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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, 7. apríl, á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00
Fundarefni:  Innanfélagsmál: M.a.: Kvennaferð, 4ra ferða helgi, 1000 bíla ferð
Erindi: Umhverfisnefnd
Kynning: Framtak-Blossi rekur stærsta sérhæfða díselverkstæði landsins, þar sem gert er við

allar gerðir af eldsneytiskerfum og  túrbínum með fullkomnustu tækjum sem völ er
á. Einnig er rekin varahlutaverslun með hluti í eldsneytiskerfi, afgastúrbínur og
túrbínuvarahluti, startara, alternatora, miðstöðvar, o.fl.

Kaffihlé: Kaffi í boði Framtaks-Blossa
Afmæliskaka í boði Ferðaklúbbsins 4x4

Myndband: Farinn á fjöll. Höfundur: Jóhann K. Kristjánsson

Suðurnesjadeild: Miðvikudaginn 2. apríl,  í sal Iðnsveinafélagsins, kl. 20:00
Fundarefni: Innanfélagsmál. Suðurlandsdeild mun heimsækja okkur og segja frá 

þorrablótsferðinni frægu og sýna myndir.

Vesturlandsdeild: Mánudaginn 14. apríl, í Jónsbúð, kl. 20:00
Fundarefni: Nánar auglýst síðar.

Húnvetningadeild: Fimmtudaginn 3. apríl, í Sjálfstæðishúsinu á Blönduósi, kl. 20:30
Fundarefni: Myndasýning

Skagafjarðardeild: Þriðjudaginn 8. apríl, í kaffistofu Mjólkursamlagsins, Sauðárkróki, kl. 20:00
Fundarefni: Kynning á endurlífgaðri heimasíðu

Eyjafjarðardeild: þriðjudaginn 1. apríl, í húsnæði Björgunarsveitarinnar Súlna við Hjalteyrargötu 12, kl. 20:00.
Fundarefni: Jeppadagur fjölskyldunnar 5. apríl

Fulltrúi tækninefndar Ferðaklúbbsins segir frá því nýjasta í reglugerða- og 
tæknimálum varðandi jeppa

Húsavíkurdeild: Fimmtudaginn 3. apríl, í Höfða, kl. 20:30.
Fundarefni: Nánar auglýst síðar
Fimmtudaginn 17. apríl, í Höfða, kl. 20:30
Fundarefni: Nánar auglýst síðar

Austurlandsdeild: Miðvikudaginn 2. apríl, í Austrasalnum á Egilsstöðum. kl. 20.00
Fundarefni: Páskaferð og fleira.

Suðurlandsdeild: Þriðjudaginn, 8. apríl, í húsnæði Björgunarfélags Árborgar, kl. 20:30
Fundarefni: Aðallega verða rædd innanfélagsmál og m.a. leitað eftir framtíðarsýn fundargesta 

á starfsemi klúbbsins. Vonast er eftir góðri mætingu frá nýjum jafnt sem eldri 
félögum með það að leiðarljósi að auka fjölbreytni  starfseminnar. KONUR 
SÉRSTAKLEGA BOÐNAR VELKOMNAR. Þá verður kynnt  starfsemi Vesturlandsdeildar 
og jeppadeildar Útivistar sem innlegg í umræðuna.

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.

� MYNDBANDASAMKEPPNI
FERÐAKLÚBBSINS 4x4 2003

Markmið:

1. Stuðla að gerð skemmtilegra og fræðandi
mynda um ferðalög á Íslandi.

2. Heimildasöfnun um jeppamennsku á Íslandi
3. Afla mynda til sýninga á félagsfundum

Ferðaklúbbsins 4x4.

Keppnisreglur:
1. Myndbandið má vera gamalt eða nýtt, en má

ekki hafa verið sýnt á fundi hjá
Ferðaklúbbnum 4x4.    

2. Lengd myndbandsins skal vera 15 – 25
mínútur.

3. Dómarar munu m.a taka mið af þessum
atriðum: myndataka, klipping, hljóð,
frumleiki, skemmtigildi, og fræðslugildi.

4. Skila skal tveimur eintökum á VHS formi til
stjórnar klúbbsins fyrir 23. maí 2003.  

5. Myndirnar skulu merktar dulnefni en rétt
nafn sendanda fylgja með í lokuðu umslagi.

6. Úrslit verða kynnt á félagsfundi 2. júní
2003.

7. Klúbburinn fær tvö eintök allra myndanna til
eignar auk þess sem þau fyrirtæki sem gefa
verðlaun fá eintak af þeirri mynd sem lendir
í því sæti sem þau gefa verðlaun fyrir.
Ferðaklúbburinn 4x4 fær einnig
ótímabundinn sýningarrétt á öllum myndum
á félagsfundum í öllum deildum klúbbsins.

VINNINGASKRÁ

1. 33” GOOD YEAR  wrangler  4stk  verðmæti
ca. 80.000  frá HEKLU

2. LOFTDÆLA að verðmæti ca 40.000 frá
BÍLANAUSTI 

3. INNEIGN kr 20.000 hjá GÚMMÍVINNU-
STOFUNNI 

� Aðalfundur í maí

Nú er aðeins mánuður til aðalfundar.
Þar verður fjallað um viðburði síðastliðins
starfsárs, og að vanda er mönnum skipt út í
stjórn og nefndum.

Nú er tíminn til að spyrja: Hvað get ég lagt af
mörkum fyrir klúbbinn ? 
Ánægja af þátttöku í klúbbstarfinu verður
margföld þegar menn gerast virkir félagar.
Í stjórn vantar til að mynda tvo menn auk
formanns og nefndarsæti eru í boði.

Nú er tækifæri til að leggja félaginu lið á
þessum vettvangi. 
Stjórnin

INNANFÉLAGSMÁL

Forsíðumyndin: Ekið yfir Krossá í Þórsmörk. Ljósmynd: Guðmundur Lýðsson
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Ég hef verið beðinn um að taka saman nokkrar
hugleiðingar um akstur yfir ár. Í starfi mínu við
Vatnamælingar Orkustofnunar hefur stundum
verið þörf á slíkum akstri, auk þess sem mælingar
og önnur síslan við ár hefur kennt ýmislegt. Þetta
greinarkorn miðast fyrst og fremst við óvana, og
kannski hafa hinir eitthvað að læra líka.

Það sem einkum má hafa í huga þegar aka skal
yfir ár er: Dýpi,  straumur, botngerð, landtaka
og ekki síst heilbrigð skynsemi. Einhver skipti
hefur maður einmitt komið að þar sem skapast
hefur vandræðalegt ástand af því að það síðast
nefnda hafði einmitt brugðist.

