aka eftir malbiki

Landsvirkjunar og þegar ég stunda mitt
jeppasport byrjar sportið ekki fyrr en komið er
upp fyrir virkjanasvæðið.  Með þessu er ég
ekki að segja að ég sé á móti virkjunum á
Tungnaársvæðinu, einungis að þetta svæði
hefur í mínum huga ekkert aðdráttarafl fyrir
mína jeppamennsku.  Sama mun verða með
Kárahnjúkasvæðið.  Þar hef ég farið um
einum fjórum sinnum bæði að vetri og sumri,
en ég á ekki von á að það verði margt sem
dragi mig þangað þegar komnir verða
uppbyggðir vegir og stórkostleg mannvirki á
svæðið.  Norðanverður Kjalvegur er
sömuleiðis eitthvað sem maður keyrir aðeins
til að komast á milli staða.  Þessar leiðir hafa
í mínum huga álíka aðdráttarafl og
Holtavörðuheiðin.

Enn eru nokkur svæði eftir sem hægt er að fá
útrás fyrir þessa einkennilegu jeppa- og
náttúruáráttu.  Ef hins vegar Landsvirkjun og
samgönguráðuneytið leggur alla þá vegi sem
þá dreymir um skv. fréttum um þvert og
endilangt hálendið, yfir Sprengisand, Kjöl,
Kaldadal og jafnvel Fjallabak, þá verður ekki
mikið eftir.  Við verðum komin í þá stöðu að
malbikskeyrslan verður orðin stærsti hluti
jeppaferðanna.  Þá verður kannski gaman
fyrir þá í Suðurlandsdeildinni en líklega yrði
tímabært fyrir mig að selja jeppann og snúa
mér að einhverju öðru. 

Það eina sem hefur komið frá F4x4 um þetta
mál er þessi ályktun Suðurlandsdeildar.  Því
vaknar sú spurning hvort þetta muni standa
sem það eina sem klúbburinn hefur að segja
um þessi mál.  Fyrir samþykkt ályktunarinnar
var hægt að segja að klúbburinn taki ekki
afstöðu, en núna má ætla að hann hafi gert
það.  Er hugmyndin að það standi?

Og ef niðurstaðan er sú að F4x4 sem slíkur líti
svo á að stórfelld mannvirkjagerð og
uppbyggðir vegir á hálendinu sé almennt séð
æskileg þróun er ljóst að ég á litla samleið
með þessum félagsskap.  En um leið spyr ég:
Til hvers eru allir þessir jeppar?

Skúli Haukur Skúlason

� Til hvers allir þessir jeppar?
- Vangaveltur um ályktun Suðurlandsdeildar
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Cayenne Turbo, er með V8 4,5 lítra 450 hö
og 620 Nm við 2250 til 4750 sn/mín (flöt
togkúrfa) Aflið má m.a. þakka tveimur
pústþjöppum og millikælum enda er
snerpan 5,6 sek frá 0 í 100km. og
hámarkshraðinn 266 km/klst.
Sem framleiðandi hreinræktaðra sportbíla
hefur Porsche tryggt að hið framúrskarandi
afl og geta fari málamiðlunarlaust saman
með frábærum sportlegum
aksturseiginleikum, einstakri snerpu og,
síðast en ekki síst, öryggi í sérflokki.  En
einmitt þessi 3 atriði eru höfuðforsendur við
hönnun sportbíls hjá Rannsókna- og
þróunarmiðstöð Porsche í Weissach.  Með
hinum nýja Cayenne hefur Porsche fært
tækni hins hreinræktaða sportbíls inn á það
svið bíla sem á ensku nefnast “Sport Utility
Vehicle” eða jeppi á nútíma íslensku og gert
það án þess að fórna nokkru af jeppa
eiginleikunum.  Nokkrar tækninýjungar sem
frumsýndar eru í Cayenne gegna því
hlutverki að samræma afburða getu og
aksturseiginleika á vegi við afburða hæfni
bílsins í akstri utan vegar.

Porsche PTM – ný kynslóð drifkerfis!

Ein þessara tækninýjunga er PTM
(“Porsche Traction Management”) eða
gripstjórn – sítengt fjórhjóladrif sem flytur
62% vélaraflsins til afturhjóla og 38% til
framhjóla þegar kerfið er í jafnvægi.
Rafknúin og rafeindastýrð plötukúpling
breytir þessu hlutfalli sjálfvirkt eftir
aðstæðum og álagi.  Þannig getur kerfið við
ákveðnar aðstæður, flutt allt vélaraflið til
framhjólanna eða til afturhjólanna.  
Með réttu má skoða PTM-kerfið sem nýja
kynslóð fjórhjóladrifs.  Það hefur afgerandi
áhrif á aksturshátt Cayenne á hverjum stað
og stund.  Tölvustýrðri læsingu í millidrifi og
læsanlegu mismunardrifi í afturhásingu er
stjórnað með boðum frá nemum – boðum
sem gefa til kynna hraða bílsins, stefnu-
tregðu, stýrisbeitingu og stöðu inngjafar.
Þannig reiknar PTM-kerfið út þær
driflæsingar, sem gagnast best fyrir fram-
og afturhjól í hverju tilviki og beitir þeim.
PTM-kerfið beitir tölvustýringu til að tryggja
stöðugleika og öryggi við ólíkustu
aðstæður, t.d. þegar skipt er um akrein á
miklum hraða, á hálum vegi eða þegar ekið
er í snjó.

