
 Setrið

Fjölskylduhátíð í Setrinu

Fjölskylduhátíðin í Setrinu verður helgina 13.-14. ágúst.  Á laugardeginum verður
dagsskrá fyrir börnin og gönguferð um nágrennið.  Risagrill Ferðaklúbbsins verður á staðnum
ásamt kolum, en fólk kemur með sinn eigin mat.  Nauðsynlegt er að væntanlegir þátttakendur
skrái sig í síma klúbbsins 684444 þriðjudagskvöldið 9. ágúst milli kl. 20 og 22 og í síðastalagi
fimmtudagskvöldið 11. ágúst á opna húsinu eða í sama síma.  Þetta er nauðsynlegt til að
skipuleggja gistingu, en Setrið rúmar með góðu móti 80-100 manns og fá þeir inni sem fyrstir
tilkynna sig, gistingin er frí.  Rétt er að benda á að einnig er hægt að tjalda við skálann.
Skipulögð brottför verður frá Mörkinni 6 kl. 20:00 föstudagskvöldið 12. ágúst og ættu þeir sem
vilja vera í samfloti með vönu fólki að tilkynna það líka er þeir skrá sig.  Hugsanlegt er að hægt
verði að fá leiðsögn í Setrið með brottför síðar um kvöldið, en upplýsingar um það verða veittar
á opna húsinu.  Hægt er að benda nýjum félögum á að fært er óbreyttum jeppum inn í Setur.

Eyjafjarðardeild-Skálabygging

Helgina 15. -17. júlí unnu Eyfirðingar galvaskir við skálabyggingu.  Fyrstu menn komu á
föstudagsmorgni og aðrir bættust við síðar.  Unnið var alla helgin frá morgni og fram á nótt í
misjöfnu veðri.  Á laugardeginum var moldrok og erfitt veður en með harðfylgi tókst að reisa
húsið.  Á sunnudegi var húsið gert fokhelt í logni og mývargi.  Þegar flest var voru 22 við
skálabygginguna.  Seinustu menn komu ekki til síns heima fyrr en snemma á mánudagsmorgni.

Vinnuferð er fyrirhuguð 13. -14. ágúst.  Þá á að klára að glerja og klæða stafna.  Allir eru
hvattir til að mæta.

Á landbúnaðarsýningunni í Eyjafirði 20. -21. ágúst verður deildin með jeppasýningu og
mun sjá um þrautakeppni fyrir jeppamenn.
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Stikuferðin

Stikuferðin verður farin helgina 26.-28. ágúst eins og áður hefur verið auglýst.  Farið
verður inn á syðra Fjallabak líklega á austanvert svæðið.  Gist verður í skálum á svæðinu.
Ferðin verður með svipuðu sniði og áður, slóðum lokað, rakað yfir hjólför og stikum stungið
niður.  Að venju útvegar Ferðaklúbburinn farartæki til flutnings, en Sjálfboðaliðasamtökin
útvega mannaflann.  Þessi ferð hefur ætíð verið vinsæl bæði hjá Ferðaklúbbnum og
Sjálfboðaliðasamtökunum um náttúruvernd.

Þátttaka tilkynnist til Guðrúnar í s: 91-876641, Claus í s: 91-21761, eða Halldórs í s: 91-
658092.

Umhverfisnefndin vill minna á fræpokana sívinsælu en þeir fást gefins hjá, Olísbúðinni,
Bílabúð Benna og Toyota aukahlutum.

Fréttir af skálum

Þeim sem ætla á fjöll er bent á að skálar geta verið læstir eða upppantaðir.  Við bendum
mönnum á að kynna sér slíkt áður en haldið er af stað ef skálagisting er fyrirhuguð.

Þannig er aðalskáli Setursins læstur.  Hægt er að nálgast lykla hjá Erling í s: 91-811757,
Viðari í s: 91-11027, Arnbirni í s: 91-666856, Birgi Má í s: 91-72272 og Heiðari í s: 91-45481.
Einnig eru lyklar hjá stjórnum landsbyggðadeilda.

Skálarnir í Jökulheimum og Grímsvötnum eru einnig læstir.  Lykla er hægt að fá hjá
Ástvaldi Guðmundssyni Rakarastofunni Dalbraut 1 s: 91-686312 og Stefáni Bjarnasyni
Hæðargarði 54 hs: 91-37392 og vs: 91-28544.  Þeir gefa upplýsingar um hvar hægt er að fá lykla
utan Reykjavíkur.

