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Félagsfundir

Útgefandi:
Ferðaklúbburinn 4x4
Mörkinni 6 · 108 Reykjavík
Sími og Fax 568 4444

Ritnefnd
Birgir Már Georgsson, birgir@prent.is, gsm. 896-1804
Helena Sigurbergsdóttir, lella@simnet.is, gsm. 896-1804
Sveinn Guðmundsdóttir, sveinn.gudmundsson@nyherji.is,
gsm. 897-4049
Netfang ritnefndar: ritnefnd@f4x4.is
Netfang stjórnar: stjorn@f4x4.is

FélagsfundirFélagsfundir

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: Frá landsfundi Mynd Bjarni í skálanefnd

Reykjavík:

Suðurnesjadeild:

Vesturlandsdeild:

Húnvetningadeild:

Skagafjarðardeild:

Eyjafjarðardeild:

Húsavíkurdeild:

Austurlandsdeild:

Suðurlandsdeild:

Mánudaginn, 3. nóvember, á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00
Fundarefni: 1. Yfir Sprengisand árið 1933

2. Innanfélagsmál
3. Ingvar Helgason hf með kynningu
4. Kaffi í boði Ingvars Helgasonar
5. Myndbandið „ ´Vorferð á Vatnajökul“

Miðvikudaginn 5. nóvember kl 20.
Fundarefni: Sjá dagskrá á heimasíðunni jeppi.is

Mánudaginn 10. nóvember verður fundur haldinn í Reykjavík
Fundarefni: Lagt af stað frá Olís kl.18.30. Farið verður á einkabílum.

Skráning, kynning á Aðventuferð 6-7. desember í Þórsmörk
Heimboð hjá 66° norður, Lækjargötu/ Rekjavík
Heimsókn til Landhelgisgæslunnar á Reykjvíkurflugvelli
Skoðunarferð um flugskýli Landhelgisgæslunnar.
Nánari upplýsingar í næsta fréttabréfi deildarinnar

Fimmtudaginn 6. nóvember kl. 20:30 í húsi björgunarsevetarinnar Blöndu

Þriðjudaginn 4 nóvember í kaffistofu Mjólkursamlagsins kl. 20.00. 
Fundarefni: Sagt frá Landsfundi í Setrinu. Lokaskráning á árshátið á Sel Hótel Varmahlíð.

Þriðjudaginn 4. nóvember kl. 20.00 í húsnæði Björgunarsveitarinnar Súlna,
Hjalteyrargötu 12 Akureyri.
Fundarefni: Ákvörðun um viðbyggingu við skálann á Réttartorfu, ferð í nóvember, sam

vinna við aðrar deildir og myndir úr Vatnajökulsferðinni í október.

Fundir eru 1. og 3. fimmtudag í hverjum mánuði kl 20:30
Fundarefni: Sjá nánar í „Innarfélagsmál“ hér til hægri

Dagsetning liggur ekki fyrir, verður auglýst nánar með SMS eða Rafpósti.
Fundarefni: Aukaraf verður með kynningu á vörum sínum í Austrasalnum Egilsstöðum í 

nóvember.

Þriðjudaginn 4. nóvember í húsnæði NTV  Eyrarvegi 37 kl. 20:00. Athugið breyttan fundarstað
og fundartíma.
Fundarefni: Valtýr í NTV kynnir GPS námskeið og einnig verður kynning á Garmin GPS 

tækjum frá R. Sigmundssyni.  Skráning í byggðabrölt hefst og einnig í dags-
ferð 9. nóvember. Mætum öll hress og kát

Frá Húsavíkurdeild:
Á fyrri fundi verður Magnús Hermannsson með
leiðbeiningar í rötun með korti og áttavita. Verður
sá fundur haldinn í húsnæði HSA í Aðaldal.Þátt-
takendur eru beðnir að hafa meðferðis
áttavita,skriffæri og reglustiku.

Seinni fundur verður svokallaður verkstæðis-
fundur, verður hann haldinn í Bílaþjónustnni hjá
Inga. Þar verður kynning á starfsemi Bílaþjónust-
unnar, einnig leiðbeiningar í ýmsum „fjalla redd-
ingum“ svo sem að tappa dekk og rafsjóða með
rafgeymum. Góðar líkur eru á því að þarna verði
einnig tæknimaður með búnað til að standbylgju-
stilla fjarskiptatæki fyrir félagsmenn. Á þennan
fund bjóðum við félaga okkar í Eyjafjarðardeild
sérstaklega velkomna.

Frá Austurlandsdeild
Stjórn Austurlandsdeildar biður þá félaga sem ekki
skráðu gsm símanúmer sín eða netföng, en hafa
slíkt eða hafa skipt um númer,  að senda það á
olhall@mmedia.is ásamt nafni og félagsno, til
þessa að þið fáið örugglega tilkynningar um starf
klúbbsins.

Tilkynning um Nýliða-
ferðirnar:
Nýliðaferðir

Helgina 28. - 30. nóvember verða hinar árlegu ný-
liðaferðir á vegum Ferðaklúbbsins 4x4.

Boðið verður upp á ferð í Setrið, á Hveravelli og
í Jökulheima.

Nánari upplýsingar og skráning í ferðirnar verð-
ur á fundi á Hótel

Loftleiðum 3. nóvember og á opnu húsi í Mörk-
inni 6, á fimmtudagskvöldum í nóvember.
Stjórnin

Frá Skagafjarðardeild:
Árshátíð Skagafjarðardeildar 4x4 verður haldin á
Sel Hótel Varmahlíð laugardaginn 15. nóvember
og hefst kl. 19.00. með fordrykk. Hlaðborð, lifandi
tónlist og tilboð á bjór og barinn opinn til kl.
03.00. Sætaferðir frá Sauðárkróki í boði klúbbsins
ef næg þátttaka færst. Nánari upplýsingar og loka-
skráning á félagsfundi 4 nóv.

Frá Húsavíkurdeild:
Á síðasta fund Húsavíkurdeildar mætti Elías Þor-
steinsson frá fyrirtækinu Iðnval ehf. með kynn-
ingu á búnaði er kallast Hiclone,sem ku henta vel
fyrir allar gerðir véla. Var fyrirlesturinn hinn ágæt-
asti og spunnust líflegar umræður frameftir
kvöldi.Kunnum við Elíasi bestu þakkir fyrir kom-
una.

Einnig vil ég vekja athygli á sérstaklega áhuga-
verðum fundum í nóvember mánuði.
Hallgrímur Óli Þ444

Frá Skálanefnd
Okkur vantar olíu-kálf, ástand undirvagns skiptir
ekki öllu máli en tankur þarf að vera heill. Sækjum
hvert á land sem er. 

Nánari upplýsingar veita Bjarni sími  695-1522
eða Einar sími 

694-8219   
Félagar athugið að skálagjöld eru ekki að skila

sér í samræmi við olíu og gasnotkun í Setrinu.
Viljum minna ykkur á að það kostar mikið að reka
Setrið.

Margir greiðslukostir eru í boði það hægt að
borga í kassann, skilja eftir nafn og heimilis-
fang á miða í kassanum og fengið sendan gíró-
seðil og svo nýjasta nýtt fyrirfram greiddu af-
láttarmiðarnir. 
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skylduvænna og fjölbreyttara.  Kannski verða
einhverjar óvæntar uppákomur í tilefni kvölds-
ins.  