� Er Porsche Cayenne jeppi ? Nokkrir af kostum þessarar tækni-
nýjungar eru:
• Afburða stöðugleiki og veggrip við allar 

aðstæður, án tillits til ástands yfirborðs
vegar. 

• Öruggari stjórn þar sem sjálfvirk  tölvu
stýrð millidrifslæsing girðir fyrir undir
stýringu. 

• Öruggari stjórn á miklum hraða vegna 
millidrifslæsingarinnar. 

• Meiri rásfesta og betra veggrip 

Annað tölvukerfi, PSM-kerfið (“Porsche
Stability Management”), sem einnig er
staðalbúnaður vinnur með PTM-kerfinu.
PSM-kerfið tekur hins vegar ekki í taumana
fyrr en nálgast ystu mörkum stöðugleika
bílsins.  PSM-kerfið heldur utan um
önnur kerfi svo sem ABS-læsivörn,
spólvörn og driflæsingar og getur
þannig numið þá krafta sem verka á
bílinn og valda t.d. undir- eða
yfirstýringu. Þegar hætta er á að
bíllinn missi jafnvægi eða
veggrip tekur PSM-kerfið
fram fyrir hendur bílstjórans
og stýrir driflæsingum og
bremsum hvers einstaks
hjóls þannig að veggrip og
jafnvægi sé tryggt (Hægt er að
aftengja PSM kerfið).

Sportlegur og sprækur á vegi – sterkur
utan vegar

Fjöðrunin er örugg undirstaða þeirra
afburða aksturseiginleika sem einkenna
Cayenne og sem skapast af ítrasta öryggi
og þægindum í akstri á vegi og getu utan
vegar.  Vegna hönnunar hjólastellanna helst
bíllinn í jafnvægi þótt mikið gangi á, hann
lyftist t.d. ekki að framan þótt tekið sé
rösklega af stað né lyftist hann að aftan þótt
stöðvað sé harkalega. Hönnun afturstellsins
og álagsbreytileg vísun afturhjólanna
innávið eykur stöðugleika bílsins í beygjum
og eins þegar skipt er hratt á milli akreina.
Þá einkennir það hjólastellin hve slaglengd
fjöðrunarinnar er mikil sem m.a. kemur sér
vel í fjallaferðum.  Slaglengd loft/gorma-
fjöðrunarinnar í Cayenne Turbo er 10,2 cm

saman og 11,8 cm sundur að framan alls 22
cm, en 12,4cm saman og 12,5 cm sundur
að aftan alls 25 cm.

Tölvustýrð loftfjöðrun með sjálfvirkri og
handvirkri hæðarstillingu.

Loftfjöðrun gerir kleift að hækka bílinn
þegar þess er þörf og vegna sjálfvirkninnar
breytist veghæð ekki þótt bíllinn sé hlaðinn.
Og loftfjöðrunin gerir meira. Hún gefur
bílnum aukna aksturseiginleika og eykur
öryggi með því að lækka
bílinn á sjálfvirkan hátt í
ákveðnu hlutfalli af
hraða.

Loftfjöðrunin hefur 6 hæðarstillingar frá 15,7
cm til 30 cm (á vetrardekkjum) 
Porsche býður loftfjöðrunina með PASM-
tölvustýringu (“Porsche Active Suspension
Management”).  Þessi samverkandi bún-
aður er alveg nýr af nálinni. Tölva stýrir og
aðlagar fjöðrun og dempara mismunandi
vegi og mismunandi aksturslagi.  Sem
dæmi um aðstæður þar sem PASM tekur í
taumana er þegar rösklega er ekið og
inngjöf og bremsun skiptist á eða þegar
ekið er yfir miklar ójöfnur.  Við slíkar
aðstæður dregur PASM-kerfið úr hreyfingu
yfirbyggingarinnar en til þess notar það boð
frá 5 hreyfiskynjurum.  Um leið og skynjari
nemur hreyfingu umfram ákveðin mörk
beitir stýribúnaðurinn dempara eða
dempurum til að tryggja stöðugleika bílsins.
Af öðrum breytum sem búnaðurinn notar í
þessu skyni er hraði bílsins og aksturslag. 
Með PASM-kerfinu getur ökumaður

Porsche Cayenne
- ný mörk afls og getu
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Dollarinn lækkar
það sést í Bílabúð Benna

Loftlæsingar

Hi-Lift Drullutjakkur
Aldrei ódýrari
48” 8.900.- stgr.

Loftdælur

Álkallar og felgujárn
 á tilboðsverði

Frá RANCHO
RSX dempari

Betra verð

Dekkjaviðgerðarsett

Gormar og Fjaðrir
Ný sending
Betra verð

OMEOME

Wayfinder áttavitar

Dráttarspil

Bílabúð Benna er með kynningu á 4x4 fundinum 3. febrúar.

TILBOÐSpallurinn
Á pallinum verður standandi veisla fyrir
jeppamenn. Þar verða stanslaus tilboð og
verðið hreint ótrúlegt!

Vörum á pallinum skipt út mánaðarlega.

Aldrei lægra verð

33" 16.950 stgr.

