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Krapi
Eftir snjóþyngsta vetur í fjöldamörg ár, með fleiri 

jeppum á fjöllum og jöklum en nokkurntíman áður, er nú 

komið sumar. 

Sumarið er sá tími sem margir halda að sé rólegur hjá 

félagsmönnum Ferðaklúbbsins 4x4, en staðreyndin er 

önnur. Jeppamenn ferðast um hálendið sem aldrei fyrr 

enda fátt eins fallegt eins og hálendi Íslands á góðum 

sumardegi. Einnig sinna viljugir jeppamenn undir stjórn 

umhverfisnefndar Ferðaklúbbsins 4x4, landgræðslu og 

stikunum á leiðum sem að öllu jöfnu hverfa í sandroki 

eða vatnavöxtum, einnig sinna til þess viljugir þeirri 

viðhaldsvinnu sem fellur til á skálum félagsins og er þar 

yfirleitt af nógu að taka. Útvaldir jeppamenn aka líka sem 

aldrei fyrr um ólíklegustu svæði til að ferla slóða og koma 

í gagnagrunn, sem gæti komið 

ferðafrelsinu til góða þegar fram líða stundir.

Nú er að líta dagsins ljós fyrsta útgáfa Vef-Setursins, 

fréttabréfs Ferðaklúbbsins 4x4.

Með þessu útgáfuformi leitumst við leiða til að koma 

upplýsingum til félagsmanna og annara lesenda, um það 

helsta sem er að gerast í það og það skiptið, á sem 

fljótlegastan og ódýrastan hátt. Með þessu útgáfuformi 

getum við gefið út fleiri fréttabréf með reglulegra millibili, 

og stóraukið þannig upplýsingaflæði til félagsmanna og 

almennings um allt það góða sem fram fer hjá 

Ferðaklúbbnum.
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Viðtöl við stjórnarmeðlimi.

1. Fullt nafn aldur og fyrri störf.

Sveinbjörn Halldórsson, 44 ára. Árgerð 1963 Löggiltur 

fasteignasali, búinn að vinna í 11 ár sem sölustjóri á 

fasteignasölunni Gimli, vann áður hjá Borgarhellu ehf 

(fjölskyldufyrirtæki) í 10 ár þar áður á ýmsum stöðum 

sem sendibílstjóri, sjómaður og margt fl. 

2. Hversu lengi ert þú búinn að vera í ferðaklúbbnum 

4x4 (félagsnúmer)?

Ég er búin að vera viðloðandi klúbbinn frá upphafi, 

gerðist greiðandi félagi 1984 Upphaflegt félagsnr. er 102 

en er núna nr. R-043

3. Hefur þú setið í stjórn eða nefndum áður fyrir 

ferðaklúbbinn?

Ég er búin að vera í mörgum nefndum ma. ritnefnd, 

skálanefnd, Sprengisandur 1987, jeppadagsnefndum og 

verið sýningarstjóri á tveimur sýningum 1995 og 1998. Ég 

sat í stjórn félagsins frá 1994 -1996. Fyrsta verkefnið sem 

ég tók að mér fyrir klúbbinn var að ganga á milli 

fyrirtækja og fá afslætti. 

4. Ertu með eða á móti evrópusambandsaðild?

Ég er hlynntur Evrópusambandsaðild, samt vil ég að við 

höldum okkar sérstöðu áfram (ma. íslenska 

ferðamennsku). Vil fá Evru sem gjaldmiðil.

5. Bíltegund og dekkjastærð?

Ég á Wagoneer 1991 án dekkja (er í breytingu) fer á 44” 

dekk vél 8 cil. 360., Chevrolett tahoe S-10 eigum við 

feðgarnir saman vélin í honum er 8 cil. 350 cub. Og 

dekkjastærð 44”. 

6. Bensín vs dísel?

Ég hef aldrei átt díselbíl og ef Guð lofar breytist það ekki.  

1. Fullt nafn aldur og fyrri störf.

Guðmundur Sigurðsson 51. árs fæddur 31-07-1956. Ég 

hef starfað við millilandasiglingar, verslun og 

skrifstofustörf. Starfa nú við innflutning á snyrtivörum og 

hef gert það frá 1984. 