AÐ SKOÐA Á . . . . .
Þegar komið er að á, sem vilji er til að aka yfir er
rétt að doka aðeins við á bakkanum og skoða ána
og umhverfið. Ef landið er sendið á yfirborði eru
meiri líkur til þess að samskonar efni sé á botni

árinnar, einkum þar sem rennslishraði er
minnstur. Ef umhverfið er gróið eru minni líkur á
sandi í botninn, en þó er engu að treysta í þeim
efnum, sbr. síðar í greininni. Reynið að velja
efnilega staði til að fara í ána og upp úr á hinum
bakkanum, með tilliti til þess að helst sé ekið
nokkuð skáhallt undan straumi. Ef botninn er úr
fremur fínu efni getur einnig verið erfitt að fá
spyrnu þar sem klifra þarf upp á bakka. Ef áin er
breiðari á einum stað en öðrum, er hugsanlegt að
þar sé hún einnig grynnri. Ef áberandi straumur
er við bakka miðað við ána að öðru leyti, þá kann
hún að vera að grafa sig þar og vera dýpri en
annars staðar þar sem hún er lygnari við bakka.
Ef straumfar er breytilegt yfir á þýðir það að
botninn er ekki jafn. Oft má sjá breytt straumfar
neðan við þar sem rennur yfir stóran stein.

. . . . . OG VAÐA
Ef vaðið er ekki því klárara og grynnra ætti að

Að aka yfir ár
- Bjarni Kristinsson, Orkustofnun

Á leið úr Þórsmörk Guðmundur Lýðsson
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vaða ána fyrst í könnunarskyni því það er eina
leiðin til að finna stóra steina, sandbleytur eða
gryfjur þar sem straumurinn hefur flutt efni burt.
Vaðið þá ímyndaða línu, sem ykkur líst á að aka.
Vöðlur og járnkarl eða skófla eru algjör
nauðsynjatæki í ferðum ef aka á yfir ár.
Stuðningur af járnkarli eða skóflu, með blaðinu
snúið upp er mjög til hagræðis og reyndar
forsenda þess að vætt sé í djúpu og skítugu
straumvatni þar sem ekki sér í botn. Ef áin
reynist ekki væð er gæfulegast að láta vera að
aka útí, þó ekki væri nema af því að ef þarf að
yfirgefa bílinn í ánni, þá er líka óvætt í land.
Hvað vöðlur varðar, þá koma þær svo sannarlega
að gagni líka ef erfiðleikar verða og vaða þarf t.d.
út í bíl og hnýta í. Jafnvel kappar miklir endast
ekki lengi vöðlulausir í jökulvatni.

Ef mikið er í á getur verið erfitt að halda stefnu.
Þá er t.d. ráð að hlaða tvær vörður á bakkanum
framundan, í aksturslínunni. Þannig má
auðveldlega sjá hvort mann ber út úr línunni sem
var vaðin.
Þegar vatn rennur er hraði þess minnstur við botn
og mestur við yfirborð. Þumalfingursregla er að
vanur meðalmaður að hæð getur vaðið eins meters
djúpt vatn við meðalhraðann allt að 1,3 m/s, þá er
yfirborðshraðinn ca. 1,6 m/s. Ef vafi er á hvort
vætt sé má byrja á að mæla yfirborðshraða með
því að henda einhverju sem flýtur (appelsínu eða
hrossaskít) út í mesta strauminn og taka tímann,
sem flotið er að fara þekkta vegalengd. 

EILÍTIÐ UM VATNAFRÆÐI . . . . .
Jökulsár eru að jafnaði snúnastar að meta.
Rennsli þeirra getur verið breytilegt innan
sólarhrings. Dýpi og botngerð getur verið
breytileg í tíma og stað. Þó hjólför séu skýr að og
upp úr vaði, þarf það ekki að þýða að fært sé
allan sólarhringinn. Upp við jökul er rennsli
minnst seinni hluta nætur og fram á morgun en
vex síðan með auknum lofthita, sól og úrkomu.
Þetta kallast dægursveifla og getur hún numið
mörgum tugum sentímetra í vatnshæð. Sem
dæmi má nefna ána úr Nýjadal, sem getur á sama
sólarhringnum breyst úr því að vera Lödufær í það
að vera vart eða ekki fær nokkrum bíl. Rennsli áa
er meira að sumri en vetri. Síðsumarsrennsli í
jökulsám getur orðið geysimikið þegar sólin er
búin að bræða snjóinn af neðri hluta jökulsins og
er tekin til við að bræða ísinn. Jökulsár og dragár
geta vaxið mjög af völdum rigninga, en lindár
oftast minna. Það er því sjálfsagt að hafa
veðurlag síðustu daga í huga á ferðum. 

. . . . . OG BOTNSKRIÐ
Botnskrið í ám fer fram bæði jafnt og þétt, og í
bunkum. Það getur verið sandbunki í ánni þar
sem ágætur malarbotn var fáum klukkustundum
fyrr og eru jökulárnar gjarnastar á svona hegðan.
Við að vaða ána finna menn svona sandgildru og
má þá leita annars vaðs á ánni. Gott dæmi um
svona hegðan er Krossá í Þórsmörk. Þegar jökulsá
rennur er hún stöðugt að flytja með sér efni og
er óstöðug í farveginum. Einn daginn er hún
e.t.v. að grafa sig niður þar sem straumur er
mestur, en að setja úr sér sandinn þar sem er
lygnara. Annan dag hefur straumáherslan hliðrast
og þá kann áin að vera að grafa sig þar sem hún
hlóð í efni áður.

AÐ FARA YFIR
Bíll léttist um eitt kg fyrir hvern lítra af rúmtaki
sem fer í vatn þ.e. heilt tonn ef einn rúmmetri
fer í vatn. Tökum dæmi um lengdan Hilux á 38”
dekkjum, sem vegur allt að 2,5 tonnum með
tveimur mönnum og farangri. Í eins metra djúpu
vatni, sem er við efri brún stuðara léttist hann

um a.m.k. 1,5 tonn og vegur þá minna en 1
tonn. Ef bíll stöðvast í sandbing byrjar strax að
grafa undan honum og hann fer að lækka í
vatninu. Lækki hann nægilega fer hann að fljóta
og berst þá undan straumi. Auk þess að léttast
með auknu dýpi tekur straumurinn á stærri fleti
bílsins. 

Ef ekkert virðist því til fyrirstöðu að aka yfir, þá
er bara að setja í fyrsta og lága og aka af stað,
varlega en djarflega.