35" 18.950 stgr.

Tilboðsverð til 4x4 félaga

Tilboð til 4x4 félaga miðast við staðgreiðslu!
Munið félagsskírteinið.

Loftsíur
Meiri Kraftur!

Þær eru fljótar að borga sig.

Hratt & Örugglega
Sendingar 2 í viku beint frá Ameríku

Sérpöntunarþjónusta

38-15

39.999 stgr.

Tilboðsverð til 4x4 félaga

Ljósafestingar
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Cayenne valið þá fjöðrun sem honum finnst
best henta sér og sínu aksturslagi. Til þess
velur hann einn af eftirfarandi háttum:
“Þægileg”,”Venjuleg” eða “Sportleg”.
Kerfið fylgist stöðugt með aksturslagi og
grípur inn í þegar það telur þörf á. Hafi
ökumaður stillt fjöðrunina á “Þægileg” en
breyti skyndilega um aksturslag, t.d. til að
forða frá óhappi eða til að taka fram úr,
breytir búnaðurinn fjöðruninni, gerir hana
stinnari til að tryggja sem mest öryggi og
breytir henni svo aftur í “Þægileg” þegar
aksturslag leyfir á ný.  Með þessu móti
eykst öryggi til muna og minni líkur eru á að
ökumaður geti misst stjórn á bílnum.

Duglegur jeppi

Sportlegir eiginleikar Cayenne í venjulegum
akstri eru ekki á kostnað getu hans sem
jeppa.  Þvert á móti - Cayenne er mjög
dugmikill jeppi. Í því efni skiptir tölvustýrð
aflmiðlun með driflæsingum miklu máli –
lága drifið er með niðurgírunina 2,7 : 1 
Lága drifið er valið með rofa við hlið
gírstangarinnar.  Þegar lága drifið er valið
fara nokkur kerfi samtímis í gang.
Gripstjórnin (PTM) velur sjálfvirkt viðeigandi
gír og stýrir driflæsingum með til þess gerðu
forriti.  Í Cayenne breytir gripstýringin
ABS-læsivörninni, spólvörn og
loftfjöðruninni fyrir torfæruakstur um
leið og lága drifið er valið.  Porsche
er fyrstur bílaframleiðenda til að
bjóða samstætt kerfi af þessari gerð
– þ.e. drifstýringu fyrir torfæruakstur
þar sem sjálfvirkni kemur í veg fyrir
mistök.
En jafnvel þessa frábæru eiginleika
Cayenne sem jeppa má auka enn
frekar.  Sé torfæra slík að eitt eða
fleiri hjól verða á lofti mun
drifstýringin beita læsingum
fjórhjóladrifsins þannig að bíllinn
stöðvast ekki. 100%
millikassalæsinguna má setja á með
því að styðja öðru sinni á
lágadrifshnappinn (í mælaborði sérðu
myndrænt í hvaða drifkeri bíllin er ).  Þá

er Cayenne enn betur búinn fyrir torfærur
þar sem beita má loftfjöðruninni til að ná
sem bestu gripi.

Mismunardrifslæsing í afturdrifi.  Sú læsing
er merkileg að því leyti að ökumaður getur
valið ákveðna læsingu, þ.e. allt að 100%.
Til að læsa afturdrifi 100% þarf
ökumaðurinn að styðja á lágadrifshnappinn
í þriðja sinn.  Til að auka stöðugleika bílsins
í akstri á hálum vegi er driflæsingunni beitt
á sjálfvirkan hátt t.d. 60%.
Einnig fánlegar aftengjanlegar jafnvægisslár
fyrir fram- og afturfjöðrun.  Þeim er beitt
með því að styðja á ládrifhnappinn í fjórða
sinn.  Við það eykst fjöðrunargeta í ófærum
(lengra fjöðrunarsvið) og einnig minnkar
velta þegar ekið er í ófærum, bætir veggrip
og aukin þægindi í mjög grófu landslagi .

Cayenne er stór jeppi 

Lengd 4,8 m
Breidd 1,93
Hjólahaf 2,85
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Vegna mismunandi uppbyggingar gjaldskrár þá er ekki auðvelt að bera saman kostnað við 
notkun þessara kerfa. Þó er ljóst að NMT er hagkvæmasti kosturinn sem völ er á, þótt
eflaust séu til undantekningatilfelli. Ef borin er saman gjaldskrá fyrirtækjanna þá kemur
eftirfarandi í ljós:

* Ekki er tekið gjald
fyrir "hóptal" í Tetra
kerfinu

Nýir möguleikar með IRIDIUM

Með tilkomu IRIDIUM gervihnattasímakerfisins opnuðust nýjir möguleikar til fjarskipta á
hálendinu og þeim stöðum á landinu sem erfiðast er að ná til með landkerfum. IRIDIUM
kerfið samanstendur af 66 gerfihnöttum sem sveima eftir lengdarbaugum umhverfis jörðu
og þar sem braut hnattanna er yfir pólana eru mjög góð skilyrði hér á Íslandi og í raun um
allan heim.

Rekstrargrundvöllur kerfisins virðist tryggur og hefur Síminn hafið sölu á þessari þjónustu
hér á landi. Viðbrögð viðskiptavina hafa verið mjög góð og eru nú þegar komnir margir
viðskiptavinir inn í kerfið, bæði sjómenn og aðrir þeir sem vilja tryggja öryggi sitt á fáförnum
slóðum.

