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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
Helena Sigurbergsdóttir, lella@simnet.is, gsm. 891-9362
Sveinn Guðmundsson, sveinn.gudmundsson@nyherji.is
gsm. 897-4049
Netfang ritnefndar: ritnefnd@f4x4.is
Netfang stjórnar: stjorn@f4x4.is

Nú eru allar deildir komnar í
sumarfrí

Minnum á sumarhátíðina að Bæ í
Reykhólasveit  á Vestfjörðum
helgina 19. – 20. júlí og
fjölskylduhátíð í Setrinu 23-24
ágúst

Umsjónarmaður félagaskrár:
Agnes Karen Sigurðardóttir, felagatal@f4x4.is

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

Ábyrgðarmaður:
Helena Sigurbergsdóttir

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

Forsíðumyndin: Ungir sem aldnir skemmta sér konunglega við varðeld inní Þórsmörk.  Ljósmynd: Birgir Már.

Reykjavík:

Suðurnesjadeild:

Vesturlandsdeild:

Húnvetningadeild:

Skagafjarðardeild:

Eyjafjarðardeild:

Húsavíkurdeild:

Austurlandsdeild:

Suðurlandsdeild:

FélagsfundirFélagsfundirFélagsfundir

Allar nánari
upplýsingar er
að finna á
heimasíðu
félagsins
www.f4x4.is
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INNANFÉLAGSMÁL
SUMARHÁTÍÐ 4x4 19.-20. Júlí.
Sumarhátíð Ferðaklúbbsins 4x4 verður að þessu
sinn haldin að Bæ í Reykhólasveit,  á
Vestfjörðum helgina 19. – 20. Júlí.  Bær er í
u.þ.b.190 Km fjarlægð frá Reykjavík og 330 Km
fjarlægð frá Akureyri.  Næg tjaldtæði eru í boði
og öll aðstaða á Bæ er til fyrirmyndar.  Við
höfum lagt inn pöntun fyrir besta veðri
sumarsins, en ef veðrið verður of gott þá er
hægt að leita skjóls í uppgerðum fjárhúsum
sem innréttuð hafa verið til skemmtanahalds.
Stutt er í næstu sundlaug.  Dagskráin er að
venju hlaðin af skemmtefni, þar má m.a. nefna

• Go-cart fyrir börn
• Ratleikur
• Leikir fyrir börn á öllum aldri.
• Jeppaferð
• Gönguferð út í eyju !
• Veiði
• Varðeldur
• Kvöldvaka með öllu tilheyrandi
• Söngur, grín og sprell.....

Er það von okkar að allir 4x4 félagar um land
allt, sjái sér fært að mæta, með góða skapið og
gleðina.  Óskað er eftir því að fólk skrái sig á
hátíðina svo við getum áætlað fjölda gesta.
Hægt er að skrá sig hjá Ellu á e-mail
sella@mmedia.is eða í síma 898 7080, hjá
Lúther á e-mail luther@toyota.is eða með faxi
515 2204.  Nánari tilkynningar og upplýsingar
eru væntanlegar á heimasíðu 4x4, www.f4x4.is
þegar nær dregur.  Takið því helgina frá og
lærið afmælislagið sem frumflutt var á
bjórkvöldi klúbbsins 28. maí s.l. en texti og lag
er inni á heimasíðuni.

Með kveðju.
F.h. Afmælis og skemmtinefndar
Elín Björg Ragnarsdóttir

Ný stjórn Suðurlandsdeildar.
Fyrsti fundur nýkjörinnar stjórnar
Suðurlandsdeildar var haldinn 11. júní s.l. Jón
G Bergsson situr enn sem formaður, Kristín
Þorfinnsdóttir verður gjaldkeri, Sigríður

Pálsdóttir gegnir ritarastarfinu og
meðstjórnandi er Helgi Jóhannsson. Það eru
sum sé tvær konur komnar á stjórnina og er
þess vænst að aukinn kraftur færist í starfið og
að áherslur breytist, þannig að deildin verði
fjölskylduvænni.  Sem varamenn í stjórn voru
kjörnir; Ingvar Óskarsson og Sigurgeir
Runólfsson Skáldabúðum.