VETRARFERÐIR
Flest það sem hér er áður sagt á
að sjálfsögðu líka við í
vetrarferðum. Ár eru að jafnaði
vatnsminnstar á vetrum og ef
þær eru undir ís og snjó getur
verið erfitt að finna þær. Ís og
grunnstingull getur þrengt svo
að ánni að dýpi vaxi eitthvað.
Einnig skal bent á fyrirbæri sem
kalla má tvískæni. Það verður
til þegar rennsli ár, sem hefur
lagt, truflast og hún fer að
renna ofan á ísnum. Þar kann
hana að leggja aftur og getur þá
orðið nokkuð langt til botns. Þegar líður á
vetur fer lagnaðarís á ánni að veikjast, því
varminn frá rennandi vatninu bræðir neðan af
honum. Það er því ekki síður ástæða til að
kanna málið á vetrum en sumrum, áður en
ekið er yfir á. Þá koma járnkallinn og
vöðlurnar góðu einnig að gagni.

VEFSÍÐUR
Bæði vefsíður Vegagerðarinnar,
http://www.vegagerdin.is og Veðurstofunnar,
http://www.vedur.is eru vel þekktar og mikið
notaðar af ferðamönnum til að skoða veður á
vegum og færð. Einnig má nefna vefsíðu
Vatnamælinga Orkustofnunar,
http://vmkerfi.os.is/. Þar má sjá gögn úr þeim
vatnshæðarmælum og veðurstöðvum
Vatnamælinga sem eru símatengdar til að sjá
einkenni og hegðan ýmissa áa eða skoða veður.
Þessum símatengdu mælum fjölgar jafnt og þétt.
Þegar smellt er á “opinn aðgang” birtist
Íslandskort með mælistöðvum að velja, hvar skoða
má gögn marga mánuði, jafnvel ár aftur í tímann.
Ofangreindir vefir eru allir uppfærðir daglega.
Einnig er til vefurinn http://www.simnet.is/gop/,
sem Gísli Pétursson annast. Þar er margt
áhugavert að finna, m.a. sitthvað fyrir jeppafólk.
Þar veltir Gísli upp ýmsum atriðum til athugunar,
þegar farið er yfir ár.

Að þekkja ár og fjöll með nafni eykur stórlega
ánægjuna af ferðalögum. Landakort, jafnvel

gróðurkort og jarðfræðikort er sjálfsagt ferðadót.
Auk þess er töluvert orðið til af handbókum í
þægilegu broti með svæðalýsingum ásamt
jarðfræði- og plöntuhandbókum.

Góðar ferðir.

Vaðið kannað Guðmundur Lýðsson

Í Krossá Guðmundur Lýðsson

Á leið í Húsadal Snorri  Óðinsson
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Sendum í póstkröfu
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Mikið úrval af Rockford Fosgate hátölurum
á einstöku tilboði fyrir 4x4 félaga.

Magellan Meridian Color
Litaskjár (virkar vel í dagsbirtu)
Gert fyrir Íslandskort
16MB Evrópukort
Flýtur í vatni
Ljós í tökkum
Innbyggt loftnet (tengi f. aukaloftnet)
4x4 Verð: 59,900.-

Magellan FX324 Color
5" Litaskjár (virkar vel í dagsbirtu)
Talnaborð
Innbyggt loftnet (tengi f. aukaloftnet)
Vatnshelt
Einfalt í allri notkun
4x4 Verð 119,900.-

ICOM IC-F310
VHF talstöð
Textaskjár með ljósi
Ljós í tökkum
25W sendistyrkur
Auðvelt að setja í
Tengi fyrir aukahátalara
4x4 Verð: 39,900.-

Danita 1240
CB talstöð
40 rása
AM/FM
Tengi fyrir aukahátalara
Lítil og nett (auðveld í ísetningu)
4x4 Verð: 8,900.-

Cobra MT-500-2
UHF talstöðvar
2 í pakka
8 rásir
Tengi f. hljóðnema/hátalara
Frábært verð: 9,900.- (settið)

Helgarrúntur til Hveravalla
- Kvennaferðin 22. - 23. mars 2003

Það var komið að föstum liðum eins og
venjulega...hinni árlegu kvennaferð. Undirrituð
hafði staðið í undirbúningi í tæpt ár eða alveg
frá síðustu kvennaferð. Búin að gefa fullt af
grænum ljósum fyrir innkaup í Trooperinn og var
því tilbúin í slaginn...með læsingu að aftan, nýja
loftdælu og nýja dempara. Ætlaði sko ekki að
sitja föst í einhverjum helv... krapapytti aftur í
marga tíma. Ónei. Veðurútlitið var nú ekki gott,
nýafstaðnir krapatúrar með meiru hjá ýmsum
deildum ferðaklúbbsins og snjólítill vetur með
meiru. En við héldum ótrauðar áfram okkar striki,
bókuðum Hveravelli og stefndum á að fara
„bara“ jökul. Laugardagurinn rann upp, ekki
bjartur og fagur heldur með grenjandi rigningu.
En okkur var sama, við ákváðum að fara þá mal-
bikið norður og halda síðan suður Blöndudalinn
og þaðan inn á Hveravelli. Þegar norðar dró birti
heldur betur til og á Blönduósi skein á okkur sól-
in. Þarna voru 40 konur á 16 „fullvöxnum“ jepp-
um á ferð.  Allt gekk vel og við brunuðum ó-
trauðar áfram þar til að fyrstu krapapyttirnir létu
kræla á sér á veginum. Þeir voru ekki mikil fyrir-
staða, enda flestar alvanar frá því í fyrra og al-
veg óhræddar við þessa smápolla. Þannig gekk
nú ferðin innúr, í raun ósköp vel. Konurnar
hrukku í gírinn og leystu öll vandamál sem upp
komu með bros á vör. Við rifjuðum upp kunnátt-
una, sem hjá sumum hafði legið í smá dvala og
vorum fljótar að finna taktinn. Á sumum stöðum
var meira að segja hægt að leika sér smá því
nægur var snjórinn. Ég komst að raun um að læs-
ingin að aftan virkaði vel og var því ánægð með
fararskjótann og útgjöldin! J Nokkrir krapapytt-
ir komu okkur á óvart en við vorum eldsnöggar
að koma okkur yfir. Og þótt bílar færu nokkuð
hressilega á hliðina í krapapyttum var spilið bara
gert klárt, vöðlurnar dregnar fram (sem ég lofa
að hver ein og einasta, sem var í fyrra, var með

í farteskinu), og skriðið inn um gluggann aftur
og svo hlegið dátt að öllu saman. Þetta gekk því
allt vel þrátt fyrir nokkrar festur og blindbyl sem
gerði af og til. Við renndum í hlað á Hveravöll-
um á góðum tíma upp úr kl. fimm og fengum
okkur snarl því ekki var von á neinum kokkum
fyrr en um áttaleytið. Tveir útlendingar voru
reknir yfir í hinn skálann enda vildum við vera út
af fyrir okkur. Því miður var svo hvasst og leið-
inlegt veður um kvöldið að ekki var hægt að fara
í pottinn en mikið stuð var á okkur samt sem
áður og þar sem dróst að kokkarnir kæmu á stað-
inn var grillið gert klárt. Þeir komu loksins og
matur var snæddur um kl. tíu. Kokkarnir létu lít-
ið fara fyrir sér í eldhúsinu og vöskuðu upp og
hurfu síðan. Síðan var sungið og trallað og
spjallað og hlegið fram eftir kveldi. Við nutum
félagsskaparins í botn því í rauninni var lítið um
kvöldvöku í fyrra og við því að taka út tvöfaldan
skammt! Flestar fóru í koju á skikkanlegum tíma
og það verður að segjast eins og er að Vestur-
landsdeildin fær mörg prik frá mér fyrir hversu
skemmtilegar þær voru! Þær sofnuðu hlæjandi
og vöknuðu hlæjandi. Ég vil fá sömu pillur og
þær eru á!! Svo kom á óvart hversu hressilega

Krapadráttur undirbúinn Sólveig Ásgeirsdóttir

Framhald á bls 14.



