
4.tbl. 15. árg. október 2003

www.f4x4.is

Meðal efnis:
- Stikuferð umhverfisnefndar
- Hiclone
- Slaglöng fjöðrun
- Grímsfjall
- Fjölskylduferð Suðurlandsdeildar
- Ferð í Landmannalaugar 1989



S E T R I Ð 32 S E T R I Ð  

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

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.

INNANFÉLAGSMÁL

Forsíðumyndin: Viðar í Kisu mynd Jón G. Bersson Suðurlandsdeild.

FélagsfundirFélagsfundirFélagsfundir
Reykjavík: Mánudaginn, 6. október, á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00

Fundarefni:  1. Erindi(kynnt á heimasíðunni).
2. Innanfélagsmál meðal efnis:

Skemmtinefnd segir frá bjórkvöldi og væntanlegri árshátíð.
Umhverfisnefnd segir frá ráðstefnu um skipulag hálendisins.

3. Kynning frá R. Sigmundsson.
4. Kaffi í boði R. Sigmundsson.
5. Myndbandið “Vorferð á Vatnajökul” sem hlaut 2. verðlaun í myndbanda-
keppninni, verður sýnt. Höfundur er Guðmundur Eyjólfsson.

Suðurnesjadeild: Miðvikudaginn 8. október,  í sal Björgunarsveitarinnar Suðurnes Holtsgötu 51 Njarðvík, kl. 20:00
ATH! Breyttan fundarstað.

Vesturlandsdeild: Mánudaginn 13. október, í Jónsbúð, kl. 20:00
Fundarefni: Innanfélagsmál.

Fréttir af landsfundi 4x4 sem haldin var 10-12 október.
Lokaskráning í haustferð/kynning á ferðinni VHF-stöðvar kennsla og uppl.um endurvarpa
Land Rover klúbburinn kemur í heimsókn
Kafflhlé, Myndasýning
Myndbandasamkeppni 4x4 2003 1.verðlaun Upp til fjalla/Marsibil Tómasdóttir

Húnvetningadeild: Fer að vakna til lífsins.

Skagafjarðardeild: Þriðjudaginn 7. október, í kaffistofu Mjólkursamlagsins, Sauðárkróki, kl. 20:00
Fundarefni: Vinnuferðir í Skiptabakka, Landsfundur í Setri, Vetrardagskrá og fl.

Eyjafjarðardeild: þriðjudaginn 7. október, í húsnæði Björgunarsv. Súlna við Hjalteyrargötu 12, kl. 20:00.
Fundarefni: Ferð á Vatnajökul, landsfundur, myndasýning.

Húsavíkurdeild: Fimmtudaginn 2. október, í Höfða, kl. 20:30.  
Fundarefni: Vetrarstarfið rætt, áhugi manna kannaður á að byrja með einhverjum látum, svo sem 

bjórkvöldi, haustferð, vörukynningum eða óvissuferð.

Fimmtudaginn 16. október, í Höfða, kl. 20:30
Fundarefni: Ræðst af niðurstöðu fyrri fundar þó verða þar lagðar línurnar eftir landsfundinn í Setrinu .

Austurlandsdeild: Miðvikudaginn 1. október, í Austrasalnum á Egilsstöðum. kl. 20.00
Fundarefni: Félagar hvattir til að koma með ljósmyndir úr jeppaferðum.

Ath í október verður Bílanaust með kynningu. Verður auglýst í Dagskránni .

Suðurlandsdeild: Þriðjudaginn, 7. október, í húsnæði Björgunarfélags Árborgar, kl. 20:00
Fundarefni: Athugið breyttan fundartíma. Á fundinn mæta fulltrúar R Sigmundssonar og kynna vöruval

sitt m.a. nýjustu GPS-tækin og kortagrunna. Þá verða sýndar myndir frá haustferðinni í 
Setrið og frá síðustu vinnuferð. Nýji skjávarpinn hefur gjörbreytt fundaraðstöðinni, þrátt 
fyrir tækniörðugleika í fyrstu. Rætt verður um frekari vinnuferðir og endanleg 
starfsáætlun lögð fram.

Frá gjaldkera:
Ágætu félagar
Næstu daga fer ykkur að berast greiðsluseðill
fyrir félagsgjöldum næsta starfsárs. 
(til okt 2004) - Vinsamlega athugið að hluti
hans er félagsskírteinið.
Þetta tölublað Seturs-
ins er sent til allra
skráðra félaga en
næstu 2 tbl. nóvember
og desember, verða
aðeins sent til þeirra er
greitt hafa fyrir síðasta
starfsár eða það
komandi. Janúar tbl.
Setursins verður svo
aðeins sent til þeirra er greitt hafa nýja
seðilinn fyrir jól. 
Þetta er gert til að halda niðri kostnaði við
þessa útgáfu okkar og vonandi mætum við
skilningi með þetta hjá félagsmönnum.
Árgjaldakveðja

Jóhann Rúnar gjaldkeri.

Landsfundur í Setrinu.
Hinn árlegi Landsfundur Ferðaklúbbsins 4x4
verður haldinn í Setrinu, helgina 11-12
október. Rétt til setu á landsfundi hafa
nefndar-  og stjórnarmenn deilda í klúbbnum.
Tilkynningar um þátttöku þurfa að berast til
stjórnar í tölvupósti á netfang: stjorn@f4x4.is
eða í síma 568 4444 á skrifstofutíma, í síðasta
lagi fimmtudaginn 2. október. Fundurinn mun
standa allan laugardaginn og mun enda með
kvöldverði í boði klúbbsins. Vonumst við til að
sem flestir stjórnar og nefndarmenn á vegum
klúbbsins geti mætt. Alls má búast við 60-70
manns á fundinn.