Strákar sendið konurnar ykkar til að hitta
aðrar konur í sömu stöðu og þið uppskerið
margfaldan áhuga þeirra á jeppum og útivist
þeim tengdum.

Við þurfum ekki að lofa skemmtilegu kvöldi
því það er margsannað að konur eru skemmti-
legar þannig að það verður gaman. 

Nánari upplýsingar veita: Sirrý gsm. 8664768
og  Kristín gsm. 8631420

Byggðabrölt Suðurlandsdeildar
Byggðabrölt Suðurlandsdeildar verður haldið í
Golfskálanum 15. nóvember nk.

Dagskrá verður hefðbundin og allir mæta
með góða skapið og þau drykkjarföng sem
hverjum líkar best. 

Bílanaust býður okkur til sín í létta drykki og
kynningu á ljóskösturum og dempurum áður en
borðhald  hefst.

Nánari tilhögun verður tilkynnt á félagsfundi
4. nóvember.

Skemmtinefnd

Í Sultarfit hefur verið sett upp VHF talstöð sem
Nesradio gaf deildinni.  Þannig að nú er Sultar-
fit komin inn í fjarskiptanetið. Við kunnum
Nesradio bestu þakkir fyrir þessa höfðinglegu
gjöf sem kemur í góðar þarfir fyrir deildina.

Frá Suðurlandsdeild
Suðurlandsdeild stefnir að því að fara í dags-
ferð sunnudaginn 9. nóvember.

Ferðin er ætluð öllum félögum og fjölskyld-
um þeirra.  Ekki er búið að ákveða ákvörðunar-
stað en það verður gert á fundinum 4. nóvem-
ber með tilliti til veðurspár og þátttöku.

Stjórnin

Kvennakvöld Suðurlandsdeildar
Laugardaginn 1. nóvember nk. verður haldið
kvennakvöld hjá Suðurlandsdeild að Gagnheiði
51 við hliðina á Krás, kl. 20:30.   Fyrsti bjór-
kassinn verður í boði stjórnar, en eftir það
verður bjórinn seldur á kostnaðarverði.  

Stelpur mætið og hittið aðrar stelpur úr
deildinni, skiptumst á skoðunum og miðlum af
reynslu okkar.  Kynnumst hver annarri og hjálp-
umst að við að gera starfið í deildinni fjöl-

Frá Suðurlandsdeild

Heiti potturinn vígður!
Í nýafstaðinni landsfundarferð var tækifærið
notað til að vígja langþráðan heitan pott við
Setrið. Jafnframt var sett upp rennibraut sem
verður að teljast ákaflega glæsileg og varð hún
strax gífurlega vinsæl.

Það var mál manna að potturinn væri mikil
búbót í Setrinu og myndi án efa fjölga ferðum
félagsmanna þangað.

Höfðu sumir á orði að eini gallinn hefði verið
hvað erfitt hefði verið að koma sér upp úr
pottinum til að sitja landsfundinn. Þessi grein er uppspuni frá rótum og er eingöngu birt til gamans
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heyrðist í Bjössa, „strákar! heyrist eitthvert tikk í
ykkar bílum, minn lætur eitthvað svo ólundarlega“.
Þegar uppá hjallan var komið fengu menn sér kaffi
og Bjössi skrúfaði ventlalokið laust um leið og
hann tautaði, þetta er vont, þetta er ekki eðlilegt,
djöfillinn, aldrei má maður ekki neitt.  Fjölskylda
Bjössa dreifði sér í bílana 100 kíló í „Moldarbarð-
ið“ og restin 60 kíló í þann næsta.  Ok. einn bíll
stopp það er nú ekki svo mikið af 15 bílum, uppi á
Kverkfjallahrygg nennti Jeepalína  þessu ekki leng-
ur enda allt of heitt, hún fékk hvíldina það sem
eftir var dags og vonuðust menn eftir því að hún
yrði orðinn köld á sunnudag.  Í frekar þungu færi
og versnandi skyggni var keyrt í áttina að Kverk-
fjöllum, einn lenti í sprungu sem líktist hálfopinni
bílskúrshurð, bílstjórinn var svo uppnuminn
(hræddur) að hann bað um þyngri bíl til að draga
sig upp.  Þegar búið var að kippa þessum ógæfu-
sama úr „hurðinni“ þá var kominn hópur manna í
húddið hjá Unsteini á „nýju“ Toyotunni, hitinn var
að drepa hana.  Sonurinn Gulli þurfti að herða
nokkrar hosuklemmur við túrbínu og kælir, já
„Silfurörin“ sprengir allt af sér líkt og steratröllin í
Betrunarhúsinu.

Kverkfjöll komu, sáu og sigruðu,  olíulitlir litlir
menn gáfust fljótt uppá síðustu brekkunni, Toni sá
langi gafst ekki upp fyrr en hann hafði reynt að
bakka brekkuna með tilheyrandi afleiðingunm.
Siddi gaf skipun um að snúa við og stefna beint á
Grímsfjall,  veðrið versnaði nokkuð og sólin hætti
að lýsa okkur, langi Toni vildi ekki vera
leiðin“legur“ þegar hann stoppaði og sagðist ætla
taka aðeins á framhjólalegu, og við skyldum bara

drífa okkur á fjallið.  Tannverkir geta leitt uppí
haus og það gerði verkurinn frá framdrifinu hjá
Tona,  þessi Toni alltaf séður, flutti fjölskylduna í
næstu bíla og fór sjálfur að sötra öl og segja
mönnum hvað mætti ekki gera þegar maður er
með „reverse“

Síðustu brekkurnar reyndust litlu bílunum erfið-
ar,  Siddi sagði að þetta væri ekkert mál, bara að
fylgja honum hann þekkti leiðina, það var þarna
sem Ofur-Freyja þurfti spottann og það niður í

móti.  Veðrið var með versta móti fyrir grillara og
settu þeir duglega af olíu á grillið, þessari sem
notuð er á olíubrennara en ekki á kolagrill.  Ekki
verður sagt að matargestir sem sátu í hlýjum skál-
anum og sötruðu vín hafi hrósað kokkunum þegar
grillketið var borið á borð, það var eitthvert „verk-
stæðisbragð“ af því.   Toni, þessi með legurnar og
tannverkinn, steikti kjúklingabringur frá Móum og
þegar fólkið fór að kvarta undan reyk í húsinu
sagði Toni að reykurinn yrði farinn um sama leiti
og kjúklingabúið færi á hausinn í þriðja sinn.

Á sunnudagsmorgun  var ræst kl. 7:00 og öllum
skipað að drífa sig, veðrið væri lítið betra en
kvöldið áður og best að fara að drösla sjúklingun-
um heim. Toyunni hans Unnsteins varð svo kalt
um nóttina að framhjólið vildi bara ekki snúast,
það fór að snúast þegar  bremsuklemma og dæla
höfðu losað sig frá og fengið húsaskjól inni í bíln-
um.  Eitthvað hafði Toni yfirgefið bílinn sinn fjótt
því hann var ekkert viss um að hann hefði stað-

Septemberferð Eyjafjarðardeildar, 
farin í október.

Eftir mikinn undirbúning, skipulagninu og funda-
höld var allt klárt kl. 19:00 föstudaginn 10. októ-
ber.  Ferðaáætlun var Laugarfell og bað á föstu-
dagskvöld, laugardagur var Sprengisandur, Vonar-
skarð og þar átti að taka ákvörðun hvort fara ætti
Köldukvíslarjökul eða Kistufell, gisting hafði verið
pöntuð á Grímsfjalli aðfaranótt sunnudags, skipu-
lagning heimferðar átti bara að ráðast eftir veðri.