Á betra verði

Dekkjaviðgerðarsett

Hi-Lift Drullutjakkur

Aldrei lægra verð

33" 16.950 stgr.

35" 18.950 stgr.

Tilboðsverð til 4x4 félaga

Wayfinder áttavitar

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

Loftdælur

Álkallar og felgujárn
 á tilboðsverði

Páskarnir nálgast, er bíllinn til eða tilbúinn??

Notaðir bílar

39.999 stgr.

Tilboðsverð til 4x4 félaga
38-15

Vagnhöfða 23 l Sími 590 200 l benni@benni.is l www.benni.is

Skráning 10/98
Bensín 220 hestöfl
Ekinn 60þús km
35" breyttur með undirvagnshækkun
Sjálfskiptur
ARB loftlæsingar framan og aftan
Drifhlutföll
Loftdæla

MUSSO E-32 GRAND LUXE 35"

Verð kr. 2.890.000.

Skráning 03/97
Disel Turbo
Ekinn 137þús km
38" breyttur
Beinskiptur
Loftlæstur framan og aftan
Tveir bensíntankar
Drifhlutföll 5:38

MUSSO 2900 DISEL TDI 38"

Verð kr. 2.150.000.

Árgerð 1991 - 1997
Vél 350 Corvetta 700 skipting
LandCruser hásingar
Sjálvirkur hæðastillir
X low milligír
Læstur að framan og aftan
Bensíntankur 2 x 120lítra
Loftpúðar að framan, gormar að aftan
Og margt fleirra, sjón er sögu ríkari.

TOYOTA 4RUNNER 1991-1997 44"

Verð kr. 2.490.000

Skráning 09/98
Disel Turbo
Ekinn 132þús km
35" breyttur
beinskiptur
Dráttarkrókur

 MUSSO TDI 2900 35"

Verð kr. 1.990.000.
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Þorrablót Suðurlandsdeildar 2003 
Suðurlandsdeild 4x4 klúbbsins blés til þorrablóts
helgina 15-16 febrúar, og var ákveðið að fara í
Landmannalaugar. Jón formaður hafði pantað
skálann með árs fyrirvara svo deildin yrði ekki á
hrakhólum með hús líkt og gerðist í fyrra. Nokkrir
galvaskir félagar ákváðu að fara á
föstudagskvöldið til þess að kanna færðina enda

höfðu menn áhyggjur af því að illfært væri á
laugasvæðinu vegna krapa. Veðurspá helgarinnar
var ekki hagstæð, spáð var hlýindum og
hvassviðri. Sýndist mönnum sitthvað; áhöfninni í
Gamla-gul; Gaua Óla og Brynjari þótti þetta ekki
árennilegt og vildu fara í Sultarfit á
föstudagskvöldinu og að blótið yrði haldið í

Grillið undirbúið Sólveig Ásgeirsdóttir Á leiðinni á Hveravelli Sólveig Ásgeirsdóttir

sumar konur gátu hrotið og ég er því með það al-
veg á hreinu að það er allavega ekki það sem
skilur okkur konurnar frá körlunum! Þvílíkur kór!! 
Daginn eftir var þokkalega bjart en ansi hvasst
og skóf hressilega yfir okkur. Ekkert pottaveður
þá heldur L Veðurútlitið var ekki gott fyrir jökla-
ferð þó að skyggnið virtist oft ágætt á milli élj-
anna og var ákveðið að fara sömu leið tilbaka,
enda ekki allar sem treystu sér jökulinn heim, því
miður. Við gerum það þá bara næst! Veðrið virt-
ist líka best þarna norðan megin og við ókum því
eftir förunum okkar tilbaka. Það gekk ósköp vel
en það var áberandi hversu mikið hafði snjóað
um nóttina og færið versnað. Púðurpyttir lágu í
leyni og krapi víða í felum undir snjónum. Jafn-
vel þegar við vorum komnar langt norður í átt að
Blöndudalnum var krapi enn að gera okkur lífið
leitt en þetta hafðist allt saman með góðri sam-
vinnu. Við nokkrar ásamt kokkunum (sem náðu
hópnum eftir að hafa skúrað og skrúbbað skál-
ann eftir okkur J ákváðum að fara Svínadalinn
heim enda skein þá bara sólin og hálffúlt að
þurfa að fara strax niður á malbik. Varð sá rúnt-
ur ákveðin lífsreynsla því leiðin niður í Vatnsdal-
inn varð fyrir valinu með ýmsum uppákomum.

Bílarnir voru haugdrullugir þegar niður í byggð
var komið og varla hægt að þekkja tegund eða
lit! Við mælum því ekki með þessum vegi eins og
er....  Síðan tók við löng leið heim á malbikinu í
grenjandi rigningu. 
Vesturlandsdeildarskonurnar settu sinn svip á
ferðina því þær kunna sko að fara á fjöll! Með
sérsaumaðar húfur, súkkulaði, snyrtibuddur og
að ógleymdum ostabökkunum sem dregnir voru
upp á heimleiðinni..á ferð...  þær slógu alveg í
gegn, meira að segja Stína í Fjallasport gekk í
deildina með formlegum hætti á laugardags-
kvöldið! Við hinar bíðum spenntar eftir heimboði
í aðra kvennaferð því þær lofuðu að standa fyrir
einni slíkri sem fyrst! Ég þakka þeim og öllum
hinum fyrir skemmtilega helgi og vonandi sjá-
umst við aftur í kvennaferð að ári, jafnvel fyrr!
Að lokum verð ég að geta þess að buddan hefur
verið opnuð á ný, nú vill mín bara framlæsingu og
milligír. Ég mæli því með því við ykkur strákar að
hvetja konurnar ykkar í svona ferðir...það marg-
borgar sig!

Soffía Eydís Björgvinsdóttir
R-1714

Framhald af bls 14.



Hólaskógi. Gunnar á Icecool og Ólafur Leósson
voru hinsvegar á því að reyna við Laugarnar þrátt
fyrir veðurspá, og varð það ofaná.

