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Næstu fundir

Reykjavík:  Næsti fundur verður mánudaginn 2. nóvember á Hótel
Loftleiðum kl. 20.00.  EES mál o.fl.

Suðurlandsdeild:  Næsti fundur verður þriðjudaginn 3. nóvember í
Tryggvabúð húsi björgunarsveitarinnar á Selfossi kl. 20.15.  Gunnar
Sigurgeirsson ljósmyndari heldur námskeið í ljósmyndun.

Húsavíkurdeild:  Fundað verður sunnudagana 1. og 15. nóvember
kl. 20.00 í húsnæði björgunarsveitarinnar.  Rætt verður um vetrarstarfið
og framhald skálabyggingar.

Eyjafjarðadeild:  Fundað er þriðjudaginn 3. nóvember í
Reynissalnum Furuvöllum.  44" ferðin 6.-8. nóv. verður skipulögð.

Skagafjarðardeild:  Fundir verða þriðjudagana 3. og 17. nóvember
kl. 20.00 í Sveinsbúð, húsi björgunarsveitarinnar.

Opið hús

Félagar, munið eftir opna húsinu öll fimmtudagskvöld kl. 20.00.
Mörkinni 6.



Af störfum EES-nefndar.

Að undanförnu hefur verið starfandi svokölluð EES-nefnd innan
klúbbsins.  Hlutverk hennar er að ganga úr skugga um hvort og þá hvernig
áhrif samningurinn um evrópskt efnahagssvæði hefði á reglugerðir um
jeppabreytingar annarsvegar og innflutning á bílum, varahlutum og
aukahlutum hinsvegar.

Ýmsar sögur hafa verið í gangi og var því full ástæða til þess að
kanna þessi mál nánar.  Nefndin hefur stillt upp tveimur megin
spurningum í þessu sambandi:

1) Má Ísland áfram leyfa breytingar á gerðarviðurkenndum
ökutækjum, þ.m.t. torfærubifreiðum, á grundvelli þjóðarreglna þrátt fyrir
EES?

2) Má Ísland áfram viðurkenna aðrar gerðarviðurkenningar en þá
evrópsku fyrir Ísland þrátt fyrir EES?

Við höfum fylgst með bréfaskriftum milli dómsmálaráðuneytis og
utanríkisráðuneytis um þessi mál og rætt við ýmsa menn auk þess sem við
höfum lesið samninginn með okkar mál í huga.  Auk þess hefur
blaðafulltrúi utanríkisráðuneytisins svarað spurningum um þessi mál í
útvarpi.

Niðurstöður af athugunum okkar og okkar túlkun á samningnum
benda til þess að EES muni engin áhrif hafa á framangreind atriði og
áhyggjur okkar gætu því reynst ástæðulausar.  Hinsvegar virðist talsverð
tilhneyging vera til oftúlkunar á samningnum hjá ýmsum aðilum og
jafnvel ráðamönnum og þar með til þess að nota hann sem afsökun fyrir
ýmsum aðgerðum.  Því höfum við ákveðið að fylgja málinu frekar eftir.
Þessa dagana er í smíðum bréf til utanríkisráðuneytisins þar sem við
förum fram á skriflega staðfestingu á okkar túlkun á samningnum.

Reglur

Á árinu tóku gildi nýjar reglur um hámarksstærð dekkja undir jeppa.
Samkvæmt þeim mega dekk stærst vera 44% af mældu hjólhafi.  Dekk
skulu vera DOT eða E merkt.

Bifreiðaskoðun er farin að ganga eftir því að aurhlífar séu að framan
á jeppum og uppfylli reglur um skermun hjóla.

Tækninefnd mælist til þess, að þegar Toyota Hilux með heilli
framhásingu er hækkaður um 7 cm. eða meira á fjöðrun, skuli setja
togstöngina ofan á stýrisarminn og stýristjakk (21 til 35 mm. stimpill) í
bílinn vegna aukins álags á stýrisarm.



Tilboð

Hátækni h.f. hefur ákveðið að bjóða félagsmönnum í
Ferðaklúbbnum 4x4 Mobira Talkman farsímann á sérstöku tilboðs-verði
kr. 59.000,- stgr.  Innifalið í verðinu er síminn ásamt festingum og loftneti
á bílinn.  Um takmarkað magn er að ræða og er því um að gera að
bregðast skjótt við og panta hjá Hátækni hf. í símum 31500 og 36700.

Ferðir

Sunnudaginn 11. okt. var farið í landgræðsluferð suður undir
Þórisjökul.  Melfræi var sáð í sandfláka og það herfað niður.  Alls mættu
um 30 manns á 10 bílum með tvö herfi.  Nú er bara að bíða og sjá hvort
þarna verði sumarbústaðaland framtíðarinnar eða eyðimörk áfram.

Eyjafjarðardeildin fór í 33" ferðina helgina 9.-11. okt.  Farið var í
Ingólfsskála og gekk ferðin vel.  Brugðu menn sér á Hofsjökul og rösuðu
út, en margir voru að fara á jökul í fyrsta skipti.

Skálanefnd fer vinnuferð í Setrið 30. okt.-1. nóv.  Sett verður upp
Sóló eldavél og kynding.  Næsta ferð á eftir verður um miðjan nóvember.

Slúður

Sögur herma að hjálparsveit klúbbsins hafi smíðað sérhannaða
keppnisfjöðrun undir bíla sína til að komast fyrr til hjálpar bágstöddum.
Einnig hafa þeir fengið til liðs við sig eiganda trukks eins mikils til að
annast birgðaflutninga en þjálfun hans mun ganga seint.

Í sælu síðastliðins sumar héldu tveir vaskir jeppamenn, þeir Guðni
og Gulli, af stað hjólandi norður Kjöl í leit að fljótvirkari ferðamáta en
þeir höfðu áður kynnst.  Eftir þriggja daga ferð komu þeir til Hveravalla
og héldu þaðan að Blöndu en þegar þangað kom leist þeim ekki á að hjóla
ána og þáðu því bílfar í bæinn aftur.  Nú munu þeir vera sáttir við sinn
fyrri ferðamáta á sínum fjallajeppum.



Auglýsingar

Til sölu 4" upphækkunarsett að framan í Toyotu IFS ásamt
fjöðrunar- og drifbúnaði árg. '91.  Einnig til sölu hálfslitnir 38" mödderar
á 12" Alcoa felgum 6 gata.  Jóhann  hs. 679157 vs. 42570.

Til sölu hásingar undan gömlum Toyota Land Cruiser, TH350
skipting með Hilux millikassa og Willys '67 til upp- eða niðurrifs.

Jón Sigurðsson  s. 624658,  Emil Borg  s. 73701.

Til sölu ónotaður Bedliner í Toyotu Xtra Cap.  Kalli  s. 657757.

Til sölu Bedliner í Toyota Regular/Xtra Cap einnig upprunaleg
hlutföll í Suzuki Samurai.  Þorsteinn  s. 50756 e.kl. 18.00

Til sölu Dana 30 framhásing undan Willys einnig varahlutir í sömu
hásingu.  Jón Óskar  s. 683389,  Emil Borg  s. 73701.

Til sölu rafkerfi í Bronco '66, lítillega brunnið.  Emil Borg.

Stjórn

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

Meðstjórnendur:  Ásgeir Þorvaldsson  hs:44410
 Jón G 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.