2. Hversu lengi ert þú búinn að vera í ferðaklúbbnum 

4x4 (félagsnúmer)?

Ég skráði mig í klúbbinn ca. 94 eða 95 man það ekki 

alveg. Ég er með félagsnúmer R-151 en var áður með 

R-218 sem var að öllum líkindum fyrsta númerið mitt.

3. Hefur þú setið í stjórn eða nefndum áður fyrir 

ferðaklúbbinn.?

Nei.

4. Ertu með eða á móti evrópusambandsaðild?

Það fer eftir ýmsu.



5. Bíltegund og dekkjastærð?

Toyota Land Cruiser 80 VX 1993 44" DC á 15x15,25" 

stálfelgum, 38" Mudder á 15x14" stálfelgum, 4,2L dísel, 

millikælir, KN sía, GPS Garmin 182cC, NMT Dancal 

8922527, Tetra  Motorola 641 2244,DUAL XDVD-8265 

Double DIN 6.5" Touch Screen Monitor with 

DVD/CD/MP3 Receiver and iPlug™ Quantity in 

Basket:none, Yaesu VHF -1500M ,Aukatankur 160L, 

Fjögur vinnuljós, aukakælir afgas, rafmagnslæsingar, 

Aircondision loftdæla, 120A altenator, Webasto (5kW) 

miðstöð, stýrisdempari, stýristjakkur frá Landvélum, 

drullutjakksfestingar, spiltengi og rafmagn að framan og 

aftan. Gormar: Orginal (framan) OME853J (aftan) 3" 

(75mm) hækkun Demparar: Orginal (framan) Orginal 

(aftan)Afturhásing færð um 13cm, gormaskálar færðar 

niður um 3cm að aftan. Viðbótar 5cm hækkun að framan 

(klossar).

 

6. Bensín vs dísel?

Disel

1. Fullt nafn aldur og fyrri störf.

Logi Ragnarsson, fæddur 18. febrúar 1960, 

Tölvunarfræðingur frá HÍ, starfa nú sem 

framkvæmdastjóri í fyrirtæki í eigu bankakerfisins.

2. Hversu lengi ert þú búinn að vera í ferðaklúbbnum 

4x4 (félagsnúmer)?

Með hléum frá því upp c.a. 1992 ef ég man þetta rétt 

(þyrfti að athuga það betur hjá Agnesi) ….núverandi 

félagsnúmer R2805.

3. Hefur þú setið í stjórn eða nefndum áður fyrir 

ferðaklúbbinn?

Nei, einhvern tímann verður allt fyrst !

4. Ertu með eða á móti evrópusambandsaðild?

Margt sem mælir með en einnig margt sem mælir í mót, 

þarfnast meiri umræðu og kynningar áður en ég móta mér 

endanlega skoðun.

5. Bíltegund og dekkjastærð?

Jeep Grand Wagoneer ’74 á 44”, sjá nánar undir liðnum 

„Stjórn“ á vefnum. 

6. Bensín vs dísel?

Bensín og ekki lítið af því.



1. Fullt nafn aldur og fyrri störf.

Ágúst Birgisson  heiti ég og er 51 árs. Ég er 

byggingatæknifræðingur  er með eigin rekstur, Ágúst 

Birgisson ehf  Teiknistofa.

2. Hversu lengi ert þú búinn að vera í ferðaklúbbnum 

4x4 (félagsnúmer)?

Ég hef félagsnúmer 2707 sem er nokkurra ára.

3. Hefur þú setið í stjórn eða nefndum áður fyrir 

ferðaklúbbinn?

Ég hef ekki áður verið í nefndum né stjórnum 

ferðaklúbbsins.

4. Ertu með eða á móti evrópusambandsaðild?

Er ég með eða á móti evrópusambandsaðild ? Að 

sjálfsögðu.

5. Bíltegund og dekkjastærð?

Leiktækið er 160 hestafla disel Nissan Patról, dekkjastærð 

er 44” vetradekk og 41 “ sumardekk.

6. Bensín vs dísel?

?.

1. Fullt nafn aldur og fyrri störf.

Ríkarður Sigmundsson 36 ára.