Ferðin inneftir sóttist allvel þrátt fyrir krapapytti
og éljahryðjur. Gul (sex hjóla willys á 38”) var
beitt á undan og kom að því að hann sat fastur í
einum pyttinum. Gummi og Gurrý á sínum
nýbreytta Cherokee voru næst á eftir og voru þau
beðin um drátt. Gummi gerði sig kláran þegar
Gunnar kom aðvífandi á Ízkúlinum og skammaði
Gumma í burtu og heimtaði að fá að draga Gul
upp úr festunni. Að því loknu dró Gunnar upp
forláta dráttarkort sem hann afhenti Gaua
hróðugur á svip, eftir að hafa sett eitt gat í kortið
til sannindamerkis um dráttinn. Á kortinu segir:
“Það staðfestist hér með að handhafi þessa korts
hafi fengið drátt hjá sér fremri fjallamanni”.
Einnig inniheldur kortið langa klausu afarkosta í
smáu letri, nefnilega að eftir fimm drætti skal
dráttarþegi afhenda m.a. einn pela af rommi! Eftir
tíunda drátt skal dráttarþegi þjóna til borðs og
sængur og skal dragara heimilt að ganga í kost
hans án athugasemda. Þetta var við Gönguskarðið
og var haldið áfram yfir það eftir smá þræðinga.
Skömmu seinna lenti Gunnar í FESTU, þar barðist
hann um eins og naut sem hefur glatað flaginu og
bjó til STÓRA skotgröf. Jón formaður tók hring
unhverfis gryfjuna og hvarf Patrolinn bak við
ruðningana sem Ízkúlinn hafið rótað upp. Var
Ízkúlinn síðan dreginn aftur til sama lands, en svo
mikið þurfti til, að í átökunum rifnuðu
hásingarfestingar á Gul frá grindinni. Því varð að
gera hlé á ferðinni og sjóða þær upp á nýtt. Lítið
bar til tíðinda það sem eftir lifði ferðar; við fórum
skarðið og síðan eftir ánni. Um tveggja metra
snjóbakkar voru á ánni og var Gunnari sigað á
bakkann enda kemur sér vel hvað Ízkúlinn er
langur  því hann var nánast kominn upp á

bakkann hinumegin þegar afturendinn lenti ofan í
ánni. Þegar Gunnar var kominn yfir kippti hann
litlu bílunum upp því það er kalt að vera einn á
toppnum. Við lentum í Landmannalaugum um kl
2:30 um nóttina. Daginn eftir var þokkalegt veður
framan af og komu þorrablótsgestir flestir upp úr
hádegi. Alls mættu um 60 manns á 21 bíl.

Á laugardeginum var kalsaveður og fóru aðeins
þeir hörðustu í laugina. Fór nú að líða að því að
blótaður skyldi þorri að hefðbundnum sið, og

hófst blótið um áttaleytið með tilheyrandi áti,
gríni og glensi. Mikið var sungið í Laugunum
þetta kvöld og endaði skemmtunin á því að flestir
fóru í laugina um nóttina þrátt fyrir hífandi rok og
grenjandi rigningu.
Árla sunnudagsmorguns kom gangandi maður,
bæði kaldur og hrakinn, inn í skála. Hafði hann
ætlað að koma í heimsókn úr Landmannahelli á
sleða sem hann festi í gilinu fyrir innan laugarnar
kvöldið áður. Hann fékk far með okkur niður að
Sigöldu. Uppúr kl 9 var farið að ýta við fólki til að
gera sig klárt til heimferðar og voru flestir komnir
af stað um hádegið. Áin hafði vaxið mikið í
úrhellinu um nóttina og var með öllu ófær. Því var
gripið til þess ráðs að moka sneiðinginn og
röðuðu menn og konur sér í það verk. Þegar
nokkuð var liðið á moksturinn fréttist af konu á
vélsleða í nauðum skammt frá okkur og  spýtti
fólk þá enn frekar í lófana og mokaði leiðina
gegnum sneiðinginn eins hratt og því var unnt.
Það tók u.þ.b. tvo tíma að moka þessa 500 metra.
Þeir sem fyrstir komust í gegn drifu sig áfram
áleiðis á vettvang til hjálpar konunni, en sem
betur fer var henni borgið af þyrlu
Landhelgisgæslunnar áður en okkar menn komu á
staðinn. Nokkur hópur var hinsvegar eftir í
sneiðingnum til að moka breiðari slóð fyrir
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Ízkúlinn sem fór seinastur í gegn.  Ferðin áfram
gekk tíðindalítið að Hnausapolli, utan nokkrar
festur hjá Gunnari sem hafði samflot seinastur
með hinum spilbílnum, en á honum voru þau
Lárus og Gugga á 38” Toyotu LC 80.

Þegar Hnausapollur var að baki þurfti að fara yfir
allstóran krapaelg. Bubbi á Henry eldri (44”
BroncoII) fórnaði sér í það að ryðja slóð en
honum til hugarhægðar var settur spotti í Gul sem
kippti honum til baka ef hann fór of djúpt. Þetta
varð STÓRI pytturinn og tók alls 7 klst að koma
öllum bílunum yfir hann..Um eittleytið aðfaranótt
mánudags voru allir bílarnir komnir upp og stóri
pytturinn því að baki.  Þá vorum við stödd á eyju
í krapanum, Bubbi og Gulur höfðu haldið áfram
upp á hálsinn og leist vel á framhaldið. Þurftu
þeir að fara til baka út á
eyjuna til að ná Lárusi
Hjartar upp úr festu og
ílentust þeir í björgunar-
störfum klukkutímum saman.
Þegar Gaui síðan prófaði  að
fara áfram kom í ljós að
leiðin var orðin ófær og
enginn sjáanlegur valkostur í
myrkrinu og byl sem var
skollinn á. Því var ákveðið að
leggja sig í bílunum. Fjórir
bílar höfðu þó komist yfir fyrr um kvöldið og á
þeim var reynt að finna leið að Gönguskarðinu
sem reyndist vera umflotið í krapa og því ófært.
Þegar við vöknuðum um kl 7 morguninn eftir var
komið þokkalegt skyggni og fannst þá leið áfram
yfir krapann. Uppúr klukkan níu á
mánudagsmorgun voru allir komnir af “eyjunni”
og var haldið áfram norður eftir hrauninu og reynt
að komast í hlíðarnar vestan megin. Þriggja
bíllengda pyttur tafði för, Ízkúlinn fór í að draga
sig yfir á spilinu en Ögmundur reyndi að plana
krapann á sínum fjalla Willys en sat fastur í
bakkanum hinum megin eftir allgóðan sprett.
Endaði á því að Gunnar hafði yfir pyttinn og dró
restina af liðinu yfir. Nokkuð sá á Ízkúlnum eftir
þá raun. Meðan á þessu stóð héldu nokkrir áfram
og könnuðu leiðina framundan. Niðurstaðan var
sú að engin leið var fær, en þó leist okkur best á
að þræða hraunið að hliðinu á
friðlandsgirðingunni við Tungnaá. Gunnar lagði af
stað í hraunið og reyndist leiðin ekki mjög
tafsöm, samt hafði hann það af að brjóta öxul á