SOS......... SETRIÐ KALLAR

Eins og áður hefur komið fram ákvað
skálanefnd að hafa skálaverði í Setrinu í sumar.
Enn eru lausar vikur, svo nú er bara að drífa sig
að hafa samband og skella sér í viku í Setrið.
Annars er það helst að frétta að Setrið kemur
mjög vel undan vetri og það er klárt fyrir
sumarið.
Vinnuferð er áætluð 11-13 júli og verður nánar
auglýst á heimasíðunni.
Skálanefnd

Frá ritnefnd
Þau mistök áttu sér stað við útgáfu síð-
asta Seturs að Sigurður Helgason var
sagður ábyrgðarmaður það leiðréttist hér
með að Sigurður bar enga ábyrgð á síð-
asta blaði. Nú er Setrið komið í sumarfrí
og næsta blað kemur út í september. En
endilega verið dugleg við að senda okkur
myndir og efni úr ferðum sumarsins.

Ritnefnd



Fjórir Sinnum Fjórir

Erum að morgni upp á Skalla
hittum hressa jeppakalla
stoppum aðeins til að spjalla
og svo höldum við á hálendið

Fjórum sinnum fjórir
þótt þú neðst í brekku klórir
ertu velkominn á hálendið

Einn og einn þeir bruna
út úr Reykjavík
stærðar bílaruna
og stemmingin engri lík

Hópurinn ferðast um um víðan völl
en vinsælust eru fjöll

Erum að morgni upp á Skalla
hittum hressa jeppakalla
stoppum aðeins til að spjalla
og svo höldum við á hálendið

Fjórum sinnum fjórir
þótt þú nest í brekku klórir
ertu velkominn á hálendið

Er komum upp í Setur
gleðin tekur völd
sumar jafnt sem vetur
skemmtun fram á kvöld

Drekkum svo kannski örlítinn bjór
og hrjótum svo allir í kór

Erum að morgni upp á Skalla
hittum hressa jappa kalla
stoppum aðeins til að spjalla
og svo höldum við á hálendið

Fjórum sinnum fjórir
þótt þú neðst í brekku klórir
ertu velkominn á hálendið

Eftir nokkrar nætur
nú allir halda heim

ef að líkum lætur
ég verð á undan þeim

Þetta var alveg frábært ég verð
að komast í næstu ferð.

Höfundur lags: Herjólfur Guðjónsson(Lúffi

Höfundur texta
: Hafdís Huld Þrastar

dóttir
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Það er ótrúlega stutt síðan fjöðrunarkerfi í ís-
lenskum fjallajeppum var með eindæmum
frumstætt.  Grjóthastar blaðfjaðrir voru lengi
vel normið og það er varla meira en 15 ár síð-
an fyrstu Range Rover bílarnir á stórum hjólum
fóru að þeysa um fjöll og firnindi.  Það voru
fyrstu bílarnir sem buðu uppá 1. farrými í
fjallaferðum hér á landi.

Fyrstu þreifingar með slaglanga og mjúka
fjöðrun sem undiritaður minnist er þegar Berg-
þór Guðjónsson var sem duglegastur við að
spæla stóru öflugu jeppana í torfærunni á
litla, létta en knáa herjeppanum sínum.  Eitt
af fjölmörgu sem gerði hann að sigurvegara var
mjúk og slaglöng fjöðrun á þeirra daga mæli-
kvarða.

Síðar kom Bubbi í Pólum með gorma allan
hringinn í Bronco torfærujeppanum sínum um
svipað leyti og Range Rover jepparnir fóru á
fjöll á stórum hjólum.  Sennilega er það síðan
þegar Árni Kópsson mætir með byltingakenda
Heimasætuna og hreinlega rúllar upp allt og
öllum í torfærunni að gormafjöðrun kemst
endanlega á blað.  Eftir þetta var ekki við
snúið og nú er góð fjöðrun almennt viður-
kennd sem einn af mikilvægari eiginleikum
fjallajeppa (aðeins hörðustu Toyota DC aðdá-
endur hafa enn ekki uppgötvað þessi
gæði......)

Í fjöðrunarkerfi fjallajeppa er margt sem þarf
að ganga upp.  Þar má nefna fjaðurstífni,
dempunarstuðla, afstaða á spyrnum og margt
fleira.  En eitt af því sem skiptir verulegu máli
þegar galsi kemst í menn og konur og þeyst er
fulla ferð yfir snjóöldurnar er slaglengd fjöðr-
unarkerfisins.

