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Félagsfundir

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

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

2. Ferðasaga af þorrablóti Suðurlandsdeildar.
3. Kynning frá Arctic Trucks.
4. Kaffi í boði Arctic Trucks.
5. Myndband: Ferð 4x4 og Bílabúðar Benna í Setrið.

Suðurnesjadeild: Miðvikudaginn 5. mars,  í sal Iðnsveinafélagsins, kl. 20:00
Fundarefni: Myndir frá “þorrablótsferð”.

Vesturlandsdeild: Mánudaginn 10. mars, í Jónsbúð, kl. 20:00
Fundarefni:  Skráning í Páskaferð.

Magnús Tumi Guðmundsson kemur og segir okkur frá hræringum í Kötlu 
og efalaust einhverju fleiru skemmtilegu.

Myndasýning:  Mynd  sem tekin var árið 1969 og sýnd í sjónvarpinu. Þar er meðal annars 
fylgst með ferð Kristleifs á Húsafelli og Óla í Kalmanstungu í veiðiferð inn 
á Arnarvatnsheiði.

Húnvetningadeild: Fimmtudaginn 6. mars, í Sjálfstæðishúsinu á Blönduósi, kl. 20:30
Fundarefni: Nánar auglýst síðar.

Skagafjarðardeild: Þriðjudaginn 4. mars, í kaffistofu Mjólkursamlagsins, Sauðárkróki, kl. 20:00
Fundarefni: Kemur snjór í vetur ?! 

Eyjafjarðardeild: þriðjudaginn 4. mars, í húsnæði Björgunarsv. Súlna við Hjalteyrargötu 12, kl. 20:00.
Fundarefni: 1. Jeppadagur fjölskyldunnar.

2. Myndasýning og ferðasögur frá Fjallavinafélaginu Kára
(m.a. flúðasigling niður Jökulsá á Dal og jeppaferðir).

Húsavíkurdeild: Fimmtudaginn 6. mars, í Höfða, kl. 20:30.  
Fundarefni: Nánar auglýst síðar.

Fimmtudaginn 20. mars, í Höfða, kl. 20:30
Fundarefni: Nánar auglýst síðar.

Austurlandsdeild: Miðvikudaginn 5. mars, í Austrasalnum á Egilsstöðum. kl. 20.00
Fundarefni: Almenn fundarstörf.

Suðurlandsdeild: Þriðjudaginn, 4. mars, í húsnæði Björgunarfélags Árborgar, kl. 20:30
Fundarefni: Skráning í afmælisferðina 21-23. mars, ræddir verða stórviðburðir vegna afmælis 

klúbbsins og myndasýning verður frá Þorrablótsferðinni í Laugar. Til staðar verður
skjávarpi og biðjum  við þá, sem voru með digital-vélar að skrifa myndirnar á disk.
Allar myndir þegnar. Þá er upplagt að koma með skóflur og spotta, sem þvælst hafa
milli bíla og koma því til réttra eiganda.

FélagsfundirFélagsfundir

Umsjónarmaður félagaskrár:
Jóhann Rúnar Guðbjarnason, felagatal@f4x4.is

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

Ábyrgðarmaður:
Sigurður Helgason

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

� 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 utan-
félagsmenn, en 800 fyrir félagsmenn í 4x4.
Reikningur 0319-26-001259 Búnaðarbankinn í
Mjódd. Kt 701089-1549. 
Uppl í síma 8967511-8540057 Karl

� Árbúðir

Vegna tíðra vanskila á lyklum að Árbúðaskála,
þá er ekki annað fært en að krefjast skilagjalds
á lyklum að skálanum að upphæð 5.000 kr.
Gengið skal jafnan frá dvalargreiðslu þegar lykli
er skilað, en óskað er eftir fyrirframgreiðslu
þegar um stærri hópa að ræða.
Eddi

INNANFÉLAGSMÁL

Kæru jeppakonur!
Helgina 22. - 23. mars nk. er áætlað að fara í
kvennaferð á vegum Ferðaklúbbsins 4x4. Allar
nánari upplýsingar verður að finna á heimasíðu
klúbbsins þegar nær dregur, m.a. um áfangastað
o.fl. Fyrirkomulagið verður með svipuðum hætti
og í fyrra, eins og það að fá einhverja góða karla

til að elda fyrir okkur sælkeramáltíð og vaska
upp á eftir! Við viljum hvetja sem flestar til að
taka þátt, þetta er alveg ómetanleg og
ógleymanleg reynsla! Takið endilega frá
laugardaginn 22. og sunnudaginn 23. mars og
skellið ykkur á fjöll með öðrum hressum konum!
Nefndin

Agnes lullar yfir djúpan krapapoll með Súkkuna knáu í spotta (svo hún myndi nú ekki sigla í vitlausa átt...).
Úr Kvennaferðinni 2002, ljósm. Guðrún.

Forsíðumyndin: Setrið, horft vestur til Kerlingarfjalla. Ljósmynd: Friðrik Halldórsson
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Miklar framkvæmdir standa nú yfir á
Selectverslun Shell við Vesturlandsveg og er
áætlað að opna stærri og glæsilegri
Selectverslun þar 1. apríl n.k.  Breytingarnar
ættu að koma sér vel fyrir svanga ferðalanga þar
sem fjölbreytni verður aukin í skyndibitum,
bakaríið verður stækkað og aðstaða bætt fyrir
þá sem vilja neyta matarins eða fá sér nýlagað
kaffi á staðnum. Auk þess sem Selectverslunin
verður stækkuð verður dælum fjölgað og
bílastæðum komið fyrir beint við innganginn
sem auðveldar aðgengi að versluninni.  Á
vestasta hluta lóðarinnar er verið að byggja
þvottastöðvar og geta viðskiptavinir valið á
milli sjálfvirkrar burstaþvottastöðvar og
háþrýstiþvotts. 

Á lóð Skeljungs austanmegin standa einnig yfir
heilmiklar byggingarframkvæmdir, en þær
tengjast  alþjóðlegu verkefni um vetnisstöð sem
Skeljungur er að byggja í samstarfi við Íslenska
NýOrku.  Þetta er fyrsta vetnisstöðin í heiminum
þar sem almenningi verður selt vetni sem
orkugjafi á bíla og mun hún verða opnuð í lok
apríl n.k.  Aðilar að samstarfinu eru auk Shell,
DaimlerChrysler, Norsk Hydro og Vistorka.  Til að
byrja með mun stöðin þjóna Strætó bs, en þeir
munu verða með 3 vetnisvagna í leiðarkerfi
sínu, en vonast er til að almenningur geti nýtt
sér orkugjafa stöðvarinnar á bíla sína í
framtíðinni.

Breytingar hjá Skeljungi á Vesturlandsvegi.

Ágætu félagar

Til hamingju með 20 ára afmæli klúbbsins okkar.
Á svona tímamótum er ágætt að líta til baka og rifja upp tilgang og
markmið félagsins.
Ferðaklúbburinn 4x4 var stofnaður 10. mars 1983. Tilgangurinn með
stofnun klúbbsins var að koma á fót samtökum til að gæta hagsmuna fólks
sem vildi fá að ferðast um landið á breyttum jeppum. 

Markmið klúbbsins eru eftirfarandi:

· að ná til sem flestra sem áhuga hafa á ferðalögum um landið á fjórhjóladrifnum bílum. 
· að stuðla að góðri umgengni um landið og verndun þess með jákvæðu fordæmi og umræðu um 

náttúruvernd. 
· að gæta hagsmuna félaga varðandi búnað fjórhjóladrifsbifreiða og annað er lýtur að 

fjórhjóladrifsbifreiðum og ferðalögum í samráði við yfirvöld. 
· að efla þekkingu félagsmanna á öllu því er viðkemur útbúnaði fjórhóladrifsbifreiða og ferðalögum

um byggðir og óbyggðir landsins. 
· að efla tengsl og kynni félagsmanna. 

Félagsstarf í ferðaklúbbnum 4x4 er mjög blómlegt og ýmislegt í boði fyrir félagsmenn, svo sem
fræðslufundir, skipulagðar ferðir og margt fleira. Félagar í klúbbnum eru nú um 2200 og fjölgar
stöðugt. 