steinvölu þegar hann skreið upp á veginn við
hliðið. Þeir Gunnar og Óli Lee græjuðu það mál
þrátt fyrir erfiðar aðstæður, hvassviðri með mikilli
rigningu, sprunginn nafstút og ónýta
framdrifsloku. Þetta var um klukkan átta að
kvöldi. Ferðin eftir línuveginum sóttist seint,
nokkuð var um festur, en þá hjálpuðu menn
bílnum á eftir sér í slóðinni. Við þurftum að fara
vestur fyrir Stefánsfell því að ófært var að
austanverðu. Þarna þvældist Gunnar upp á grjót
og beygði drifskaftið og í næstu átökum sneri
hann það í sundur. Hann og Óli Lee höfðu staðið
sig vel í að þræða leið eftir línuveginum og
umhverfi hans fram að því. Þá tók Ögmundur það
að sér  að ryðja leiðina og gekk með ágætum. Um
klukkan 11 á þriðjudagsmorgun voru allir bílarnir,
utan einn sem skilinn var eftir vegna gangtregðu,

komnir upp brekkuna við
Sigöldu og hólpnir frá
krapanum. Heimferðin tók
því alls um 48
klukkustundir en þetta er
um 25 km leið. Flestir
komu við í
Hrauneyjamiðstöðinni og
var fólk greinilega sátt við
að þessi ferð var svo gott
sem á enda þar.

Við, áhöfnin á Gamla Gul, viljum koma á framfæri
þakklæti til ferðafélaga okkar í þessari erfiðu ferð,
nýjum ferðafélögum sérstaklega. Okkur kom
þægilega á óvart hversu vel þið brugðust við
þessum ógöngum! Við vitum að mörg áttuð þið
börn heima í pössun og allir þurftu að mæta í
vinnu eða annað á mánudagsmorgun. Aldrei
heyrðist æðruorð yfir því hversu hægt gengi;
dugnaður ykkar við þessar aðstæður var
aðdáunarverður. Hetjurnar í þessari ferð voru
vöðlumennirnir okkar, þeir Brynjar, Ívar og Gummi
Sig, að ógleymdum mokaranum frækna Óla Björns.
Myndir úr ferðinni má sjá á www.f4x4.is  í
myndaalbúmum notendanna “Óli” “jbergs”
“bóndinn” og “GBS”

Ferðakveðjur
Guðjón Egilsson “Ökumaður á Gul”
Ólafur Eiríksson “Bryti og ritari ferðasögu”
Brynjar Árnason “ Vöðlutröll”
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Í 19. tbl. Seturs voru greinar um fjarskipti fyrir
ferðamenn. Þetta voru fróðlegar greinar og
nauðsynlegt að fá slík skrif í þetta blað, stöku
sinnum. Eftir lesturinn skaut í huga mé að nú
muni einhver spyrja. Tvö kerfi í viðbót og til
hvers ? Ég er með CB og VHF talstöðvar í bílnum
ásamt NMT síma.  Í brjóstvasanum er svo  GSM
síminn minn og frúin með sinn síma. Til hvers
Tetra og hvað hef ég að gera við gervihnattasíma ?

Allt árið vinn ég við uppsetningu og viðhald
fjarskiptatækja. Því fæ ég oft spurningar af
þessu tagi. Þetta er aðeins hluti af þeim
möguleikum sem við höfum í dag og köllum
fjarskipti. Sem ferðamaður á Íslandi höfum við
fyrrnefnda möguleika úr að velja. Nauðsynlegt
er að kunna skil á kostum og göllum hvers fyrir
sig. Stutt lýsing og samantekt frá sérfræðingum

kemur sér því vel. Í spjalli við ritstjóra Setursins
fæddist einmitt sú hugmynd að gagnlegt gæti
verið að fá einfalda lýsingu á hvernig tækin eru
uppbyggð, hvernig þau virka og helstu
umgengnisreglur með notkun þeirra. Við vitum
að margur maðurinn kann eingöngu það
nauðsynlegasta til að geta notað sinn
fjarskiptabúnað. Þar af leiðandi eru þeir sömu í
vanda ef  upp kemur eitthvað óvænt þar sem
búnaðurinn gæti skipt máli ef kunnátta og
þekking er fyrir hendi.  

Tökum sem dæmi. 
Hvað er talstöð og til hvers þurfum við
endurvarpa ?
Hvað eru beinar rásir, öfugar rásir og
endurvarpsrásir ? 
Hvernig notum við öfuga  rás eins og  Rás 88 ?
Hvers vegna er ekki hægt að vera með
endurvarpa á CB ?        
Hvers vegna er ekki hægt að hringja milli bíla
þó græna ljósið vanti á NMT símann?  
Hvað er meint með að Tetra-kerfið sé talstöðva
og símakerfi ? 
Svona mætti lengi halda áfram. 

Erfitt er að vera stuttorður um þetta efni þar
sem við Íslendingar erum mjög vel tækjum búnir
og gerum miklar kröfur til þeirra. Mér hefur
reynst best þegar ég er að kenna á ný tæki að
lýsa tækinu sjálfu og síðan möguleikum þess. Í
nóvember hefti Seturs, 2002, var fjallað um
VHF-kerfið. En til þess að grein mín nú og sú er
kemur í næsta hefti verði heildstæðar þá verður
ekki hjá því komist að endurtaka að hluta það
sem þar var sagt, enda góð vísa aldrei of oft
kveðin !

Hvað er talstöð?
Talstöð samanstendur af viðtæki og sendi.
Notandinn kveikir á stöðinni og viðtækið er
strax tilbúið. Þegar talað er við annan mann í
talstöð þá er ýtt á senditakkann á
hljóðnemanum.  Um leið verður viðtækið óvirkt.

