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INNANFÉLAGSMÁL

Forsíðumyndin: Vaðlafjöll  Ljósmynd: Sveinn Guðmundsson

FélagsfundirFélagsfundirFélagsfundir
Mánudaginn 1. september 2003 kl 20.00. Hótel Loftleiðum
Fundarefni: 1. Fyrirlestur um dempara fyrir breytta jeppa og kynning á Koni-dempur

um frá Bílanaust.
2. Innanfélagsmál
-sumarið gert upp með nefndum auk þess sem þær fara yfir vetrarstarfið 
og fyrirhugaðar haustferðir.
-önnur mál.
3. Kaffi ( Bílanaust verður með kynningu á ýmsum vörum frammi)
4. Myndband úr svo kallaðri „Norsaraferð“

Miðvikudaginn 3. september kl. 20:00. Fundur verður haldinn í sal 
Björgunarsveitarinnar Holtsgötu 51, Njarðvík
Fundarefni: Vetrarstarfið ATH.BREYTTAN FUNDARSTAÐ.

Mánudaginn 8. september kl. 20.00 í Jónsbúð.
Fundarefni: Vetrarstarfið skipulagt. Myndasýning. Kynning og skráning í 

haustferð.

Engin tilkynning hefur borist.

Þriðjudaginn 2. september kl 20.00 í Mjólkursamlaginu.
Fundarefni: Sumarstarfið og það sem er framundan.

Þriðjudaginn 2. september kl. 20.00 í húsnæði Björgunarsveitarinnar Súlna, 
Hjalteyrargötu 12 Akureyri.
Fundarefni: Septemberferð á Vatnajökul og kynning á vetrarstarfinu.

Húsavíkurdeild er enn í sumardvala, þó eru taldar líkur á að hún vakni 
úr dvalanum í september.

Miðvikudaginn 3. september kl 20.00 í Austrasalnum
Fundarefni: Vetrarstarfið.

Þriðjudaginn 2. september n.k. í húsnæði Björgunarfélags Árborgar kl: 20:00.
Athugið breyttan fundartíma. Á fundinn mætir Jón G Snæland höfundur bókarinnar „Ekið um ó-
byggðir“ og kynnir bókina og býður okkur hana til sölu á góðu  verði. Þá verður dagskrá vetrarins
kynnt og rædd. Einnig verða kynntar vinnuferðir í Sultarfit, sem stendur til að fara nú í haust. Tekin
verður formlega í notkun skjávarpinn sem keyptur var og búið er að setja upp í húsnæðinu. Myndir
á geisladiskum því velkomnar. Sýndar verða m. a. myndir frá fjölskylduhátíð klúbbsins nú í sumar.
Skráning hefst í fjölskylduferðina í Setrið þann 5-7. september og ferðatilhögun rædd.

Reykjavík:

Suðurnesjadeild:

Vesturlandsdeild:

Húnvetningadeild:

Skagafjarðardeild:

Eyjafjarðardeild:

Húsavíkurdeild:

Austurlandsdeild:

Suðurlandsdeild:

Fjölskylduferð Suðurlandsdeildar verður 5-7.
september n.k. og verður farið í Setrið. Ferðin
verður farin í samvinnu við Olís á Selfossi. 
Ótrúlega margir á Suðurlandi hafa ekki komið í
Setrið og því upplagt að nota nú tækifærið.
Setrið er eitt glæsilegasta  og best búna sælu-
hús  á fjöllum með rafmagni og vatnssalerni og
nýlega er búið að setja  rúmstæði á svefnloftið,
þannig að aðstaðan er öll hin glæsilegasta.
Nánari ferðatilhögun verður kynnt og rædd á
félagsfundinum. 

Aðalbrottförin verður  á laugardagsmorgun
kl: 10:30 frá Olís. Grillað verður sameiginlega á

laugardagskvöldinu. Hver og einn kemur með
sinn grillmat og meðlæti en Olís útvegar kol á
grillið. Afar fjölbreyttar akstursleiðir eru til og
frá Setrinu. Einnig verður bryddað upp á skoð-
unar-og gönguferðum um nágrennið.

Þá verður kvöldvaka á laugardagskvöldinu með
léttu ívafi. Byrjum nú starfið með stæl og skell-
um okkur í haustferðina. Skráning hefst á félags-
fundinum 2. september en æskilegt er að til-
kynna þátttöku til einhvers stjórnarmanna. Olís
mun í samvinnu við Suðurlandsdeild Ferða-
klúbbsins 4x4 auglýsa ferðina austan fjalls og
munu þeir sem skrá sig ganga fyrir með gistingu.

Olís-jeppadagurinn á Selfossi.