Með slaglöngu fjöðrunarkerfi er tvennt mjög
mikilvægt sem vinnst:  

1) Meiri líkur á því að hjólin snerti undirlagið
sem eykur stöðugleika bílsins og betur

gengur að spyrna bílnum áfram til að halda
ferð

2) Að öðru jöfnu minnkar lóðrétt kraftaálag á
bíl og farþega þar sem fjöðrunin slær síður
saman.  Þegar fjöðrunin slær saman verður
mikil lóðrétt hröðun sem er bæði óþægileg
fyrir farþega og reynir gífurlega á burðar-
virki bílsins.  Þetta er algengasta orsökin
fyrir bognum hásingum eða bognum grind-
um í bílum með sjálfstæða fjöðrun

Algeng slaglengd í original jeppum í dag er á
bilinu 20-25 cm.  Jeppar með sjálfstæða fjöðr-
un eru yfirleitt í neðri mörkum en hásingabílar
eins og Nissan Patrol og LandCruiser 80 eru í
efri mörkum.  Nú kann að sýnast lítill munur á
því hvort fjöðrunin er 20 cm eða 25 cm en
raunin er sú að þar er verulegur munur á.  Ork-
an sem fjöðrunin (gormur, loftpúði eða blað-
fjöður) „gleypir“ yfir fjöðrunarsviðið er nefni-
lega í öðru veldi af færslunni:

Orka = (stífni fjöður) x (færsla)2

Þessi 5 cm aukning í dæminu að ofan eykur því
orkuna sem fjöðrin getur „gleypt“ um heil 56%
sem er ekki svo lítið.  Til að ná sömu „orkug-
leypni“ með stífari gormi en óbreyttri slaglengd
þyrfti að sama skapi að auka stífni um 56%
sem myndi gera jeppan hastan og leiðinlegan
við sumar aðstæður.

En það er engin skylda að láta sér nægja
meðalmennskuna og með réttum aðgerðum má
auka slaglengd dæmigerðrar jeppafjöðrunar
upp í 30 - 35 cm án þess að fara út í stórkost-
legar aðgerðir a.m.k. ef um er að ræða
hásingabíl.  

Til eru bæði langir gormar, loftpúðar og
demparar sem geta aukið slaglengdina talsvert.
Allar aðal „jeppabúðirnar“ eiga fullt af spenn-
andi dóti.  Ef menn „nördast“ svolítið má oft

Tæknihornið

Slaglöng fjöðrun
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finna spennandi kosti í búnaði ætlaða í aðra
bíla en verið er að breyta.

Ef menn vilja fara enn lengra þarf að leggja
meira í dæmið, það getur þurft að endurskoða
stýrisgang, lengja og breyta stífum og stífu-
fóðringum, hefðbundnir brettakantar og úr-
klippur duga ekki lengur o.s.frv.

En það eru til menn sem hafa ekki látið
svona smáatriði hindra sig og það væri nú gam-
an að sjá alvöru fjallabíl með svo sem 50 cm
slaglangri fjöðrun!

Yfirleitt eru jeppar með sjálfstæða fjöðrun
slagstyttri en jeppar með heilli hásingu.
Vandamálið sem við er að glíma eru kröpp horn
sem koma á öxulliði og stýrisliði auk þess sem
hjólin fara að halla skringilega þegar spyrnurn-
ar verða brattar.  Eins lækkar verulega undir
kviðinn ef fjöðruninni er hleypt mikið saman.

Það er þó í sjálfu sér ekkert náttúrulögmál að
sjálfstæð fjöðrun sé slagstutt og með réttum
breytingum má auka slaglengdina þ.a. hún sé
sambærileg við það sem almennt þekkist í
jeppum með heila hásingu (þetta á við
um lóðrétta færslu, við misfjöðrun á
sjálfstæð fjöðrun ekki séns).

Breytingarnar eru þó oft
dýrar og því miður hefur lítið
eða ekkert sést af slaglangri
sjálfstæðri fjöðrun í fjallajepp-
um hér á landi.

Hér að neðan eru sýndar myndir
af „upphækkunar-kítti“ sem
hægt er að kaupa í USA og
ætti að passa nokkurn
veginn beint undir
Barbí-dúkku.  Með
þessu fjöðrunarkerfi er
slaglendin heilir 32 cm
sem þykir nú bara
nokkuð gott í jeppa með
heila hásingu.