Stjórnin

Frá Suðurlandsdeild:
Email-söfnun
Suðurlandsdeild biður  þá sem eru með
tölvupóstfang  að senda email-adressu sína til
sirry@centrum.is (Sigríður) eða dropilv@isl.is,
(Kristín) en þær ætla að safna þeim saman og
skrá. Meiningin er að geta þannig sent oftar út
smærri orðsendingar þegar eitthvað er um að
vera í klúbbnum, t.d vinnu-og klúbbferðir,
bjórkvöld, dagsferðir eða skemmtanir.  Þá er
einnig hægt að spara póstburðargjöldin á
innansdeildarpóstinn.

Vinnuferðir í Sultarfit.
Þeir sem áhuga hafa á að komast í vinnuferðir í
Sultarfit nú í haust, eru beðnir að koma  sér í
samband við kofaráð eða stjórn, þannig að
hægt sé að kalla þá til. Til stendur að klára að
klæða forstofuna, dúkleggja, setja upp eldhús-
innréttingu, skipta um olíufýringu, leggja fyrir
ofnum, leggja raflagnir og kanna með brunninn
og vatnsmálin svo eitthvað nefnt.

Frá Húsavíkurdeild:
Auglýsum eftir áhugasömum aðilum eða
fyrirtækjum sem telja sig eiga erindi inná fund
hjá okkur með vörukynningar eða fyrirlestra.
Áhugasamir hafi samband við Hallgrím S. 892
0459 eða grimshus@simnet.is

Frá Skagafjarðardeild:
Minnum á vetrardagskrána.
20-21. sept. Vinnuferð á Skiptabakka.
4-5. okt. Vinnuferð á Skiptabakka.
10-12. okt. Fundur í Setrinu.
14. nóv. Bjórkvöld.
29-30. nóv. Aðventuferð.
2. eða 9. des. Jólafundur.
10-11. jan. Fjölskylduferð.
Síðasta helgin í þorra. Þorrablót.
4. maí. Aðalfundur.

L
it

la
pr

en
t

Hér fyrir ofan má hvorki skrifa né stimpla.

GRE IÐSLUSEÐ I L L

Til greiðslu á gjalddaga Samtals greitt

KENNITALA NÚMER> FL+ < BANKI HB > GJALDDAGI + SAMTALS GREITT <

Til greiðslu á gjalddaga

Gjaldkeri Dagsetning Klukka Færslunr. Reikn. banki-hb-reikn. nr. AT Innborgað krónur

Áritun úr gjaldkeravél er fullnaðarkvittun.

Banki

Samtals greitt

Li
tla

pr
en

t

Gjalddagi

Gjalddagi

FÉLAGSSKÍRTEINI
október 2003 - október 2004

Greiðslustimpill banka

ATHUGIÐ: Skírteinið er ógilt
ef greiðslustimpil vantar

ATHUGIÐ STIMPILL !

FÉLAGSGJALD
október 2003 - október 2004
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FÉLAGSSKÍRTEINI
október 2003 - október 2004
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Fyrsta bjórkvöld vetrarins var í boði B&L
föstudaginn 19. sept. s.l.  Er óhætt að
segja að móttökurnar voru glæsilegar.
Meðal þess sem kynnt var fyrir félags-
mönnum var Hyundai Terracan á 38”
dekkjum, sem breytt var hjá Fjallasport. 

Er þetta gullfallegur bíll á verði sem
tekið er eftir.  Til að kynnast eigin-
leikum bílsins nánar þá var viðstöddum
boðið að skrá sig í alvöru reynsluakstur
í sólarhring og tóku margir því boði.
M.a. mun ritnefnd hafa skráð sig 
fyrir bílnum og verður spennandi að
lesa umfjöllun um Hyundai Terracan í
vetur.  

Fyrir hönd skemmtinefndar og klúbb-
félaga þakka ég B & L fyrir frábært
kvöld.

Elín Björg Ragnarsdóttir

Heimsókn til B&L

Flottur Land Rover frá  Börgunarsveitinni Ársæli.

Nú geta félagsmenn keypt
gistinætur í Setrinu fyrirfram.

Þið kaupið miða hjá skálanefnd og skiljið eftir í
peningakassanum í Setrinu.
Peningavandamál þegar að greiða á fyrir gist-
ingu í skálnum eru því úr sögunni. Hver miði

kostar 800 kr. og gildir eina nótt, en ef keyptir
eru 10 miðar borgið þið einungis 7000 kr.
Miðana er hæft að nálgast á opnum húsum í
Mörkinni á fimmtudögum og á félagsfundum á
Loftleiðum. Skálanefnd.

NÝTT – NÝTT – NÝTT – NÝTT – NÝTT – NÝTT

Árshátíð ferðaklúbbsins 4x4 verður haldin í
Skíðaskálanum Hveradölum þann 18. október
n.k. Kvöldið hefst á fordrykk kl 18:00 hjá
Bílabúð Benna, Vagnhöfða 23 og að honum
loknum munu rútur flytja okkur þaðan og upp í
Skíðaskála, þar sem borin verður fram hátíðar-
kvöldverður.  Hljómsveitin Sælusveitin leikur
fyrir dansi til kl. 02:00
Af  uppákomum kvöldsins má nefna skemmti-
kraftinn eina sanna, Ómar Ragnarsson, ásamt
veglegu happdrætti, en allir vinningar koma frá 

Dagskrá kvöldsins:
Kl. 18:00 Fordrykkur í boði Bílabúðar Benna að
Vagnhöfða 23.
Kl. 19:00 Rútur fara frá Bílabúð Benna.
Kl. 19:45 Árshátíð sett í Skíðaskálanum.
Kvöldverður, skemmtiatriði, happdrætti,
óvæntar uppákomur og dansleikur
Kl. 02:15 Rútur fara til baka í bæinn.
Miðasala fer fram á opnum húsum á
fimmtudagskvöldum fram að árshátíð og hjá
Bílabúð Benna.  
Miðaverð aðeins kr. 3.900,- Greiða skal fyrir
miðana við pöntun. Takmarkaður miðafjöldi
– fyrstir koma, fyrstir fá.
Með hátíðarkveðju  Skemmtinefnd.

Nýji Terracaninn er stórglæsilegur.