Frá umhverfisnefnd:
Vor árlega stikuferð er fyrirhuguð helgina 6.-7.
september. Að þessu sinni er hugmyndin að
stika Búðarháls frá nýrri brú á Tungnaá og á-
leiðis norður hálsinn. Með tilkomu nýrrar brúar
yfir Tungnaá við hlið gamla kláfsins hefur auk-
ist umferð um Búðarhálsinn, enda þarna um að
ræða skemmtilega sumarleið með áhugaverðum
möguleikum á viðkomu við fossa Þjórsár og
ekki síður heppileg vetrarleið norður á
Sprengisand.

Stefnt er að því að brottför frá Hrauneyjum
inn á hálsinn verði um kl. 12 laugardaginn 6.
september.  

Þátttakendur þurfa að hafa sleggju og/eða
járnkarl meðferðis. Nánari upplýsingar um til-
högun og skráningu á félagsfundi 1. september.

Helgina 26. til 28. september áformar Umhverf-
isnefnd að halda ráðstefnu í Setrinu um skipu-
lag og framtíðarhorfur hálendisins.  Kemur hún
í stað hinnar árlegu Baggaferðar. Verið er að
vinna í því að fá nokkra framsögumenn og

Tilkynningar
væntum við fjörugra og gagnlegra umræðna.
Fyrirkomulagið verður svipað og gerist á Lands-
fundum þ.e. framsöguerindi, umræðuhópar og
ályktannir/niðurstöður.  Nánari kynning fer
fram á heimasíðunni þegar nær dregur.

Frá Skemmtinefnd:

Bjórkvöld verður 19. september. Nánar auglýst
á heimasíðunni þegar nær dregur. Skál!

Til sölu
MMC Pajero V-6 3000,
árg ´87ekinn 201.000
km (vél og kassar úr ´92
og vél tekin upp í fyrra).
lógír, kastarar, loftdæla,
38 tommu dekk og fl og

fl.  Góður bíll sem drífur.  
Uppl. gefur Palli í síma 891 7131.
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Gjöf frá Pajeroklúbbnum.
Ferðaklúbburinn 4x4 fékk veglega gjöf frá
Pajeróklúbbunum. Um er að ræða jeppakerru
á 38 tommu dekkjum. Nokkrir félagar Pajeró-
klúbbsins (sem eru að sjálfsögðu einnig fé-
lagar í Ferðaklúbbnum 4x4) ákváðu á vordög-
um að smíða svona grip og færa 4x4 í tilefni
20 ára afmælis 4x4. Þeir félagarnir fóru sem
sagt á stúfana snemma í vor og fengu Sindra
Stál með sér í lið og einnig Byko. Eftir það
var ekki aftur snúið og Hekla lagði til aur,
svo hægt væri að kaupa ljósabúnað, bretti og
fl. Aron í Jeppaþjónustunni lagði til aðstöðu
og síðan var kerrunni dýft í zink hjá Zink-
stöðinni í Hafnarfirði. Fleiri velunnarar okkar
lögðu til fjaðrir, dekk og felgur, skrúfur og
þess háttar.

Kerran verður í umsjá Skálanefndarinnar,
sem sér um að lána hana út í þau verkefni
sem Ferðaklúbburinn stendur fyrir. Farið var

með gripinn í fyrstu vinnuferð sumarsins inni
í Setur, helgina 11-13 júlí og óhætt að segja
að jómfrúartúrinn hafi komið vel út.

Stjórn Ferðaklúbbsins 4x4 þakkar Pajerók-
lúbbnum og öðrum velunnurum fyrir góða
gjöf og er ekki í vafa um að kerran nýtist
starfseminni vel á komandi árum.

Halldór Ásmundsson frá Pajeróklúbbnum afhendir Magna
Rúnari Þorvaldssyni skálanefndarformanni kerruna.

Í sumar kom út bókin Ekið um 
óbyggðir eftir félaga okkar Jón Snæ-
land. Þetta er bók sem á heima í
hverjum jeppa og á náttborðinu hjá

þeim sem eiga ekki jeppa. 
Í bókinni eru greinagóðar og myndskreyttar

lýsingar á 82 ökuleiðum um hálendið.
Fjallað er um hvernig bílum leiðarnar eru

færar, hvað ber að varast og bent á áhugaverða
staði. Þá eru töflur  með GPS-punktum, kort af
leiðunum, upplýsingar um vegalengdir og akst-
urstíma, hvar er eldsneyti að fá og annað sem
gott er að vita.

Í bókinni er myndskreytt skálaskrá með
greinargóðum upplýsingum um 115 skála á há-
lendinu, GPS-staðsetningu, gistirými, kyndingu,
umsjónaraðila og símanúmer.

Sér kafli er um ár þar sem gerð er grein fyrir
tæplega hundrað vöðum í máli og myndum,
kafli er með almennum upplýsingum um akstur
á hálendinu, fjarskiptatæki, GPS og margt fleira.