Stóri skálinn við Landmannahelli er á vegum Flugbjörgunasveitarinnar á Hellu.
Upplýsingar og lykla má nálgast hjá Einari s: 98-76511 og Erling s: 98-75103.

Árbúðir eru fráteknar fyrir hestafólk fram eftir september eða þar til Ferðaklúbburinn
tekur við umsjón þeirra.

Húsafellsferðin

Sumarferð fjölskyldunnar var farin í Húsafell 15.-17. júlí síðastliðinn.  Góð þátttaka var
og komu rúmlega 140 manns.  Mikið var um leiki fyrir börn og eldri.  Aðal kappleikurinn var þó
fótspyrnan þar sem skipt var í lið samkvæmt farskjótum.  Skiptust liðin í japanskt framleitt á
móti rusli.  Fljótlega kom í ljós að ruslliðið hafði betri snerpu og úthald, enda tókst því að skora
fjögur mörk á móti einu marki þeirra letilífs japansktnauta.  Skýringar á úrslitum voru augljósar.
Ruslliðið var greinilega í góðu formi eftir að hafa stundað nýlegar þrekæfingar við viðgerðir og
manndrif farskjótanna meðan hinir höfðu lítið reynt á nema einn líkamshluta.  Eftir kappleikina
var farið í sund.  Það var hin skemmtilegasta uppákoma fyrir börnin, er þau fengu far á stórri
sleðakerru að sundlauginni.  Tóti varð þar fóstri yfir 50 misstórra barna sem stigu ánægð af
kerrunni, en hann dró kerruna á hvíta traktornum sínum.

Um kvöldið var grillað á 393.5” x 20”risagrillinu sem þó var í það minnsta þegar mest á
gekk.  Eftir matinn var varðeldur þar sem Sveinbjörn hélt uppi fjörinu með gítarspili og slitnum
strengjum.  Þegar líða tók á kvöld dreyptu sumir á ávaxtasöfum.  Ferðin tókst mjög vel og verður
hún endurtekin á sama tíma á næsta ári.

Slúður

Áræðanlegar heimildir herma að einn af malbiksjeppunum hafi orðið svo hræddur þegar
hann sá malarveginn að hann dó og fékk hann drátt.



Aðrar heimildir herma að Þórarinn nokkur ætli að kvarta formlega yfir framferði félaga
sinna í klúbbnum.  En hann mun hafa mætt með sínar tvær öldósir og ætlað að hafa það notalegt,
en ýmsir félagar neyddu ofan í hann ávaxtasafa með einkennilegum áhrifum og undarlegri
heymæði daginn eftir.

Raddir hafa heirst að litlu hafi munað um tíma að Fjölskylduferðin leystist upp í
Húsafellshátíð upp á gamla mátann, en þeir sem stjórnuðu samkomunni neita því eindregið og
segja hana hafa farið mjög vel fram.

Fréttir frá Suðurlandsdeild

Fyrsti stjórnarfundur nýkjörinnar stjórnar var haldinn 11. júlí s.l. Jón G. Bergsson var
kjörinn formaður og Brynjar Árnason heldur áfram se gjaldkeri.  Ekki var gengið frá kosningu
ritara, því varamenn sátu fundinn vegna forfalla tveggja stjórnarmanna.  Aðrir menn í stjórn eru
Árni Eiríksson, Eyrarbakka og Edvald Geirsson, sem aðalmenn og Guðjón Egilsson og Sveinn
Grímsson, sem varamenn.

Rætt var um starfið fram undan.  Páll Lýðsson í Afréttarfélagi Flóa og Skeiða hefur verið í
sambandi við Guðjón Egilsson vegna fyrirhugaðrar byggar á gangnamannahúsi í Þjórsárdal.  En
eins og menn muna á Suðurlandsdeild eftir að leggja af mörkum vinnuframlag vegna
afnotasamningsins á Sultarfitshúsinu.  Ekki liggja þó fyrir dagsetningar á þessum framkvæmdum
og því erfiðara að skipuleggja starfið framundan.

Til stendur að fara í tvær ferðir á næstunni; annars vegar vinnuferð í Sultarfit, þar sem
m.a. á að klára framkvæmdir við vatnssalerni og ditta að einu og öðru og hins vegar að huga að
ummerkjum eftir sáningarferð í fyrra og reyna að bera á eða eitthvað því um líkt.  Nánar verður
greint frá þessu í innandeildarpósti þegar dagssetningar liggja fyrir.