Tækninefnd klúbbsins hefur allt frá stofnun fylgst með breytingum á jeppum með tilliti til öryggis
og gæða. Nefndin hefur gætt hagsmuna jeppamanna hvað varðar reglugerðir og lög sem varða
breytingar á jeppum. Miklu grettistaki hefur verið lyft hvað varðar hugarfarsbreytingu og skilning
yfirvalda á þessu áhugamáli okkar. En við verðum áfram að halda vöku okkar því stöðugt er vegið
að jeppamönnum úr ýmsum áttum. 

Ferðaklúbburinn hefur frá upphafi beitt sér fyrir umhverfisvernd og góðri umgengni um landið.
Umhverfisnefnd klúbbsins hefur í samstarfi við náttúruverndaraðila staðið að ýmiskonar uppgræðslu
og landvernd.
Klúbburinn  hefur á sér mjög gott orð vegna stefnu sinnar í umhverfismálum.

Árið 1988 hófust félagsmenn handa við að byggja Setrið, fjallaskála klúbbsins sem staðsettur er
suðvestur undir Hofsjökli. Óhætt er að segja að þetta sé einn glæsilegasti og best búni fjallaskáli
á hálendinu.

Ferðaklúbburinn 4x4 er mjög áhugaverður og skemmtilegur félagsskapur og ég hvet alla sem áhuga
hafa á jeppamensku að ganga í klúbbinn og vera með í þessum ágæta félagsskap.

Kjartan Gunnsteinsson
Formaður

Ávarp formanns

Afmælisflíspeysa
Samningur hefur náðst við fyrirtækið 66°N um
að selja félagsmönnum 4x4 flíspeysur með
ísaumuðu merki félagsins.  
Jóhannes Jóhannesson johannes@wurth.is
hefur tekið að sér milligöngu um pantanir fyrir
félagsmenn, en einnig er hægt að kaupa peysur
og annan merktan fatnað beint úr búðum 66°N
um allt land.  Hins vegar er ekki til fatnaður á
lager með merkinu okkar og því er sennilega
heppilegra að fara til þeirra í 66°N og finna þá
peysu sem best hentar.  Panta hana svo hjá
Jóhannesi með tölvupósti, eða á opnu húsi í

Mörkinni á fimmtudagskvöldum.  Þannig fæst 20
% afsláttur frá búðarverði, en 10 % afsláttur er
gefinn í öllum verslunum 66°N ef fólk framvísar
félagsskírteinum.  
Afmælisnefndin mælir með því að fólk kaupi
svarta, eða dökkbláa peysu með ísaumuðu merki
og einnig með nafni eiganda.  Þannig verða
félagsmenn mjög auðkenndir í öllum þeim
uppákomum sem framundan eru og auðvelt að
læra og muna nöfn hvers annars.  Verð á
bróderingu er 360 kr á merkið og 250 kr á
nafnið.  

Nefndin



Stofnfundur samtaka áhugamanna um ferðalög
og búnað fjórhjóladrifsbifreiða var haldinn 10.
mars 1983.
Áhugi hafði kviknað í sameiginlegum ferðum
jeppamanna  um stofnun einhvers konar
félagsskapar á þessu sviði.
Heitið “Ferðaklúbburinn 4x4” varð fyrir valinu á
félagsskap þennan strax á fyrsta fundi.
Fljótlega eftir stofnun  félagsins varð ljóst að
brýnt mál yrði að reyna að ná fram rétti
jeppamanna til að aka um á jeppum sem breytt
hefði verið til aukins notagildis til
ferðalaga utan hins hefðbundna
vegakerfis. Reynslan hafði sýnt að
stærri hjólbarðar hentuðu mun
betur til aksturs á snjó og víða
utan alfaravega. 
Í maímánuði 1984 var stofnuð
nefnd innan Ferðaklúbbsins sem
sjá skyldi um viðræður við
Bifreiðaeftirlit Ríkisins. Samin var
fyrsta reglugerðin á þessu sviði,
sem nefnd var “hugmynd að lausn
dekkjamálsins”. Eftir það hafa miklar breytingar
orðið á reglum varðandi breytingar á bílum,
okkur til hagsbóta.
Nokkuð ljóst er að ef samtakamáttur félags eins
og Ferðaklúbbsins 4x4 hefði ekki notið við væri
jeppamenning okkar Íslendinga allt öðru vísi en
hún er í dag. 

Strax á fyrstu árum Ferðaklúbbsins
4x4 spruttu upp miklar umræður um
náttúruverndarmál. Misjafnlega var
tekið undir skoðanir klúbbsins í
Náttúruverndarráði og víðar í
upphafi, en á síðari árum hefur
tekist mjög góð samvinna meðal
klúbbsins og hinna ýmsu

náttúruverndarsamtaka og hafa félagar
klúbbsins farið margar ferðir þeim til aðstoðar,
t.d. landgræðsluferðir í Þórsmörk og ýmsar
uppgræðsluferðir.
Snemma á árinu 1985 var byrjað að ræða
hugsanlega skálabyggingu á vegum
Ferðaklúbbsins 4x4. Nokkrir staðir voru skoðaðir
og reynt að semja við viðkomandi yfirvöld, en
að lokum tókust samningar við landeigendur
svæðis fyrir sunnan Hofsjökul sem kallast
Kisubotnar og reisti Ferðaklúbburinn 4x4 þar

gríðarlega myndarlegan fjallaskála
sem hlaut nafnið “Setrið”
Síðar hafa deildir Ferðaklúbbsins
gert afnotasamninga um nokkra
gangnamannaskála á hálendinu til
notkunar að vetrarlagi.
Ferðaklúbburinn 4x4 hefur haldið
nokkrar jeppasýningar un tíðina.
Fyrsta sýning var haldin í porti
Austurbæjarskólans árið 1985.
Næstu þrjár sýningar voru haldnar í
Reiðhöllinni í Víðidal, árin

1987,1989 og 1991. Síðar var haldið með
sýningarnar í Laugardalshöllina og voru þar
sýningar árin 1993, 1995, 1998 og sú síðasta
árið 2001. Hafa sýningar þessar aukið hróður
Ferðaklúbbsins til mikilla muna og þótt hin
besta skemmtun.
Nokkrar stórar hópferðir hafa verið farnar á
vegum félagsins. Sú fyrsta, árið 1968, var nefnd
100 bíla ferðin, og skyldi ekið norður
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Sprengisand, en hún mistókst. Síðar var
samvinnuferð með Bílabúð Benna sem kölluð
var Jeppadagur Fjölskyldunnar. Milli 800 og
1000 bílar tóku þátt og var ekið til Nesjavalla.
Önnur 100 bíla ferð var árið 1996 og var þá
lokið við ferðina yfir Sprengisand. Aldamóta-
ferðin svokallaða, árið 2000, var ekin yfir
hálendið austur á land, og auk þessa hefur verið
efnt til fleiri ferða af ýmsum toga.
Starfsemi Ferðaklúbbsins 4x4 hefur verið mjög
öflug frá upphafi. Haldnir eru félagsfundir fyrsta
mánudag hvers mánaðar allan veturinn, oftast á
Hótel Loftleiðum. Einnig er “opið hús” í aðsetri
félagsins í Mörkinni 6 öll fimmtudagskvöld.
Nokkrar landsbyggðardeildir hafa verið
stofnaðar í félaginu. Nú eru starfandi
Vesturlandsdeild, Húnvetningadeild, Skaga-
fjarðardeild, Eyjafjarðardeild, Húsavíkurdeild,
Austurlandsdeild, Suðurlandsdeild og Suður-
nesjadeild. 