Nýtt hálendiskot fylgir bókinni, með mörgum
leiðum sem hafa verið kortlagðar að undan-
förnu með nýjustu tækni.

Í stuttu máli sagt er þetta glæsileg bók sem
allir ættu að eiga.
Mínusar: það eru fullt af leiðum sem vantar í
bókina. Ég hefði viljað sjá þessa bók númer 1
af 6. Kápan á bókinni er ekki nógu sterk og
ráðlegg ég fólki að plasta bókina. 

Helena Sigurbergsdóttir

Ekið um óbyggðir

Jón að árita bókin í Setrinu
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Myndbandasamkeppni 4x4 2003
Í keppnina í ár bárust 4 myndbönd

CD - Mayday mayday, Setur kallar - 3. sæti
Myndin segir frá jeppamönnum á leið í Setur í
þeim erindagjörðum, eins og segir í upphafi „að
bjarga þorrablótsförum í bæinn“ og færa  þeim
varahluti.

Í myndinni eru á köflum frábær myndskeið sem
sýna vel íslenska vetrarveðráttu sem jeppamenn
lenda gjarnan í - ef þeir mögulega geta - og hún
sýnir vel að í þeim efnum kalla menn ekki allt
ömmu sína. Þetta sést t.d. vel á einum stað þar
sem ökumaður talar í farsíma og tilkynnir vænt-
anlega brottför. Þar heppnaast samspil ljós og
myrkurs vel og hríðarbylurinn úti fær notið
sín. Þetta heppnast við myndatökur, en
þarna hjálpa bílljós ferðalang-
anna vel til.

Ljóður myndarinnar eru allt
of löng og óskipuleg myndskeið.
Af einhverjum óljósum ástæðum
er flest það sem menn segja í mynd-
inni endurtekið aftur og aftur og í lok
myndarinnar er myndin nánast
hraðspóluð í gegn í heild sinni aftur, án
sýnilegrs tilgangs kannski til að nýta plássið á
geisladisknum, sem myndin var brennd á, betur.
Þá eru þeir möguleikar, sem klippiforritið býður
uppá nýttir of mikið. Myndartökuna hefði mátt
skipuleggja í upphafi með forsendur keppnis-
reglna í huga og þá staðreynd að eintak hennar
fer til gefenda 1. verðlauna auk þess sem myndin
er ætlað að vera til sýninga á vegum Ferðaklúbbs-
ins. Fræðlugildi myndarinnar er nánast ekkert né
heldur skemmtanagildi nema þá helst fyrir þá sem
gerðu myndina. Það er ekki nóg!

Hulstur: Bréfumslag sem fylgir geisladisknum en
ómerkt.
Diskur: Óvönduð merking.
Tónlist: Hefði mátt velja betur að mati dóm-
nefndar auk þess sem hún er of ágeng og yfir-
gnæfir talað mál á köflum.

Þá vantar ýtarlegar upplýsingar um höfunda
myndarinnar.
Þessi verðlaun hlaut Herjólfur Guðjónsson R-
1686 og Flugsveitin.

Vorferð á Vatnajökul - 2. verðlaun
Myndin segir frá árlegri vorferð Jöklarannsóknar-
félags Íslands á Grímsfjall, þar sem fylgst er með
mælingum sérfræðinga. Farið var frá Jökulheim-
um á jeppum og snjóbílum.

Myndin er afskaplega fróðleg og vel unnin. Hún
gefur góða innsýn í starf vísindamanna Jökla-

rannsóknafélagsins. Myndin heldur hinni
gullnu reglu kvikmyndarinnar að hafa upp-

haf, miðju og endi, sem binda hana sam-
an í eina heild. Inngangur myndarinnar

er sérlega góður og faglega unninn,
þulur góður, skýr texti og tal.

Myndskeið eru hæfilega löng og
klippingar góðar og vel tímasett-

ar. Þannig komast höfundar hjá lang-
drægni, sem er einn mesti ljóður sem kvik-

mynd getur haft. Gripið er tl þrífóts, sem eykur
gæði myndatökunnar. Samsetning myndskeiða er
góð og skapa heildarþráð frá brottfararstað til
enda, eða þar sem heppilegt þykir að mynd ljúki.
Þá er notkun tónlistar góð, hún er þægilegur und-
irtónn en hvergi of ágeng. Myndin er frumleg að
því leiti að hún gefur innsýn í starf vísindamanna
og vekur mann e.t.v. til umhugsunnar um þá stað-
reynd að Grímsfjall er fyrst og síðast aðsetur vís-
indamanna en ekki hefðbundinn umferðarmiðstöð
jeppamanna enda þótt ætla mætti af vinsældum
staðarins að svo væri. Myndin minnir mann kannski
á tilgang þess að skálinn var reistur í upphafi. 