Hef selt Garmin GPS tæki í ótalmörg ár og er enn að. 

Forfallinn útivisarmaður sem var alinn upp á veturnar í 

Bláfjöllum og á sumrin í sveit eða á fjöllum.  Veit ekkert 

betra en að vera á fjöllum með fjölskyldu og vinum í 

jeppa, á vélsleða, í skotveiði, á skíðum, í tjaldi eða skála.

2. Hversu lengi ert þú búinn að vera í ferðaklúbbnum 

4x4 (félagsnúmer)?

Ég man það ekki nákvæmlega, skráði mig í klúbbinn á 

jeppasýningu sem var í Toyota um það bil 1989. Fékk nýtt 

númer þegar kerfinu var breytt og er það R-3642

3. Hefur þú setið í stjórn eða nefndum áður fyrir 

ferðaklúbbinn?

Var í ritnefnd með Friðriki Halldórs fyrir mörgum árum, 

um það bil 1995. Það var feikigaman að sjóða saman 

bréfið, hringja út á land og fá fréttir og dagskrá ásamt því 

að ljósrita í vinnunni fréttabréfið og koma því í póst.  Þetta



 var mátulegt stress og lærði maður fullt á Mail Merge og 

annað í Word á þessum tíma...

4. Ertu með eða á móti evrópusambandsaðild?

Í hjart mínu er ég svo mikill Víkingur að ég er á móti 

svona samböndum þar sem við tökum við reglugerðum 

og lögum eins og barnamat úr krukku.  Hinsvegar er mér 

ljóst að viðskiptalífið þarf jafnvel á þessu að halda og vil 

ég því skoða kosti þess og galla vel án þess að binda 

okkur við ákveðna skoðun á meðan. En þetta má ekki 

verða eins og í Noregi, þar virðist allt vera bannað nema 

það sem er leyft, ég vil halda í frelsið sem við Íslendingar 

búum enn við, þar má ekki þrengja að og er helsta 

baráttumál félags eins og okkar!

5. Bíltegund og dekkjastærð?

Toyota Land Cruiser 120GX slyddujeppi, annað kallar 

maður ekki bíla á 35" dekkjum.

6. Bensín vs dísel?

Dísel, ég er svo mikill sveitamaður...

1. Fullt nafn aldur og fyrri störf.

Kristján Gunnarsson, framkvæmdarstjóri fjármálasviðs 

Landsvirkjunar

2. Hversu lengi ert þú búinn að vera í ferðaklúbbnum 

4x4 (félagsnúmer)?

Er ekki alveg viss, nr. er R-1667 en þetta eru örugglega 10 

ár plús

3. Hefur þú setið í stjórn eða nefndum áður fyrir 

ferðaklúbbinn?

Nei

4. Ertu með eða á móti evrópusambandsaðild?

Er til í skoða málið með opnum huga!

5. Bíltegund og dekkjastærð?

Landcruiser 80 1997, breyttur fyrir 44/46" með ýmsum 

aukahlutum!

6. Bensín vs dísel?

Diesel, alla vega fyrir þungu jeppana, gæti hugsað mér 

bensín fyrir léttan

bíl

Ekki náðist í Birgi Má vegna utanlandsferðar.



Landgræðsluferð 
umhverfisnefndar

Hin árlega landgræðsluferð umhverfisnefndar fór fram 

helgina 13. - 15. júní. Landgræðsluferðirnar hafa þótt vel 

heppnaðar og skemmtilegar með eindæmum, enda hafa 

þær verið með fjölmennustu atburðum klúbbsins.

Þar sem Landgræðslan  og Guðjón Magnússon telja að 

verkefni okkar til nokkurra ára á merkurrananaum við 

Þórsmörk sé lokið í bili, ákvað umhverfisnefnd að ganga 

til liðs við Hekluskógarverkefnið (www.hekluskogar.is) 

með Skógrækt ríkisins (www.skogar.is.) Um er að ræða 

stærsta skógræktarverkefni landsins þar sem ætlunin er 

að rækta upp skóg sem verður á stærð við Langjökul eftir 

u.þ.b. 60 ár. Þarna er því um verkefni til langrar framtíðar 

að ræða sem verður mjög spennandi.