Félagsstarfið er fjölbreytt. Starfandi er
Umhverfisnefnd, Tækninefnd, Skálanefnd,
Ritnefnd, Internetnefnd, Hjálparsveit og
Fjarskiptanefnd ásamt fleiri nefndum sem sinna
hinum ýmsu verkefnum fyrir klúbbinn.
Félögum í Ferðaklúbbnum 4x4 hefur fjölgað ört
á síðustu árum. Virkir félagar eru nú ríflega tvö
þúsund víðsvegar um landið.
Ef þú lesandi góður hefur áhuga á að kynnast
starfsemi okkar ertu hjartanlega velkominn á
næstu félagsfundi, sem haldnir eru fyrstu
mánudaga í mánuði að Hótel Loftleiðum klukkan
20.00. Einnig getur þú kynnst starfsemi
klúbbsins á heimasíðu okkar:
http://www.f4x4.is

Ólafur Ólafsson
Kynningarfulltrúi Ferðaklúbbsins 4x4

„Fljótlega eftir stofnun
félagsins varð ljóst að
brýnt mál yrði að reyna
að ná fram rétti  jeppa-
manna til að aka um á
jeppum sem breytt
hefði verið til aukins
notagildis til ferðalaga
utan hins hefðbundna
vegakerfis.“

Saga
Ferðaklúbbsins 4x4
í stuttu máli

Við byggingu skálans árið 1988 Friðrik Halldórsson

Byggingu fyrsta áfanga skálans lokið og verið að draga burtu síðasta vinnupallinn Friðrik Halldórsson
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Allt frá því að Henry Ford og fleiri smíðuðu
fyrstu bílana hafa þeir verið stöðugt að þróast.
Notagildi þeirra jókst með hverju árinu sem leið
og fjölbreyttari notkunarmöguleikar áttu sér
sífellt stað.
Í fystu var drifbúnaður einungis á einum öxli, en
þróun í bílaframleiðslu varð til þess, að
drifbúnaður var settur á bæði fram- og
afturöxla. Ekki eru haldbærar heimildir hjá þeim
sem þetta skrifar hvaða bílaframleiðandi
smíðaði fyrsta fjórhjóladrifna bílinn.
Fyrsti fjórhjóladrifni bíllinn sem kom til Íslands
var þýskur herheppi af  Tempo Vidal gerð, sem
Þjóðverjarnir Herbert Böhme og Helmut Verleger
fluttu hingað sumarið 1937. Var verkefni þeirra
að prófa þennan jeppa við erfiðustu aðstæður
og dvöldu þeir sumarlangt í landinu og óku
samtals 1800 km og stóð jeppinn sig hið besta.
Tempo Vital var herjeppi eins og Willysinn en
með tveimur vélum, eina fyrir hvort drif.
Á tíma seinni heimsstyrjaldar lét Bandaríski
herinn nokkra aðila smíða tilraunabíla til nota í
hernaði.
Þessir aðilar voru m.a. Willys og Ford
verksmiðjurnar ásamt fleirum. Bíllinn skyldi vera
léttur og fjórhjóladrifinn. Smíðaðar voru nokkrar
tilraunagerðir og fyrsti bíllinn sem reyndist
nothæfur leit út eins og á mynd sem hér fylgir
með.

Hann var smíðaður af
Willys verksmiðjunum og

var tilraunagerðin kölluð
QUAD og kom til sögunnar í
kringum árið 1940. 
Á næstu árum voru unnar
miklar endurbætur á
þessum bíl og í kringum
1946 var útlitið orðið líkara
því sem við könnumst við
eða eins og á næstu mynd.
Fyrstu jepparnir, sem komu
til Íslands voru með þessu
byggingarlagi. 
Í fyrstu komu nokkrir

jeppar á vegum hersins og
árið 1946 veitti ríkisstjórnin innflutningsleyfi á
jeppum til almennra borgara. Í fyrstu úthlutun
komu 10 bílar og var þeim úthlutað til lækna og
bænda. Fyrstu bílarnir voru með blæjum, en
brátt var hagleiksmönnum þess tíma falið að
smíða tréhús á þá því ekki veittu blæjurnar
mikið skjól fyrir íslensku veðri. Með þessari
smíði má með réttu halda því fram að fyrstu
íslensku jeppabreytingarnar hafi litið dagsins
ljós.

Á næstu árum fjölgaði smátt og smátt í
jeppaflórunni og fleiri tegundir voru fluttar til
landsins. Má þar nefna Austin Gypsy og Land
Rover  sem voru smíðaðir í Bretlandi. 
Gypsy jeppinn þótti nokkuð framúrstefnulegur,
því hann var með sjálfstæða fjöðrun á hverju
hjóli. Innflutningi hans var hins vegar hætt
eftir nokkur ár en Land Roverinn heldur enn 

sínum sess í Íslandssögunni. Willys nafnið hefur
hins vegar verið borið til grafar þó að bíll með
svipuðu útliti sé enn framleiddur  undir nafninu
Chrysler JEEP. Nokkrar getgátur eru um hvernig
það nafn var til komið. Sumir halda því fram að
það sé stytting á orðunum “General purpose”,
aðrir segja hins vegar að það sé eftir fígúru sem
var í teiknimyndunum um Stjána Bláa.
Næsti bíll til að nema hér land kom frá
Sovétríkjunum og var af gerðinni GAZ, en oftast
nefndur  Rússajeppinn í daglegu tali. 
Fleiri landnemar af jeppakynslóðinni birtust svo
á næstu árum. Ford Bronco kom árið 1966 og
hlaut strax gífurlegar vinsældir, enda var hér

kominn bíll sem þótti sameina kosti fólksbíls og
jeppa í þægindum og notagildi.
Fljótlega þar á eftir kom jeppi frá
International Scout verksmiðjunum í
Bandaríkjunum. Scoutinn náði aldrei
sömu vinsældum og Broncoinn og var
framleiðslu hans hætt árið 1980. Fleiri
tegundir áttu eftir að koma til  landsins á
næstu árum ásamt fleiri gerðum frá sömu
verksmiðjum. Til dæmis komu fleiri
tegundir frá Jeep og má þar nefna  JEEP
Station, Jeepster, Wagoneer og Cherokee.
Einnig kom frambyggður rússajeppi, sem
seldist í töluverðum mæli og einnig Lada
Sport. Einnig má minnast á Chevrolet

Blazer sem var fluttur inn í nokkrum mæli. Þá
framleiddi Land Rover lúxusjeppa með nafninu
Range Rover.
Upp úr 1970 hófst innflutningur á jeppum frá
Japan. Fyrsti jeppinn, sem kom þaðan til
Íslands var Toyota Landcruiser. Því næst komu
Mitsubishi Pajero, Nissan Patrol og Isuzu
Trooper og smájeppar frá Suzuki og Daihatsu.

Á fyrstu árum jeppamenningar á Íslandi voru
bílarnir einungis notaðir eins og þeir komu frá
verksmiðjunum, nema smíðuð voru á þá hús eins
og áður hefur komið fram; sumir bændur
útbjuggu á þá búnað til að geta notað þá við
landbúnaðarstörf.
Ef snjóalög voru það mikil að bílarnir sætu fastir
var eina leiðin að setja keðjur á dekkin til að
komast áfram, svo langt sem það náði.
Smátt og smátt áttuðu menn sig á notagildi
jeppanna við ferðalög í óbyggðum. Yil dæmis
sönnuðu jepparnir sig við björgun áhafnarinnar
á flugvélinni Geysi, sem brotlenti á
Bárðarbungu.

BROT
úr sögu JEPPANS á Íslandi 

Tempo Vital

Quad 1940

GAZ 

Willys 1946

Austin Gipsy

Land Rover

GAZ, í daglegu tali kallaður Rússa jeppi
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Það var ekki fyrr en á áttunda áratugnum að
menn áttuðu sig á að því stærri sem dekkin voru
því meira flot fékkst. Einhver hugmyndaríkur
aðili gerði tilraun til að setja skítadreyfaradekk
undir jeppa. Og undur og stórmerki; þetta
virkaði.
Í kringum 1975 gerðu menn tilraunir með að
setja dekk undan Volvo Lapplander undir Willys
og Bronco og þá kom strax í ljós að þetta breytti
miklu. Flot bílanna varð miklu meira og þessir
bílar þóttu óstöðvandi. Upp úr þessu þróaðist
ýmis konar tilraunastarfsemi, og enn í dag eru
menn að reyna eitthvað nýtt í sambandi við
jeppabreytingar.
Þær breytingar sem hafa verið þróaðar á jeppum
hér á landi á undanförnum árum hafa aukið

stórkostlega notkunarmöguleika þessara bíla og
gert Íslendingum sem öðrum kleyft að kynnast
landinu með nýjum hætti.