Það sem helst er að mynd og frágangi er að
merkinar husturs og spólu eru ófullnægnjandi. Vel
hefði verið til fundið að nota þær fullnægjandi
upplýsingar sem koma fram í lok myndarinnar á
hulstur og bæta við ártali á sjálfa spólu auk þess
sem þar hefði mátt standa nafn Jöklarannsóknar-
félagsins.

Það sem réð úrslitum um það að myndin hlýtur
2. sæti en ekki það fyrsta er að mati dómnefndar
skortur á skýrum tengslum við hlutverk Ferða-
klúbbsins 4x4 og félagsmanna hans. Þessi góða
mynd hentar að mati dómnefndar betur sem
fræðslumynd á vegum Jöklarannsóknarfélagsins
en 4x4.
2. verðlaun Guðmundur Eyjólfsson R - 2323

Upp til fjalla - 1. verðlaun
Myndin lýsir fjölskylduferð norðan fjalla; frá Húsa-
felli til Snæfells. Myndin er skipulega uppbyggð,
með inngangi, meginefni og endi, greinargóðum
lýsingum á leiðinni og myndartextum sem segja
frá því sem fyrir augu ver. Þulur myndarinnar segir
skemmtilega frá og kryddar frásögnina með göml-
um frásögnum, þjóðsögum og vísum. Myndatakan,
eða öllu heldur aðferðin við lokafrágang myndarin-
ar ásamt þuli hennar gefa henni yfirbragð myndar
frá því í upphafi litfilmunnar, sem er allveg stór-
skemmtileg að mati dómnefndar. Lætur hún sér
það í léttu rúm liggja hvort um tilviljun er að ræða
sem orsakast af fábrotnum tækjabúnaði til verks-
ins eða yfirlýsutu markmarkmiði höfunda myndar-
innar enda má það einu gilda.

Myndataka tekst vel og  myndskeið eru hæfi-
lega löng. Í myndinni er sambland kyrr- og hreyfi-
mynda og samsetning þeirra tekst vel. Tónlist í
myndinni er að mati dómnefndar vel til fundin og
fjölbreytt. Hún er alls staðar notuð á hæfilegan
hátt og hvergi ágeng. Myndin er fróðleg og upp-
lögð til áhorfs áður en haldið er af stað sömu
leið. Má geta þess hér að sumir dómarar keppn-
innar hafa ekið umrædda leið en yfirsáust ýmsir
skemmtilegir viðkomustaðir, sem gerðir eru góð
skil í þessari mynd.

Ljóður myndarinnar er að leturgerðir mynda-
texta hefði matt samræma auk þess sem vantar
tæmandi eftirskrift, þar sem fram kæmu upplýs-
ingar um ferðalanga, tökumann og þul. Hulstrið
er vel og smekklega merkt auk spólu en vantar
upplýsingar um lengd myndarinnar.
1. verðlaun Marsibil F. Tómasdóttir F - 1300

Markmið:
1. Stuðla að gerð skemmtilegra

og fræðandi mynda um
ferðalög á Íslandi.

2. Afla mynda til sýninga á fé-
lagsfundum Ferðaklúbbsins
4x4.

Keppnisreglur:
1. Gamalt eða nýtt efni, má

ekki hafa verið sýnt á fundi
hjá Ferðaklúbbnum 4x4 fyrir
4. febrúar 2002.

2. Hámarkslengd myndar: 20
mínútur.

3. Dómarar skulu m.a. taka mið
af þessum atriðum: mynda-
taka, klipping, hljóð, frum-
leiki, skemmtigildi og
fræðslugildi.

4. Skila skal tveimur eintökum
á VHS formati til stjórnar
klúbbsins fyrir 25. maí 2002.
Myndirnar skulu sendar inn
undir dulnefni og rétt nafn
fylgja með í lokuðu umslagi.

5. Úrslit verða kynnt á félags-
fundi 3. júní 2002.

6. Klúbburinn fær tvö eintök
allra myndanna til eignar auk
þess sem gefandi 1. verð-
launa fær eitt eintak af sig-
urmyndinni til eignar. Klúbb-
urinn fær einnig ótímabund-
inn sýningarrétt á öllum
myndunum á félagsfundum í
Reykjavík og öllum deildum.
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Sumarhátíð Vesturlandsdeildar var haldin
helgina 25.-27. júlí sl.  Að þessu sinni