Árshátíð ferðaklúbbsins 4x4



fengið hjá Vegagerðinni eru uppurnar og að
óbreyttu ekkert meira að hafa þar.  Fyrir næsta
haust þurfum við því að finna nýjar leiðir í
stikuöflun.  Meðal annars er hægt að fá 50 mm
svera girðingastaura úr gagnvörðu efni og
tálgaðan enda.  Hugsanlega væri hægt að nýta
eitthvað slíkt í þessum tilgangi, en þá yrði
væntanlega að mála þá í áberandi lit og setja á
þá glitmerki.  Æskilegt væri að stikurnar væru

langar og úr gagnvörðu
efni þannig að þær standi
frekar upp úr snjó og
endist sem lengst.
Umhverfisnefndin hefur
aðeins verið að kanna
þann möguleika hjá
byggingavöruverslunum að
þær styrki þessi verkefni
með því að leggja okkur til
efni, en ekki er komin

niðurstaða í þær þreifingar.  Það gæti verið
verulegur fengur af slíku samstarfi bæði fyrir
klúbbinn og raunar einnig fyrir þann aðila sem
kæmi að þessu með okkur þar sem verkefni sem
þessi geta auðveldlega náð eyrum fjölmiðla og
þátttaka í þeim haft jákvæð áhrif á ímynd
fyrirtækjanna.  Við munum vinna að því að
finna lausn á þessu sem tryggir okkur heppilegt
efni í stikur með sem minnstum tilkostnaði
fyrir klúbbinn.  

Skúli H. Skúlason
umhverfisnefnd
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Þann 6. september síðastliðinn stóð
umhverfisnefnd fyrir árlegri stikuferð.  Í þetta
sinn varð fyrir valinu að stika Búðarháls, en
með nýrri brú yfir Tungnaá eru ferðalög yfir
hálsinn mun aðgengilegri en áður.

Safnast var saman í Uppgrips verslun Olís
á Selfossi, en Olís styrkti leiðangurinn
með eldsneyti á bílana auk þess að bjóða
upp á kaffi og meðlæti fyrir brottför.
Olís hefur um árabil styrkt þessa
leiðangra og kunnum við þeim bestu
þakkir fyrir það.  Þaðan var ekið í
Hrauneyjar og hafist handa við stikun
leiðarinnar skömmu fyrir hádegi.

Alls tóku sex bílar þátt í verkefninu og þrettán
manns alls, að meðtöldum nokkrum fulltrúum
jeppamanna framtíðarinnar, en krakkarnir hafa
jafnan lagt gjörva hönd á plóg í þessum
ferðum.  Vel gekk að stika enda jarðvegurinn
þarna þægilegur og víðast hvar auðvelt að
koma niður stikum.  Að þremur tímum liðnum
höfðu 31 km verið stikaður  og ekkert sem kom
í veg fyrir að klára leiðina inn að
Kvíslaveituvegi nema skortur á stikum.
Búðarhálsinn er því núna stikaður langleiðina
að Kjalvötnum, en nyrsti hluti leiðarinnar
verður að bíða betri tíma.  Þessi leið er
skemmtileg sumarleið, óhemju víðsýnt víða af
hálsinum og sést þar til 6 jökla á góðum degi.
Sérstaklega er fjallasýnin skemmtileg þegar
hálsinn er ekinn til suðurs með útsýni yfir
fjalllendið við Landmannaleið og Heklu.  Auk

þess er skemmtilegur útúrdúr að fossinum
Dynk.  Nokkrar leiðir eru mögulegar að
fossinum en best er að fara slóðina sem liggur
syðst (gatnamótin á N 64 17.950 og W 19 12
990) þar sem fossin blasir sérstaklega vel við
frá enda þeirrar slóðar.  Þaðan er svo hægt að
labba stuttan spöl alveg að fossinum til að sjá
hann í nálægð.  Að vetri til er leiðin um
Búðarháls ekki síður heppileg þar sem hún
liggur hátt og ætti að vera nokkuð laus við
krapa auk þess sem þarna losna menn við
skorningana á veginum meðfram Þórisvatni.
Jafnt sumar sem vetur flýtir þessi leið því að
við komumst á raunverulegar fjallaslóðir þar
sem mannlegt rask er í lágmarki.

Að loknu dagsverki var haldið í
Hrauneyjar og grilluð lambalæri.
Þar sem ekki var hægt að stika
meira að þessu sinni og
veðurspá fyrir sunnudag ekki
spennandi til frekari ferðalaga,
óku menn heim á leið um
kvöldið.  Þess ber þó að geta að
húsbændur í Hrauneyjum höfðu
boðið okkur gistingu á sérlega
hagstæðu verði og vildu með því sýna
klúbbfélögum þakkarvott fyrir viðskipti liðinna
ára.  Það varð þó ekki úr að við nýttum okkur
það ágæta tilboð, en nutum hins vegar
gestrisni þeirra í formi góðar aðstöðu til að
grilla og snæða. 

Nú er svo komið að þær stikur sem við höfum

Stikuferð umhverfisnefndar

Dynkur í Þjórsá



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
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Fyrir u.þ.b. 10 árum var hafin framleiðsla á
stálhólkum til notkunar í bíl og bátavélum í
Ástralíu. Hólkurinn sem var gefið nafnið
,,Hiclone” er með leiðiblöðum sem settur er inn
í loftinntak vélarinnar milli loftsíu og
soggreinar. Hólkurinn  er úr ryðfríu gæðastáli
og  breytir beinu loftflæði í hvirfilflæði og
eykur þannig fyllingargráðu túrbínunnar og
bætir blöndun á súrefni og eldsneyti og eykur
þannig fullkomnun brunans í vélinni. Sjá mynd
1 og 2 Þannig eykst snúningsátak/tog vélar-
innar, dregur úr útblæstri og eldsneytiseyðsla

minnkar. Í túrbínuvélum er staðsetning við
inntak túrbínunnar og við soggrein, en í vélum
án túrbínu er staðsetning við soggrein. 