Síðan er senditakkanum sleppt og stöðin er þá
aftur komin á hlustun.  Aðeins einn getur talað
í einu.  Kallast þetta skiptital.  Talstöðvar eru
mismundandi og gjarnan kenndar við það
tíðnisvið sem þær vinna á.  Ekki er hægt að tala
úr CB stöð í VHF stöð. Það er of langt á milli
tíðnisviða þeirra.  Leyfilegur sendistyrkur er
einnig mismunandi. Til dæmis eru aðeins leyfð
4 wött á CB, 25 wött á VHF en 100 wött á gömlu
Gufunes-stöðvunum.  Langdrægni ræðst ekki
alltaf af sendistyrk. Góð loftnet hafa mikið að
segja. Nýting er einnig mismunandi eftir tíðni
og utanaðkomandi aðstæðum. Með hækkandi
tíðni (styttri bylgjulengd ) náum við lengra með
minni orku, en erum að sama skapi háðari
sjónlínu milli stöðva. Svokallaðar lofttruflanir
eru oft mjög miklar á lægri tíðnum. Eftir að við
erum komin upp fyrir 50 MHz verðum við ekki
vör við þær. CB stöðvar eru á 27 MHz og því oft
ónothæfar vegna truflana. VHF stöðvar eru
hinsvegar á 160 MHz og þar af leiðandi lausar
við þessar truflanir. Á því tíðnisviði erum við
háðari sjónlínu. Með hjálp endurvarpa getum
við margfaldað langdrægni þeirra.  

Hvað er endurvarpi?
Endurvarpi er tæki sem tekur á móti kalli frá
talstöðinni og sendir áfram samtímis á annarri
tíðni. Sérstakar rásir eru notaðar fyrir
endurvarpa. Ekki er hægt að tala á þeim rásum
beint milli stöðva nema með öfugri rás í annarri
stöðinni (því verður lýst betur síðar). Flestir
endurvarpar eru þannig útfærðir að í tvær til
fjórar sekúndur heyrist suð í viðtæki
stöðvarinnar eftir að sendingu líkur. þetta er
gert til að auðvelda okkur að kanna hvort

samband sé við endurvarpann. Það nægir að
senda örstutt út án þess að tala.  Ef viðtækið
suðar aðeins á eftir erum við í sambandi.
Endurvarpar eru yfirleitt staðsettir uppi á
fjöllum eða háhýsum.  Fjarlægð í endurvarpa
hefur ekki svo mikið að segja. Við tölum
auðveldlega í gegnum endurvarpa sem er í 50 til
100 km. sjónlínu frá okkur. Þrátt fyrir að
endurvarpi sé notaður er um skiptital að ræða.
Aðeins einn getur talað í einu. Hver endurvarpi
hefur aðeins eina rás. Svæðið sem sending frá
endurvarpanum dregur ræðst aðalega af
staðsetningu frekar en sendistyrk. Sendistyrkur
þeirra er frá 5 og upp í 25 wött.  
Til hvers er endurvarpinn ? Já tökum smá
dæmi:     
Bíll í Reykjavík nær eingöngu á beinni rás milli
bíla innanbæjar og um næsta nágrenni.
Í gegnum endurvarpann í Bláfjöllum nær hann
auðveldlega í bíla allt austur á Hvolsvöll og inn
að Sigöldu; ennig sunnanvert Snæfellsnes og
hluta Borgarfjarðar. Ágætt samband er á
Þingvöllum og inn á Lyngdalsheiði. 
Endurkast. Fjöll endurkasta bylgjum og oft er
gott samband milli stöðva vegna þessa. Það
gerist þó eingöngu á beinum rásum. Ef
endurkast er frá klettum eða fjalli breytist það
lítið ár frá ári. Snjór getur endurkastað og
hverfur það að sjálfsögðu með honum. 

Eins og fyrr sagði tekur endurvarpi á móti einni
tíðni og sendir á annarri. Ákveðið tíðnibil þarf
að vera á milli þeirra til að sendir endurvarpans
trufli ekki sitt eigið viðtæki. Talstöðin þarf því
að senda t.d. á tíðninni 163 Mhz en hlusta á
tíðnina 154 MHz. Það er 9.0 MHZ milli móttöku
og sendingar. Endurvarpinn hlustar þá á 163 en
sendir á 154 MHZ. Þar af leiðandi er ekki hægt
að tala saman beint milli stöðva nema önnur
þeirra sé með svokallaða öfuga rás.

Hver er ástæðan fyrir því að við tölum um
öfugar rásir ? Segjum t.d. að ferðahópur sé
með stöðvar sínar stilltar á Rás 44. Gott
samband er við endurvarpa og allt í fínu lagi.
Síðan fjarlægist hópurinn virknisvæði
endurvarpans og rásin verður óvirk.  Sá sem þarf
að ná í næsta bíl stillir á Rás 88.  Þá er hann
farinn að senda á sömu tíðni og endurvarpinn.  
Ef ekki væru notaðar tvær tíðnir mundi viðtæki

Fjarskipti fyrir ferðamenn. 
- Sigurður Harðarson
Rafeindavirkjameistari

Snjó mokað ofan af endurvarpa til þess að sólin hlaði
geymana.                                                  Siggi Harðar

Endurvarpi á fjallstoppi. Siggi Harðar
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endurvarpans yfirkeyrast svipað og þegar
hljóðnemi er of nálægt hátalara. Ekkert nema væl
og ískur.
Talstöðin er hinsvegar aðeins virk á annan
veginn í einu eins og komið hefur fram áður.

Þegar stöðvar eru stilltar á leitun eða Scann.
Ef við erum innan sviðs endurvarpa (44) getur
leitarinn stoppað á Rás 44 eða 88 eftir því hvar
hann er staddur í rásaröðinni hverju sinni.
Flestar VHF talstöðvar eru uppsettar þannig að
leitari fer ekki af stað aftur fyrr en  þremur til
fimm sekúndum eftir að hann stoppaði. Þetta
gefur viðkomandi möguleika á að ná
hljóðnemanum og svara á sömu rás án þess að
stoppa leitarann. Góð regla er að segja númer
rásarinnar í fyrsta uppkalli. Þetta auðveldar
þeim sem kallað er á að vita númer rásarinnar ef
hann hefur ekki átt þess kost að ná
hljóðnemanum eða að sjá á skjá stöðvarinnar.

Dæmi: 9999, Jói Brands. 2245 kallar á Rás 44. 

Notið endurvarpsrásirnar til að kalla í þann
næsta og senda stutt skilaboð. Færið ykkur
síðan á beinu rásirnar ef þess er nokkur kostur
fyrir lengri samtöl. 

Það kostar ekkert að tala milli VHF talstöðva eða

í gegnum endurvarpa klúbbsins. 
Aðeins þarf að borga stofngjald við skráningu
stöðvarinnar og smá upphæð einu sinni á ári til
Póst og Fjarskiptastofnunar, óháð notkun.  
Enginn endurvarpi 4x4 er tengdur fastlínukerfi.
Þeir eru allir sjálfstæðir og vinna því ekki
saman. Þar af leiðandi er ekki hægt að senda frá
einum endurvarpa til annars. Rásum er skipt
þannig að þeir nái sem minnst inn á svæði hvers
annars. Á einstaka stað gerist það þó. Annar
aðilinn getur lent í að senda um tvo endurvarpa,
en hinn aðeins einn. Það hefur engin áhrif á
þeirra samtal. Mjög sjaldgæft er að báðir lendi á
tveimur endurvörpum á sömu rás samtímis.
Flestir endurvarpar Ferðaklúbbsins 4x4 og
björgunarsveitanna nota eingöngu rafmagn frá
rafgeymum hlöðnum af sólinni. Eykur það öryggi
kerfisins að vera óháðir veiturafmagni og
raflínum.   