Fyrstu bílar fóru frá Leirunesti um 18:00 og voru
þeir sendir til að ryðja slóðina, eða eins og Siddi
sagði, það væri gott ef einhverjir færu á undan
Toyotunum ef snjór væri í brekkunni innst í Eyja-
firði,  það væri þá búið að moka og ekki þyrfti að
bíða eftir því.  Það voru 10 bílar sem lögðu á stað
frá Leirunni kl. 19:15 og gekk ferðin vel í Laugar-
fell,  bakarinn missti að vísu vald á „Sassijongin-
um“ og þurfti spotta til að draga hann úr skaflin-
um.  Fimm bílar voru fyrir í Laugarfelli þegar
„aðal“ hópurinn kom,  kvöldið var rólegt og menn
bjuggu um kojurnar. Ferðanefndin sem ekki getur
pissað úti kom sér fyrir á loftinu yfir snyrtingun-
um.  Flestir skoluðu af sér velmegunar- og borg-
arrykið í lauginni, aðrir lagfærðu bíla sem bilað
höfðu á þessu langa ferðalagi, fjallabílakóngurinn
Benni prófaði talstöðina og heimabíóið í bílnum
sínum.

Ræs var kl. 6:30 og fengu sumir smá tíma fyrir

laugina, aðrir notuðu tímann til þess að borða
enda flestir með nógan mat, Siddi (þessi sem
heldur að hann sé formaður ferðanefndar) skipaði
mönnum (bílum) í einfalda röð, „ég fer fyrstur, þið
fylgið mér bara“ sagði hann í talstöðina kl. 9:48.  

Ekið var nú sem leið liggur um Sprengisand
(Forsetaveg) að Fjórðungsöldu, þar varð fyrsta
festan sem náðist á filmu, ég hafði að vísu verið
eitthvað að fíflast við Laugarfellshnjúk með þeim
afleiðingum að Ofur Freyja sat eins og barn í hók-
us pókus stól og dinglaði „fótunum“,  Tommi
frændi var líka að fíflast og kom á „Súkkulaðimol-
anum“ og  reddaði frænda, Ofur-Freyja fór svo bara
einu sinni  í spotta eftir þetta í ferðinni og það
var náttúrulega öðrum kenna en mér.  Í Vonar-
skarði var stefnan tekin á Kistufell þar sem „sér-
fræðingarnir“ í ferðanefnd töldu að þeim megin
jökuls væri að vænta betra veðurs, var sennilega
alveg hárrétt ákvörðun. Stutt kaffistopp við Gæsa-
vatnaskála  og síðan ekið um hraunið að Kistufelli
í litlum snjó og veginum fylgt að mestu leyti, í
fyrstu brekkunni við Kistufell fóru vélar bílanna að
kvarta undan aksturslagi bílstjóranna.  Systir Ofur-
Freyju  hún Jeppalína stoppaði svo snöggt að Jói
á Íshúsinu notaði aftengda ABSið til að stöðva
frystinguna, Cobru-Björn kenndi ólíugjöfinni í Cru-
isernum eina lexíu í næstu brekku, „það er ég sem
ræð, vert þú í gólfinu og þegiðu“.  Það næsta sem
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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

setninguna á honum, það er víst hægt að fá svona
Toyotur á næstu sölu.  Viti menn, sá græni var í
slóðinni frá kvöldinu áður.  Unnsteinn ákvað að
best væri að nota þessa ferð til líkamsræktar og
bað Tómas frænda að taka sig í tog, hann ætlaði
að æfa handleggsvöðvana á heimleiðinni.  Unn-
steinn sýndi okkur eyðslupúkunum hvernig maður
sparar, hann lét Tomma draga sig til byggða ljós-
lausan, miðstöðvalausan og sambandslausan í
eina fjórtán tíma, allt verður þessum manni að
peningum, kom til byggða með megnið af elds-
neytinu.  Á miðjum Kverkfjallahrygg fundum við
svo Jeppalínu, um nóttina hafði henni orðið svo
kalt að framdrifið var bara ekki virkt lengur, hitinn
komst þó fljótt í lag og var bara svo mikill að  hún
þurfti nokkrum sinnum á líf línunni að halda.  Nú, 
Cobru-Björn varð mjög glaður þegar græni Cruiser-
inn fannst rétt við Kistufell, Björn setti galdragrip
á tikkið og ók af stað, hann langaði nefnilega í
nýja vél.  Við Gæsavötn hætti Jeppalína alveg að
ganga fyrir eigin vélarafli og var tekinn í tog.
Galdragripið hætti að virka og tautið í vélinni hjá
Cobru Birni varð svo hávært að hann óskaði eftir
skyndikynnum.  Þegar Björn hafði fengið sinn
drátt þá var komið svarta myrkur og ferðin farin að
ganga frekar hægt.

Segir nú lítið af ferðum fyrr en formaður ferða-
nefndar og sérstakur eldsneytis- reikniheili óskaði
eftir að fá olíu, útreikningar hans höfðu bara ekki
gert ráð fyrir að hann yrði alltaf fyrstur, ekki voru
vandræði með olíu þar sem bílar í spotta eyða

frekar litlu.
Jói á Íshúsinu gleymdi stundum að hann var

með Jeppalínu í drætti, þegar krappar beygjur urði
á leiðinni fór Jói veginn en Jeppalína stytti sér
alltaf leið,  það sem síðast fréttist af Jóa og
Jeppalínu var að hún sá ekkert fyrir aurdrullu og
fór í berjamó. Íshúsið vildi bara fara heim en end-
aði með stefnuna í átt að Lundarbrekku, Lundar-
brekka er bara hinumegin við fljótið og þvert á
veginn.   Þetta er það sem ég man síðast eftir, og
Guð einn getur útskýrt hvernig menn komust heilir
og óskemmdir frá þessari ferð.

Skýringar.: 
Moldarbarð og stundum kallaður súkkulaðimol-
inn: Moldarbrúnn Cruiser 83-89
Íshús.: Isuzu Trooper, bara venjulegur en hlýðir
húsbónda sínum oftast.
Grænir.: Flösku grænar Toyotur sem voru í sumar-
leyfi á fjöllum um helgina.
Sassijong.: Æi, þessi sem Mclaren smíðar vélar í,
gegnir nafninu Mússó.
Ofur-Freyja.: Jeep Cherokee, ég er hlutdrægur,
gegnir nafninu Legassi.
Jeppalína.: Jeep Cherokee, hefur sést í spotta,
kemur eins og kölluð ef þú segir
„ könguló, könguló vísaðu mér á berjamó“.
Silfurörin.: Silfurgrár Datsun, er með góðan krók
að framan, fer í fínustu „Toyjur“
Galdragrip.: Gerir gölluðum og lúnum vélum gott,
dulnefni er Militech.
Líflína.: Góður spotti sem getur teygst mjög mik-
ið.
Verkstæðisbragð.: Olíubragð, lyktar eins og ilm-
vatn sem heitir „Diesel“
Fjallabílakóngur.: Nýliði sem á fleiri fjallabíla en
biluðu í ferðinni.

Gert í óleyfi og á eftir að draga dilk á eftir sér.