Eins og nefnt er í tilkynningu frá umhverfisnefnd um 

verkefnið, getur klúbburinn að öllum líkindum búið sér til 

framtíðarlund þarna á þessum skemmtilega stað, þar sem 

menn geta áð á leið sinni um landið.

Þjórsárdalur – Þjórsárdalsskógur

Þjórsárdalur er austasti dalur Árnessýslu. Eftir honum 

renna Sandá, Fossá og lengsta á landsins, Þjórsá. Dalurinn 

er að mestu þakinn hrauni og vikri. Landslag er fagurt, 

fjölbreytt og ýmislegt sem gerir svæðið áhugavert fyrir 

ferðalanga og göngugarpa. Fjölmargir stígar og slóðar 

liggja um það, merktir sem ómerktir, þar eru ár til að sulla 

í og hraun til að skoða. Á svæðinu eru þar að auki stígar 

sem henta hjólastólaumferð, góð tjaldstæði og sundlaug. 

Margar náttúruperlur eru í nágrenni í og við dalinn og má 

þar nefna Hjálparfoss, Háafoss og Granna, Stöng, Gjána, 

Gaukshöfða og nágrenni Heklu. Einnig er mikil röð 

gervigíga í botni dalsins sem áhugavert er að skoða. Talið 

er að um 20 bæir hafi verið í dalnum, en að þeir hafi að 

mestu eyðst í gríðarlegu gosi í Heklu árið 1104 sem þakti 

svæðið með glóandi heitu vikurlagi, sem sums staðar er 

allt að tveggja metra þykkt. Fundist hafa minjar um 20 býli 

í dalnum, en þekktast þeirra er Stöng. Einu býlin sem búið 

er á í Þjórsárdal í dag eru Ásólfsstaðir, Hagi og Skriðufell.

Þrátt fyrir að botn Þjórsárdals sé að mestu þakinn hrauni 

og vikri, er þar þó nokkuð skóglendi sem teygir sig langt 

upp í hlíðar dalsins. Talið er að stór skógur hafi verið í 

Þjórsárdal við landnám, en að hann hafi verið tekinn að 

eyðast þar sem byggð var þéttust fyrir Heklugos 1104.

Í landgræðsluferð                        Mynd: Dagur Bragason

http://www.skogar.is/
http://www.hekluskogar.is/


Einhver hluti skógarins lifði samt gosið af og höfðu 

flestir bæir Árnessýslu og jafnvel víðar skógartekju um 

aldir í Þjórsárdal. Mestir birkiskógar voru eftir í 

Skriðufelli og Ásólfsstöðum; oftast kallaður 

Þjórsárdalsskógur. Skógrækt ríkisins vinnur nú að því að 

auka útbreiðslu skógarins, einkum út á vikurauðnina í 

botni Þjórsárdals. Er það starf hluti af 

Hekluskógaverkefninu svokallaða sem Ferðaklúbburinn 

4x4 tekur nú þátt í af sama krafti og klúbburinn gerði í 

Þórsmörk.

f.h. Umhverfisnefndar Magnús Guðmundsson

Landgræðsluferðin tókst með ágætum og veðrið lék svo 

sannarlega við hópinn sem tók þátt í verkefninu. En þegar 

sólskinsveðurspáin fyrir helgina var orðin nokkuð örugg 

fjölgaði skráningum í ferðina til muna, og var því 

fjölmennur hópur sem kom saman í Þjórsárdal, settu upp 

græna fingur og unnu öturlega að því að rækta upp landið. 

Öllum þáttakendum var svo launuð hjálpin með veglegri 

grillveislu á laugardagskvöldið. Myndirnar tala sínu máli.

Stefnumótunarfundur 
Ferðaklúbbsins 4x4.

Fundur hófst kl 10:30 mættir voru 30 fundarmenn. 

Fundur settur og fundarstjóri, Sveinbjörn Halldórsson 

formaður f4x4, valinn.