Ætli Barbí breytist í Action-Barbí með þess-
um búnaði?

Til að ná þessari slaglengd eru klafarnir lengdir
um 9 cm auk þess sem notaðir eru endurbættir
öxlar úr Toyota Tundra.  Slaglangir dempar-
ar/gormar sjá um að fjöðrunin virki sem best.
Ekki skemmir fyrir að bíllinn breikkar um 18 cm
(þyrfti breiðari afturhásingu) sem eykur stöð-
ugleika bílsins verulega.  Einnig hækkar bíllinn
þ.a. hæð undir framdrifið eykst sem ekki veitir
af svo þessir bílar drífi eitthvað á þessum litlu
hjólum sem þeir eru oftast búnir :)
Það er nokkuð víst að svona búin Barbí yrði
ansi ljúf að hossast um á.  

Örn Ingvi Jónsson
R-1719

4X4
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Helgina 20-22 var farið í Þórsmörk á vegum 4x4
og Landgræðslunnar. 
Eins og undanfarin ár var unnið að uppgræðslu
í Merkurrananum vestan Valahnjúks. Um það bil
80 manns hittust við Tröllakirkjuna klukkan 1 á
laugardeginum. 
Guðjón Magnússon og Garðar Þorfinnsson frá
Landgræðslunni fylgdu hópnum yfir í Húsadal
þar sem skipt var liði, sumir héldu beint í
Merkurranann til að dreifa áburði, fræi og

planta hvítsmára. Aðrir fylgdu Guðjóni inn í
Húsadal til að sækja umfeðmingsgras til að
gróðursetja í Merkurranann. Að verki loknu
hittust hóparnir og smá afslöppum var haldið
til baka inn í Goðaland og grillað í Strákagili.
Myndir úr ferðinni eru á vefsíðu
umhverfisnefndar:
http://um44.klaki.net/mork03.html

Einar Kjartansson Umhverfisnefnd

Safnast var saman við Álfakirkjuna
klukkan eitt, laugardaginn21 júni

Guðjón Magnússon
og Garðar
Þorfinnsson frá
Landgræðslunni
fræddu okkur um
gróður á svæðinu

Landgræðsluferð í þórsmörk



Þó frekar lítið væri á ánum, var var ekki sama hvernig farið
var yfir Krossá.

Að verki loknu var safnast
saman aftur. Hér sést
hópurinn sem fór inn í
Húsadal

Og það var grillað og borðað

Og það var grillað og borðað
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Laugardaginn 14. júní s.l.  fóru nokkrir félagar
upp á Hveravelli til þess að reisa vörðu til
minningar um Hafþór Ferdinandsson  "
Hveravallaskrepp " sem lést fyrir nokkrum árum
síðan, langt fyrir aldur fram.  Hafþór var einn
af stofnendum Ferðaklúbbsins 4x4 og  braut-
ryðjandi þeirrar ferðamennsku að vetri til, eins
og við þekkjum hana nú.  

Aðalhvatamaður þessarar vörðuferðar var
Hafsteinn Sigmarsson félagi okkar í Ferða-
klúbbnum og jafnframt systursonur Hafþórs.
Hugmyndin kviknaði á síðasta ári, en þá hefði
Hafþór orðið fimmtugur.  Með í för voru nokkir
af vinum og ættingjum Hafþórs,  auk annarra
félaga sem vildu leggja hönd á plóginn.  S.l.
vetur var unnið að  því að fá tilskilin leyfi fyrir
vörðunni, sem Náttúruverndarráð og Svínavatns-
hreppur veittu auðfúslega, en varðan er
staðsett við gatnamótin sem liggja heim að
veðurstofuhúsinu og niður að skálunum sjálfum.
Um þrjú tonn  af  grjóti fóru í vörðuna og á
hana settur skjöldur  með áletruninni:  "Til allra
átta. Til minningar um Hafþór Ferdinandsson
"Hveravallaskrepp" með þökk fyrir ógleymanleg
ferðalög.  Ferðafélagar."  Tíminn á Hveravöllum

var einnig nýttur til að lagfæra vegvísinn að
Hveravöllum og endurbætur á slóðanum niður
að skála. Veður var gott á þessum slóðum og var
ljúft að bregða sér í  laugina  eftir  vel
heppnaða hleðslu.  Það voru því ánægðir og
glaðir ferðalangar sem komu til síns heima á
sunnudeginum, eftir góða helgi á Hveravöllum.    