Ritari ungra vegfarenda,
Mundi
Einkunnarorð ungra eru: Ungir lána ekki, ungir
gefa, ungir halda sig til hlés. 
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líka þann kost að hann hitnar 10x hraðar og tekur
mun minni straum eða aðeins 6A og er inni í örfá-
ar sekúndur.  Ef reykur sést eða óhljóð heyrast þá
er örugglega eithvað að.

Ef miðað er við straumnotkum t.d. Toyota
Landcrusier þá er hitarinn að taka að meðaltali
c.a 30W en taka verður mið af straumnotkun
miðstöðvarmotors bílsins eftir því á hvaða
hraða hann er stilltur.

Kerfi Webasto hitaranns er þannig upp byggt
að miðstöðin getur ekki hitað í lengri tíma í
einu en 1 klst. með standard búnaði en hægt er
að tengja lofthitastilli ( thermostat) við eða

setja rofa sem lætur hitarann hita þar til slökkt
er á kerfinu. 
Ísetnigaverkstæðið í Reykjavík er JK bílasmiðja
Eldshöfða 23
Viðgerðaverkstæðið er Vélaverkstæði Ragnars
Kristinnssonar  Eldshöfða 23.

Sölustaðir : 
Reykjavik: Bílasmiðurinn, Arctic Trucks, B&L,
Hekla,  
Akureyri: Stórholt  (Toyota )  og Kraftbílar ehf
Egilstaðir: Bílaverkstæði Borgþórs
Reykjanes: Toyota salurinn 

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 hægt að nálgast á opnum húsum í
Mörkinni á fimmtudögum og á félagsfundum á
Loftleiðum og hjá skálanefnd.

Skálanefnd.

MUNIÐ – MUNIÐ – MUNIÐ – MUNIÐ – MUNIÐ  

Hver og einn er ábyrgur fyrir sinni talstöð.
Tíðnir eru settar í talstöðvar eftir hvaða leyfi
hver og einn hefur. Sá sem er í þrem félögum
má vera með allar
rásir þeirra félaga.
Ef hann er í
einu hefur
hann eingöngu
leyfi fyrir
þeirri  rás auk
þess að allir
mega hafa
Rás 45, sem
er almenn rás.

Ef talstöð er seld
þarf viðkomandi að tilkynna söluna til Póst og
Fjarskiptastofnunar. Einnig þarf að taka allar
sérrásir úr nema sá sem kaupir sé í sama eða
sömu félögum.

GOTT AÐ HAFA Í HUGA VIÐ SÖLU Á JEPPA !
Skilja má eftir Rás 45, en alltaf þarf að til-

kynna nýjan eiganda. Annars fær seljandinn á-
fram rukkun fyrir ársgjaldinu.

Þjónustufyrirtæki talstöðva sjá um að til-
kynna eigendaskipti og einnig að

fjarlægja rásir úr stöðvunum.
Góð regla er að taka

félagsrásir úr
stöð ef bíll
fer á sölu.
Síðan er
einfalt að

setja þær í
aftur hjá nýj-

um eiganda.
Upplýsingar fengnar hjá Sigga

Harðar.

Helena Sigurbergsdóttir

Webasto

Á Íslandi hafa hitarar frá Webasto verið fáan-
legir síðan 1960. Bílasmiðurinn hóf sölu á
Webaseto hiturum fyrir  20 árum síðan  og hef-
ur salan aukist jafnt og þétt. 
Webasto á sér 100 ára sögu og hefur allan tim-
an verið tengt bílaiðnaðinum, fyrirtækið er
enn í sömu fjöskyldu og er nafnið Webasto
dregið af stofnanda þess og staðsetningu.
Stofnandi þess var Werner Baier og er staðsett
í Stockdorf við útjaðar München og ef tveir
fyrstu stafirnir úr nafni Werners Baiers og þrír
fyrstu úr Stockdorf eru teknir saman í eitt orð
= Webasto.
Webasto er í dag markaðsleiðandi á hiturum,
topplúgum, loft og hitastýrikerfum fyrir farar-
tæki, árið 2001 stofnaði það sameiginlega með
Pininfarina á Ítalíu OASIS ( Open Air Systems)
fyrirtæki sem sérhæfir sig í hönnun og fram-
leiðslu á lausnum varðandi niðurfellanlega
toppa fyrir fólksbíla.
Webasto var fyrsti framleiðandinn til að kynna
þá nýjung að setja miðstöð í bílinn og var það
árið 1930 en þangað til þekktist ekki að nota
varma kælivatnsins til að hita upp innanrýmið.
Miðstöðin var kölluð Megaphone vegna  trekkt-
laga enda, sem notaður var til að fanga loftið
þegar ekið var.  Í heimstyrjöldinni síðari gátu
fyrirtæki Þriðja ríkisins ekki framleitt það sem
þau vildu og á þeim tíma framleiddi Webasto
miðstöðvarkerfi fyrir þýska herinn sem notaði
hitann frá pústkerfinu. 

Íslenski markaðurinn
Fyrsta olíumiðstöðin sem framleidd var af
Webasto kom á markað 1952 og var það loft-
miðstöð en seinna það ár koma fyrsta olíu-
miðstöðin á markað  sem hitaði upp kælikerf-
ið.  Síðan þá hafa gríðarlegar tækniframfarir
átt sér stað í þróun og framleiðslu hitara fyr-
ir farartæki og hefur Webasto haldið mark-

aðsleiðandi yfirburðum sínum allar götur síð-
an.  
Sá hitari sem vinsælastur er í jeppa og fólksbíla
er ThermoTop línan sem er bæði fyrir Diesel og
Bensín bíla.  Nú eru uþb 1000 Webasto mið-
stöðvar í notkun hér á landi í dag í fólksbílum
og jeppum og enn fleiri í atvinnubílageiranum.
Allar rútubifreiðar og nær allir vöru og
flutnignabílar eru búnir Webasto miðstöðvum
að ógleymdum smábátaflotanum, húsbílunum
og hinum ýmsu vinnutækjum.

Þannig virkar miðstöðin
Óháð vél bílsins, hitar miðstöðin kælivatn vél-
arinnar og dælir því að miðstöð bílsins. Þegar
kælivatnið hefur náð 30°C setur hún miðstöðv-
arblásara bílsins í gang og hitar þannig bílinn
upp að innan, á sama tíma hitnar vél bílsins.

Niðurstaðan er þægilegur hiti inni í  bílnum,
hrímlausar og móðufríar rúður auk þess að líf-
tími vélarinnar eykst.

Miðstöðina er hægt að ræsa með forstilltri
klukku á þrjá mismunandi tíma sólarhringsins
eða með fjarstýringu  sem gefur þér merki ef
boðin um að kveikja eða slökkva eru ekki mót-
tekin.

Með fjarstýringunni er einnig hægt að breyta
gangtíma miðstöðvarinnar frá 10 í 60 mínútur
auk þess að stilla á loftun.