Meira snúningsátak! ...betri eldsneytisnýting!
Hiclone þyrlar loftinu kröftuglega þegar það fer
í gegnum stálhólkinn og inn í sprengirými
vélarinnar. Við það blandast súrefni og
eldsneyti betur saman og bruninn verður betri.
Um 85% af eldsneytisblöndunni brennur upp
þegar búið er að setja Hiclone í á móti 65% án
Hiclone. Þar sem stærri hluti eldsneytis-
blöndunnar brennur upp en áður gefur það
vélinni meira snúningsátak. 
Í turbo vélum hjálpar Hiclone túrbínunni að
grípa inn í allt að 600rpm (snúningum á

mínútu) fyrr. ,,Við mælum með að öðrum
Hiclone stálhólk sé komið fyrir framan
túrbínuna til að bæta afköst hennar og auka
snúningsátak vélarinnar í lágum snúning. Þetta
er einkar áhrifaríkt í vélum sem keyra á lágum
snúning” segir Elías Þorsteinsson eigandi
Iðnval á Akureyri sem er umboðsaðili Hiclone á
Íslandi. Hann segir jafnframt,, að samkvæmt
mælingum sem gerðar hafa verið erlendis og
hér á landi þá komist menn lengra á sama
magni af endsneyti með því að nota Hiclone
vegna þess að Hiclone breytir beinu loftflæði í
hvirfilflæði og skapar þannig betri bruna með
betri blöndun á súrefni og eldsneyti. Eldsneytið
blandist jafnar um súrefnið og þar sem
hvirfilflæðið eykur fyllingargráðu inn í túr-
bínuna myndast ekki lofttæmi og meiri mót-
staða skapast fyrir brunann, því nýtist elds-
neytið betur.  ,,Einnig minnkar  útblásturs-
mengun  því Hiclone eykur bruna eldsneytis á
einfaldan hátt og dregur þannig beint úr magni
þess eldsneytis sem sleppur óbrennt út í
andrúmsloftið. 

Hægt er að nálgast
ýtarlegri upplýsingar
um Hiclon á
http://www.hiclone.is

Elías Þorsteinsson, Iðnaval ehf.
elias@idnval.is

Hiclone stálhólkurinn

Mynd 2

Betri og jafnari bruni skapar meiri sprengikraft í stimplunum 
Betri eldsneytisnýting minnkar reyk og aðra útblásturs-
mengun. 
Hiclone jafnar afl hvers stimpils og dregur úr mismunandi
átaki og sliti stimplanna og jafnar afköst.
Jafnara átak dregur úr hávaða og dregur úr óvenjulegu
sliti/svarfi.

Hiclone heldur stimplum og
hringjum hreinum. Lengir
brunann. 

Mynd 1



Við birtum hér aftur grein sem birtist í júlí
blaðinu þar sem myndirnar sem áttu að fylgja
greininni duttu út. Eru lesendur beðnir
afsökunnar á þessum mistökum . Helena 

Það er ótrúlega stutt síðan fjöðrunarkerfi í
íslenskum fjallajeppum var með eindæmum
frumstætt.  Grjóthastar blaðfjaðrir voru lengi
vel normið og það er varla meira en 15 ár síðan
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
Bergþór 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 vinnara var mjúk
og slaglöng fjöðrun á þeirra daga mælikvarða.
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 viðurkennd sem
einn af mikilvægari eiginleikum fjallajeppa
(aðeins hörðustu Toyota DC aðdáendur 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
fjöðrunarkerfisins.
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 burðarvirki bílsins.
Þetta er algengasta orsökin fyrir bognum
hásingum eða bognum grindum í bílum með
sjálfstæða fjöðrun

Algeng slaglengd í original jeppum í dag er á
bilinu 20-25 cm.  Jeppar með sjálfstæða
fjöðrun 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.  Orkan sem fjöðrunin
(gormur, loftpúði eða blaðfjöður) „gleypir” yfir
fjöðrunarsviðið er nefnilega 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
„orkugleypni” með stífari gormi en óbreyttri
slaglengd þyrfti að sama skapi að auka stífni

Engin meðalmennska!  
Þessir bílar eru smíðaðir til að keyra (fljúga?) mörg þús.
kílómetra keppnir yfir stokk og steina.  Hér er góð fjöðrun
lykilatriði.  Slaglengdin að aftan er sennilega 60-70 cm. 
Hugsið ykkur að þeysa á svona grip uppi á Vatnajökli.
Sennilega betra að hafa miðstöð og glugga til að brosið
frjósi ekki.......

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 stórkostlegar
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
spennandi dóti.  Ef menn „nördast” svolítið má
oft 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
stífufóðringum, hefðbundnir brettakantar og
úrklippur duga ekki lengur o.s.frv.
En það eru til menn sem hafa ekki látið svona
smáatriði hindra sig og það væri nú gaman 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
spyrnurnar 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 fjallajeppum hér á landi.

Hér að ofan 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 þessum búnaði?

Til að ná þessari slaglengd eru klafarnir lengdir
um 9 cm auk þess sem notaðir eru endurbættir
öxlar úr Toyota Tundra.  Slaglangir demp-
arar/gormar sjá um að fjöðrunin virki sem best.
Ekki skemmir fyrir að bíllinn breikkar um 18 cm
(þyrfti breiðari afturhásingu) sem eykur
stöðugleika 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. 

Dæmi um framfjöðrun:
Í þennan bíl er búið að setja „prógresíva” Old Man Emu lyft-
gorma ætlaða að aftan í gamla lagið af Nissan Patrol.
Gormarnir eru meira en hálfur metri á lengd eða um 10 cm
lengri en original gormarnir.  Auk þess er þvermál gormanna
mikið sem eykur notkunarsvið þeirra.  Gormarnir eru um 30%
stífari en original sem kemur ekki að sök í þessum bíl.
Dempararnir eru slaglangir Old Man Emu. 

Slaglengd fjöðrunarinnar er um 31 cm sem er 5-6 cm meira
en upphaflega.  