Hafsteinn Sigmarsson R-2475

Vörðuferð á Hveravelli

Talið frá v efri röð 
Guðmundur Auðunsson,
Hafsteinn Sigmarsson,
Ingvar Óskarsson , Þór
Ægisson, Páll Halldór
Halldórsson, Björn Þorri
Viktorsson, Pálmar
Guðmundsson. 

Neðri röð 
Björgvin Filippusson, Arnar
Hafþórsson, Kjartan
Þórsson og Guðfinna Kristín
Björnsdóttir.
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Aðalfundur 4x4  Haldinn að 
Hótel Loftleiðum 5.5. 2003
1. Setning fundar og dagsskrá kynnt.

Fundur settur kl 8:10

2. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
Fundarstjóri  Friðrik Halldórsson
Fundarritari  Elín Björg Ragnarsdóttir

Fundarstjóri athugar lögmæti fundarins.  Fund-
urinn telst löglega boðaður með skriflegu fund-
arboði í Setrinu sem sent var út 28.4.2003,
auglýst í DV 26.4.2003 og í Fréttablaðinu
5.5.2003.

3. Skýrsla stjórnar:
Kjartan Gunnsteinsson flutti skýrslu stjórn-
ar. Öflugt starf var í félaginu eins og fram
kemur í skýrslu stjórnar sem hér fylgir
með.... Einnig tilkynnti formaður um að
hann gæfi kost á sér til formennsku næsta
árs.

4. Umræður um skýrslu stjórnar.
Enginn tók til máls undir þeim lið.

5. Skoðaðir reikningar lagðir fram og skýrðir.
(fyrirspurnir um reikninga félagsins)
Jóhann Rúnar Guðbjarnarson gjaldkeri lagði
fram reikninga starfsársins. Kom þar fram í
tekjulið að Setrið er rekið með hagnaði, aug-
lýsingatekjur af blaðinu eru nokkru hærri en
árið á undan. Sjá efnahags og rekstrarreikn-
inga félagsins fyrir starfsárið 2002-2003
Hagnaður af starfsemi félagsins var
1.812.031,-

Fyrirspurn kom úr sal v. liðs nr. 6 óinnheimtir
reikningar Nýliðaferð (kærumál GRR) JR. svar-
aði því til að þar væri um gamalt mál að
ræða.  Einnig um talstöðvarleigu og hvort
klúbburinn þyrfti ekki að auglýsa það betur
að klúbburinn eigi og leigi talstöðvar.  JR

gerði grein fyrir því að klúbburinn ætti 2
stöðvar sem keyptar hefðu verið vegna tekna
sem fengust þar sem félagsmenn gáfu vinnu
sína 

Einnig kom fram fyrirspurn vegna Árbúða og
hvort klúburinn ætti ekki að rífa kofann þar
sem tekjur eru ekki nema 6000 kr en gjöld 100
þús.  JR gerði grein fyrir að leigutekjum og
gjöldum vegna húsanna.  Einnig voru umræður
um hvers vegna kostnaður vegna gass ofl væri
þetta hár þegar ekki sé skráð nema ca. 10
manns í leigu.

Vegna fyrirspurnar um kostnað vegna Árbúða
kom fram að helmingur kostnaðar væri vegna
stóla sem keyptir hefðu verið.

Rætt var um að skipta um skrár á Árbúðum
Í gjaldalið  eru kostnaðarliðir vegna þorra-

blóts og 1000 bílaferða og árshátíðar.  Beðið
var um útskýringar á þeim liðum hvers vegna
félagið væri með svona há gjöld vegna skemmt-
ana.  Fram kom að tekjur vegna þeirra væru
einnig umtalsverðar en tap hefði hins vegar
verið á þorrablótum en hagnaður af öðrum við-
burðum.  Samanlagt um 40 þús kr. Hagnaður af
þorrablóti og 1000 bílaferð.

Fyrirspurn kom um bankakostnað.  Þar er um
að ræða kostnað vegna þjónustu sem keypt er
af Sparisjóði Vélstjóra.  

JR gerði grein fyrir styrkjum til nefnda.  Þar
er um að ræða styrk vegna Sultarfitaskála.

