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Næstu fundir

Reykjavík:  Kynningarfundur fyrir nýja meðlimi verður kl.
19.00 mánudaginn 5. október n.k. að Hótel Loftleiðum.  En almennur
fundur hefst kl. 20.00 á erindi um ofkælingu einnig verður kynning á
nýju slökkviefni.  Mætið stundvíslega.

Suðurlandsdeild:  Næsti fundur verður þriðjudaginn 6. október í
Tryggvabúð húsi björgunarsveitarinnar á Selfossi kl. 20.15.  Stefnt er
að myndasýningu með Gunnlaugi Rögnvaldssyni.

Húsavíkurdeild:  Fundað verður sunnudagana 4. og 18. október
kl. 20.00 í húsnæði björgunarsveitarinnar.

Eyjafjarðadeild:  Fundað er þriðjudaginn 6. október í
Reynissalnum Furuvöllum.  Á dagskrá er námskeið í ljósmyndun.

Skagafjarðardeild:  Fundir verða þriðjudagana 13. og 27.
október kl. 20.00 í Sveinsbúð, húsi björgunarsveitarinnar.



Árbúðaskáli

Þann 1. okt. n.k. tekur klúbburinn við glæsilegu 85 ferm. húsi
um 10 km. norður af Hvítárbrú á Kjalvegi.  Undirritaður hefur verið
samningur um afnotarétt á húsinu til næstu 5 ára.  Afnotatímabilið er
frá 1. október til 1. júní ár hvert.  Í húsinu eru rúm fyrir 30 manns.

Hugmyndin er að hafa gæslu í húsinu allar helgar í vetur.  Þegar
er farið að skrá fólk til gæslustarfa.  Enn eru nokkrar helgar lausar
fram að áramótum.  Hlutverk gæslumanns er að innheimta gisti- og
aðstöðugjöld ásamt því að gæta þess að umgengni sé góð.  Sérstakt
herbergi er fyrir gæslumann með þremur rúmum í.  Þeir sem vilja
taka að sér gæslu einhverjar helgar fram að áramótum eru beðnir um
að hafa samband við Árbúðanefnd.  Árbúðanefndin var skipuð á
síðasta fundi, í henni eru Steingrímur "óbreyttur" Friðriksson 91-
77419, Kristín Sigurðardóttir 91-672989 og Jón G. Bergsson 98-
22196.

Húsið er fullbókað nokkrar helgar í vetur þ.e. 9.-11. okt., 16.-
18. okt., 23.-25. okt. og 6.-8. nóv.

Upp á hól við ána svarta
allt í kring hvar fjöllin skarta
húsið rísi traust og tryggt.
Árbúðir það á að heita
ótal gestum skjól að veita
þó á sandi það sé byggt.

Fögur sýn og fjölbreytt er
fjöll og jökulrætur.
Gleðin mætti gjarna hér
gista margar nætur.

Jón í Koti.



Ferðir

Umhverfisnefnd Ferðaklúbbsins, ásamt Landgræðslunni,
stendur fyrir landgræðsluferð á svæðið sunnan Þórisjökuls
sunnudaginn 11. okt.  Landgræðslan útvegar melgresisfræ, áburð,
verkstjórn og áhöld.  Ferðaklúbburinn útvegar manndreifara, bíla,
jeppakerrur og áhöld.  Lagt verður af stað kl 12.30 frá Mörkinni 6.
Ferðin verður nánar kynnt á næsta fundi.  Þátttaka tilkynnist á
fundinum.

Helgina 9.-11. október fer Eyjafjarðardeild í hina sívinsælu 33"
ferð.  Á næsta fundi verður ákveðið hvert farið verður.  Vonandi
verður hún ekki eins erfið og síðast, en þá tók á annan sólahring að
komast frá Laugafelli til byggða.  Mætum öll.

Suðurlandsdeild fer í vinnuferð 10.-11. október í Sultarfit.

Félagatal

Félagatali seinkar aðeins þ.a. allra síðasti möguleiki til að skila
inn breytingum verður á næsta félagsfundi.

Pokar

Nú er hægt að fá fræ- og ruslapokana hjá Bílabúð Benna en
Benni hefur verið ötull stuðningsmaður grænna málefna.  Til dæmis
styrkti hann ásamt plastpokasjóði síðustu stikuferð af mikilli rausn.

Smáauglýsingar

Vantar hús af Dana 20 millikassa úr Scout.
Uppl. gefur Eyþór S:666661

Til sölu öxlar úr Dana 60 semi-floating afturhásingu undan
Econoline.

Bjarni s:71479 eða vs 985-28630.



Afsláttur

Nokkur fyrirtæki hafa bæst í hóp þeirra sem veita
félagsmönnum afslátt gegn framvísun félagsskírteinis.

Ísboltar 15% af öllum vörum.
BYKO   7% stgrafsl. af öllu gegn kt 6409922399
Eldverk 10% af öllu
Olís búðin 10% af öllum smávörum
Seglagerðin Ægir 15% af öllu
Stál og Stansar 10% stgrafsl. af vörum
Vélin sf. 10% af vinnu
Kaupf. Skagf. bílabúð10% af perum, ljósum, kveikju og 
hemlahlutum

Rall

BÍKR-menn óska eftir starfsmönnum í alþjóðarallið.  Þeir verða
á næsta fundi ef menn hafa áhuga.

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.