Lítil straumnotkun
Fyrir u.þ.b. 10 árum voru hitararnir með glóðar-
kerti sem þurfti 16Ah til að verða nógu heit til að
geta kveikt í olíunni en ef það náðist ekki þá sauð
olían á kertinu og mikill reykur myndast,  voru
menn þá að skipta nokkuð reglulega um kertið.
1993 kom ThermoTop línan á markað, með nýrri
tækni  sem felur í sér að glóðarpinni (úr keramiki)
kemur í stað glóðarkertis. Glóðarpinninn er mun
endingarbetri en glóðarkertið. Glóðarpininn hefur

Það eru margar góðar ástæður fyrir því að fá sér Webasto í bílinn
Sá sem eignast eina, lætur hana aldrei af hendi.
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Þar tók rennsveittur staðarhaldari á móti okkur,
hann Siggi, með skúringaskrúbbinn í hendi.
Hann var að skúra gólfið í áttunda skipti. Því-
líkur snyrtipinni hugsuðum við en skírningin
var sú að gólfið hafði áður verið skúrað upp úr
hreingerningalegi  og því límdist drullan við
það.  Loks þegar gólfið var þornað og við
komust inn þá áttum við ekki til orð yfir skál-
anum. Þvílík HÖLL.  Nú verður erfitt að vera í
öllum skálum á Íslandi eftir að hafa gist í Hóla-
skógi svo flottur er skálinn.  Fólk var að tínast í
hús alveg til að ganga 1 um nóttina og allir dá-
sömuðu húsið. 

Á laugardeginum var ágætis veður þurrt,
hlýtt en sólarlaust. Hópurinn lagði af stað kl
10 og var keyrt yfir Búðarháls og stefnan tekin
á fossa. Fyrsti fossinn var Gljúfurleitarfoss og
var  stoppað eins nálægt  honum og hægt var.
Þeir sem höfðu þrek og áhuga löbbuðu að hon-
um og skoðuðu hann en hinir voru í kaffi á
meðan. Í framhaldi af því var haldið að Dynk
og hann skoðaður.  Hópurinn lét sér nægja að
skoða hann frá bílaslóðanum, allir nema Gaui

Haustferð 4x4 á Vesturlandi í Hólaskóg 
17-19 október.
Haustferð 4x4 á Vesturlandi í Hólaskóg 
17-19 október.
Fyrstu bílarnir renndu upp að skálanum í Hólaskógi rúmlega 6 
á föstudeginum 17 október.

Péturs sem hljóp út um allar trissur meðfram
fossinum en hinir dáðust að honum.  Áfram var
haldið  og nú var ferðinni heitið heim að Þóris-
vatni.  Ekið var meðfram vatninu svokallaðar
Ósöldur. Um 4 leitið var rennt upp að Hrauneyj-
um og þar fékk fólk sér kakó og jólakökusneið.
Þar var stórskemmtileg ljósmyndasýnig  um
fyrstu ferðinna yfir Sprengisand frá 1933 og var
gott að sjá hvað bílarnir, vegirnir og þægindin
hafa aukist.

Upp úr half sex vorum við aftur komin í
Hólaskóg og kokkurinn farinn að huga að elda-
mennskunni, þreytta fólkið lagði sig, rukkarinn
fór að rukka, þeir þyrstu fóru að væta kverkarn-
ar og börnin héldu náttfatapartý.  Sem sé virki-
lega þægileg stund.  Búist var við fleirum og
því var ekki borðað fyrr en að ganga níu og all-
ar garnir í húsinu farnar að gaula.

Kokkurinn hann Þröstur sá um þvílíka veislu
eins og honum einum er lagið og Stína hrís-
grjónamamma sá um hrísgrjónin. Að sjálfsögðu
hjálpuðust allir að eins og þessi hópur gerir
alltaf. Þegar búið var að borða  og ganga frá

var sungið, spilað, leikið, hlegið, spjallað og
skemmt sér fram efir nóttu.  Eftir matinn kom
kakóið sterkt inn og sást meira drukkið af því
þetta kvöld en  nokkrum öðrum drykk. Hollust-
an í fyrirrúmi hjá hópnum.

Í Fossá
Á sunnudeginum var þoka og fólk fór að  dúlla

sér í bæinn upp úr hádegi. Flestir fóru malbikið
en þeir sem voru ekki búnir að fá nóg af fjalla-
mennsku fóru línuveginn Háifoss - Gullfoss sem
var mjög skemmtileg leið.

Frábær ferð búin og allir virtust skemmta sér

hið besta.  Það er ekki hægt annað en að þakka
honum Sigga staðahaldara fyrir gott
viðmót,frábært  hús og liðlegheit.  

Elvar

Ekki leiðinlegt útsýni þetta

Allir fengu vel af mat og drykk

Smá þoka spillir ekki góðri ferð



1. Fyrst var skroppið þangað í lok maí til að
kanna hvernig ástand væri almennt á hlutum,
birgðastöðu og hvar þyrfti helst að taka til
hendinni.  
2. 14. júní var farin vinnuferð. Allt var rifið
burt úr draslhorninu í skálavarðarherberginu og
sett upp ný innrétting með skáp og skúffum.
Mikil vinna fór í að sortera allt draslið og hirða
það sem nýtilegt var.  Ísskápurinn var fluttur
fram og settur inní innréttinguna í eldhúsinu.
Allir skápar í eldhúsinu voru þrifnir.  Skipt var
um gluggakrækjur og stormjárn. 
Settar voru upp rólur og vegasalt og smíðað-

ur pallur undir rólurnar.  Sótt var möl og bor-
ið ofaní stíginn á milli skála og Setu.  Urðu
Magni og frú eftir þegar aðrir fóru og báru
olíu á pallana.
3. Í lok júní fór hópur málara í vinnuferð og

máluðu þökin á skálanum og Setunni.  Einnig
voru allir gluggar málaðir.  
4. 11. júlí var farin vinnuferð sem mjög mikil
þáttaka var í, en í hana komu yfir 40 manns. 
Smíðuð voru rúm á stóra svefnloftið svo nú
þarf enginn að sofa á gólfinu þar nema skál-
inn sé alveg fullur.  Ýmislegt var lagfært í
síma og fjarskiptamálum.

Steinar kringum planið málaðir.  Skipt var um
slatta af rúðum sem voru ónýtar.  Vélasalurinn í
gámnum var þrifinn og tekið til í innri hlutan-
um.  Sett var upp handrið við stigann á fremra
loftinu svo ekki er hætta á að fólk detti niður
stigann vafið inní svefnpoka um miðjar nætur.
Settur var upp lokaður kútur fyrir heitt vatn við
vaskinn svo nú er hættulaust að bera vatn frá
pottinum frammi.
5. Í águst fór tilskipaður rafvirki skálans ásamt
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Frá Skálanefnd
Vinnuferðir Skálanefndar í Setrið urðu 7 í vor, sumar og í haust.

fleirum og gerði ýmsar endurbætur á rafmagns-
málum.
6. 23.-25. ágúst hélt skálanefndin fjölskyldu-
helgi sem tókst í alla staði mjög vel mættu
um 70 manns og þar af helmingur börn.  Jón
Snæland tók að sér að leiða þá sem vildu í

bíltúr á laugardeginum inn undir Nautöldu og
varð smá vatnasull og fjör úr því.  Í framhaldi
af því var farið að Kjartanskryppu og hún
stækkuð mikið.  Var greinilegt að jeppafólki
er margt til lista lagt og er kryppan orðin að
hinni veglegustu vörðu sem mun sennilega
verða kennileiti á næstu landakortum.  Sett
var upp skilti við hana úr eðalmálmum smíðað
af Magna.  