Þegar við bætist fjöðrunarsvið 44” dekkjana á 3 pundum
næst rétt um 46 cm slaglend eins og sést á myndunum hér
til hliðar sem sýna fjöðrunarsvið framfjöðrunar.

Þetta dugar nokkuð vel til að plana snjóöldurnar og hægt er
að halda fullri ferð ef öldurnar verða ekki þeim mun íllvígari
(...hvern langar svo sem í þetta jógúrt í
kæliboxinu.............)

Örn Ingvi Jónsson
R-1719
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TæknihorniðTæknihornið - Slaglöng fjöðrun
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Þegar bílarnir áttu um 25 km eftir að skálanum
á Grímsfjalli tók vetur konungur á móti okkur
og virtist hann ekkert í of góðu skapi þennan
seinnipart hellti hann yfir okkur snjókomu eins
og á góðum Mars degi og blés svo á okkur
sterkum vind þannig að úr varð blindur
skafrenningur, 

Oft höfðum við nú séð svona veður og voru
bílar settir í einfalda röð og áfram haldið.
Þegar nær dró skálanum var ný fallinn snjórinn
að gefa sig undann bílunum og við blöstu mjög
stórar sprungur. Bíll Ölmu 44” Blazer missti
fótana og datt með trýnið ofan í stóra sprungu
og áður enn við náðum að sega eitt aukatekið
orð kom hann uppúr henni en datt þá svo
hrikalega með afturendan ofan í aðra sprungu
þannig að frammendinn stóð allt í einu með
trýnið beint upp í loftið. Var nú slegið á fund
og snögglega ákveðið að koma bílunum á
öruggann stað og skríða í svefnpokana í

bílunum. Enda hrein fásinna að halda þessum
bílaleik áfram meðan ekkert sást út úr augum
vegna myrkurs og snjókomu. Um kl. 09 daginn
eftir var komið þetta fína veður á nýjan leik, og
var verulega gaman að sjá hvað hafði snjóað
mikið um nóttina. Heimferð var fljótlega eftir
góðan morgunverð og var ákveðið að teygja
aðeins úr deginum og aka sömu leið heim.

Á heimleiðinni komu upp smávægilegar bilanir
í Hiluxnum hjá Gulla og einnig fór pakkning í
sjálfskiptingu hjá Ölmu á Blazer og voru þeir
dregnir síðasta spölinn niður af jöklinum.
En uppúr stendur frábær helgi hjá góðum og
samheldnum hóp sem lét ekki smávægileg
óhöpp og oft á tíðum erfið skilyrði á sig fá,
heldur ákvað að halda góða skapinu sem lagt
var af stað með,  enda slagorð ferðarinnar
„skammaðu mig á morgun.”

Lúther Gestsson og
Stefán Baldvinsson.

Þann 12 –14 sept. var Eyjafjarðardeild búin að
ákveða ferð á Grímsfjall, sem var svo frestað
vegna óhagstæðrar veðurspár. Undirritaður
ákvað að taka smá  forskot á veturinn og skráði
sig í þessa ferð ásamt Stefani Baldvinssyni.
Eftir að ferðinni var frestað ráðfærðum við
sunnanmenn okkur við Benedikt á Akureyri og
var ákveðið að láta til skara skríða og  leggja á
fjallið, enda hefur lítið verið að marka
veðurspár undanfarið. Buðu þau hjónin
Benedikt og Alma okkur Sunnanmönnum
gistingu og  var mannskapurinn ræstur upp kl
05:30 með fullum pott af hafragraut að hætti
Ölmu.

Lögðu sex bílar með 10 manns  af stað frá
Akureyri um kl. 06:30. Lúther á Hilux, Alma á
44” Blazer, Gulli á Hilux, Halli á 44”Landrover,
Sigurgeir á 39,5” Patrol og  Benedikt á 39,5”
Toyotu Lc 120, Tóti frá Rvk náði ekki að gera
Patrol kláran en kom fljúgandi norður (hann
sleppir aldrei góðu gríni).

Stefnan var tekin á Egilsstaði þar sem búið var
að ákveða að fara upp á jökul frá Snæfelli. Eftir
tíðindalausa ferð inn á Egilsstaði var lagt
þaðan upp að skálanum Snæfell og fljótlega
blasti sprunginn jökullin við.
Eitthvað hafði  veðurspáin brugðist og voru
ferðalangar nú staddir í sól og blíðu og hófu nú
æsilega baráttu við sprungurnar sem voru
sumar hverjar allstórar og voru bílarnir að
hrynja niður hverja sprunguna á fætur annari.
Var því ákveðið að fara aðeins austar upp og
var þar svotil sprungulaust. En í c.a.1200 metra
hæð náðum við loksins í heldan snjó og urðu
bílstjórar þá engu betri enn beljur að koma úr
fjósi að vori og var slegið upp formúlu 1 keppni
þar sem Toyota  bar sigur úr bítum eftir fremur
litla samkeppni og voru allar kærur látnar niður
falla enda ekki nógu haldbær rök fyrir þeim.

Grímsfjall
- 12. - 14. september

Hópurinn góði á jökli.

Lúter og bíllinn báðir í sprungu.

LC 120 virkaði vel við erfiðar aðstæður.

Flestir prufuðu sprungurnar

Hér er kominn vetur.

Gulli og Alma fengu drátt!!!
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Félagsmönnum til glöggvunar birtum við hér
útbreiðslusvið senda sem F4x4 hefur aðgang
að.
Útbreiðslan er miðuð við að móttakarinn sé 25
vatta bílastöð með 1,5 dB mögnun í loftneti.

Litirnir tákna eftirfarandi:
Rautt: Styrkur yfir 10 _V
Gult: Styrkur 5 – 10 _V
Grænt: Styrkur 2,5 – 5 _V

Blátt: Styrkur 1,25 – 2,5 _V
Fjólublátt: Styrkur 0,612 – 1,25 _V
Ljósfjólublátt: Styrkur 0,3 – 0,612 _V

Rauðu og jafnvel gulu svæðin ættu að vera
nothæf með 2W handstöð og gúmmíönd.