Einnig kom fram fyrirspurn um vaxtatekjur og
hvort hægt væri að ávaxta peninga félagsins
betur.  Nokkrar umræður urðu um það mál og
sýnist sitt hverjum.  Einnig um fjölda reikninga
og innistæður á þeim.

Hvaða kostnaður er vegna nefnda?  JR svarar
því til að um sé að ræða hefðbundin gjöld
vegna ferða, bæklingaútgáfu, og vegna hjálpar-
sveitar sé um að ræða gjöld vegna tjóns á
tveimur bílum sem tekin hefði verið ákvörðun
um að greiða.
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6. Umræða um reikninga og skýrslu stjórnar.  
Reikningar bornir upp til samþykktar. Voru
þeir samþykktir samhljóða.

7. Skýrslur kjörinna nefnda.
a) Ritnefnd Sigurður Helgason gerði grein fyrir

störfum nefndarinnar.  Blaðið Setrið hefði
komið út einu sinni í mánuði og hefði efn-
isöflun gengið vel og verið fjölbreytt.  Fast-
ir liðir hefðu verið, innafélagsmál, uppá-
komur og greinar frá deildum.  Óskaði rit-
stjóri eftir því að félög sem ekki væru með
heimasíðu notuðu þennan miðil betur,
einnig að tækninefnd kæmi sínu efni í
blaðið og/eða á heimasíðuna og gerði það
þar með aðgengilegra félagsmönnum.  Sj*
skýrslu. Gerði hann grein fyrir því hverjir
gæfu kost * sér til *framhaldandi setu í
nefndinni og hverjir væru að hverfa úr
henni....  

b) Skálanefnd  Magni Þorvaldsson kom fram
fyrir skálanefnd.  Gerði grein fyrir tveim
vinnuferðum sem farið var í.  Lyklum var
skipt út í Setrinu á árinu, skálagjaldainn-
heimta hefur batnað til muna en enn væri
svo að nokkrum þætti enn að ekki væri
sjálfsagt að greiða skálagjöldin,  Lyklasala
hefur gengið vel og til standi að setja upp
leiktæki við skálann.  Seinagengið hafi tek-
ið að sér að mála þakið, Sjá skýrslu.  Fyrir-
spurnir komu um komandi framkvæmdir.

c) Tækninefnd.  Björn Þorri Viktorsson.
Nefndin hefur verið að ýta á eftir opinber-
um aðilum v. reglugerða sem í vinnslu eru,
þeir hafa sent bréf til yfirvalda og óskað
eftir því að tækninefnd komi að undirbún-
ingi reglugerðanna.  Er verið að bíða eftir
svari.  Stofnuð var nefnd þar sem sitja aðil-
ar frá breytingaraðilum og tveir frá klúbbn-
um.  Það sem helst brenni á mönnum sé að
þær reglur sem séu til staðar í dag séu börn

síns tíma og hafi ekki verið breytt frá því
þær komu fram og vitað sé um veika punkta
í þeim sem tími sé kominn á að taka á.  Sjá
skýrslu.  Nokkrar umræður urðu um skúra-
kalla / verkstæði en skýrt kom fram að
menn vilji að skúrakallar fái áfram að
breyta sýnum bílum.  
BÞV lýsti að lokum yfir ánægju með störf
Sigurðar og ritnefndar.

d) Hjálparsveit Friðrik Halldórsson.  Ekki hefur
verið mikið um útköll aðeins eitt útkall á ár-
inu en þá var maður rafmagnslaus á Krísu-
víkurvegi.  Málinu reddað með einum bíl. 

e) Umhverfisnefnd Skúli H Skúlason ræddi um
uppgræðsluferð í Merkurranann og þann
góða árangur sem þar hefur náðst.  Stiku-
ferð var farin svo og baggaferð sem farin
var inn á fjallabaksleið og ástand þar skoð-
að og athugað með framtíðarverkefni.  Ferl-
un af slóðum hélt áfram,  bæklingur var
gefinn út um akstur utan vega sem dreift
var á bensínstöðvar.  Hugmyndin er nú að
gefa út þennan bækling á fleir tungumálum
og fá aðra aðila til að kosta þá útgáfu og
hefur verið sótt um styrk hjá Umhverfis-
ráðuneytinu og hefur fengist styrkur 200
þúsund, stefnt er að dreyfingu nú í sumar.
Komið var að málefnum Snæfellsjökuls
varðandi rétt okkar til að aka um jökulinn
þar sem aðili fyrir vestan var að stoppa fólk
við aksturinn, hefur það mál verið leitt far-
sællega til lykta.  Sjá skýrslu.  