brugðum við okkur norður í land og heimsótt-
um Húnavatnssýslu.  Flestir nýttu föstudaginn
til að koma sér á gististaðinn, í Húnaver.  Sum-
ir voru seinir fyrir, sumir seinni en aðrir og
voru að koma í náttstað nær miðnætti, í þoku
og lélegu skyggni, en meðfædd ratvísi leiddi
fólk þó á áfangastað.  Þegar morgnaði kom í
ljós að á flötinni virtust vera tveir aðskildir
hópar, en þegar betur var að gáð, þá tilheyrðu
þeir þó báðir deildinni.  Annar hópurinn var að
vísu eitthvað útlendingalegur, óvanalega dökk-
ur á hörund, en það skýrðist þegar farið var að
kanna liðið að þarna var komin Sérsveitin sem
hafði lagt Evrópu undir sig skömmu áður og var
búin að skila sér heim að mestu í heilu lagi.
Þegar fólk var búið að teygja úr sér eftir nætur-
svefninn og þokan fór að víkja fyrir sólinni, var
farið að hugsa sér til hreyfings með dagsferð.
Ekið var fram Svartárdal sem leið lá að Stafns-
rétt þar sem gerður var stuttur stans.  Uppá Ey-
vindarstaðaheiði, meðfram Blöndulóni, við

sæluhúsið við Galtará, bauð deildin síðan öllum
í grillveislu.  Síðan var ekið að Aðalsmanns-
vatni, niður Gilhagadal þar sem tekið var
kaffistopp og öllum boðið uppá sælusnúða.
Þaðan var svo haldið sem leið lá í Skagafjörð.
Ökuferðinni lauk svo í sundlauginni í Varmahlíð
þar sem börn og fullorðnir léku sér og sleiktu
sólina sem lék við hvern sinn geisla.  Að venju
var svo kvöldvaka um kvöldið, þar sem börn og
fullorðnir skemmtu sér saman við leiki og
glens.  Að þessu sinni fannst undirritaðri að
fleiri börn væru en fullorðnir, en ekki taldi ég
nú hvorn hópinn fyrir sig svo það getur verið
að það sé rangt hjá mér, en engu að síður var
ánægjulegt að sjá alla þessa ungu foreldra með
barnahópinn.  Það sýnir enn einu sinni að
jeppamennska er ekki bara fyrir fullorðna karla.
Á sunnudeginum fór fólk svo að týnast í burtu,
enginn var að flýta sér, því sólin hélt áfram að
skína og verma.  Takk fyrir góða samverustund,
félagar í Vesturlandsdeild.

Pálína Pálsdóttir  E-1330.

Sumarhátíð 4X4 Vesturlandsdeildar 2003

Hásing er samheiti á nokkrum hlutum. Hásing-
arhús, drif, öxlum, bremsum og tilheyrandi
legum.

Hver einstakur liður hefur sitt hlutverk í
heildinni.

Hásingarhúsið er auk þess að vera hús fyrir
alla hluti hásingar, einnig festing fyrir fjöðr-
unarbúnað og þar með hvílir allur þungi
jeppans á því. Af þeim sökum þarf það hafa
nægan styrk til að bera þá krafta sem á það
verkar. 

Eftir því sem jeppinn er þyngri þarf efnis-
meira hús.

Af gerð legubúnaðar út við hjól er talað um
„Full floating“ ófergðar og „Semi floating“ full
fergðar hásingar. Í raun er verið að tala um
krafta sem öxullinn þarf að bera. Í ófergðum
hásingum þarf öxullinn eingöngu að bera
snúningsvægi en í full fergðum þá ber hann
líka þunga jeppans.

Ef ætlunin er að skipta um hásingu þá er
besti kosturinn að finna ófergða hásingu

(Full floating).
Aftur á móti eru þær oftast undir þungum

bílum og því með efnismikil hús og bremsum
sem getur verið óhagstætt fyrir léttan jeppa
vegna ófjaðrandi þyngdar sem er ekki til um-
föllunar hér. Lausn á þessu er að breyta full
fergðri í ófergða.

Drif saman stendur af kamb, pinion og mis-
munadrifi. Fjöldi tanna í kamb deilt með
fjölda tanna í pinion er svo kallað drifhlutfall.
Eftir því sem hlutfallið er hærri tala þeim mun
meiri gírun sem þýðir að jeppinn kemst hægar
fyrir hvern snúning á vél. 

Í jeppum er að hlutfallið offtast í kringum
3,7 til 4,1. Þetta hlutfall er of hátt þegar
dekkin er stækkuð og því er það sett í kringum
5 til 5,5 eftir dekkja stærð.

Við þetta veikist drifið mikið og verður til
þess að farið er að hugsa um hásinga skipti.

Drif stærð fer eftir þvermáli kambs, sú stærð
í tommum er flestum töm t.d er:

Dana 44 með 8,5“ 
Toyota DC með 8“
9“ Ford með 9“ (hætti að koma 1987-1990) í
staðin kemur 8,8“
Dana 60 9,5“ 
Patrol 9,25“
Svo dæmi séu tekin

Öxlar flytja kraftin frá mismunadrifunu út í
hjólið. Algengast er að öxlar sé aðeins að
einni stærð í hásingu frá sama framleiðanda.
Þó eru til mismunandi sverir öxlar bæði í 9“
Ford og einnig í DANA 60 svo dæmi séu nefnd.