Á heimasíðu Ferðklúbbsins 4x4 „www.4x4.is“ er
að finna allar nánari upplýsingar um VHF
kerfið.

Útbreiðsla VHF

Myndin sem heitir „Útbreiðsla VHF” sýnir merki
frá öllum endurvörpunum samtímis. 
Guli liturinn sýnir þau svæði á landinu sem

miklar líkur eru á að ná sambandi við einhvern
af endurvörpum 4x4.
Kjartan Gunnsteinsson

Bláfell 5w rás 44

Bláfjöll 25w rás 46

Fjórðungsalda 25w rás 44

Gagnheiði 25w rás 44

Háskerðingur 5w rás 42

Reykjafjöll 5w rás 46

Strútur 5w rás 44

Vaðalda 5w rás 46

Vaðlaheiði 5w rás 46

Þrándur 25w rás 46
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Á mælikvarða Suðurlandsdeildar var metþátt-
taka í ferðinni. Um 30 manns komu á 11 bílum
og hefur aldrei verið farin svo fjölmenn
haustferð. 

Allt gekk vel, nema einn bíll var skilinn eftir í
Setrinu með bilað afturdrif. Var þar um að ræða
einn glæsilegasta fákinn í förinni og þó víðar
væri leitað. Var um að kenna einhverju
„mixuðu”, sem greinilega var ekki nægilega
vandað. 

Þegar komið var fram yfir grilltíma, var farið að
svipast um eftir einum bíl sem  tilkynnt hafði
komu sína. Hlakkaði þar mikið í Toyotu-
köllunum því um var að ræða bifreið af GM-
gerð. Ekki rættist sú von þeirra því GM-bifreiðin

kom á undan leitarmönnum. Höfðu þeir farið að
heilsa upp á gangnamenn í nærliggandi kofa og
fengið kaffidreitil með smá út í og því eðlilega
orðið töf á förinni. Var enn heitt í kolunum
þannig að karlagreyin fengu gott að borða.
Upphófst þá mikil kvöldvaka. 

Skætingur með bíltegundir var í lágmarki og
einn eðalfákurinn í frumeindum út á plani og
því einbeittu menn sér að annarri skemmtun
með söng og gamanmálum. Misjafnt var hversu
árrisulir menn voru og var ekki lagt af stað fyrr
en um hádegisbil. Um morguninn litu við fyrr
nefndir gangnamenn  með tíu hesta til reiðar
og þáðu kaffi.
Gnúpverjaafrétturinn var keyrður inn úr, en

Klakksleið farin heim með viðkomu í Sultarfit.
Keyrt var alla leið niður í Hallarmúla og komið
niður hjá Árnesi. Veður var hið fegursta, sól og
blíða en smá skúrir á laugardag. Komið var á
Selfoss um 8 um kvöldið.

Stikuferð.
Farin var stikuferð í Sultarfit  13. sept s.l.
Stikað var frá Ísahrygg upp að skála. Keyptar
voru 150 girðingastaurar og límt á þá endur-
skinsmerki. Þessar stikur voru ekki málaðar en
endurskinsmerkið ætti að gera sitt gagn. Einnig
voru gömlu stikurnar reistar við þar sem þær
sáust. Helgi Jóhannsson, Friðgeir  í AB-
skálunum og Ægir áttu heiðurinn að þessu
framtaki.

Viðgerð í Setrinu

Við skálann í Sultarfit.

Þórir fékk aðstoð við sandbrekkuna við Kisu.

Fjölskylduferð Suðurlandsdeildar

TANGARHÖFÐA 13

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

Varahlutir
sem þú getur

treyst á!

SÍMI 577 1313 •kistufell@centrum.is

VÉLAVIÐGERÐIR - VÉLAVARAHLUTIR
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FARIÐ NÆSTUM KOMIÐ!
Hafi einhver haldið að Farið væri farið þá er því
nú ekki svo varið. Afmælisrit 4x4 er nú komið á
lokavinnslustig og þeir sem lofað hafa (flestir
oft) að skila greinunum sínum strax eru
vonandi búnir að því. Enn er hugsanlegt að
koma nokkrum myndum inn í bókina og/eða á
kápuna VAKNIÐ ÞIÐ VITAR OG LÁTIÐ LJÓSIÐ
SKÍNA á fortíð okkar til að birta upp framtíðina
með enn fallegri bók. Við vitum af efni sem
enn á eftir að skila sér og sjálfkrafa skilar það
sér ekki í bókina.
Skráð prentunardagsetning er í byrjun næsta

mánaðar og því ekki eftir neinu að bíða. Þeir
sem hafa skilið albúm eftir hjá Hönnun og
umbroti verða að vera þolinmóðir enn um sinn
nema eitthvað sérstakt standi til hjá þeim því
framleiðendurnir vilja helst hafa allt efni hjá
sér þar til próförk hefur verið lesin yfir og
samþykkt. Nú, annars er það helst að fara ekki
að kaupa ekki neinn óþarfa í jólagjafir í ár
heldur gera ráð fyrir magninnkaupum af
afmælisbókinni. Það er jú ekki á hverjum degi
sem maður getur gefið ferða- bókar- og
útivistargjöf allt í sama pakkanum og jafnvel
fjölskyldumynd í leiðinni.    

4x4 bókin, Kjartan Jónsson
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími 577 1888, Fax 577 1889
4x4@design.is

Október
11. október Landsfundur í Setrinu. 
18. október Árshátíð. 

Nóvember 
29. - 30. nóvember  Nýliðaferðir.

Eigum við ekki að vona að næsti vetur verði svona?
Mynd Stefán Baldvinsson

2004

Janúar 
31. janúar Þorrablót í byggð.

Febrúar 
7. febrúar Þorrablót í Setrinu. 