Olían komin í Setrið

7. Í lok september fór Reynir ásamt fjölda
harðjaxla með olíukálf og tvær kerrur, er á
voru samtals 7 tunnur.  Fluttu þeir 2600 lítra
af olíu og fylltu á alla tanka svo það ætti að
vera næg olía til vors.
Í sumar var gerð tilraun með að hafa skála-
verði hluta af sumrinu í Setrinu og tókst það
ágætlega.  Prentaðir voru miðar sem ætlaðir
eru í fyrirfram greidda gistingu og fólk hefur
með sér í bílunum.  Er það gert til þæginda
svo ekki þurfi að hafa seðla og klink meðferð-
is.  Margt fleira af smáhlutum var gert sem of
langt mál yrði upp að telja.

F.h. skálanefndar
Bjarni Kristinsson.

Ekkert verk var of smátt

Settar voru upp rólur og fleira fyrir yngra fólkið

Að ýmsu var dyttað

Komið var með olíu í endaðan september

Svefnloftið er orðið hið glæsilegasta
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ÁRSHÁTÍÐ 4X4 Í SKÍÐASKÁLANUM

Hin árlega árshátíð okkar var að þessu sinni hald-
in í skíðaskálanum Hveradölum og mættu rétt
rúmlega hundrað manns þetta árið.
Herlegheitin byrjuðu stundvíslega kl 18:00 í versl-
un Bílabúðar Benna þar var félagsmönnum boðið
upp á bjór frá Becks, eðal rauðvín og hvítvín frá
Porsche. Skunduðum við þar um húsakynni og
sáum það nýjasta nýtt og gamalt í jeppavörum.
Einnig voru allir nýjustu Porshe bílarnir saman-
komnir í einum glæsilegasta sýningar sal sem fyrir
finnst á Íslandi í dag. Höfðu margir það á orði að
þeir myndu alveg vilja fórna gamla jeppanum sem
væri stútfullur af allskonar nauðsynjum og ónauð-
synjum fyrir eitt stykki Porsche jeppa (myndu
bara sækja um sem kóarar einhverstaðar). Um kl
19:00 komu rútur og náðu í mannskapinn og leið
lá í Hveradalinn þar sem sjávarréttasúpa, lamba-

kjöt, kaffi og konfekt var borið á borð.
Heimatilbúin skemmtiatriði voru milli rétta og
þ.á.m. hafði Ella tekið saman í myndmáli það
helsta frá síðasta ári og var hent gaman af félags-
mönnum og farskjótum þeirra, 
„Gunni frændi“ var sextugur nokkrum dögum áður
og var sungið fyrir hann og honum afhent áletruð
hitakanna. Páll Halldórsson skemmtinefnd og
Friðrik Halldórsson fyrrum formaður héldu ávörp.
Happdrættið var á sýnum stað og voru vinningar
að þessu sinni frá Benna, Gullsmiðjunni Hafnar-
firði og  koníaksflaska kom frá Fasteignasölunni
Miðborg. 
Ómar Ragnarsson mætti á svæðið og sagði brand-
ara og söng gamanvísur eins og honum einum er
lagið, félagsmenn tóku bakföll af hlátri svo fæstir
þeirra ganga uppréttir í dag. Eftir að hláturtaug-

Hvað skildi vera þarna í gangi?

arnar voru kitlaðar tók hljómsveit húsins við og
var dansgólfið þétt skipað fram eftir nóttu. 
Skemmtinefndin (skemdin) eins og margir vilja
kalla okkur viljum koma fram þakklæti til þeirra
allra sem lögðu okkur til hjálparhönd við að gera
þetta að svo frábæru kvöldi sem raun varð.

BENNI, BJÖRN ÞORRI, GUÐRÚN OG JÓI Í GULL-
SMIÐJUNNI TAKK FYRIR OKKUR.

Er gjaldkerinn að búa sig undir að handrukka Björn Þorra
eða?

sumir þurftu hjálp!

„Skemdin“ á góðri stund

Fréttatilkynning frá Ferðafélagi Íslands
Ferðafélag Íslands hefur ákveðið að loka skálum félagsins við svonefndan Laugaveg í vetur
en það eru eftirfarandi skálar: Landmannalaugar, Hrafntinnusker, Álftavatn, Hvanngil, Emstrur
og Langidalur í Þórsmörk. Á hverjum stað verður þó opið neyðarathvarf sem menn geta kom-
ist í.

Á undanförnum árum hefur umgengni um skála félagsins verið mjög slæm og fer versnandi
og miklar skemmdir hafa verið unnar í sumum þeirra. Það virðist heyra til undantekninga að
þeir sem nýta sér skálana að vetrarlagi, þegar gæsla er ekki, greiði fyrir aðstöðuna. Það virð-
ist vera til fólk sem telur sér ekki skylt að virða eignarrétt annarra né að ganga sómasamlega
um. Félagið telur sér ekki fært að hafa skálana opna meðan ofangreind viðhorf virðast ríkj-
andi hjá hluta þeirra sem ferðast um hálendið utan gæslutíma. Þeir sem vilja nýta sér
skálana verða því að koma á skrifstofu félagsins og fá lykla að skálum sem þeir vilja gista í.

Félagið mun hafa skála sína við Langjökul og á Kili opna enn um sinn (á Hlöðuvöllum, við
Hagavatn, í Hvítárnesi, Þverbrekknamúla og Þjófadölum) en ef umgengni þar batnar ekki þá
verður þeim einnig læst í náinni framtíð.

Félagið hefur í lengstu lög frestað því að fara þessa leið en nú er svo komið að þolinmæli
félagsmanna er þrotin en þeir leggja mikið á sig í sjálfboðavinnu við nýbyggingar og viðhald
skálanna. Oft hefur mikill tími og miklir fjármunir farið í að koma skálunum í rekstrarhæft
horf eftir veturinn.
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Félagsskráning

Agnes kom og greindi frá félagatalinu. Bað um
að deildirnar sendu lista yfir þá sem þeir henda
út.  Agnes fjallaði einnig um úthlutun númera
milli deilda og óskaði eftir því að fá uppl. frá
deildunum hvaða númer væru í notkun. Ýmis
önnur mál voru rædd sem tengjast starfsmanni
klúbbsins og þjónustu við félagsmenn.

Kynning frá nefndum klúbbsins
Fulltrúar tækninefndar, skálanefndar, skemmti-
nefndar, ritnefndar, umhverfisnefndar og fjar-
skiptanefndar komu og sögðu frá því sem efst er
á baugi hjá hverri nefnd. 