Verð í IRIDIUM kerfinu hefur farið lækkandi á undanförnum misserum og er orðið
sambærilegt við það sem GSM-notendum er boðið upp á í erlendum GSM-kerfum.
Verðskrá IRIDIUM þjónustu hjá Símanum er nú sem hér er sýnt:

Mánaðargjald IRIDIUM þjón-
ustu er kr. 2.450 á mánuði.
Frítt er að senda SMS í
Iridium síma af heimasíðu
Símans.  IRIDIUM símar fást
í söludeild Símans í Ármúla
27 í Reykjavík.

Það er mat  Símans að þetta sé það kerfi sem heppilegast
sé að velja, vilji menn tryggja  gott  samband hvar sem er á
landinu.
Hér að framan eru nefnd þau fjarskiptakerfi sem
almenningur hefur val um hér á Íslandi. Það skal áréttað að
um ókomin ár verður NMT-kerfið ódýrasti kostur sem völ
verður á en IRIDIUM kerfið að sjálfsögðu góður valkostur til
viðbótar.
Til að bæta þjónustu við viðskiptavini NMT og IRIDIUM hefur
Farsímaverkstæði Símans í Ármúla 27 tekið að sér alla
viðgerðarþjónustu á NMT og IRIDIUM símum og veitir auk
þess sérfræðiráðgjöf um allt sem snertir NMT og IRIDIUM
búnað. Verkstæðið selur auk þess 7W og 15W síma til
fasttengingar í bíla og báta og einnig loftnet og fylgihluti.
Einnig er hægt að leigja NMT og Iridium síma í Ármúla 27. 

Gylfi Már Jónsson, forstöðumaður NMT hjá Símanum

� Fjarskipti fyrir ferðafólk á Íslandi
- hvað er í boði?

Með aukinni ferðamennsku hér á landi hafa kröfur um trygg og góð fjarskipti aukist, hvort
sem ferðast er á þjóðvegum landsins eða utan alfaraleiða. Ferðalög á hálendi Íslands eru
orðin vinsæl jafnt á sumri sem á vetri og aukin fagmennska þeirra sem ferðast um landið
hefur leitt af sér vaxandi kröfur til alls þess búnaðar sem slík ferðalög krefjast. Jeppafólk
sem ferðast um landið á yfirleitt góða og öfluga bíla en til nauðsynlegs búnaðar í slíkum
bílum telst m.a. góður fjarskipta- og staðsetningarbúnaður. 

Síminn hefur til margra ára lagt sig fram um að þjóna og tryggja öryggi landsmanna, hvort
sem þeir eru staddir á sjó eða landi, jafnt í alfaraleið sem utan. Með GSM kerfinu, NMT
kerfinu og IRIDIUM gervihnattasímakerfinu býður Síminn fjarskiptaþjónustu sem uppfyllt
getur flestar óskir viðskiptavina. NMT-kerfið er það fjarskiptakerfi sem vinsælast hefur verið
hjá þeim sem ferðast um landið, því það sameinar víðáttumikið dreifikerfi, mikið langdrægi,
lág notkunargjöld og ódýran símabúnað. NMT-farsímar hafa margsannað gildi sitt sem
öryggistæki síðan kerfið var tekið í notkun árið 1986. 

Það hefur verið útbreiddur misskilningur að Síminn hygðist loka NMT kerfinu innan tíðar.
Síminn hefur lýst því yfir að kerfið verði rekið a.m.k. til loka ársins 2007, en þá rennur
núverandi rekstrarleyfi út. Framlenging rekstrarleyfis er í höndum Póst og
fjarsiptastofnunar,  en ekkert bendir til annars í dag en að Síminn óski eftir framlengingu á
rekstrarleyfinu. Ljóst  er að eins og staðan er í dag, þá er GSM-kerfið ekki tilbúið til að
yfirtaka hið víðáttumikla þjónustusvæði NMT. Framfarir í GSM-kerfunum eru hinsvegar
miklar og  vísbendingar eru um að á næstu árum aukist langdrægi GSM-sendistöðvanna
verulega, eða a.m.k. upp í 100 km. 

Samkeppnisaðilar Símans hafa á undanförnum misserum kynnt TETRA kerfið sem góðan
valkost í stað NMT. Þótt TETRA kerfið hafi ýmsa kosti þá er það ekki hannað sem
langdrægiskerfi. TETRA kerfið er hannað fyrir viðbragðsaðila í þéttbýli en ekki sem
almenningskerfi. Almenningur ætti því að bera saman eiginleika kerfanna, verð á tækjum
og gjaldskrá áður en kaup eða flutningur milli kerfa er ákveðinn.

TETRA kerfið - hvernig er það samanborið við NMT ?