Ritari var valinn Agnes Karen Sigurðardóttir, 

framkvæmdarstjóri f4x4.Tryggvi R. Jónsson kynnti því 

næst hópstarfið, þar sem rætt var um stöðu klúbbsins í 

eftirfarandi liðum: 

Tæknimál, Vefsíða, Skálamál, Skipulagðar ferðir og UmhverfsmálUm hádegisbil sá stjórnin um að grilla hamborgara ofan í fundargesti og var matnum gerð góð skil. Á meðan fundargestir sporðrenndu borgurum kynnti 

Tryggvi R. Jónsson niðurstöður dómnefndar í ljósmyndakeppni klúbbsins..
1. sæti: Benedikt Hálfdánarson R- 3652í verðlaun er 15.000 og bókin Á fjöllum, árituð af Jóni Snæland   2. sæti: Halldór Freyr Sveinbjörnsson R - 1043í verðlaun er 10.000 og bókin Á fjöllum, árituð af Jóni Snæland3. sæti: Sverrir Daði Þórarinsson X - 777í verðlaun er  5.000 og bókin Á fjöllum, árituð af Jóni Snæland

Í landgræðsluferð            Mynd: Þorsteinn I Víglundsson



Eftir hádegismat tók  Tryggvi R. Jónsson við og útskýrði fyrir fundarmönnum hvaða fælist í næsta lið sem væri greining á umræðuefni hópanna og hugmyndum um starf félagsins næstu 12 mánuðina. Rætt var um með hvaða hætti klúbburinn geti nýtt sér stöðu sína í dag eða lagfært hana til að ná þeim áföngum sem ætlast er til að hann nái næstu 12 mánuði.Umræður um þessi innafélagsmál voru fjörugar og var mikið rætt um hvernig taka skyldi á móti nýliðum sem koma á sinn fund. Eftir fjörugar umræður og góðar ábendingar varð það ofaná að áður en fundur hefst mun stjórn kanna hvort einhverjir væru inni á sýnum fyrsta fundi. Að öðru leyti var rætt um að fimmtudagsfundirnir ættu að vera vettvangur fyrir nýliða. Rætt var um að mánudagsfundirnir eiga að 

vera hnitmiðaðir. Kynningar fyrirtækja eiga að vera styttri og  gefa ákveðin tíma.  Mánudagsfundir eiga að vera frá stjórn og nefndum til hins almenna félagsmanns. Rætt var að fá kynningu á svæðum frá landsbyggðardeildum (kringum skála og á skálum deilda).  Eins var rætt að hafa kaffitímann ríflegan. Ferðasögur eiga ekki erindi inn á mánudagsfundi þær eiga að vera á netinu.  Einnig var rætt um að nefndirnar 

Ljósmyndasamkeppni nr. 2   

                                       Mynd: Halldór F Sveinbjörnsson

Ljósmyndasamkeppni nr. 1                                                                                                Mynd: Benedikt Hálfdánarson



hefðu fastan fundardag upp á Höfða þar sem þær gætu nýtt þau kvöld fyrir fundi, kynningar eða hvað eina sem þeim hentaði.Þessu næst var  farið yfir hópastarfið og kynntu ritarar hvers hóps niðurstöður hópanna. Var margt fróðlegt rætt og kom það á óvart hve hóparnir voru oft samstíga varðandi málefni klúbbsins.  Tæknimálum voru gerð góð skil og kom meðal annars fram hvort Tækninefndin væri orðin hálf ósýnileg fyrir hinn almenna félagsmann, og var m.a. lagt til að Tækninefndin fengi svæði á netinu þar sem almennir félagsmenn geta lagt fram spurningar til Tækninefndar. 

Vefsíða: Ýmsar umræður komu fram vegna vefsíðunnar. Rætt var um lokun vefsíðunnar og kom þar fram að almennur áhugi væri fyrir því að vefsíðan yrði opin. Gæta ætti þó af því að málefni er vörðuðu klúbbinn yrðu sett inn á lokað svæði (innanfélagsmál). Var almnnt álit fundarmanna að vefsíðan væri öflugt samskiptatæki innan klúbbsins en að sjálfsögðu þyrftu félagsmenn að ganga varlaega 