Ólafur Ólafsson
R 199

Ford bronco 1967

international Scout

Jeepster

Chevrolet Blazer

Volvo Lapplander

Toyota Landcruiser

Isuzu Trooper
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Farið var inn á Hveravelli að kvöldi föstudags.
Upphækkaði vegurinn á Auðkúluheiðinni var
snjólaus að mestu, dálítill skafl var þó á
Kolkustíflunni, eins og svo oft áður, og urðu
flestir að fara að hleypa úr þar. Vindur var
hægur, stjörnubjart. Sunnan Seyðisár var komið
í annan heim, dimm él og töluverðan snjó. Á
leiðinni þaðan inn á Hveravelli gekk mishratt
hjá mönnum, sumir fóru svolítið afvega, aðrir
affelguðu og sumir þurftu marga drætti. Allir
voru þó komnir í hús upp úr kl.1 og þá var
snarlega farið að sofa.
Morguninn eftir var lífinu tekið með ró, enda
búið að breyta ferðaáætluninni vegna veðurs og
færðar. Í stað þess að fara á Langjökul lá leiðin
nú norðan Hofsjökuls í Laugafell. Þótt við
færum seint af stað var samt ekkert lífsmark
með Sunnanmönnunum í hinum skálanum, en
þeir komu einhvern tímann um nóttina,
sennilega undir morgun. 
Þungt var yfir og gekk á með dimmum éljum, en
þegar kom austur með Hofsjökli glaðnaði til og

var glaða sólskin með köflum. Færðin á Kili var
þung og erfið, en þegar austar dró minnkaði
snjór og grjót jókst svo að verulegur bagi varð
að. Ingólfur Gísla rak klafa í jarðfastan stein og
gekk hjólið við það aftur og var nartandi í
brettið það sem eftir var ferðar.
Þegar í Laugafell kom var farið í bað og eldað og
spjallað og að lokum sofið á loftinu yfir
búningsklefunum, en hópur frá Reykjavík var í
aðalhúsinu.
Daginn eftir var sólskin með köflum og
skafrenningur. Farið var niður í Skagafjörð um
sneiðingana ofan við Þorljótsstaði í Vesturdal.
Þegar þar var komið hafði slasaði klafinn náð að
nudda gat á olíupönnuna hjá Ingólfi, en
trétappi úr næsta girðingarstaur bjargaði því við
og hann ók til Akureyrar. Hámarkshraðinn varð
50 - 60 á malbikinu, og höfðu sumir á orði að
þeir hefðu aldrei keyrt svona hægt milli
Varmahlíðar og Akureyrar.

Grétar G. Ingvarsson

Febrúarferð Eyjafjarðardeildar
7. -9. febrúar 2003
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15-50%

afsláttur15-50%

afsláttur

• Magellan GPS-tæki • Þjófavarnarkerfi
• GPS-aukahlutir s.s. plast- • Hljómflutningstæki fyrir

pokar, tengi, loftnet o.fl. bíla, magnarar á frábæru
• Talstöðvar, bíla-, báta- og verði. mikið úrval hátalara

handstöðvar • GSM-handfrjáls búnaður
• Aukahlutir fyrir talstöðvar • Radarvarar
• Fjarstýrðar samlæsingar • Hleðslutæki

Sendum í póstkröfu

...til 8. mars

Skeifan 4 • Sími 585 0000 • www.aukaraf.is • Opið frá kl. 9-18 • Laugardag frá kl. 10-16
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Í tilefni þess að nú í mars verða 20 ár liðin frá
því að Ferðaklúbburinn 4x4 var stofnaður hefur
verið ákveðið að standa fyrir 1000 jeppa
dagsferð út frá Reykjavík laugardaginn 8. mars
nk. 
Það er búið að kynna áætlunina fyrir öllum
stóru/helstu bílaumboðunum til þess m.a. að ná
betur til fólks sem ekki er í félaginu okkar.
Ætlunin er að fara að morgni frá umboðunum og
verða nokkrar ferðir í boði frá hverju þeirra.
Þannig má velja ferð sem hentar hverjum og
einum, eftir tíma, erfileikastigi og þ.h.  Allar
ferðir enda í Kringlunni seinnipart dagsins, og
þar verður tekið á móti ferðalöngum með
"ömmusúkkulaði" útbúið úr ekta suðusúkkulaði
frá Nóa Síríusi og einhverju góðu með því.
Kringlan ætlar að fá til liðs ýmsa aðila tengda
jeppum og ferðalögum, sem sýna hluta af þeim
varningi sem er ómissandi í okkar sporti.
Einhver bílastæði verða frátekin í Kringlunni
fyrir okkur, væntanlega á efsta planinu, þar sem
veitingarnar verða. Flestir þurfa þó að leggja á
bak við Sjóvá Almennar, en þar er fjöldi
bílastæða og stutt að ganga yfir á efra plan
Kringlunnar.

Þessi uppákoma er fyrst og fremst hugsuð sem
kynning á Ferðaklúbbnum og því mikla
félagsstarfi sem þar er unnið.   Vonandi fáum
við góð viðbrögð frá fólki sem heillast af
starfseminni og gengur síðan í félagið.  Búið er
að leggja  mikla vinnu í kynningu og
undirbúning á þessu öllu saman og verða frekari
kynningar þegar nær dregur í blöðum, útvarpi
og sjónvarpi.  Útvarpsstöðin Bylgjan verður með
beina útsendingu þennan laugardag, svo og
einnig vikuna á undan með eitt og annað sem
minnir á þessa ferð.

Skeljungur er bakhjarl Ferðaklúbbsins í þessari
1000 bíla ferð, en eins og menn vita hefur
Skeljungur  verið einn helsti stuðnings- og
samstarfsaðili Ferðaklúbbsins 4x4 síðustu
misseri.  Áætlað er að allir ferðalangar dagsins
muni koma við á einni af fjölmörgum

bensínstöðvum  Skeljungs til þess að sækja
límmiða og setji á afturrúðu bílsins, sem
staðfestir að viðkomandi sé þátttakandi í
þessari uppákomu.  

Búið er að raða niður í helstu "embætti"
dagsins, en enn er pláss fyrir starfsmenn í þau
mörgu verkefni sem finnast á degi sem þessum.
Þar má nefna "staðarstjórnendur" og farar-
stjórana frá eftirfarandi stöðum:

Hekla, Laugarvegi: Jóhannnes Jóhannesson
MMC Pajero árg 1999, Rúnar Jónsson MMC Pajero
árg 1992, Róbert Heimir Halldórsson MMC Pajero
1987, Björn Þorri MMC Pajero 2003, og fl.

B & L, Grjóthálsi: Benedikt Ólafsson Land
Rover Discovery árg 1997, Magnús Sturluson
Land Rover Discovery árg 1997, og fl.

Bílabúð Benna, Vagnhöfða: Þórarinn
Guðmundsson Chevy Blaser, Benedikt Eyjólfsson
Musso, og fl.

Ingvar Helgason / Bílheimar, Sævarhöfða:
Guðmundur Tómasson Nizzan Patrol, Jóhannes
Kristjánsson Nizzan Patrol, Hlynur Snæland
Nizzan Patrol, og fl.

Kringlan: Kjartan Gunnsteinsson Toyota
4Runner, Gunnlaugur Einarsson Toyota LC 90,
Jón Snæland Toytota 4runner, Karl H Sveinsson
Toytota LC 90, og fl

Um 70 félagsbílar hafa nú skráð sig í ýmis
verkefni, eins og: undanfara, eftirfara,
hópstjóra, fólk til staðar hjá umboðunum, og að
búa til súkkulaðið í Kringlunni, og fl, og fl.  
Auðvitað eru allir félagsmenn velkomnir í
ferðina og þess vegna er best að heyra í því fólki
sem ætlar hvort sem er að fara í ferðina og vill
leggja á sig smá-vinnu, eins og að vera hóp-
stjórar (þetta á ekki að vera mikil vinna á hvern
og einn).
Að sjálfsögðu má fólk mæta í hvaða umboð sem
er, ef viðkomandi vill ferðast með vinum sínum
á annarskonar bílum.  Búast má við 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 þetta með okkur.
Sveinbjörn Halldórsson starfsmannastjóri 1000

bíla ferðarinnar sér um alla skipulagningu á
starfsfólki. Síminn hjá honum er 693 2916.