8. Tillögur / lagabreytingar frá stjórn, nefnd-
um eða félagsmönnum:
Engin lagabreyting 

9. Kosningar
Formaður kosinn til eins árs:
Kjartan Gunnsteinsson var einn í kjöri og var
hann klappaður inn í embættið.
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Meðstjórnendur:
Kjósa þarf tvo meðstjórnendur til tveggja ára:
Úr stjórn ganga Sindri Grétarsson og Guðmund-
ur Jón Tómasson.
Tillaga kom um þær Agnesi Karen Sigurðardóttur
og Soffíu Eydísi Björgvinsdóttur voru þær einnig
klappaðar inn í embætti. Stjórn er því skipuð:

Jóhann Rúnar Guðjarnarson 1 ár
Jóhannes Jóhannesson 1 ár
Agnes Karen Sigurðardóttir 2 ár
Soffía Eydís Björgvinsdóttir 2 ár.

Varamenn.
Friðrik Halldórsson er að láta af störfum, í hans
stað var stungið upp á Bergþóri Júlíussyni sem
var einnig samþykkt varamenn eru því:
Páll Halldór Halldórsson 1 ár
Bergþór Júlíusson 2 ár

Ritnefnd
Sigurður Helgason og Soffía Eydís Björgvins-
dóttir eru að ganga úr ritnefnd í þeirra stað var
stungið upp á Magnúsi Guðmundssyni og Hel-
enu Sigurergsdóttur, sem var samþykkt. Nefndin
er því skipuð:
Birgir Már Georgsson 1 ár
Helena Sigurbergsdóttir 2 ár
Magnús Guðmundsson 2 ár

Skálanefnd:
Úr skálanefnd ganga Jón Snæland, Karl H
Sveinsson, Gunnlaugur Einarsson og Ólafur Pét-
ursson.  Í þeirra stað var stungið upp á Sigþóri
Árnasyni, Einari Sigurðssyni, Reyni Bergmann
og Bjarna Kristinssyni sem var samþykkt. hún
er því skipuð:
Reynir Bergmann 1 ár
Magni Þorvaldsson 1 ár
Sigþór Árnason 2 ár
Einar Sigurðsson 2 ár
Bjarni Kristinsson 2 ár

Tækninefnd
Guðleifur Kristinsson gengur úr Tækninefnd í
hans stað var stungið upp á Guðmundi Braga-
syni, það var samþykkt. Hún er því skipuð:
Birgir Sigurðsson 1 ár
Örn Jónsson 1 ár
Björn Þorri Viktorsson 1 ár
Sigurður S Jónsson 2 ár
Endurkjörinn
Guðmundur Bragason 2 ár

Hjálparsveit
Halldór G Hauksson og Sveinlaugur Hannesson
ganga úr sveitinni í þeirra stað var stungið upp
á Eyþóri Guðnasyni og Emil Borg, það sam-
þykkt.  Hjálparsveitin er því skipuð:
Ásgeir Ásgeirsson 1 ár
Ásgeir Böðvarsson 1 ár
Friðrik Halldórsson 1 ár
Eyþór Guðnason 2 ár
Emil Borg 2 ár

Umhverfisnefnd
Úr nefndinni gengur Bessi Aðalsteinsson, í
hans stað stungið upp á Gunnari Kristjánssyni,
það samþykkt. Nefndin er því skipuð:
Einar Kjartansson 1 ár
Mágnús Guðmundsson 1 ár
Skúli H Skúlason 1 ár
Gunnar Kristjánsson 2 ár
Ómar Sigurðsson 2 ár Endurkjörinn

10. Kjör skoðunarmanna
Skoðunarmenn voru endurkjörnir og eru því 
Albert Sveinsson
Ómar Sigurðsson

11. Önnur mál.
Ákvörðun félagsgjalda fyrir næsta ár.  Tillaga
frá stjórn um óbreytt félagsgjöld 3.900 kr. Fyrir
næsta ár, Það samþykkt samhljóða.
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Fjárveitingar:
Tillögur frá stjórn.
- fjárveiting allt að kr. 100.000 vegna sumar-

hátíðar í tilefni af 20 ára afmæli félagsins.
Samþykkt samhljóða.