Þá voru lögð drög að fundarefnum næstu funda.  Kennir þar margra grasa m.a. verður
einhver fenginn til að fjalla ítarlega um akstursleiðir á Langjökli og ferðamennsku á jöklum.
Ólafur Leósson frá Jeppassmiðjunni hf mun flytja ítarlegt og vandað erindi um gorma og
loftpúðafjöðrun, halla á drifskafta og annað sem viðkemur slíkum reytingum.  Farið verður á
verkstæði Sorphirðunnar hf og mönnum leiðbeint með taðppaviðgerðir á dekkjum og rafsuðu
með rafgeymum.  September-fundurinn verður tekinn undir umræður um innri mál m.a.
ferðamennsku á vegum deidarinnar á komandi vetri og annað sem tilheyrir félagsstarfinu.

Eins og af ofantöldu sést verður engin lognmolla yfir starfinu.  Til að sinna verkefnum á
næstunni þurfa fleiri að taka virkan þátt í starfinu og koma með hugmyndir um það.  Þess vegna
treysti ég því, að menn verði duglegir að mæta í vinnuferðirnar, sem verða að hluta til með léttu
ívafi og mæti á fyrsta fund sem verður 6. sept. n.k. í húsnæði Björgunarsveitarinnar Tryggva á
Selfossi kl. 20.30.  Athugið breyttan fundartíma.

Jón G. Bergsson

Afslættir

Skeljungur sem styrkti sjónvarpsútgáfu myndar Ferðaklúbbsins, Vegir liggja til allra átta,
gefur félagsmönnum 20% stgr. afslátt í Skeljungsbúðinni við Suðurlandsbraut.

Efnalaugin Hraði Ægisíðu 115 veitir félagsmönnum 10% stgr. afslátt, en þeir gáfu
klúbbnum 2 svefnpoka til notkunar í Setrinu.

Hjólbarðaverkstæðið Svalbarði, Gagnheiði 3, Selfossi veitir Félagsmönnum stgr. afslátt,
10% af dekkjum og 20% af vinnu.

Smáauglýsingar

Til sölu L.A. Locker í V-6 Toyotu er í keysingu, selst ódýrt.  Friðrik s: 91-671895



Stjórn Ferðaklúbbsins 4x4

Formaður Friðrik Halldórsson s: 91-671845
Gjaldkeri Oddur Einarsson s: 91-29491
Ritari Helgi Valsson s: 91-620463
Meðstjórnandi Sigurgeir Þórarinsson s: 91-652017
Meðstjórnandi Sveinbjörn Halldórsson s: 91-641386

Suðurlandsdeild

Formaður Jón G. Bergsson s: 98-22196
Gjaldkeri Brynjar Árnason s: 91-657182

Eðvald Geirsson s: 98-22155
Árni Eiríksson s: 98-31179

Húsavíkurdeild

Formaður Kristján Gíslason s: 96-41044
Gjaldkeri Vigfús Sigurðsson s: 96-42080
Ritari Ingvar Sveinbjörnsson s: 96-42072
Meðstjórnandi Einar H. Einarsson s: 96-41190
Meðstjórnandi Jóhannes Jóhannesson s: 96-41483

Eyjafjarðardeild

Formaður Sigurkarl Aðalsteinsson s: 96-27053
Gjaldkeri Þórunn Harðardóttir s: 96-26341
Ritari Unnsteinn Jónsson s: 96-24149
Meðstjórnandi Gísli Ólafsson s: 96-26604
Meðstjórnandi Ingólfur Gíslason s: 96-23395

Skagafjarðardeild

Formaður Helgi Ragnarsson s: 95-35834
Gjaldkeri Sigurjón Jónsson s: 95-35876
Ritari Baldur Haraldsson s: 95-35176
Meðstjórnandi. Ólafur Björnsson s: 95-36752
Meðstjórnandi. Stefán Jónsson s: 95-35863

Húnavatnsdeild

Formaður Sighvatur Steindórsson s: 95-24950
Gjaldkeri Ámundi Grétar Jónsson s: 95-24441
Ritari Jakob Jónsson s: 95-24429
Meðstjórnandi Gestur Árnason s: 95-22723
Meðstjórnandi Garðar Guðmundsson s: 95-12468

Vesturlandsdeild

Formaður Sigurður Óli Ólason s: 93-71836
Gjaldkeri Guðjón Sólmundarson s: 93-12432
Ritari Katrín Ólafsdóttir s: 93-13349
Meðstjórnandi Guðmundur Reynisson s: 93-12307
Meðstjórnandi Guðjón Péturssson s: 93-12830