Mars 
13. - 14. mars 
4ra ferða helgi 
21. mars 
Kvennaferð 

Maí 
3. maí Aðalfundur 
20. maí Grill í Þórsmörk í boði Gallery Kjöt 
Stjórnin

Eða annan krapa vetur? Úr þorrablótsferð Suðurlandsdeildar
2003. Mynd Jón G. Bergsson

VETRARSTARFIÐM
INNUM Á
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Willisnum sínum. Þeir höfðu skroppið í Laugar
fyrr um daginn og nenntu ekki að vera lengur
þar. ,,Ekkert mál að renna innúr en áin dálítið
erfið” sögðu þeir og brunuðu í burtu. Ætluðu á
ball í bænum og lá mikið á því klukkan var
farin að ganga í átta.
Nú var slóðin komin og ekkert mál að fylgja
henni. Léttist nú brún á mönnum og vorum við
nokkuð snöggir inn í Laugar. Þegar við
ætluðum að fara yfir ána þá leitst mönnum illa
á komið kolniða myrkur og snjórinn það mikill
að það var nálægt tveggja metra hár snjóbakki.
Þegar við stungum okkur niður í ána stóðu
bílarnir uppá endan og þurfti að leggja á strax
þar sem árfarvergurinn vað það mjór. Við það
afelgaðist annað framdekkið á Crusernum og
ekki nokkur leið að koma honum upp úr hinum
megin. Sem betur fer var bugða á ánni rétt hjá
og smá snös. Með þvi að draga spilvírinn
(Cruserinn var með öflugt spil) yfir snösina og
húkka í GMC’inn þar þá var hægt að draga
Cruserinn upp á snjóskörina að framan og
grófum við undan hjólinu og náðum því af. Ekki
fór mikið fyrir græjum til þess að koma dekkinu
á aftur það hafði gleymst heima eða ekki til.
Hver reiknar með að lenda í svona veseni?
Dekkinu var því  skellt upp í GMC’ann og ekið
að skálanum en þar voru nokkrir jeppar fyrir.
Slík var greiðasemin hjá jeppaköppunum að
varla hafði verið nefnt hvert vandamálið væri
þegar þeir þustu út og áður en við höfðum sagt
orð var dekkið komið aftur á felguna. Þótti
okkur mikið til koma þegar þurrkuðu bleytuna
og krapan innan úr dekkinu með
handklæðunum sínum og sprengdu það á með
startvökva.  Auðveldlega gekk að koma dekkinu
á og vorum við komnir í Laugarnar á báðum
bílum um ellefuleitið um kvöldið. Veðrið var
fádæma gott, logn, heiðskýrt og 10-12° frost.

Í laugina
Eftir mat og öl drifum við okkur í laugina en
allir aðrir voru búnir að því og komnir í hús eða
það héldum við. Þegar við erum að damla þarna
kemur einn af áðurnefndum jeppaköppum niður

að lauginni, vel skakkur og kallar á einhvern
(við köllum hann bara NN) og spyr hvort við
höfum séð hann en við neituðum því, höfðum
engan séð. Fer hann þá til baka og ekkert meira
um það. En þegar við erum að fara uppúr
lauginni tökum við eftir fötum sem liggja í
snjónum hjá pallinum og förum að litast betur
um. Sjáum við þá mann sem flýtur um í
lauginni nánast hjálparlaus. Er þar þá fundinn
áðurnefndur NN alveg útúr drukkinn. Við sáum
að ekki gekk að skilja manninn eftir svo eftir
að tveir okkar voru búnir að klæða sig
drösluðum  við honum upp á bakkann og
reyndum að klæða hann í kuldgallann. Það er
erfitt að klæða máttlausan mann í föt og halda
honum uppi í leiðinni. Þegar við vorum rétt að
ná að klæða hann missum við takið á honum
og dettur hann beint út í laugina með
kuldagallann á hælunum. Rankaði hann þá

augnablik við sér og með hjálp eins okkar sem
enn var niðri í lauginni tókst að draga hann að
bakkanum aftur. Þegar við höfðum náð honum
upp aftur og þurrkað með hálfblautum/frosnum
handklæðum, sjálfir orðnir rennandi blautir
reyndum við að leiða hann (draga) á milli okkar
nánast nakinn fyrir utan hálffrosin handklæðin.
Mjög mikill nýfallinn snjór gerði þetta mjög
erfitt og sóttist okkur ferðin seint. Fljótlega fór
NN að skjálfa mikið og leist okkur ekki á
blikuna þar sem kælingin var mjög mikil.
Lyftum við honum þá á bakið á Klemma sem

Leitað að leið uppúr ánni

Laugardaginn 12. mars 1989 var mér boðið  í
jeppaferð í Landmannalaugar. Farið var á tveim
jeppum Landcrusier ’82 á 36” dekkjum  í eigu
Jóns Gunnlaugssonar og GMC ’84 sem var á 38”
dekkjum sem var í eigu Klemenzar
Gunnlaugssonar (Klemmi í Landvélum) svo voru
Halli sonur Jóns og Guðný dóttir Klemma. Að
auki voru svo heimilishundarnir Píla og Skotta.
Segir nú ekkert af ferðum fyrr en beygt var útaf
í átt að Landmannalaugum við Sigölduvirkju.
Mikill snjór var og erfitt að átta sig á hvar átti
að fara því enginn hafði farið þessa leið áður
en Klemmi taldi sig sjá slóð sem gott væri að
fylgja. Þetta reyndust vera hin ágætasta slóð
og ökumönnum og  bílunum gekk svona
þokkalega að halda okkur á ferð þegar búið var
að hleypa úr. Það var þó gert í nokkrum þrepum
því menn voru nú ekki allt of klárir hvað hleypa
ætti miklu úr og fannst mönnum dekkin böglast
ærið mikið þegar komið var niður í 10 pund og
hvað þá í 4 pund sem mig minnir að hafi verið
það sem til þurfti. Hvorugur bílanna var með
læsingar aðrar en þessar hefðbundnu
tregðulæsingar að aftan. Þær áttu sko að vera
betri í þessum amerísku en menn voru nú ekki
alveg sammála um hvort það væri rétt. Veðrið
var gott framan af en gekk á með kafaldsbyljum
og slóðin tók að hverfa á köflum. Það kom þá í
ljós að kort og áttaviti höfðu gleymst heima.
Jón hélt að Klemmi ætti að sjá um það og
Klemmi hélt það sama um  Jón.  Þeir bræður
urðu þá allt í einu sammála og tóku að leggja
söguritaran í einelti og kenna honum um allt
og segja að hann hefði átt að sjá um kortin og
áttavitan. Ritarinn sem vissi varla hvar
Landmannalaugar voru á Íslandskortinu sá þá
þann kost vænstan og fór á gönguskíði sem
hann hafði verið svo heppin að muna eftir að
taka með sér. Gekk hann á undan og fann
slóðina þegar hún tíndist en hékk þess á milli
aftan í bílunum. En skyndilega endaði slóðin í
heljar mikilli holu sem grafin hafði verið í
snjóinn. Við skoðun á þessum náttúruhamförum