- Fjárveiting allt að kr. 100.000 vegna árshá-
tíðar í tilefni af 20 ára afmæli félagsins.
Samþykkt samhljóða.

- Fjárveiting til VHF:  Allt að kr. 500.000 til á-
framhaldandi uppbyggingar á VHF kerfinu.
Samþykkt samhljóða.

- Fjárveiting til umhverfisnefndar kr,. 200.000
Samþykkt samhljóða.

- Fjárveiting til Hjálparsveitar kr. 200.000
samþykkt samhljóða.

- járveiting til Skálanefndar kr. 200.000 sam-
þykkt samhljóða.

Skemmtinefnd:  Elín Björg Ragnarsdóttir kom
upp og kynnti nýja skemmtinefnd en hana
skipa auk Elínar þeir Lúther Gestsson og Páll
Halldórsson.  Einnig kynnti hún bjórkvöld sem
áætlað er 28. Maí n.k.

Björn Þorri Viktorsson fór fram á 100.000 kr
fjárveitingu fyrir  hönd tækninefndar.  Vegna
ferða út á land og fleira smávægilegs.  Það
samþykkt samhljóða.

Fyrirspurn kom fram um hvort til stæði að
fjölga ferðum á vegum klúbbsins.  Formaður
nefndi að sumum finndist að fullmikið væri
komið af ferðum t.d. eins og í mars s.l. en allar
tillögur væru vel þegnar.  Umræður urðu um
þau mál t.d. nýliðaferðir og hefðu þær skilað
okkur þónokkrum nýjum félögum sem hefðu
síðan starfað vel fyrir klúbbinn.

Hugmynd kom upp um að flytja Þorrablót t.d.
í Hrauneyjar til að sem flestir kæmust á það.

Hugmyndir komu fram um að koma á stofn
ferðanefnd sem bæði væri hugað að sumar og
vetraferðum.  Þarna úti væri fjöldi fólks sem
hefði áhuga á sumarferðum þó þeir hefðu ekki
áhuga á vetrarferðunum og vildu gjarnan ganga
í klúbbinn ef meira væri í boði af sumarstarfi.

Eins urðu umræður um kynningu á sumarstarf-
inu og hvort sú kynning mætti vera betri.  Fram
kom að Ferðaklúbburinn 4x4 væri hagsmunafé-
lag en ekki ferðafélag.  Bent var á 2. Grein í
lögum félagsins.

Einnig kom fram hugmynd um að farið væri
að huga að stefnumótunarnefnd fyrir klúbbinn
til að marka stefnu / hlutverk hans.

Heimasíðumál voru rædd og það hvort ekki
ætti að loka spjallinu fyrir utanfélagsmönnum
og spjallað um það skítkast sem þar hefur farið
fram .  Eins var það rætt hvort takmarka ætti
aðgang að myndaalbúmi.

BÞV kom með þá hugmynd hvort ekki ætti að
gera þá kröfu að menn skráðu nafn og kennitölu
og þær upplýsingar sannreyndar áður en menn
fengju aðgang að síðunni.  Eins velti hann upp
því að sú staða gæti komið upp að Klúbburinn
gæti lent í málaferlum út af ærumeiðingum
o.þ.h. sem fram yrði sett á spjallinu.

Hlynur Snæland kom upp með þá hugmynd
að klúbburinn skoðaði möguleika á að borað
yrði eftir heitu vatni við Setrið.

Skálamál-fram kom fyrirspurn um hvort það
hafi verið athugað að fara í samstarf við t.d.
Ferðafélagið/Útivist um uppbyggingu á skálum
á hálendinu, þar sem ferðaklúburinn notaði
skálana frekar að vetrum en Ferðafélagið að
sumri.  Úr því spunnust umræður vítt og breytt
um skálamál á hálendinu m.a. norðan Vatnajök-
uls, innheimtu skálagjalda, staðsetningu skála
ofl.  

BÞV benti á það að eitt aðalhagsmunamál
klúbbsins væru m.a. að félagar hafi aðgang að
skálum á hálendinu.

Kjartan formaður þakkaði góða kostningu og
þakkaði fráfarandi stjórnarmönnum samstarfið
og bauð nýja stjórnarmenn velkomna til starfa.

Fundi slitið kl 10:30 

Elín Björg Ragnarsdóttir
Fundarritari.