Rillufjöldi á þeim enda sem fer í mismuna-
drifið er mælikvarði á styrk öxla þar sem rill-
urnar er staðlaðrar gerðar og því rétt hlutfall á
milli þvermáls eftir rillufjölda. Þannig er 31
rillu öxull í 9“ Ford 10% sterkari en 30 rillu
öxull í 12 bolta Chevy. 

Að sama skapi er 31 rillu 51 % sterkari en
27 rillur sem var í 9“ Bronco 1966-77. Sama
drif en minni öxlar. Að sjálfsögðu er þetta
ekki algilt til samanburðar milli tegunda en þó
góð þumalputtaregla .

Bremsur.
Í dag eru flest allir jeppar  með diskabremsur
á öllum hjólum og er það  best.

Ef hásing er með skálabremsur  en hentar að
öðru leiti, þá er það  kostur að breyta brems-
unum í diska frekar en að finna aðra.

Legur. 
Þær eru þó nokkrar í einn hásingu.
Pinionslega(ur), legur á mismunadrifshúsi og
á mismunadrifshjólum og loks hjóllegur sem
skapa oftast mest vandræði hjá okkur jeppa-
fólki.

Eins og kom fram fyrst þá er mismunur á
hjóllegum það sem greinir full fergða og ó-
fergða hásingar sundur. Ófergð hásing er með
hásingarstút þar sem á koma tvær kóniskar
keflalegur með millibili

Þessi búnaður er mjög traustur og er sjald-
gæft að legur séu til vandræða.

Hins vegar er aðeins ein kúlu eða keflalega í
full fergðri hásingu og eru þær að fara í tíma
og ótíma.

Stafar þetta mest af auknu álagi frá stærri
dekkjum og breiðari felgum auk þess að vatn
sem kemst í þær eyðileggur þær fljótt. Sem
dæmi þekki ég af eigin raun 9“ Ford undir
Bronco þar sem legan dugði eina kvöldstund
vegna viðkomu í Elliðaánum í miklum vexti á
leið heim eftir leguskipti. En á sama tíma var
búið að keyra fullvaxinn fólksbíl með 9“
600.000 km án leguskipta 

Að lokum er að nefna að hér hefur verið tal-
að um afturhásingar. Framhásingar eru alltaf
ófergðar vegna liðhúsana. Þær eru oftast með
minna drif en afturhásing í sama bíl. 

Til er svokölluð reverce drif þar sem pinonin
er settur ofan við miðju bæði til að fá minni
halla á drifskaft og einnig til að drifið snúist
rétt við áfram akstur. Þessi drif eru viðkvæm
ef tekið er mikið á afturábak. 

Ekki draga aftur á bak!

Birgir Sigurðsson Tækninefnd

Tæknihornið  Hásingar
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Við bjóðum Goodyear jeppadekk
á frábæru verði.

Hjólbarðaverkstæði HEKLU bíður einnig:
Álfelgur - stálfelgur
Bílaþvott
Perur og Þurrkublöð
KN loftsíur

Hjólbarðaverkstæði HEKLU • Klettagörðum 8-10 • Sundahöfn • Sími 590 5060 • goodyear@hekla.is

JEPPADEKK

Líttu við hjá okkur

NÝTTNÝTT

Sumarhátíðin 2003

Sumarhátíðin að Bæ í Reykhólasveit heppn-
aðist mjög vel í alla staði. Höfum ekki form-

lega tölu á þeim sem mættu, en getum þó vel
haldið því fram að á milli 200 - 300 manns hafi
mætt á svæðið, frá langflestum deildum. Það
sem stóð uppúr að mínu mati var þetta góða
veður sem var á laugardeginum og 4x4 leikarn-
ir, sem fóru vel fram og allir skemmtu sér vel.
Um 30 jeppar voru í skipulögðu jepppaferðinni
yfir Töllatunguheiðina og til baka Steinadals-
heiðina, með viðkomu á Galdrasýningunni á
Holmavík.  Það gerði svo á okkur rok á laugar-
dagskvöldið og aðfararnótt sunnudags, sem var
ekki skemmtilegt, en við sem búum hér á þess-
um klaka vorum ekkert mikið að pirra okkur á
því.Börnin skemmtu sér vel í Go-cartinu og í
hoppikastalanum, svo ég tali nú ekki um í öll-
um hinum leikjunum. 