þar um og gæta sín. 
Skálamál: Undir þessum lið voru fundarmenn almennt samála um að klúbburinn ætti að beita sér og helst reyna að fjölga skálum félagsins. Einnig var rætt um stækkun Setursins og hvernig lækka mætti rekstrarkostnað, m.a. með því að bæta við 12 volta rafkerfi og skipta skálanum með kyndingu í huga, þannig að þegar fáir eru í Setrinu þurfi ekki að ræsa rafstöðina og kynda upp allt húsið. 
Var almenn samstaða um að skálar félagsins væru best útbúnnu skálar hálendisins.
Skipulagðar ferðir: Hér var ýmislegt rætt ma. um Litlunefnd, Nýliðanefnd, Ungliðahreyfinguna og Hjálparsveit. Einnig var rætt um hvort klúbburinn ætti ekki að standa fyrir að minsta kosti einni stórri ferð á ári. Var rætt um að halda í heiðri ferðum eins og Sprengisandsferðunum, Aldarmótaferðinni, fjöggurra ferða túrinn og Hofsjökuls ferðinni, gaman væri að halda upp á þessar ferðir á 10 ára fresti, (næsta ferð yrði þá 2010 Aldamótaferðin (Krapi 2000).
Umhverfismál: Mikið var rætt um umhverfismál og voru margar góðar hugmyndir á lofti. Umhverfisnefndin hafði skipulagt sig vel fyrir fundinn og sent inn hugmyndir, var þar vel farið yfir markmið og þá vinnu sem Umhverfisnefnd hefur staðið fyrir og mun standa fyrir hvað varðar Umhverfisnefnd og áróðursmál. Kom Logi Már Ragnarsson með þá hugmynd að klúbburinn gerði myndband um akstur á Íslandi í sátt við umhverfið.   Einnig var komment frá Umhverfisnefnd um að við þyrftum að minna ráðamenn landsins á að vera ekki að apa allt eftir Norðmönnum hvað varðar boð og bönn því einhver var ástæðan fyrir því að við flúðum frá Noregi á sínum tíma. 

Ljósmyndasamkeppni nr. 3    

                                           Mynd: Sverrir D Þórarinsson



Ekki var fleira rætt á þessum fundi. Næsta skref er að fara yfir allar upplýsingar sem komu fram á þessum fundi og vinna úr þeim fyrir Landsfundinn sem haldinn verður í Kerlingarfjöllum (Setrið er orðið of lítið fyrir svo stóran fund) í september.  
Stefnumótarfundinn sóttu um 30 manns og var skipt upp 

í 5 hópa. 

Um kvöldið var slegið upp bjórkvöldi, var margt rætt, 

sagðar voru margar góðar sögur bæði sannar og lognar. 

Enga góða kjaftasögu er hægt að setja hér því undirritaður 

man ekki neina sem honum var sögð. Var fjör fram undir 

morgun. 

Stjórnin vill fá að koma á framfæri þakklæti til allra þeirra 

sem lögðu hönd á plóg til að gera þennan dag eins 

skemmtilegan og hann var. Var fundurinn mjög fróðlegur 

og skemmtilegur og á örugglega eftir að nýtast stjórn við 

að móta sér stefnu til að vinna eftir næstu mánuði. Einnig 

ber sérstaklega að þakka Tryggva R. Jónssonar og Elínar 

Bjargar Ragnarsdóttur sem settu stefnumótarfundinn upp 

fyrir stjórnina. 

fh. stjórnar 

Sveinbjörn Halldórsson

formaður f4x4

Kvöldvaka í landgræðsluferð      Mynd: Dagur Bragason

Í hópferð á sumarhátíð 2007                                                                               Mynd: Sigurður Ásmundsson



Skipulagðar ferðir og uppákomur 
í sumar og haust.