Kynning frá deildum
Vesturlandsdeild: Sigurður kom frá Vesturlands-
deildinni og greindi frá reglulegu starfi deildar-
innar s.s. opnum húsum þar sem ýmsir gestir
komu og kynntu margt fróðlegt. Stjórn var boðið
í heimsókn á desemberfundinn og þeim gefið
heitt súkkulaði og piparkökur. Verkstæðisfundur í
janúar er fastur liður. Ýmsar aðrar ferðir eru fastir
liðir svo sem haustferð og páskaferð. Hin síðari
ár hefur deildin farið í dagsferð með skjólstæð-
inga X og hefur það lukkast vel. Deildin hefur
verslað ýmsan búnað og á orðið þokkalegan lager
til afnota fyrir félagsmenn, s.s spotta, tengda-
mömmubox o.m.fl. Ýmislegt er á döfinni s.s. að-
ventuferð og kvennaferð. Páskaleikar hafa verið
haldnir á Skógum undanfarin ár og hafði m.a.
Trooper-liðið sigur síðast að sjálfsögðu.  Slíkir
leikar verða haldnir aftur á næsta ári.
Skagafjarðardeild: Ólafur mætti frá Skagafjarð-
ardeild og sagði frá reglulegu starfi deildarinnar,
s.s. fundum og vinnuferðum. Deildin var einnig
með verkstæðisfund í desember. Í janúar var far-
ið í fjölskylduferð á Akureyri. Þorrablótinu var
frestað síðast. Sumarferðir eru öflugar hjá deild-
inni og fóru m.a. á Kárahnjúkasvæðið sl. sumar
og fjölmenntu á sumarhátíð klúbbsins. Heimasíðu
er haldið úti m,a, með myndum. Félagsmenn
deildarinner eru í kringum 50 sem greiða. Er hent
út strax ef þeir greiða ekki.
Húsavíkurdeild: Hallgrímur Óli kom frá Húsavík-

Suðurnes

Suðurland

Akureyri

Húsavík

Skagafjörður

Landsfundur í Setrinu 10. - 12. október 2003
Fundargerð

Fundarsetning
Kjartan formaður setti fundinn og bauð alla vel-
komna. Síðan kynntu sig allir fundargestir enda
mikið um ný andlit. 

Ávarp formanns
Kjartan fór yfir starfsemi sl. árs eða allt frá síð-
asta landsfundi. Sagði m.a. frá öllum ferðunum
og viðburðunum sem skipulagðir eru af klúbbn-
um. Síðan kom hann aðeins inn á það orðspor
sem fer af klúbbnum út á við og ræddi einnig
þær breytingar sem hafa orðið á skálamálum á
hálendinu, þ.e. að nú muni þeim flestum verða
læst. 

Gjaldkeri hefur orðið
Jóhann Rúnar sagði frá því að afkoma síðasta

starfsárs var mjög viðunandi, tæplega 2ja millj.
kr. afgangur. Hann benti á að kostnaður við út-
sendingu á fréttabréfinu hefur aukist. Mun aðeins
verða sent 1 mánuð á haustin til allra.  Eftir það
aðeins sent til skráðra félaga sem hafa greitt fé-
lagsgjöldin. Greiðslur miðaðar við jól hvort félag-
ar fá sent janúar-Setrið. JR fór aðeins yfir helstu
útgjaldaliði síðustu mánaða og samninginn við
Shell. Rætt var um meðferð á þeim sem ekki
greiða félagsgjaldið. Fundarmenn voru á því að
vera strangir á því að henda mönnum út af
skránni sem ekki borga. Ýmis sjónarmið heyrðust
með og á móti hertum aðgerðum. Aukaséns Aust-
urlandsdeildar ræddur (sendu aukagíróseðil á
miðju starfsári). 
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grjót er austan megin en ætti ekki að vera til
vandræða. Sveitarstjóra Þingeyjarsveitar var boð-
ið í bíltúr eftir vegi norður upp með fljótinu og
það skilaði fjárveitingu í vegarbætur.  Skálagjöld
voru um 30 gistinætur eftir 6 mánuði. Ekki hefur
verið innheimt viðverugjald. Talið er að þó nokk-
ur gegnumkeyrsla sé þarna og spurning hvort
miðahugmyndin myndi ekki skila betri innkomu
af gistingu í skálanum. 
Austurlandsdeild: Ólafur kom frá Austurlands-
deild, en deildin er í fyrsta sinn á landsfundi. Fé-
lagar voru 79 fyrir „niðurskurð“ en 75 í dag.
Starfið er með hefðbundnu sniði, eru  með reglu-
lega fundi í hverjum mánuði. Artic Trucks komu í
heimsókn á fund, einnig Siggi Harðar. Bjórkvöld
var haldið sl. vetur og lygasögur sagðar. Farin var
nýliðaferð sl. vetur með reyndum mönnum ásamt
einum nýliða sem hefur ekki sést síðan. Farið er í
nokkrar óskipulagðar ferðir, með stuttum undir-
búningi. Þorrablót með 27 bílum var farið sl. vet-
ur, enginn krapi þrátt fyrir slíkt fyrir sunnan.
Deildin er ekki með neinn skála en er í góðu
samstarfi við Ferðafélag Fljótsdalshéraðs sem er
með 7 skála, m.a Kverkfjöll. Þar er farið í vinnu-
ferð fyrir FFH og unnið þannig fyrir skálagjöldum
á Þorrablótinu. Innheimtur á skálagjöldum FFH
hafa tekist vel enda menn meðlimir í báðum fé-
lögum. Farið var í haustferð í fyrra. Einnig nú í
haust á Þeistareyki (og borguðu þar skálagjöld).
Starfið hefur annars gengið vel þessi þrjú ár sem
deildin hefur starfað. Endurvarpinn á Gagnheiði
hefur gagnast ágætlega en er eitthvað farinn að
daprast. Náttmálaendurvarpinn hefur einnig
gagnast vel, hann er í samstarfi við Landsbjörgu
og FF. Minnst var á skálana í eigu FFH sem kyntir
eru upp með spýtum, skálarnir hitna vel. Allir
skálarnir eru ólæstir. Sýnishorn af heimasíðu er
komið upp og á dagskrá er að gera eitthvað meir. 
Suðurnesjadeild: Heiðar frá Suðurnesjadeild
greindi frá starfi deildarinnar. Farið var í
haustferð í Nýjadal. Fundir eru haldnir reglu-
lega á miðvikudögum eftir Rvkfundinn. Eru vel
búnir og hafa góða fundaraðstöðu. Milli jóla
og nýárs var farið á Vatnajökul, gist var í 
Jökulheimum. Þorrablótið „fokkaðist“ upp,

Austurland

Vesturland

Reykjavík

urdeild. Starfið sl. ár var ekkert mjög öflugt að
hans sögn. Reglulegir fundir voru haldnir, 38 fé-
lagar og 10 mættu á fundi. Haldið var kortanám-
skeið, Hreinn Hjartar frá Orkuveitu Húsavíkur
sagði frá Þeistareykjasvæðinu, Landsvirkunar-
maður sagði frá virkjanamálum þarna á hálendinu
í kring. Gunnar Baldursson jarðfræðingur, félagi í
klúbbnum, hélt veðurfræðinámskeið. Aðeins eitt
bjórkvöld var haldið þrátt fyrir bjórdrykkjuáhuga
formannsins. En annars var veturinn frekar dauf-
ur. En stefnt er að öflugu starfi í haust. Deildin
er með Þeistareykjaskála á veturna. Skálagjöld
skila sér alls ekki. Hann er á háhitasvæði og
hann er mjög heitur á sumrin, jafnvel of heitur.
Aðaldælahreppur sér um skálann á sumrin og
hefur skiptingin verið þannig á milli hreppsins og
deildarinnar að hreppurinn borgar efni en deildin
leggur fram vinnu. Miklar boranir eru hafnar
þarna á svæðinu, 3 borplön, en allt á tilrauna-
stigi. Umgengni á svæðinu hefur aukist mikið og
svæðið hefur látið á sjá. Varlega þarf að keyra á
svæðinu á veturna en gps punkta er að finna á
heimasíðu deildarinnar. Ein skipulögð ferð er
fastur liður og svo er þorrablótið. Lítinn undir-
búning þarf fyrir ferðir almennt þar sem deildin
er svo lítil.  Félagsmenn eru mjög rólegir og
nægjusamir að öllu leyti og gengur þetta allt
saman bara vel fyrir sig.  Félagsgjaldið er lægra í
deildinni en hjá móðurfélaginu.
Suðurlandsdeild: Jón frá Suðurlandsdeild greindi
frá starfsemi deildarinnar, en lögð er fram starfs-
áætlun í upphafi vetrar. Byggðabröltið, árshátíð-
in, er haldin í nóvember. Fjölskylduferð var hald-
in í september, farið var í Setrið. Aðrir fastir at-
burðir eru afmælisferð og þorrablótsferð með
meiru. Næst ætla þeir í Hólaskóg. Afmælisferðin
verður farin í Kerlingarfjöll. Stefnt er að gera
starfið fjölskylduvænt og teknar voru inn tvær
konur í stjórn síðast. Haldið verður kvennakvöld í
lok október. 150-160 félagar eru í deildinni og
um 130 sem greiða. Þeir hafa verið strangir og
strikað út þá sem ekki greiða eftir viðvörun
bréfleiðis. Mál málanna hjá þeim undanfarið eru
framkvæmdir í Sultarfitsskála. Búið er að gjör-
bylta húsinu. Skipt var m.a um sólóvél. Unnið