Samanburður á NMT/TETRA og GSM

NMT GSM TETRA
Kerfi hliðrænt stafrænt stafrænt
Hámarks langdrægi sendis 100-150 km 35 km 50 km ( segja 70 km seinna)
Fjöldi sendistaða 140 yfir 200 trúlega 30 til 40
Minnsti handsími undir 100 gr. undir 100 gr. 200 gr
Ódýrustu handsímar 50.000 10.000 83.000
Ódýrustu bílasímar 50.000 20.000 129.000
Verð á þjónustu meðal ódýrast dýrast
Gagnaflutningur mögulegur já já já

Stofn og mána argjöld - NMT ogTETRA
Stofngjald Mána argjald

Almenn áskrift NMT/T2 4.980 / 2.500 532 / 2.700

Frístundaáskrift NMT /T1 2.490 / 2.500 221 / 990
Stórnotendur NMT/T3 4.980 / 10.000 1.313 / 3.700

NMT/TETRA Fastlína Síminn GSM Síminn NMT A rir GSM Fastlína Síminn GSM NMT/TETRA A rir GSM

Almenn áskrift/ T2 16,6 / 17 24,9 / 26 15,6 / 26 24,9 / 26 14,6 / 26 18 /  26 13,6 / 16 18 / 26
Frístundaáskrift/ T1 35 /  32 35 / 32 35 /  32 35 /32 12,6 /32 17 / 32 11,6 / 29 17 /  32

Stórnotendur /  T3 14 /  15 21,9 / 23 13 / 23 21,9 / 23 13 / 23 17 / 23 12,/ 14 17 /  23

Dagtaxti Kvöld/nætur og helgartaxti

Mínútuverð með Vsk
Stofngjald 0
IRIDIUM kort 0
Hringt milli IRIDIUM síma 73
Hringt úr IRIDIUM síma í önnu r símakerfi 127
Hringt úr alm.símakerfi Símans í IRIDIUM  * 153

Sé hringt úr farsímum þá leggst á þetta  verð sama álag og þegar
hringt er úr farsíma til útlanda.

Stofn og mánaðargjöld - NMT og TETRA



Við sem ferðumst um Ísland, jafnt sumar
sem vetur, erum stundum svo heppin að
verða vitni að einhverju sérstöku í
náttúrunni.  Eitt af þeim fyrirbrigðum sem
alltaf er gaman að sjá, eru margar sólir á
lofti.  Því fyrirbæri tengist málshátturinn
“Sjaldan er gíll fyrir góðu, nema úlfur á eftir
renni”.

Í þjóðsögum Jóns Árnasonar segir:

Hjásólir eða aukasólir, það eru ljósdílar í
kringum sólina, eru ekki sjaldsénar á
Suðurlandi. Ef tvær hjásólir sjást í einu sín
hvorumegin sólarinnar, önnur á undan sól,
en hin á eftir, er það kallað að "sólin sé í
úlfakreppu" eða að "það fari bæði á undan
og eftir sól" og er hvort tveggja orðatiltækið
dregið af úlfunum Sköll sem átti að gleypa
sólina og Hata sem átti að taka tunglið.
Stundum er þetta kallað gílaferð og hjásólin
sem fer á undan sól gíll. Hann þykir ills viti

með veður ef ekki fer einnig á eftir sólu, en
sú hjásól er enn kölluð úlfur og er þaðan
dreginn talshátturinn: "Sjaldan er gíll fyrir
góðu nema úlfur á eftir renni." (Ný útgáfa
(1954), bls. 655)

Nánari upplýsingar um þetta fyrirbrigði má
finna á Vísindavef Háskólans, slóðin er 
http://www.visindavefur.hi.is/index.asp?url
=svor/svar_2230.html

Eiríkur Þór Eiríksson, E-1362
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� Gíll og Úlfur

Vestan Laugafells um páska 2001 EIríkur Þór

Topplyklasett
vnr. 5052486   Verð áður 10.995 kr.

7.995 kr.

…sést það á bílskúrnum?

Kastari á fæti
vnr. 5880069   Verð áður 5.420 kr.

3.990 kr.

Hvort sem þú ætlar að breyta, bæta, lagfæra eða byggja heimili þitt frá grunni 
þá finnurðu það sem þig vantar í Húsasmiðjunni. Þar færðu líka alltaf lipra 
þjónustu og góð ráð hjá fagmönnum okkar. Velkomin í Húsasmiðjuna.
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Borvél Kress 500W
Vönduð, þýsk höggborvél í tösku
ásamt bitaboxi.
vnr. 5259998   Verð áður 10.995 kr.

7.995 kr.