kom í ljós að bíll hafði verðið dreginn upp úr
holunni. Það rifjaðist þá upp fyrir
söguritaranum að hann hafði séð í Mogganum
þá um morguninn, frétt þar sem sagt var frá því
að nokkrir ofurhugar höfðu deginum áður náð í
jeppa sem hafði bilað á leiðinni úr Laugunum
viku eða 10 dögum fyrr. Mynd var með fréttinni
sem sýndi toppinn á jeppanum upp úr snjónum.
Þetta var Landcrusier F40 jeppi, rauður að lit
og var hann merktur ,, Höfuðlausn”.

Hvað nú? 
Nú voru góð ráð dýr. Við einhverstaðar á
leiðinni í Laugar, enginn vissi hvar. Enginn
slóði áfram og engin siglingartæki. Sumir settu
upp spekingssvipinn og litu til himins og
heyrðust tauta “ ekki verður heldur stjörnubjart
í kvöld”. Hvað svo sem það myndi hjálpa.  Á
milli kafaldsbyljanna þóttust ,,kunnugir” nú allt
í einu þekkja fjöllin þarna í kring og vita hvert
fara ætti, en voru samt eitthvað tregir að
stefna þangað.  
Þegar menn voru búnir að jamma og jægja og
humma í nokkurn tíma og farnir að ía að því að
það væri nú farið að dimma og líklega best að
snúa við þá rofaði til á tvennan hátt.
Snjókoman hætti og allt í einu sáum við ljós í
fjarska sem að því er þeir sem ,,best þekktu”
sögðu að væru í stefnu á Landmannalaugar.
Ljósið kom nær og nær og sáum við að þetta
voru bílljós. Þarna voru á ferð tveir ofurhugar á
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einhvern veginn gat göslast með hann í
skálann. Mikið afrek það. Þar var NN pakkað inn
og gefið heitt að drekka og hitnaði honum
brátt.       

Sunnudagurinn.
Daginn eftir vöknuðu menn hressir og drifu sig
af stað. Veðrið var frábært, logn og 8-10°
frost. Snjóað hafði mjög mikið um nóttina og
sá ekki í dökkan díl. Slóumst við nú í för með
hinum jeppunum en það voru Suzuki, 2 Willis
og einn Bronco ’74. Lukkaðist nú betur að fara
niður í ána og ákváðum við að keyra niður eftir
henni og fara uppúr þegar nær drægi
Norðurnámum. Snjórinn var það mikill undir
Suðurnámum að hann náði stundum upp fyrir
þökin á bílunum. Var áin æði djúp á köflum og
farvegurinn mjór. Fundum við nú stað þar sem
árfarvegurinn var breiðari og eftir tilfæringar
með skóflur og mokstri á möl upp úr
árfarveginum uppá snjóinn tókst að koma öllum
6 bílunum upp úr ánni. Fór nú að snjóa aftur
og var skyggnið mjög lítið. Allar slóðir frá
deginum áður voru horfnar og þurfti að keyra
eftir kompás. Til þess að halda réttri stefnu var
einn gerður að undanfara og leiðrétti bíll
númer tvö stefnuna hjá honum í gegnum CB
talstöðina. Þegar létti til sáum við að við
vorum úti á miðju Frostastaðavatni og voru
menn fljótir að stefna á land. Stoppað var við
vegvísinn að Hnausapollum en rétt sást í hann
upp úr snjónum. Einhverstaðar á leiðinni niður

að Sigöldu stoppaði annar Willisinn. Kom í ljós
að fjaðrafesting eða eitthvað slíkt hafði gefið
sig. Ekki brá jeppaköppum neitt við það heldur
snöruðu þeir rafgeymunum úr bílunum og
rafsuðu allt saman aftur. ,,Ekkert mál fyrir  Jón

Pál” sögðu þeir á eftir. Ekki fannst
jeppaköppunum mikið til Landcrusier og GMC
koma. GMC bíllinn var með aðra sporvídd og gat
ekki notað slóðina að neinu ráði. Einnig fannst
þeim þeir allt of stórir og þungir til þess að
geta flotið nokkuð af ráði og sýndu þeir okkur
það með því að stinga okkur af af þegar á
beinu brautina var komið.

Þetta var góð og lærdómsrík ferð sem kenndi
manni að best er að vera vel undirbúinn og fara
varlega bæði á ferð og þegar komið er á
áfangastað.
Sveinn Guðmundsson R-2000 

Keyrt niður ánna, takið eftir hæðinni á bökkunum.
Að lokumnáðist að komast uppúr ánni.

Komnir á beinu brautina.

Myndirnar sem fylgdu þessari grein voru teknar af VHS myndbandi.

Tilboðsverð til 4X4 félaga:
Spil 10500 pund:   120.000.-
Spil 12000 pund:   155.000.-

Innifalið í verði er spilið, vír með krók,
rúlluvarir, stjórnloki, stýrihandfang og boltar.

VÖKVASPIL:

GÓÐUR DRÁTTUR!

Smiðjuvegi 66 • sími: 580 5800