hefur verið í vatnsmálum, einhver vandamál verið
vegna drullu í vatnsbólinu. Stefnt er að koma
upp vatnssalerni í skálanum. Nú er skálanum læst
og eftirlit haft með útleigu. Nýir nágrannar eru
komnir á svæðið í Skeiðarmannafitjarskála.
„Ingólfur bóndi“, klúbbur á vegum Ístak. Upp-
bygging í gangi þar vonandi, svo sem í vegabót-
um.  Farin var ein stikuferð í haust, girðinga-
staurar með endurskinsmerkjum frá Vegagerðinni
og búið er að stika frá Ísahrygg og upp í skála.
Fengum staurana á góðu verðu hjá Fóðurblönd-
unni. Keyptur var skjávarpi í sumar og eru í sam-
starfi við Björgunarfélagi Árborgar og fundarað-
staðan er því öllu betri en áður. Olís á Selfossi
hefur styrkt deildina mjög vel og gefið olíu og
gas í Sultarfit.  Skálanefndin er kölluð „kofaráð“
sem hefur verið mjög öflug og því hefur verið
gengið á fjárráð deildarinnar. Fyrirhugað er að
sækja um styrk á næsta aðalfundi móðurfélags-
ins. 
Húnvetningadeild: mætti ekki.
Eyjafjarðardeild: Grétar kom frá Eyjafjarðardeild.
Meðlimir sem greiða eru í kringum 100 manns.
Hafa verið fulllinir að henda mönnum út. Þeir eru
með reglulega fundi yfir vetrartímann með kynn-
ingar og myndasýningar eða fyrirlestra. Gestir
m.a. verið Siggi tæknó og Ragnar skjalfti og
Fjallavinafélagið Kári. Farið var í 3 helgarferðir,
dagsferð milli jóla og nýárs ásamt þrettánda
gleði á Réttartorfu. Einnig verið haldið Þorrablót
í febrúar. Skálinn þeirra, Réttartorfa, hefur verið
haldið við ásamt því sem landið í kring hefur ver-
ið grætt upp, en það hefur tekist vel eftir að girt
var í kringum skálann. Stefnt er á svipað starf og
áður og er m.a. ferð núna á Vatnajökul með um
20 bílum. Þeir eru að spá í að byggja við Réttar-
torfuna, þ.e. salerni, sturtu og geymslu. Vatnsmál
hafa verið til vandræða og á eftir að koma í ljós
hvort aðgerðir í því skili árangri í vetur. Eru með
svipað kerfi og er í Gæsavatnaskála. Skálinn er
opinn og umgengni hefur verið góð. Spurt var
um Hrafnabjargavaðið. Bent var á að vatnshæð-
armælir sé við Aldeyjarfoss og þar er hægt að
fylgjast með. Stikur eru þar sem maður fer útí
beggja megin og farið er beint á milli. Nokkuð
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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

ætluðu að vera í Kerlingarfjöllum en fóru í Ár-
búðir. Reynt var að fara á Hveravelli en lentu
aftur í Árbúðum. Reyndur aftur daginn eftir og
enduðu með að fara svo norður úr. Ferð á
Strandir var blásin af vegna snjóleysis. Starfinu
var lokið með aðalfundi en ekkert sumarstarf
hefur verið. Mættu reyndar á sumarhátíðina og
tókst vel.  Eftir halfan mánuð verður farið í á-
hugaverða haustferð í Jökulheima og þaðan
suður með jökli. Fjölgað hefur alveg gríðarlega
í 44“ bílum á Suðurnesjum eftir þorralótsferð-
ina árið 2000. 86 félagar hafa greitt félags-
gjöldin. Um 50-60 manns mættu yfirleitt á
fundi.
Nýjar deildir: Í bígerð eru tvær nýjar deildir,
Vestmannaeyjar og Hornafjörður.

Vetrardagskrá klúbbsins
Kjartan fór yfir dagskrá vetrarins á vegum klúbbs-
ins en hún hefur áður verið kynnt í Setrinu og á
heimasíðu klúbbsins. Þar ber kannski hæst árshá-
tíðina um næstu helgi og nýliðaferðir um mánað-
armótin nóv-des., þorrablótin tvö, fjögurra ferða
helgi og kvennaferð. Fastir liðir eins og venju-

lega ásamt svo vetrarslútti
I Þórsmörk 20 maí í boði
Gallerý Kjöts.

Vinnuhópar - niðurstöð-
ur úr hópavinnu

Skipt var niður í fjóra
vinnuhópa. Fjalla átti um
sýningar og aðrar fjáröfl-
unarleiðir fyrir klúbbinn.
Þær hugleiðingar sem
komu fram voru af ýms-
um toga og munu koma
að góðum notum. 

Önnur mál
Árbúðir: Tekið við skál-
anum frá 1. okt og til 1.
júní. Búið að gera ansi
huggulegt í kring. Sólar-
sella og rafmagn. 

Sumarhátíðin 2004: Austurlandsdeildin sér um
næstu hátíð!!!
Umræður: Miklar og fjörlegar umræður spunn-
ust um heimasíðu klúbbsins. Leitað hefur verið
eftir að fá að auglýsa á síðunni. Þyrfti að
skoða þetta betur. Ætti að vera hlutverk starfs-
manns að halda þessu við. Rætt var mikið um
að það væri ekki lengur nægilegt að vera með
sjálfboðaliða í þessu sem hefði svo lítinn sem
engan tíma. Skýr vilji kom fram á fundinum að
meira fjármagni ætti að eyða í að heimasíða
klúbbsins væri lifandi og reglulega uppfærð.
Vandræðin með t.d. myndaalbúmið mæltust illa
fyrir og mál allra að þetta yrði að laga. Einnig
þyrfti að skoða vel hvað á að vera þarna á síð-
unni. Einnig að setja inn kvóta á myndir.
Einnig að aðeins skráðir félagar gætu sett inn
myndir. Leitarvél er að koma vonandi. 

Fleira var ekki rætt né ritað og fundi slitið á
slaginu kl. 17:00.

Soffía Eydís Björgvinsdóttir

Hvað er svo glatt sem góðra vina fundur