Taktu þátt í keppni 

jeppamanna um snilldar-
legustu bílskúrslausnina.
Skoðaðu bréfið til meðlima 
4x4, fáðu það sem upp á 
vantar, ef eitthvað er,  til að 
fullkomna þína lausn og 
sendu okkur svo myndir af 
snilldinni.
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Voru félagsmenn látnir ýta
bílum sínum talsverða leið í 16
stiga gaddi í kappi við
klukkuna. Var þessi atburður
tímasettur rétt eftir matinn til að
niðurstaða yrði sem
nákvæmust. Kom á daginn að
hjartalag klúbbsmeðlima er
með eindæmum gott og þurfti
skemmtinefndin ekki að nota
sprengitöflurnar í þetta sinn.
Fróðir menn telja að sjaldan
hafi Toyota sést á annari eins
ferð á jafnsléttu og í umrætt skipti. Skemmti
fólk sér með ágætum og komust flestir
klakklaust heim á sunnudeginum.
Þeir Ljónsstaðabræður hafa lítið haft sig í
frammi á árinu en Óli fór þó eina ferð með
fjölskylduna á Krúsa gamla inn á
flóamannaafrétt. Ferðin gekk vel inn á Fit,
en þegar lagt var á “brattann” og haldið
áfram inneftir æstust leikar. Ætlaði Óli að
sýna sinni heittelskuðu hvað krúserinn gæti
og stóð dieselolíueimyrjan aftur úr
verkfærinu þegar hann þrumaði í
brekkurnar. Í einni brekkunni dökknaði
reykurinn til mikilla muna og gerðist
smurolíublandaður. Sá gamli hafði
greinilega vit fyrir eigandanum og gerði gat
á stimpil. Var þá tekin 180 gráðu beygja í
brekkunni og keyrt með sömu látum til baka
enda ætlaði Óli að komast heim áður en
Krúsi bilaði meira. Lagði Óli olíumöl alla
leiðina heim og var Krúsi þurrausinn af
öllum vökvum þegar heim kom. Alls fóru
300 lítrar af diesel og 80 af smurolíu í
heimferðina. Eins og alþjóð veit deyja þeir
bræður ekki ráðalausir og eru þeir búnir að
sækja um leyfi fyrir gríðarlegri vindmillu á
Ljónsstöðum. Grunar mig að krúserinn verði
því raf- eða vindknúinn á næstunni.

Leifur Leifsson hefur verið settur í nefnd á
vegum klúbbsins sem hefur á sinni könnu
eftirlit með aftanívögnum, stefnu þeirra
miðað við dráttartækið, bæði í lá- og
lóðréttu plani.

Guðjón Egilsson hefur lítið ferðast á árinu
en hann ákvað samt að drífa sig smá rúnt
inn á Fit um páskana. Þar sem hann var

einbíla þá valdi hann
ákjósanlegt ferðaveður. Hífandi
rok með skítakulda ásamt
hæfilegum skammti af
snjóblindu. Það segir fátt af
þessu ferðalagi, utan það að á
tímabili var farið að skrölta svo
mikið í Gamla Gul að Gaui gat
ekki tekið í nefið nema að
stoppa og drepa á honum. Þeir
félagar komust þó heim að
venju en eitthvað þurfti að laga

þann gula eftir ferðalagið, sú
viðgerð stendur enn yfir.

Sjálfur hef ég ákveðið að stofna samtök
bíllausra bjartsýnismanna með
BREYTINGARÖSKUN á næstunni. og
verður stofnfundur haldinn í Pakkhúsinu.
Snyrtilegur klæðnaður og kvenmannsleysi
áskilið. Boðið verður upp á Willyskokkteil í
hléinu.

Stjáni stóri hefur undanfarið þróað merka
nýjung. Þetta er tæki til að reynsluaka vélum
af ýmsu tagi og sérstaklega ætlað að mæla
afl, eyðslu og þyngd. Tækið er eftirlíking af
Há-lúxus jeppa og notar Unnur kona hans
það gjarnan í vinnuna. Aðspurð kvaðst hún
ánægð með gripinn og segir það alltaf
spennandi að fara á bensínstöð enda aldrei
að vita hvað hentar í það og það skiptið.
Bensín eða diesel.
Frést hefur af því að Einar Karl klúbbsritari
hafi áhuga á því að setja stærri vél í
toyotuna sína og fara úr sex cylindra vél yfir
í sex cylindra vél........ Þórir á
vélaverkstæðinu er í þessum sama pakka
og Einar enda báðir á toyotum. Hann seldi 4
cyl dísil ofurmótorinn sinn upp úr toyotunni
og keypti 4 cyl dísil ofurmótor úr
toyotu.......Lýsa þessar breytingar hjá þeim
Einari og Þóri hugarflugi toyotu manna
almennt...reikni nú hver fyrir sig!

Það er frá mörgu að segja varðandi
byggingu andyrisins inni á Fit. Alls voru
farnar 5-20 vinnuferðir, allt eftir því hvern
maður spyr. Þáttaka var sæmileg í
ferðunum þó að menn nenntu mismikið að
gera. Ég varð þeirrar ánægju aðnjótandi að

Óli Eiríks les annál síðasta árs

Ákveðið var að blása til þorrablótsferðar af
hálfu Suðurlandsdeildar klúbbsins. Eftir
talsverðar bollaleggingar var lagður
málefnagrundvöllur fyrir staðarval og
skipulag blótsins. Hann var á þessa leið. –
Ekki mátti vera erfiðara en svo að komast á
blótið að jafnvel Toyota eigendur skyldu
komast þangað vandræðalítið í sæmilegu
veðri. Skipulag ferðarinnar yrði með þeim
hætti að engin hætta væri á að Gaui Egils
gæti stolist í næturferð með allan matinn líkt
og hefur áður gerst. Húsaskipan skyldi vera
þannig að hástemmdir Willys aðdáendur
röskuðu ekki ró þeirra er gengnir væru til
náða með trúboði sínu. Sér koja yrði fyrir
Ford-aðdáendur þannig að þeir gætu hrotið
þar saman án þess að valda teljandi skaða.

Eftir að menn höfðu glöggvað sig á þessu
öllu var ákveðið að halda blótið í
Landmannalaugum. Þetta breyttist þó á
síðustu stundu því þar var tvíbókað og var
þá  afráðið  að halda blótið þess í stað í
Hólaskógi. Gaui var sendur löngu á undan
með matinn í fylgd fullorðinna og honum
bannað að neyta svefns og matar fyrr en
hann væri búinn að koma kostinum
tryggilega fyrir í skálanum.