Hún Sirrý á Skjá einum hefur boðið okkur að
koma í þátt sinn “Fólk með Sirrý”, miðviku-
daginn 5. mars þar sem félagið og ferðalög
verða helsta umræðuefnið.  Við hvetjum alla
félagsmenn til þess að fylgjast með þættinum

sem verður í beinni útsendingu.  Búið er að
boða um 20 félagsmenn og maka þeirra til að
taka þátt sem áhorfendur í þættinum sjálfum. 
Með von um að allir skemmti sér vel og nái að
kynnast félaginu og starfsemi þess.

Fh. Afmælisnefndar.
Páll H Halldórsson, sími 891 7131.

Smiðjuvegi 32 • rauð gata
Sími 587 2930

Bílabúð Benna

Mæting kl. Brottför kl. Hvert farið
Ferð A 08:15 09:00 Mosfellsheiði / Tröllháls / Línuvegur / Skjaldbreið
Ferð B 09:15 10:00 Hellisheiði / Innstidalur / Shell Hveragerði / gömlu-Kambar
Ferð C 10:15 11:00 Reykjanes hringur

Hekla

Mæting kl. Brottför kl. Hvert farið
Ferð A 09:15 10:00 Mosfellsheiði / Lyngdalsheiði / Torfastaðir / Grafningur / Nesjavellir
Ferð B 10:15 11:00 Kleifarvatn / Suðurstrandavegur / Þorlákshöfn / Sandar / Þrengsli
Ferð C 11:15 12:00 Kleifarvatn / Ísólfsskáli / Krísuvíkurbjarg / Grindavík

B & L

Mæting kl. Brottför kl. Hvert farið
Ferð A 08:15 09:00 Þingvellir / Lágafell / Skjaldbreið / Lyngdalsheiði / Þingvellir
Ferð B 09:15 10:00 Hafravatn / Nesjavallaleið / Hestvík / Grafningur / Þingvellir
Ferð C 10:15 11:00 Kjalarnes / Meðalfell / Kjósarskarð

Ingvar Helgason / Bílheimar

Mæting kl. Brottför kl. Hvert farið
Ferð A 08:15 09:00 Þingvellir / Lágafell / Skjaldbreið / Lyngdalsheiði / Þingvellir
Ferð B 09:45 10:30 Mosfellsheiði / Línuvegur / og fl
Ferð C 11:15 12:00 Reykjanes hringur

Kringlan (bílaplan bak við Sjóvá Almennar)

Mæting kl. Brottför kl. Hvert farið
Ferð A 08:15 09:00 Mosfellsheiði / Lyngdalsheiði / Skjaldbreið
Ferð B 09:45 10:30 Þingvellir / Tröllháls / Shell Borgarnesi / Melasveit 
Ferð C 11:15 12:00 Esjuleið / Þormóðsdalur / og fl

Ferðir A   Ætlaðar mikið breyttum bílum
Ferðir B Ætlaðar öllum bílum 
Ferðir C   Ætlaðar öllum bílum 
Athugið að veður, færð og snjóalög geta breytt
öllum þessum áætlunum.
Munið að koma við á einhverri Shell bensínstöð
og fá miða ferðarinnar
Allar ferðir enda í Kringlunni ca á milli kl 15 og 16.

1000 bíla ferð!

Ferðir sem verða farnar eru:



Tilboðsverð til 4x4 félaga
kr. 39.999,- stgr.

Verð frá 4.329,- stgr.

Kr. 4.680,- stgr.

Minni eldsneytiseyðsla

kr. 6.741,- stgr.

Verð frá kr. 4.950,- stgr.

Kr. 14.355,- stk. stgr.

Kr. 34.650,- stgr.

Verð kr. 23.652,- stgr. settið.

Kr. 17.810,- stgr.

Kr. 57.575,- stgr.

Kr. 94.500,- stgr. Kr. 7.483,- stgr.

Öll verð til miðast við staðgreiðslu til 4x4 félaga. Munið félagsskírteinið

4x4 Verð 10.413,- stgr.

Verð frá 6.219,- stgr.

Verð 2.880,- stgr.
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Fimm aðalhlutverk smurefnisins
• Smurefni hefur fimm meginhlutverk; það er:
Smurning, kæling, hreinsun, vörn og þétting.
Ekki eru þau öll alltaf jafn mikilvæg, og fer það
eftir því hvert smurverkefnið er. Líta verður á
smurefnið sem óaðskiljanlegan hluta af þeim
mótor eða vélbúnaði sem á að smyrja. Ef eitt
hjól vantar undir bílinn þá keyrir hann illa, vanti
olíu á mótorinn þá keyrir hann líka illa. 

Smurning
•Skínandi og slétt yfirborð málms lítur út eins
og fjallgarður við stækkun. Hér að neðan sérð
þú tvo málmfleti mikið stækkaða.
• Þegar málmfletirnir hreyfast hvorir gagnvart
öðrum er hætt við að ”fjallatindarnir” rekist
saman. Þegar það gerist, verður slit.

• Smurolían á að hindra þetta með því að halda
málmflötunum aðskildum þannig að ”fjalla-
tindarnir” snertist ekki. Ef það gerist engu að
síður, þá á olían að koma eins og mögulegt er í
veg fyrir slit og skröpun yfirborðsflatanna. Það
gefur lengri endingu.

• Smurolían á að
minnka núnings-
mótstöðuna. Það
minnkar orkutap og
afkastageta vélar-
innar eykst.

Kæling
• Núningsviðnám á smurflötum og mikill hiti frá
umhverfi iðnaðarvéla eða mótor valda því að
óæskilegur hiti myndast á smurflötunum.
• Smurolían hjálpar til að kæla smurstaðina. Til
dæmis flytur smurolían 30% hitans frá
venjulegri bílvél, með öðrum orðum: Hún sér um
30% kælingarinnar. 

Hreinsun
• Smurolían á að halda smurstöðunum hreinum
af úrgangsefnum – þetta er sérlega mikilvægt í
mótorum. 
• Smurolían kemur í veg fyrir að óhreinindi og
olíuúrgangur brenni við og myndi útfellingar
með tilheyrandi vandamálum.
• Smurolían á að bera með sér úrgangsefni,
þannig að þau  fari við olíuskipti og setjist ekki
í smurganga vélarinnar.

Vörn
• Smurolían ver núningsfleti gegn ryði og
tæringu, til dæmis af völdum utanað komandi
vatns, svo sem loftraka sem þéttist í vélinni. 
• Við brunann í vélinni geta myndast vægar
sýrur. Smurolían verndar málmfletina í vélinni
og annars staðar með því að eyða sýruáhrifum
(hlutleysa sýruna).

Þétting
• Smurolían verkar sem vökvaþétting við
pakkningar í vélum. Seigja hennar verður að
vera hæfileg, svo hún leki ekki út. 
• Bruninn í mótornum myndar mikinn þrýsting
ofan á stimplana. Þessi loftþrýstingur á að
þrýsta stimplunum niður, og þess vegna má loft
ekki flæða niður með stimplunum. Smurolían
þéttir á milli stimpils/stimpilhrings og strokks,
auk þess að smyrja. 

Samsetning smurolíunnar

Hvað er smurolía?
Smurolía er gerð úr tvenns konar efnum, það er
grunnolía og bætiefni. Bætiefnin eru allt að
35% af tilbúinni smurolíu. 

Grunnolía
Grunnolía getur verið jarðefnaolía eða
synþetísk, en hvortveggja er unnin úr
hráolíunni. Grunnolían á að flytja bætiefnin um
smurkerfið við allar aðstæður og tryggja að
”smurolían” gegni hlutverki sínu um allan
smurstaðinn. Hún þarf í senn að þola vélrænt
álag og hitaálag. Þumalfingursreglan er að
synþetísk olía er betri en jarðefnagrunnolía,
hún er stöðugri og þolir betur hita.

