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Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4, Pósthólf 8948 128 Reykjavík.
4. tbl. 3.árg. September 1992  Ábm. Bjarni Gunnarsson.

Næstu fundir:

Reykjavík:  Næsti fundur verður mánudaginn 7. september
n.k. að Hótel Loftleiðum kl. 20.00.

Suðurlandsdeild:  Næsti fundur verður þriðjudaginn 8.
september í Tryggvaskála á Selfossi kl. 20.15

Húsavíkurdeild:  Fundað verður sunnudaginn 6. september
í húsnæði björgunarsveitarinnar.

Eyjafjarðadeild:  Fundað var þriðjudaginn 1. september í
Reynissalnum.

Skagafjarðardeild:  Stefnt er að fundi annan þriðjudag í
september, nánar auglýst í kaupfélaginu.

Stikuferð:



Hin árlega Stikuferð Ferðaklúbbsins 4x4 og
Sjálfboðaliðasamtakanna um náttúruvernd var farin 24.-26. júlí.
Að þessu sinni var farið inn á Lakasvæðið.  Lagfærðir voru
göngustígar og vegslóðar stikaðir, óþarfa slóðum lokað og rakað
yfir gömul hjólför.  Mjög góð þátttaka var í ferðinni, 35 manns á
23 bílum frá ferðaklúbbnum og 35 manns frá Sjálfboðaliða-
samtökunum.  Gist var í tjöldum og skála inn við Blágil, og farið
þaðan í vinnuferðir inn á svæðið.  Þarna opnaðist nýtt
ferðasvæði fyrir marga klúbbfélaga.  Var bæði fróðlegt og
skemmtilegt að hafa heimamenn með í hópnum sem þekktu
hvern stein á svæðinu.

Fjölskylduferðin:

Fjölskylduhátíðin var haldin í Setrinu helgina 21.-22.
ágúst.  Fólk var að "tínast" uppeftir í orðsins fyllstu merkingu
allt föstudagskvöldið, því að nokkrir villtust af leið og fóru
"lengri leiðina".  Á laugardeginum var farið í leiki, göngu og
skoðunarferðir.  Börnin fóru í pokahlaup, boltaleiki og kepptu
ásamt fullorðnum í reiptogi.  Að leikjum loknum voru grillaðir
hamborgarar eins og menn gátu í sig látið.  Um kvöldið var glatt
á hjalla.  Lagt var af stað í bæinn upp úr hádegi á sunnudag og
gekk heimferðin vel, en einstaka maður þurfti að vísu aðstoð við
að komast heim.



Húsavíkurdeild:

Húsavíkurdeild fór í fjölskylduferð helgina 22.-23. ágúst.
Farið var í firði vestan Flateyjar.  Þátttakendur voru um 20 og
tókst ferðin vel.

Helgina 28.-30. ág. var farið á fimm bílum í kverkfjöll að
ganga frá skálanum fyrir veturinn.  Þeir komu inneftir í u.þ.b. 30
cm. djúpum snjó Allan laugardaginn snjóaði og þegar lagt var af
stað heim var snjórinn orðinn allt að 70 cm djúpur jafnfallinn.
Snjórinn var blautur og leiðinlegur, en þrátt fyrir það gekk
ferðin vel.

Eyjafjarðardeild:

Eyjafjarðardeild fór í tvær ferðir í sumar.  Fyrri ferðin var
farin í Bleiksmýrardal.  Þrátt fyrir kalt veður var þátttaka
þokkaleg og áttu menn góðar stundir í fallegu umhverfi.

Í árlegri stikuferð, var leiðin um Laufrönd stikuð.
Flotgallar komu að góðum notum vegna láréttrar rigningar og
roks.  Voru menn svo blautir og drullugir eftir, að þeir voru ekki
bílum hæfir.

Skagafjarðardeild:

Félagar fóru í sumar í "gróðrarferð" fram af Goðafjalli, í
Skiptabakka sem eru u.þ.b. miðja vegu milli Varmahlíðar og
Ingólfsskála norðan Hofsjökuls. Þar var sáð í mela o.fl.



Fræ á fjöll-ruslið heim:

Nú fer að verða full seint að dreifa fræum úr pokunum
okkar, og rétt að geyma fræpokana til næsta sumars.  Aftur á
móti er full ástæða til að taka ruslapokana með á fjöll í vetur.
Hægt er að fá ruslapokana í Mörkinni 6 (hjá klúbbnum og F.Í.),
hjá landsbyggðadeildunum og Toyota aukahlutum.  Látum ekki
okkar eftir liggja í ruslamálum á hálendini.

Næsta vor munu Ferðaklúbburinn 4x4 og Olís láta útbúa
litla ruslapoka til að hafa í bílnum.

Skálanefnd:

Skálanefnd hefur ekki setið auðum höndum í sumar.  Í
fyrstu vinnuferðinni var skálastæðið hreinsað og gólf skálans
lakkað.  Síðan þá er búið að mála þak, gám og alla glugga.
Einnig er langt komið að klæða svefnloftið og neðri hæð
viðbyggingarinnar.

Næsta vinnuferð verður helgina 12. - 13. september.  Við
hvetjum alla til að mæta því oft var þörf en nú er nauðsyn.
Nýjum félögum er bent á að vinnuferðir eru kjörinn vettvangur
til að kynnast félögum.  Vinnuferðir hafa aldrei þótt leiðinlegar!



Vatn:

Búið er að bora eftir vatni við Setrið.  Boruð var 5" sver
25m. djúp hola, hún er fóðruð niður í 13 m. og er áætlað að hún
gefi 1 sekúndulítra af köldu vatni.

Félagatal:

Nýtt félagatal verður gefið út í september.  Félagar eru
beðnir að athuga hvort villur séu í síðasta félagatali.  Ef svo er
eða breytingar orðið á högum manna, þá þurfa þeir að láta
ritnefnd vita fyrir 12. september.

Félagsgjöld:
Gíróseðlar fyrir næsta starfsár verða sendir út 7. september.

Félagar eru beðnir að bregðast fljótt við.

Slúður:

Heyrst hefur að Árni Páll sé að leita að díselvél og fjöðrum
úr Land Rover, eftir að hafa prófað slíkan búnað í stikuferðinni.

Sögur herma að Geiri Bö sé hættur jeppaferðum, en ætli
þess í stað að hlaupa á fjöll.



Stjórn:

Formaður:  Árni Páll Árnason  hs:814041
 Gjaldkeri:  Herdís Eyjólfsdóttir  hs:677262
       Ritari:  Ásgeir Böðvarsson  hs:671814

       Meðstjórnendur:  Ásgeir Þorvaldsson  hs:44410
    Jón Bergsson  hs:98-22196

Ritnefnd:
Helgi Valsson  hs:91-620463 vs:91-694199 fax:91-623619
Bjarni Gunnarsson  hs:91-71479  vs:985-28630.
Emil Borg  hs:91-73701  fax:91-611788.

Þú skuldar!

Samkvæmt bókhaldi félagsins skuldar þú félagsgjald
síðasta starfsárs.  Við biðjum þig að greiða það sem fyrst.  Ef
gíróseðillinn er týndur er hægt að greiða inn á ávísanareikning í
Íslandsbanka nr:  0532-635530  kt. 701089-1549.  Þetta eru  kr.
2900.  Hafi greiðsla ekki borist fyrir 12. september þá fellur nafn
þitt út af félagaskrá.  Ef skuldin er greidd þá biðjumst við
velvirðingar á þessu.