Á síðastliðnu ári hófst samvinna með
Ferðaklúbbnum 4x4, Ferðafélagi Íslands,
Landssambandi Vélsleðamanna (LÍF) og
björgunarsveitunum. Niðurstaðan var að nota
endurvarpsrásir 4x4 og bæta við einni nýrri; Rás
42.
Settir voru upp endurvarpar á Háskerðingi (Rás
46) og á Reykjafjall við Hrafntinnusker (Rás 42).
Innan skamms mun einn endurvarpi bætast í
keðjuna. Hann verður settur upp á Náttmálafjall
sem er milli Borgafjarðar Eystri og Húsavíkur. Sá
verður á Rás 46.       
Enginn endurvarpa Ferðaklúbbsins 4x4 er
vaktaður af opinberum aðilum eða
vaktþjónustu enn sem komið er. Reyndar er á
örfáum stöðum á landinu  opin hlustun að
einhverju leyti á VHF rásum björgunarsveitanna
ásamt rásum 4x4. Það er því orðið talsvert meira
öryggi að vera með VHF talstöð fremur en CB
stöð. 

Engin vöktuð “Neyðarrás” er fyrir ferðamenn á
VHF, eins og Rás 16 er fyrir sjómenn.
Eftir því sem stöðvum og endurvörpum fjölgar
verða fleiri sem hlusta og öryggið eykst að því
leyti. Ýmsir möguleikar með samtengingu við
önnur kerfi hafa verið þróaðir nú í seinni tíð svo
sem tenging við Tetra kerfið. Við það opnast
ódýr leið til að koma hlustvörslu á einn stað
fyrir fleiri en einn endurvarpa. Fram að þessu

Loftnet, endurvarpinn og rafgeymar eru inni; aðeins
sólarsellan er fest utan á.
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hefði það eingöngu verið hægt með tengingu
við símalínur. Leiga á löngum línum er mjög dýr
og því er sá kostur ekki fyrir hendi fyrir
áhugamannafélög. Vonandi verður eitthvað gert
í þessum málum sem fyrst.

Björgunarsveitir hafa frá upphafi verið með eina
af sínum beinu rásum, Rás 5, ætlaða sem
sameiginlega rás fyrir samstarfsaðila, svo sem
lögreglu, slökkvilið, Landhelgisgæsluna og fl.
Þyrlur Gæslunnar eru nokkurskonar fljúgandi
sjúkrabílar. Rás 5 er notuð sem vinnurás ef
björgunarmenn eru við slysstað og þyrla send til
þeirra. Einnig hefur lögreglu verið bent á að
nota þá rás ef þeir bíða eftir þyrlu við slíkar
aðstæður. Nauðsynlegt er að það sé á hreinu
hvaða rás sé ætluð í tilvikum sem þessum. 

Rás 45 er almenn rás fyrir alla.
Hvorki almenningur né félagar í F4x4 hafa  leyfi
fyrir Rás 5 nema þeir séu skráðir meðlimir í
björgunarsveit. Áður en Ferðaklúbburinn 4x4
fékk úthlutaðri sinni fyrstu rás var búið að
úthluta einni rás fyrir almenning á VHF og fékk
hún  númerið 45. Tíðni hennar er 153.100 MHz.
Heimilt er því hverjum sem er að hafa þessa rás
án þess að vera bundinn félagsskap. Þegar 4x4
fór af stað með VHF stöðvar fékk fyrsta rásin að
sjálfsögðu númerið 44. Síðan hefur rásum
fjölgað upp í Nr. 54.

Mér dettur í hug að Rás 45 verði notuð á sama
hátt og Rás 5 ef ólíkir aðilar þurfa að sameinast
undir einhverjum kringumstæðum.
Björgunarsveitir hafa verið að setja
endurvarpsrásir 4x4 í sínar talstöðvar ásamt Rás
45.  Þetta gæti því orðið sú rás sem við notum
við slíkar aðstæður. Rás 5 er þá frekar notuð við

sérverkefni björgunarsveitanna. Allt svona þarf
aðdraganda og mikla kynningu. Ég vil taka það
skýrt fram að ég er ekki að tala um “Neyðarrás”;
aðeins sameiginlega vinnurás á afmörkuðu
svæði. Við yrðum að senda neyðarköll í gegnum
endurvarpa til að tryggja langdrægnina. Ef við
erum í neyð og enginn endurvarpi er til staðar þá
köllum við að sjálfsögðu á öðrum rásum, frekar
en gefast upp.

Ný tækifæri í fjarskiptum hafa ekki dregið úr
notkun VHF talstöðva. Þeim fjölgar fremur en
hitt um allan heim, og verðið lækkar þrátt fyrir
vandaðri og fullkomnari tæki. 
Með samtengingu við önnur kerfi verður
auðveldara að þjóna fleiri og ólíkari
notendahópum. Þjónustusvæðið stækkar og
þarfir fleiri leysast á ódýran hátt. 
VHF talstöðin á því langa framtíð fyrir höndum. 

Ekki er hægt að vera með endurvarpa á CB
tíðnisviðinu; tíðnibilið er of lítið. 
Stutt er þar milli Rása; aðeins eru 0.25 MHz
milli Rásar 1 og 40.  
Mér er ekki kunnugt um að CB talstöð sé
framleidd með þeim möguleika að víxla sendi og
móttökutíðni á sömu rásinni. Truflanir á CB
tíðnisviðinu hafa aukist ár frá ári og kemur þar
ýmislegt til.  Notkun þeirra fer því minnkandi,
nema til þess að brúa stuttar vegalengdir. 
CB stöðvar eru ódýrar og algjörlega gjaldfríar.
Ekki er lengur farið fram á að þær séu skráðar. Í
fjarskiptalögum eru þær skilgreindar sem
leikföng.  Framleiðendum fækkar og úrvalið
minnkar.
Að mínu mati er þetta fjarskiptatæki sem brátt
mun hverfa, líkt og gömlu Gufunes-
talstöðvarnar.

Í næsta hefti verður fjallað um farsímann og
Tetra.

TANGARHÖFÐA 13

� Pakkningarsett
   � Ventlar
      � Vatnsdælur
         � Tímareimar
            � Viftureimar
               � Knastásar
                  � Olíudælur
                     � Legur

Varahlutir
sem þú getur

treyst á!

SÍMI 577 1313 •kistufell@centrum.is

VÉLAVIÐGERÐIR - VÉLAVARAHLUTIR

Smiðjuvegi 32 • rauð gata
Sími 587 2930
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