Fyrir hönd skemmtinefndar (og afmælisnefnd-
ar) þakka ég öllum þeim sem komu á svæðið
og sérstaklega stórum hóp frá Skagafirði.
Einnig þakka ég ábúendum á Bæ í Reykhóla-
sveit fyrir alla hjálpina (öll símtölin, allt
hvabbið, góðan aðbúnað, labbitúrinn í Eyjuna,
leyfa krökkunum að fara á bak á hestunum og
fl og fl).
Þetta var síðasta formlega uppákoma í tilefni
20 ára afmælis klúbbsins og enn einu sinni
erum við svo heppin að fá aðstoð frá góðu fyr-
irtæki til að framkvæma uppákomu sem þessa.
Ingvar Helgason stóð sem sagt vel á bak við
klúbbinn með myndarlegri upphæð til að
standa skil á kostnaði við tjaldstæðin. Þökkum
við vel fyrir góða aðstoð. 

Páll Halldórsson # 77 

Verið að hita upp fyrir OlympisSéð yfir tjaldsvæðið. Falleg Reykhólasveitin

Lúffi og Guðrún að starta hlöðustuðinu Sexhjólið sem mannskapurinn var ferjaður á út í eyjuna, með
krakkaskara á leið í land
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Langavatn séð af Langavatnsmúla.

SNEYPUFÖRINSNEYPUFÖRIN

SNEYPA 1

Í febrúar árið 2001 lagði 14 bíla lest í Langa-
vatnstúr, sem auglýstur hafði verið sem létt
dagsferð af mér og Sigga Tæknó. Vorum við á
vel útbúnum jeppum 38“og 44“ að undanskild-
um einum 33“ Hælúx (sem víst lenti í rétting-
arbekk eftir túrinn). Var að venju rennt af stað
frá Shell kl 8. Var nú allt tíðindalaust þar til
við komum að Hól, bæ á Mýrum, þar fengum
við liðsauka og voru fararstjórarnir þar mættir
Siggi Tæknó og fósturfaðir hans bóndinn á Há-
hól. Var nú lagt af stað inn Hraundal. En þar
festist farastjórinn í litlum læk sem var illa
frosinn, og var þetta smá vísbending um hvað
biði okkar. Fóru menn nú að festa sig einn af
öðrum. Og í einum læknum vorum við búnir að
festa 4 Patrola og einn Barbí alla í einu. Voru
nú spilin mikið notuð, en áfram mjökuðumst
við þó með bóndann gangandi á undan með
járnkall í hendi, leitandi að færri leið. Komum
við að Langavatnsmúla og gekk framar vonum
að komast upp á hann, þar sem mjög bratt er
upp múlann. Múlinn sjálfur er alsettur smá
giljum og afar seinfarinn að vetri. Niður af
múlanum er ekið niður á flatlendið í Langa-
vatnsdal. Þar á dalbotninum er krökkt af niður-
gröfnum lækjum og ám. Fórum við fljótlega að
hrynja í gegnum þunnan ísinn og voru sumar
festurnar slæmar og komu spilin enn að góðum
notum. Að lokum var ákveðið að blása frekari
ferðalög af að sinni því farið var að rökkva og
gekk á með éljum. Var því ákveðið að fara

sömu leið heim. Þegar kom að Múlanum á ný
komst bara Gulli Rottuleiðtogi upp og var talið
taka of langan tíma að spila alla lestina upp.
Einnig varð löng töf þegar Kalli Hrekkjusvín af-
felgaði í brattri brekku í Múlanum. Nú voru
góð ráð dýr, við vorum lokuð inn í Langavatns-
dal milli múlans og Langavatnsdalsár sem ekki
var árennileg, enda áin stífluð og hafði hækk-
að verulega í henni. Einhverjar konur vildu
kalla á Björgunarsveitir, og Binni Óskars hafði
boðið óléttri tengdardóttir sinni með og auk
þess var hann með Tvisthundinn sinn í för. Og
komið fram yfir miðnætti. Urðum við því að
finna vað á ánni, var hafist handa í myrkrinu
að stinga járnkallinum í gegnum ísinn og finna
botn, eftir dágóða stund fannst vað þar sem
járnkallin botnaði, og var þar ekið yfir á 7-10
cm þykkum ís. Allir voru síðan komnir í bólið
úr léttu dagsferðin eftir 20 tíma basl. Þar sem
mér þótti við hafa farið sneypuför

SNEYPA 2                                                     
Ákvað ég að fara og klára þessa leið núna um
verslunarmannahelgina. Fékk ég til liðs við
mig saklausan svila minn sem nýbúinn var að
kaupa sér óbreyttan Terranó. Það eina sem
hann þekkti til hálendisferða var ferðalag
hans á Mercury Topas sem hann kallaði Lindu
P áleiðis inn í Þórsmörk (reyndar var þetta

gamli bíllinn hennar
Lindu). Ákveðið var að
fara í hjólspor okkar á ný
um Hraundal. En þar sem
ég hafði einungis ekið
þetta í snjó vissi ég ekki
að leiðinn væri svona
stórgrýtt. Þar sem ég og
farþegar mínir höfðum
gott forskot á Terranóin
var tíminn nýttur til þess
að velta stærstu björgun-
um úr slóðinni. Vorum við
því ekki nema 2,5 klukku-
tíma 9,3 km inn að Fjalla-
kofa. Segir nú ekkert af
för okkar fyrr en við erum
komnir langt inn í Langa-
vatnsdal. En þar komum við að „drullupytt“ í
slóðinni, voru hjólför ofan við pyttinn. En þar
sem við víkjum ekki af slóð og líka vegna þess
að ég sagði við samferðamenn mína stoltur,
við förum skemmtilegri leiðina. Og ók því út í
pyttinn. 