Á laugardeginum kom í ljós að þáttaka var
afar góð og hefur hið vel grundaða
staðarval ásamt góðu veðri ráðið þar miklu.
Þó var ekki öllum ætlað að komast á blótið.
Gunnar Egilsson villtist hrottalega ásamt
fylgdarliði. Þegar ískúlinum hjá Gunna var
nóg boðið þá lagðist hann flatur við rætur
Vatnajökuls oní pytt í þeirri von að
örvinglaður ökumaðurinn næði áttum. Það
gerðist ekki og nutum við því ekki samvista
Gunna og félaga á blótinu.  Gunni þurfti
síðan að dextra skítkúlinn með ýmsu
járnarusli áður en hann fékkst til að halda
áfram heim á leið. Skjálftakippir þeir sem
mælst hafa í Bárðarbungu síðastliðna daga
stafa örugglega af öskrunum í Gunna þegar
hann var að skamma ískúlinn upp úr
pyttinum.
Þennan laugardag var blíðskaparveður og
því afráðið að rúnta eitthvað um svæðið og

hélt nokkur hópur manna áleiðis inn á
Sultarfit. Að venju kom það Toyota og Patrol
mönnum algerlega á óvart hversu erfitt er
að drífa í snjó. Leystist ferðalagið upp í
vindrannsóknir af þeirra hálfu og voru menn
með allt upp í sex vindmæla á hverju
hjóli....en drifu samt ekki neitt. Að venju
sóttu menn vatnið yfir lækinn og kenndu
dekkjunum um, sem ýmist voru of gömul
eða ný í stað þess að viðurkenna þá
alkunnu staðreynd að þetta japanska rusl
drífur EKKI NEITT!  Sannaðist það best á því
að lítill Isusu sem var með í túrnum fylgdi
þeim félögum fast á hæla þrátt fyrir að hann
væri á 30” dekkjum. Sannast hér enn einu
sinni að maður ríður ekki lengra í stærri
hnakk ef klárinn er dauður.

Einn maður stóð sig þó sínu best í þessu
ferðalagi, það var Jón Bergs. Hann komst
alla leið inn á Fit og það á allgóðum
millitíma. Það sem vakti jafnvel enn meiri
furðu var að hann komst til baka á
Vilkóinum. Var Jón léttstígur er hann kom
aftur í skála og tók svo sérstaklega nokkur
vel valin ferðalög um kvöldið á gítarinn.
Stuttu seinna seldi hann Vilkóinn. Hann
ákvað að hætta á toppnum. Í kjölfarið hafa
menn hvatt Jón til að taka þátt í ýmsum
gítar keppnum með von um að hann nái að
toppa þar líka og selji síðan gítarinn í
framhaldinu....kannski gæti þá Óli lagt
gítarklippunum.

Eftir mikla matarveislu stóð skemmtinefndin
fyrir ókeypis hjartatékki á mannskapnum.

� Molar frá liðnu ári

Landmannalaugar BMG
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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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Tilboð til Ferðaklúbbsins 4X4
Ert þú með verki í fótum, hnjám, mjöðmum eða baki ?

Verður þú þreytt / þreyttur í fótum á álagstímum ?
Stendur þú á hörðu gólfi þegar þú ert að gera við jeppann þinn ?

Getur verið að þú sért ekki í sérlega góðum skóm ?

Stoðtækni Gísli Ferdinandsson ehf. hefur ákveðið að bjóða félögum í
Ferðaklúbbnum 4x4 tilboð á göngugreiningu í febrúar, mars og

apríl.
Tilboðið gildir fyrir alla fjölskyldumeðlimi gegn framvísun félagsskírteinis.

Göngugreining.        Fullt verð: 2,950,- kr.
Tilboðsverð: 1,900,- kr.

Einnig bjóðum við 10% af innleggjum.

Ólafur Ólafsson stoðtækjasmiður, Félagi nr. R199 mun taka þá
félagsmenn Ferðaklúbbsins 4x4 sem þess óska í göngugreiningu

Tímabókanir hjá Ólafi í síma: 581 4711   (Ath. Panta þarf hjá Ólafi)
ATH: verð til viðtals á næsta félagsfundi á Hótel Loftleiðum.

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

www.stodtaekni.is

þakka þeirri gömlu vel unnin störf. Það er
búið að ráðstafa þessum gullmola og verður
hún notuð til að snúa væntanlegri vindmyllu
á Ljónsstöðum í framtíðinni.
Frést hefur af áhuga geimferðastofnunar
Bandaríkjanna á því að fá kabyssuna úr
skálanum á Sultarfit til rannsókna, og
jafnvel hefur sést kvittur um það á netinu að

þeir hafi áhuga á að skjóta henni á braut um
jörðu í nýrri orkutilraun. Tilraunin gengur út
það  að framleiða reyk og skítalykt úr fyrsta
flokks steinolíu. Hingað til hafa þeir notað
japanskar vélar í verkefninu, en þær enst illa
eins og búast mátti við...