Jarðefna grunnolía
• Hluti afurða hráolíueimingarinnar verður að
smurolíu.
• Öll óæskileg efni eru fjarlægð úr henni með
áframhaldandi hreinsun.

Synþetískar/alsynþetískar grunnolíur
• Auk þess að óæskileg efni eru fjarlægð í
eimingunni fer olían í margskonar efnameðferð
(þaðan kemur nafnið ”synþetísk” sem þýðir
efnafræðilegt ferli). 

• Mikilvægir eiginleikar eru innbyggðir og
sameindakeðjurnar eru klæðskerasaumaðar til að
geta þolað hið mesta vélræna álag og háan hita.
Þannig fæst mun meiri ending. 
• Synþetísk olía hefur háa seigjutölu (sjá um
Seigjuhugtakið). 

Hálfsynþetísk/semi-synþetísk olía
• Blanda af synþetískum og jarðefna
grunnolíum. 

Bætiefni
Ýmsa eiginleika smurolíu er hægt að bæta
umtalsvert með bætiefnum. Jarðefnaolía eldist
venjulega við það að komast í snertingu við
súrefni. Hún þykknar þá og verður óstöðug.
Andoxunarefni eru sett í jarðefnaolíu til að
hindra að hún gangi í efnasamband við súrefni,
það lengir endingu olíunnar. Fyrir viðskiptavini
þýðir það að skipta þarf sjaldnar um olíu og þar
með meiri hagkvæmni. Annað dæmi eru sérstök
hreinsiefni í mótorolíu, sem halda óhreinindum
– sóti og “slammi” frá brunanum – uppleystum
í olíunni. Þannig er komist hjá því að
óhreinindin setjist til á viðkvæmum stöðum í
vélinni. Sumir eiginleikar eru beint innbyggðir í
synþetískar olíur.

Grundvallar smurfræði

 

Olía 

Ryð- og tæringarvörn 

Málmur 

Verndandi 

 

filma 

Sýra 

Vatn 

 Fleyting 

Vélhlutinn  ”planar” 
á olíufilmunni 

Olíu 
filma 

Málmur 

Málmur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnolíur
(Jarðefna- / synþetísk) 

Blöndun 

Val á bætiefnum og eiginleikum grunnolíunnar
ræður smureiginleikum smurolíunnar,
notkunarsviði og endingartíma

Sérstakir eiginleikar

Hreinsandi bætiefni

Skúmvörn

Ryðvörn

Slitvörn

Gegn súrnun

Mótorolía
Gírolía

Vökvakerfaolía
Smurfeiti
o.s.frv.

BætiefniGrunnolíur
:
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Þetta voru  aðeins tvö dæmi um bætiefni, sem
notuð eru í smurolíur. Fjölmörg fleiri eru til, af
þeim eru eftirtalin algengust: 

• Tæringarvörn/ryðvarnar bætiefni; Verndar
málmyfirborð gegn ryði og tæringu
• Slitvörn/háþrýstibætiefni; Ver gegn sliti og
miklu þrýstiálagi; þar sem olían smyr ekki
nægilega vel mynda bætiefnin varnarlag á
málmflötunum. Kallast gjarnan gírolíur með EP-
bætiefnum (Extreme Pressure), og EP er oft
hluti af nafni þessara smurefna.
• Bætiefni gegn skúmmyndun; Hindrar skúm-
myndun í olíudælum og annars staðar.
• VI-Improver; Bætir rennsliseiginleika olíunnar
við breytilegt hitastig.

Seigjuhugtakið
Hvað er seigja?

Sýróp Vatn

• Seigjan er að líkindum einn mikilvægasti
eiginleiki olíunnar. Seigja er mælikvarði á það
hve þykk olían er; því þykkari, þeim mun meiri
seigja. Háseigju-olía kallast því ”þykk” eða
”þung” og olía með litla seigju nefnist ”þunn.” 
• Rétt þykkt olíunnar er mikilvæg, þar sem olían
er það sem myndar fleytingu (aqua-planing)
milli tveggja flata, sem hreyfast hvor gagnvart
öðrum. Ef fletirnir hreyfast hratt (legur í bílvél)
fæst rétt fleyting með þunnri olíu, en ef þeir
hreyfast hægt (stórir tannhjólagírar), er þykk
olía betri. 

Seigjan breytist með hitastiginu! 
• Þegar olía hitnar, þynnist hún og við kælingu
þykknar hún. Þetta fyrirbæri þekkist einnig í
uppbökuðum sósum.
• Það er við vinnuhita sem seigja olíunnar

verður að vera rétt. Til dæmis er vinnuhiti
mótorolíu u.þ.b. 100ºC, og það er við þetta
hitastig sem olían þarf að skapa fleytingu
(“aqua-planing”).
• Þykkt olíu er mæld í einingunni “centistoke”,
cSt eða mm2/s. Þar sem olían er mis þykk við
mismunandi hitastig, þá verður að fylgja við
hvaða hitastig slík centistoke mæling er gerð,
svo hún hafi eitthvert gildi fyrir notandann. 

Tvö kerfi eru einkum notuð til að gefa
upp seigju

a)  SAE-Kerfið
Notað fyrir bifreiðaolíur (mótor-, gír- og

drifolíur)
• Fyrir mótorolíur eru flokkarnir: 0W, 5W, 10W,
15W, 20W, 25W, 20, 30, 40, 50 og 60.
Samsvarandi fyrir gír- og drifolíur: 75W, 80W,
85W, 90 og 140. 

Þegar ein tala táknar seigju olíunnar, þá kallast
hún einþykktarolía (“single-grade”), en
fjölþykktarolía (“multi-grade”) þegar seigjan er
táknuð með tveimur tölum (t.d. 10W-40).
• 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W eru vetrargildi
(winter) fyrir mótorolíur. Því lægri tölu sem w-
olían hefur, þeim mun lægra hitastig þolir hún
án þess að verða of þykk til að hægt sé að
gangsetja mótorinn. Samsvarandi vetrargildi
fyrir gír- og drifolíur eru 75W, 80W og 85 W.

• 20, 30, 40, 50 og 60 eru sumargildi. Því hærri
sem SAE tala olíunnar er, þeim mun meiri seigju
hefur olían við venjulegan vinnuhita (100°C);
90 og 140 eru samsvarandi sumargildi fyrir gír-
og drifolíur.
• Fjölþykktar mótorolía, eins og  Shell Helix
Ultra 5W-40 gefur til kynna að olían ráði við
mjög lágt hitastig án þess að verða of þykk til
að gangsetja vélina (5W), en er þó nægilega
þykk við 100°C (40). Með öðrum orðum,
fjölþykktarolíur breytast ekki meira  en svo með
hitasveiflum að þær smyrja vel bæði við
gangsetningu í kulda og þegar venjulegum
vinnuhita er náð.

b)  ISO VG-kerfið
• Notað um iðnaðarolíur (vökvakerfa-, gír-, loftþjöppuolíur, o.fl.)
• Flokkarnir eru: 15, 22, 32, 46, 68, 100, 220, 320, 460, 680, 800 og 1000. 
• Seigja olíunnar við 40°C segir til um í hvaða flokk hún fellur, t.d. er  Shell Tellus 46 vökvakerfaolía
með þykktina 46 centistoke við 40°C. 
• Því hærri ISO VG flokkun olíunnar, þeim mun þykkari er hún.

Taflan sýnir samhengið á milli ISO- og SAE seigjuflokkunarkerfanna.

Seigjutala (Viscosity index, skammst.: VI)
• Seigjutalan er mælikvarði á hve mikið seigja olíunnar breytist með hitastiginu og hún segir mikið
um gæði olíunnar. 
• Því hærri sem seigjutalan er, þeim mun minna breytist seigjan með hitastiginu.
• Há seigjutala, VI, er gæðamerki. Það á sérstaklega við mótorolíurnar að samhengi er á milli
mismunandi gerða grunnolíanna og seigjutölunnar. 