Jeppinn stakkst ofan í pyttinn og vildi ekki
fara lengra. Vorum við sallý rólegir og bakkaði
ég aðeins jú hann hreyfðist, stakk Kiddi þá
upp á því að taka mynd af mér og jeppanum í
pyttinum. Eitthvað grunaði mig að við værum í
slæmum málum og hringdi því í Gulla svona til
þess að athuga hvar menn væru staddir ef illa
færi.

Var nú byrjað að rugga skrjóðnum aðeins en
þá sökk hann bara dýpra, Þá var teygju spott-
inn hengdur í Terranóin og tekið á en ekkert
gerðist. Var þá ákveðið að moka og pjakka nið-
ur harðann bakkann á pyttinum, en þá þurfti
að kafa eftir járnkallinum sem var boltaður á
grindinni framan á bílnum, gekk það ágætlega
hangandi einhvern veginn á húddinu. Var nú
pjakkað og mokað góða stund og reynt að ræsa
fram úr pyttinum. Nú var bara að taka á því á
ný, Böddi rykkti ógurlega og Úpps dráttarbeisl-
ið slitnaði af. Nú var slegið utan um afturhás-
inguna og aftur reynt og þá komu háværir

smellir, og framdrifið fór í small hjá mér, mis-
munadrifið, innriöxullinn og ytri hjöruliður. Þá
var bara að moka og púkka meira af grjóti í
pyttinn. Og síðan var gerð lokatilraun, og upp
fór hann þá. Var nú haldið heim í skúr úr
sneypuför númer tvö. Þegar Runnerinn fór á
taka á sig mynd á ný var ákveðið að kíkja aftur
inn að Langavatni.

SNEYPA 3
Í þriðja skiptið fékk ég til liðs við mig Gulla
Rottuforingja, Kalla Hrekkjusvín, Kjartan For-
mann og Jón Ebba á Forystu Rauð sem er
Rautt Landbúnaðartæki frá B og L. Þessi ferð
gekk áfallalaust fyrir sig þar til komið var að
pyttinum fræga. Ákvað Jón Ebbi að skella sér
yfir pyttinn ógurlega, og taka það á ferðinni.
Við þann atgang nánast tæmdist pytturinn og
við ókum í halarófu á eftir yfir hann. Nú var
hneisa mín algjör, þar að auki leituðu félagar
mínir um allt að pyttinum fræga, það sem eftir
lifði ferðar. Því þeir neituðu að trúa því að við
værum komnir yfir hann. En svo segir ekki
frekar af ferðum  okkar. Nema að yfir í Hörðu-
dal komumst við áfallalaust. Og það þótti mér
VERST.

Jón  Snæland Í Langavatnsá

Pytturinn frægi
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Skálanefnd stóð fyrir fjölskylduhátíð í Setrinu
22-24 ágúst. Um 70 manns komu hinar ýmsu
leiðir á föstudagskvöldinu á 20 bílum. Á
laugardeginum var farið í bíltúr inn að
Nautöldu og yfir Blautuhvísl og aðeins leikið
sér þar á aurunum svo var farið að Kjart-
anskryppu þar sem skilti var sett upp og
hlaðið í vörðuna.

Fjölskylduhátið í Setrinu

Það var farið í leiki, grillað, haldin brenna og
flugeldasýning við mikin fögnuð yngri kynslóð-
arinnar sem var í meirihluta í ferðinni. Svo var
sungið og sagðar grobbsögur. Um hádegi á
sunnudag var haldið heim á leið allir glaðir eft-
ir frábæra helgi.

Helena Sigurbergsdóttir

Hvað þarf marga karla til að skrúfa eina ró? Þröstur að kanna Blautuhvísl

Þröstur kominn langleiðina yfir Blautuhvísl

Í Blautuhvísl Við Kjartanskryppu

Merkið sett upp. Hluti af hópnum við Kjartanskryppu búinn að afhjúpa merkið.

Tinna átti afmæli í Setrinu. Það var farið í leiki

Það voru milli 30 og 40 krakkar á fjölskylduhátíðinni Brennan og „flugeldasýningin“ toppaði allt.