25. - 27. júlí Sumarhátíð á Húsavík
15.-17. ágúst Setursskálinn 20 ára

29.-31. ágúst Stikuferð / Umhverfisnefnd

1. september Félagsfundur móðurfélags
26.-28. sept. Landsfundur F4x4 
6. október Félagsfundur móðurfélags

10.-12. okt. Afmælissýning F4x4 í Fífunni/ 
afmælisnefnd

Frekari upplýsingar um ferðir og uppákomur 
má finna á vefsíðu Ferðaklúbbsins f4x4.is

Nefndir Ferðaklúbbsins 4x4
Kosið var í nefndir á aðalfundi en ekki tókst að manna alla nefndir á fundinum. Eins voru einhverjir sem að hættu í 

nefndum eftir aðalfund þannig að þeir sem eru skáletraðir eru ekki kjörnir í nefndina en hafa gefið kost á sér að vinna 

með nefndinni. Formaður nefndar er feitletraður. Ferlaráðið er ekki kosin nefnd og munu vera í henni einstaklingar 

sem ekki eru félagsmenn f4x4 enda eru ferlamálin samvinnuverkefni fleiri félagasamtaka sem eiga hagsmuna að 

gæta. 

Umhverfisnefnd 

Dagur Bragason (Dagur) 

Logi Már Einarsson (logimar) Ritari 

Magnús Guðmundsson (magnum) 

Vilhjálmur Freyr Jónsson “Freysi” 

Þórður Ingi Bjarnason 

Vefsíða Umhverfisnefndar 

http://um44.klaki.net/ 

Hjálparsveit 

Alfreð Birgisson (spotti) 

Samúel Þór Guðjónsson (Ulfr) 

Steingrímur Birgisson 

Sólmundur H Hj Rögnvaldsson 

Skálanefnd 

Kári Þórisson 

Axel Sigurðsson (Muffin) 

Frosti Gylfason 

Magnús Tómasson 

Ægir Sævarsson (jepp) 

Ritnefnd 

Sigurður Ásmundsson (siggias74) 

Einar Sólonsson (Hlunkur Kafteinn) 

Tryggvi Már Gunnarsson 

Þorsteinn Þorsteinsson (Rangur) 



Litlanefnd 

Sigurlaugur Þorsteinsson (klakinn) 

Guðmundur G Kristinsson 

Kristján Kristjánsson 

Magnús Birgisson 

Ólafur Magnússon (olimag) 

Tækninefnd 

Benedikt Magnússon 

Gísli Þór Þorkelsson 

Heiðar S. Engilbertsson 

Magnús Sigurðsson (GO4IT) 

Rúnar Sigurjónsson (runar) 

Fjarskiptanefnd 

Snorri Ingimarsson 

Hlynur Snæland Lárusson (Hlynur) 

Jóhannes Jónsson 

Jónas Friðgeirsson 

Sigmundur Sæmundsson 

Vefnefnd 

Ásgeir Sigurðsson 

Bergur Pálsson 

Bjarki Clausen (MMC) 

Einar Kjartansson (eik) 

Hafliði S Magnússon 

Ferlaráð 

Jón G Snæland (Ofsi)) 

Axel Sigurðsson (Muffin) 

Ásgeir Örn Rúnarsson 

Dagur Bragason (Dagur) 

Einar Kjartansson (eik) 

Hlynur Snæland Lárusson (Hlynur) 

Jakob Þór Guðbjartsson 

Jóhann Björgvinsson 

Lárus Rafn Halldórsson 

Magnús Guðmundsson (magnum) 

Ólafur Magnússon (olimag) 

Óskar Erlingsson (Óskar) 

Ríkharður Sigmundsson (Rikki) 

Samúel Þór Guðjónsson (Ulfr) 

Skúli Haukur Skúlason 

Sverrir Kr. Bjarnason (Sverrirkr) 

Tryggvi R. Jónsson 

Vilhjálmur Freyr Jónsson “Freysi” 

Þorsteinn I. Víglundsson 

Vefsíða ferlaráðs 

http://vegir.klaki.net/vegir/ 

Stjórnskipaðar nefndir:

Afmælisnefnd 

Sveinbjörn Halldórsson 

Ingvi J. Ingvason sér um aðgöngumiða og peningarmál í 

samráði við gjaldkera klúbbsins 

Agnes sér um starfsmannamál 

Barbara sér um sjoppumál 

Þorgeir er meðstjórnandi 

Bílavalsnefnd 

Benedikt Jón Guðlaugsson 

Kristján K. Kolbeinsson 

Óttar Hjartarson (Ö1415) 

Vilhelm Þór Þórarinsson 

Nefndin sér um að velja bíla fyrir afmælissýninguna 