Grunnolía í mótorolíu Dæmigerðar seigjutölur, VI
Venjuleg jarðefnaolía 100-139
Gæða jarðefnaolía 140-159
Hálf-synþetísk/synþetísk að hluta 160-169
Alsynþetísk olía 170-200

cSt/40°C
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TANGARHÖFÐA 13
SÍMI: 577 1313

BÍLABÓN

FJAÐRABÚÐIN
PARTUR

Eldshöfða 10 · Sími 567 8757

Þökkum eftirtöldum fyrirtækjum veittan stuðning

Efri mynd: Við Grímsfjall, Hvannadalshnjúkur í baksýn.
Mynd til vinstri: Þumall.
Neðri mynd: Setrið, Kerlingarfjöll í baksýn.
Neðri mynd til vinstri: Þursaborg.

Ljósmyndir: Friðrik Halldórsson
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Helgina 28. til 30. mars næstkomandi mun
Ferðaklúbburinn 4x4 sjá um svokallaða 4ra ferða
helgi.  Eins og fyrri ferðir með svipaða nafngift
þá mun þessi verða framkvæmd með líkum
hætti.  Þó er eitt sem mun einkenna þessar
ferðir nú; það eiga allir (sem vilja) að koma við
í Setrinu um miðjan laugardag og taka þar þátt
í mikilli afmælisveislu, sem haldin verður þann
dag, frá kl 14,30 til 18,00.  Þetta er einn af
fleiri viðburðum í tilefni af  20 ára afmæli
Ferðaklúbbsins 4x4.  Þess má vænta að margir
vilji koma í Setrið þessa helgi, við gerum ráð
fyrir allt að 400 manns, til þess að njóta
afmælisveislunnar, annað hvort í þessum
skipulögðu ferðum, eða á eigin vegum.  Hafa
ber í huga að skálapláss er ekki tiltækt fyrir
allan þennan fjölda í einu og því verður að
skipuleggja hófið vel áður.

Fyrirhugað er að bjóða öllum upp á rjúkandi
kaffi, kakó og veglega afmælisköku.

Auk Seturs þá hafa eftirtaldir skálar verið
fráteknir vegna þessarar ferðar, en umsjónar-
menn vantar enn:
Hveravellir, Nýidalur, Kerlingarfjöll, 
Árbúðir og Klakkur.

Stjórn Ferðaklúbbsins, afmælisnefndin og fl.
gista í Setrinu til að undirbúa veisluna, þannig
að búast má við að ekki komist þar margir aðrir
að í gistingu.

Hvetjum því fólk til að nýta sér önnur skálapláss
og skipuleggja eigin ferð.  (Sultarfit, Þúfuvötn,
Veiðivötn, Jökulheimar og fl. og fl.)

Síðan má búast við því að frá Hrauneyjum komi
margir bílar á laugardagsmorgun, án þess að það
sé í raun skipulagt enn.  Minnum á að  þar er
gott að gista t.d. á laugardagskvöldið.
Sunnudagurinn gæti svo nýst til ferðalaga, ef
verðurútlit helst gott og fólk ekki alveg búið að
fá nóg.

Meira um þetta á opnu húsi á fimmtudögum í
mars og einnig á  heimasíðunni okkar.

Nefndin

4ra ferða helgin4ra ferða helgin

Árbúðir •

Nýji dalur •
•

•

• Setrið
• Klakkur
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Helena Sigurbergsdóttir, nemi í Mennta-
skólanum í Kópavogi og félagi í F-4x4, hitti
Kjartan Gunnsteinsson formann Ferða-
klúbbsins 4x4 að heimili hans í Kópavogi.
Viðtalið er verkefni hennar í íslensku við
menntaskólann.

Hver er Kjartan?
Ég er ættaður úr Reykjavík en ólst upp á
Patreksfirði. Flutti suður um tvítugt.
Ég er tæknifræðingur og vélstjóri að mennt og
er deildarstjóri hjá Landssímanum.
Ég er giftur, á þrjú börn og eitt barnabarn.
Áhugamálin eru útivera, göngu- og jeppaferðir,
fyrst og fremst ferðalög um hálendið.
Ég byrjaði að jeppast um hálendið þegar ég fór
að vinna hjá Símanum 1988 og er búinn að vera
félagi í 4x4 síðan 1990 og formaður síðan í maí
2002. Félagar í 4x4 eru 2200 þar af virkir u.þ.b.
6-800 manns.

Hvað er 4x4 og fyrir hverja?
4x4 er hagsmunafélag fyrir alla jeppaeigendur
hvort sem þeir eru á breyttum eða óbreyttum
jeppum. 4x4 er félag fólks sem hefur áhuga á
náttúruvernd og ferðast um landið og hálendið

á fjórhjóladrifsbílum. 

Hvað segir 4x4 um framkvæmdir á
hálendinu?
Mikið hefur verið fjallað um Kárahnjúka á
heimasíðu félagsins www.f4x4.is en félagið
hefur ekki opinberlega gefið yfirlýsingu um
Kárahnjúkamálið þar sem skoðanir félagsmanna
eru jafn misjafnar og þeir eru margir.
Þannig að klúbburinn getur ekki staðið fyrir
einhverri einni skoðun.

Fyrir hvað stendur klúbburinn?
Klúbburinn er virkur á nánast öllu landinu, það
eru átta landsbyggðadeildir starfandi. 
Í Reykjavík er opið hús á hverjum fimmtudegi
og stór fundur fysta mánudag hvers mánaðar.
Nokkrar fastar ferðir eru á vegum félagsins á ári
eins og Jónsmessuferð í Þórsmörk sem er
landgræðsluferð fyrir alla fjölskylduna,
sumarhátíð tveimur vikum fyrir verslunar-
mannahelgi, fjölskylduhátíð er í Setrinu tveimur
vikum eftir verslunarmannahelgi, stikuferð en
þá eru merktir og lagaðir slóðar á hálendinu,
baggaferð er farin á haustin í samvinnu við
Landgræðslu ríkisins. Vinnuferðir eru nokkrar í

Setrið á tímabilinu júlí - nóvember. 
Ráðist var í byggingu húss við rætur Hofsjökuls
suðvestanverðann árið 1988. Setrið skyldi húsið
heita og er nafnið dregið úr nánasta umhverfi
eða Setum, en það er svæðið suður frá skálanum
kallað. Skálinn tekur um 80 manns í gistingu og
er þar bæði olíukynding og rafstöð.

Afmælisár 4x4
Í mars næstkomandi verður 4x4 klúbburinn 20
ára og verður mikið húllum hæ í tilefni þess
þann 8. mars. Klúbburinn ætlar að minna
rækilega á tilvist sína og kynna sig á jákvæðan
hátt útá við. Jeppaumboðunum verður boðið að
taka þátt í deginum og í samvinnu við þau er
gert ráð fyrir að fara í 1000 bíla ferð.  
Ferðunum verður skipt í þrjá styrkleikaflokka,
misjafnlega langar og erfiðar. Allir jeppamenn
og konur hvort sem er á stórum eða litlum
dekkjum ættu að geta fundið ferð við sitt hæfi.
Allar ferðirnar enda í Kringlunni, þar verður
öllum bílunum safnað saman og tekið á móti
ferðamönnum með heitu súkkulaði. Bylgjan
verður með útsendingu þennan dag frá
Kringlunni.

Framtíðarstefna 4x4?
Framtíðarstefna 4x4 er að gæta hagsmuna
jeppaeigenda og að þeir geti ferðast á breyttum
og óbreyttum jeppum, án þess að óeðlilegar
hömlur séu settar þar á.
Það er sér íslenskt fyrirbrigði að ferðast um
hálendið á breyttum jeppum. Hvergi
annarsstaðar eru leyfðir breyttir jeppar né
utanvega- akstur á snjó. 

Draumurinn? Bíllinn hans Kjartans fremstur. í frægri ferð við
Sandkluftavatn febrúar 2001. Með Jeppaklúbbi starfsmanna
Símans en Kjartan er formaður þess klúbbs.

Hver er þín eftirminnilegasta ferð?
Ég held að nýliðaferðin í Setrið 2001 standi
uppúr, en þá helgi vorum við 44 tíma á keyrslu.

Ekki var Kjartan fáanlegur til að segja mér neinar
frægðarsögur af sjálfum sér, þannig að ég kvaddi
þennan hógværa fjallamann.
Ég talaði við fólk sem ferðast hefur mikið með
honum.