Ólafur Eiríksson

taka þátt í einni slíkri og náði þar ágætum
svefni samfara góðum mat og slökun
allskonar. Var ég látinn halda á skóflu
stundarkorn, en þar sem ég ýmist dottaði
eða missti skófluna þá var mér fenginn
bandspotti í staðinn.
Uppúr stendur frábær matreiðsla sem er
náttúrlega undirstaða þess að menn púli
pungsveittir í sjálfboðavinnu í skítakulda,
kvennmannslausir inni á reginfjöllum. Þetta
veit Jón formaður manna best!! Hann var
kokkur í allavega tveimur vinnuferðum og
galdraði þar fram ódýrt lostæti eins og
honum einum er lagið. Í fyrri ferðinni datt
hann niður á svo góðan matseðil að varla
verður um bætt! Fyrri daginn fengu menn
fjórðung úr Goðapylsu með sinnepsklípu og
þann seinni skammtaði Jón úrvals hakk
með spagettíafgöngum á undirskálum...Það
var því úr vöndu að ráða þegar Jón var
munstraður sem sælkerakokkur í ferð sem
farin var seinna um haustið. En Jón lét sig
ekki muna um að bæta um betur í
matseldinni og sló í gegn með brauð-
skorpum og niðurbrytjuðum Goðapylsum
fyrra kvöldið og seinna kvöldið fengu menn
afganginn af hakkinu úr síðustu ferð...þ.e
þann slatta sem hrafninn hafði ekki viljað
éta úr pokanum sem var geymdur undir
skálaveggnum. Voru það sællegir kappar
sem stigu út úr bílum sínum fyrir utan
pylsuvagninn á Selfossi, tyggjandi vett-
lingana sína þegar heim var komið!
Í öllum nýbyggingum þarf að vera raflögn,
og tók einn vinnusamur félagi að sér að
græja þau mál inn á Fit í tengslum við
breytingarnar. Á laugardegi í einni
vinnuferðinni sást til patrol jeppa á
gríðarlegri siglingu (miðað við upprunaland)
koma í átt að skálanum, og staðnæmdist
hann eftir nauðhemlun þrjá sentimetra frá
skálanum. Hann hafði greinilega náð góðri
ferð niður ásinn og var bílstjórinn ekki á því
að fórna henni fyrr en í síðustu lög. Nokkru
áður en bíllinn stoppaði spruttu allar hurðir
upp og áður en þeir sem fyrir voru á
staðnum náðu að átta sig var hesthúsið
orðið fullt af rafvirkjum og drasli og var
haugurinn sínu stærri en patrolinn sem þeir
komu á!? Urðu nú smiðir að taka til fótanna
til að vera ekki fyrir hinum nýkomnu hetjum.

Þegar þeir byrjuðu að vinna þyrlaðist upp
svo mikið rykský að menn sáu ekki milli
augna og gekk svo í drykklanga stund.
Skyndilega heyrðist járnaglamur mikið og
hurðaskellir og lægði reykmökkinn skömmu
síðar. Þá sáu menn að patrolinn var horfinn
ásamt öllu ruslinu. Kom svo í ljós að það var
komin prýðileg raflögn í skálann. 
Skömmu seinna þegar smiðir voru farnir að
ná áttum eftir lætin þá var hringt og var það
patrol maðurinn hinn æstasti í símanum og

tjáði sig um slaka frammistöðu klúbbsins í
því að laga veginn inn á Fit. Hann hafði náð
patrolnum (í annað skiptið á leiðinni) upp á
smá ferð, en þá hrundi loftkúturinn undan
bílnum. Þetta kom rafvirkjanum náttúrulega
á óvart enda hafði hann nýlega fest kútinn
vandlega undir með sexvíra tengjum af
sinnu alkunnu snilld. Ekki vildi hann sættast
á staðeyndir fremur en aðrir eigendur
japanskra bíla og neitaði að eitthvað væri að
fjöðruninni í patrolnum, þetta væri bara
“hörmulegur” slóði.
Nokkur umræða hefur farið fram um
vatnsmálin á Sultarfit og hefur undirritaður
komið með all-þokkalega lausn á þeim sem
kynnt verður á næstu dögum fyrir Þóri
vatnsveitustjóra. Hún felst í því að dæla
vatninu ÚR klósettinu og Í nýja brunninn
enda  oftast meira vatn í klóinu en
brunninum. Gallinn er sá að brunnurinn var
byggður í ranga átt á sínum tíma. Er nú búið
að ákveða að hér eftir verði brunnar á
vegum klúbbsins byggðir niður á við í stað
“upp” með von um að í þeim kunni að
finnast vatn fyrir vikið! Það er alltaf gott að
vera vitur eftirá.
Þar sem búið er að endurnýja rafstöðin á
Sultarfit, vil ég nota þetta tækifæri til að

Jón G Bergsson (t.v.) og Kiddi Páls  hlusta á pistil Óla.
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Öflugasta
loftdælan á
markaðnum

Nú blása ferskir vindar
um hálendið

Nú blása ferskir vindar
um hálendið

OASIS rafmagnsloftdælan er sú

öflugasta á markaðnum, pumpar

ekki aðeins í dekkin á mettíma

heldur knýr handverkfærin af krafti.

5 hestöfl
12V eða 24V

Allt að 175 psi þrýstingur
Þyngd 20 kg

120-190 Amper

Enginn er
„einn með öllu“

án OASIS