Einn ferðafélagi sagði: 
Kjartan er jaxl og gerir hlutina sjálfur. Vandamál
eru ekki til – bara verkefni sem þarf að leysa.
Fyrir nokkrum árum var Kjartan ásamt nokkrum
vinnufélögum staddur í endurvarpsstöð uppi á
fjalli í fárviðri. Þar sem þeir húka í skúrnum
segir hann “eigum við ekki að drífa okkur áður
en veðrinu slotar.” 
Ekta Kjartan ! 

Annar ferðafélagi sagði: 
Óhemju duglegur göngumaður og hefur gengið
með strákanna sína 1, 2 eða jafnvel 3 á bakinu
eins og ekkert sé upp um fjöll og fyrnindi.
Alltaf að, boðinn og búinn að hjálpa eru hans
sérkenni. 

Gefst aldrei upp!

Viðtal við Kjartan Gunnsteinsson
- Formann Ferðaklúbsins 4x4

Setrið

Kjartan á „í vök að verjast“ í Fremri-Rauðá á leið í Setrið nóvember 2002
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Gagnheiðarendurvarpi sem var í notkun
síðastliðið sumar í tilraunaskyni var fenginn að
láni til reynslu. Hann gagnaðist ekki sem skyldi
og var því skilað.

Sigga Harðar áskotnaðist um sl áramót
endurvarpi frá ríkinu sem hætt var að nota.
Siggi hefur unnið að endurbótum á þeim
endurvarpa og er sá nú tilbúinn til uppsetningar
á næstu dögum. 

Austurlandsdeild F-4x4 mun sjá um að flytja
endurvarpann upp á Gagnheiði og tengja við
loftnetin sem fyrir voru en þau setti Siggi

Harðar upp fyrr.
Siggi hefur ákveðið að gefa klúbbnum
endurvarpann og var hann afhentur Eðvald
Geirssyni, formanni fjarskiptanefndar,
sunnudaginn 23. febrúar sl.
Þetta er annar endurvarpinn sem Siggi Harðar
gefur klúbbnum; hinn er á Vaðöldu og var sá
settur upp árið 2000.

Ferðaklúbburinn 4x4 færir Sigga Harðar bestu
þakkir fyrir endurvarpana og margvíslega vinnu
klúbbnum til handa á sviði fjarskipta.

Stjórnin

Siggi Harðar gefur VHF endurvarpa

Siggi Harðar (tv) afhendir endurvarpann Eðvald Geirssyni, formanni fjarskiptanefndar.

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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GREINAR
• Saga 4X4
• Saga GPS /ÁTTAVITA/KORTA
• Framtíðin

Nokkrir vel valdir (menn og konur með 
mismunandi bakgrunn) spá í hvernig jeppar 
og jeppaferðir muni breytast í ófyrirsjáanlegri
framtíð

• Frumferðir á Hálendið
• Ferðasögur / hrakningasögur
• Sérlisti jeppamansins fyrr og nú (hvað var einn 

með öllu fyrir 20 árum og hvað er hann í dag.)
• Þygdardreyfing og pökkun í bíl (toppgrindur, 

eldsneyti, varadekk, verkfæri ofl.)
• Fjallaskálar
• Öryggi á fjöllum

Sýra, beinbrot, opin sár, koltvísýringur
bruni, gas, kal / kuldi

• Íslenskt hugvit í erlenda bílaframleiðslu
• Konur og jeppar
• Utanvega heimspeki
• Dekk

MYNDASÖFN FÉLAGA
Hringt verður í alla félagsmenn og þeim boðið að
senda inn myndir af sér og jeppum sínum ásamt
myndatexta.

MOLAR INN Á MILLI
• Af hverju?

Skýringar á ýmsum atriðum er geta komið
upp og varða ferðafólk á fjöllum.

• Ábendingar frá vönum og veðruðum
• Hnútar
• Mál og vog

KÍKT Í KISTUNA
Líkt og í tímaritum þar sem skoðað er í ísskápinn
nema hér er skoðað í toppgrindina

TÉKKLISTINN
Plastað spjald í bílinn sem fylgir með bókinni.

Ef þú hefur einhverjar hugmyndir að efni í bókina sendu
þær á 4x4@design.is

Ferðaklúbburinn 4X4 hyggst gefa út veglegt afmælisrit í tilefni 20 ára afmælisins.

Gefin verður út bók sem áætlað er að verði 180 síður í A4 stærð prentuð í lit og öll hin glæsilegasta.
Samið hefur verið við fyrirtækið Hönnun og umbrot ehf. að annast útgáfu og sölu bókarinnar

og jafnframt að taka á sig fjárhagslega áhættu sem fylgir útgáfunni.

Bókin mun fjalla um klúbbinn í fortíð, nútíð og framtíð og eru félagar hvattir til að vera virkir
þátttakendur í útgáfunni með tillögum um greinaskrif og að nota tækifærið til að koma sér

og sínum á spjöld 4X4-sögunnar með því að senda inn myndir til birtingar í bókinni.

Haft verður samband við alla meðlimi klúbbsins, þeim kynnt útgáfan og gefinn kostur á að senda inn efni og
viljum við hvetja alla til að taka vel á móti þeim sem hringja. Sett hefur verið upp pósthólf fyrir afmælisritið á
netinu og þeim sem hafa eitthvað fram að færa er bent á að hafa samband við ritstjórnina á 4x4@design.is

Saman gerum við myndríka, fallega og fræðandi bók sem varðveitir fyrstu 20 árin í sögu klúbbsins.

Meðfylgjandi eru nokkrar hugmyndir að efni ritsins og félagar beðnir að bæta við eins og þeim er einum lagið

Bókin verður seld til félagsmanna 4x4 í forsölu á kr. 5.990,- (útsöluverð úr bókabúð verður 7.990,-)

og er hægt að panta hana í síma 577 1888 og 4x4@design.is.

Malarhöfða 2 • 110 Reykjavík • � 577 1888 • Fax 577 1889
E-Mail: 4x4@design.is • www.design.is

Fari›Fari›
í hjólfar ferðaklúbbsins 4x4 í 20 ár



QuickAIR1 loftdælan er fáanleg stök til festingar í bíl eða í tösku með tengi
í sígarettukveikjara. Sérlega nett dæla sem tekur lágmarkspláss og þarfnast
ekki smurningar sem gerir þér kleift að staðsetja hana hvar sem þér dettur
í hug. Getur verið notuð með eða án loftkúts.
Úttak: 1/4" NPT Karl- hraðtengi
Stærð: 19 x 8 x 11 cm
Þyngd: 2,3 kg

QuickAIR2 loftdælan er upplögð undir vélarhlíf eða inn í bílinn. Nett stærð
og færanlegar festingar gera þér kleift að staðsetja dæluna bæði lárétt og
lóðrétt. Getur verið með eða án loftkúts. Hún er einnig fáanleg í tösku með
klemmur á geymi.
Úttak: 1/4" NPT Karl- hraðtengi
Stærð: 20 x 18 x 11 cm
Þyngd: 4,54 kg

QuickAIR3 er ein afkastamesta 12-volta dekkja-dælan á markaðnum! Þessi
tveggja stimpla dæla framleiðir hvorki meira né minna en 103 lítra af lofti
á mínútu til að fylla dekk á svipstundu og er vel útbúin til að tryggja áralanga
notkun.

Þessi dæla fyrir mikið rúmmál / lágan þrýsting var hönnuð fyrir hraða fyllingu
á stórum dekkjum. Þessi dæla er besta dælan ef þú keyrir á 35“ dekkjum
eða stærri.

• 1/3 Hestafla mótor
• Afköst:  103 l. min.
• Hámarksþrýstingur: 70 psi
• Hámarksnotkun: 40 mínútur @ 40 psi
• Teflon Stimpilhringir
• Þarf ekki smurningu
• Washable sponge intake filters
• Hljóðkútur á útblæstri
• 50 ampera öryggi

• Innbyggt hitaöryggi
• Kælivifta
• Getur komið dekkjum aftur
   á felgu með eða án loftkúts.
• Einnig fáanleg í tösku með
   klemmum f. geymasambönd.
• Stærð: 48 X 24 X 15 cm
• Þyngd: 12 kg
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