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Næstu fundir

Reykjavík:  Næsti fundur verður mánudaginn 1. febrúar á Hótel
Loftleiðum kl. 20.00.  Fyrirlestur um ferðamennsku á Vatnajökli.

Suðurlandsdeild:  Næsti fundur verður þriðjudaginn 2. febrúar í
Tryggvabúð á Selfossi kl. 20.15.  Á fundinn kemur kennari úr
Stýrimannaskólanum og fræðir menn um GPS kerfið.

Húsavíkurdeild:  Fundað verður þriðjudaginn 9. og sunnudaginn
21. febrúar kl. 20.00 í húsnæði björgunarsveitarinnar.

Eyjafjarðadeild:  Fundað verður þriðjudaginn 2. febrúar í
Reynissalnum Furuvöllum.  Kristinn Leifsson frá Olís Uppfræðir um allt
sem varðar olíur og smurefni.  Einnig verður skráning í fyrirhugað
þorrablót

Skagafjarðardeild:  Fundir verða þriðjudagana 9. og 23. febrúar kl.
20.00 í Sveinsbúð, húsi björgunarsveitarinnar.

Símanúmer Ferðaklúbbsins 4x4 í Mörkinni 6,  91-684444



Stjórn

Þær breytingar hafa orðið á stjórn Ferðaklúbbsins, að Ásgeir
Böðvarsson hefur hætt stjórnarstörfum vegna anna, en í hans stað kemur
Friðrik Halldórsson.

1983 - 1993
Frá afmælisnefnd.

Í mars næstkomandi verða 10 ár frá stofnun Ferðaklúbbsins 4x4.  Í
því tilefni var stofnuð sérstök nefnd til þess að vinna tillögur að
hátíðardagskrá.  Í nefndina gáfu eftirfarandi félagar kost á sér:
Árni Páll Árnason, Friðrik Halldórsson, Ólafur Ólafsson og Steingrímur
Friðriksson.  Nefndin hefur leitað til annara aðila vegna aðstoðar við
einstök verkefni.
Nefndin hefur haldið nokkra fundi og meðal helstu verkefna sem stefnt er
að framkvæma á þessu afmælisári eru:

•Fjölskyldudagur Ferðaklúbbsins og Bílabúðar Benna sem fyrirhugað er
að halda í mars.  Hugmyndin er að bjóða öllum jeppaáhugamönnum upp
á fjöll hér í nágrenni Reykjavíkur á laugardegi (nánari útfærsla verður
kynnt á næsta fundi).  Um kvöldið verður síðan afmælisfagnaður þar sem
haldið verður veglega upp á stórafmælið.  Okkur vantar aðila til að hjálpa
okkur við undirbúning afmælisfagnaðarins.

•Hugmynd er uppi um að félagið útbúi kvikmynd þar sem fram kemur
saga félagsins, þróun jeppabreytinga og notagildi þess sem þróað hefur
verið.  Þeir Þorvarður Hjalti Magnússon, Þór Ægisson og Sverrir
Bjarnason eru að vinna að frumathugun á þessari framkæmd og er
niðurstöðu að vænta fljótlega.  Ljóst er að verkefni þetta er viðameira en
við gerðum okkur í hugarlund í upphafi og kostnaður gæti orðið meiri.
Af þessum sökum þurfum við að finna aðila til að aðstoða okkur við
kostnaðarþátt verkefnisins.

•Verið er að skoða sýningarmál, en í haust eru tvö ár frá síðustu sýningu.
Okkur vantar framkvæmdastjóra fyrir þessa sýningu og viljum við hér
með auglýsa eftir honum.  Ef einhver veit um aðila sem gæti tekið það
verkefni að sér er hann vinsamlegast beðinn að snúa sér til
afmælisnefndar.



Næstkomandi fimmtudag 4. febrúar verður afmælisnefndin í
Mörkinni frá kl 20.00 til 22.00.  Nefndin hefur mikinn áhuga  á að hitta þá
sem áhuga hafa á að taka einhver verkefni að sér eða hafa einhverjar
hugmyndir fram að færa (eða vilja bara spjalla) komi í Mörkina þennan
fimmtudag.  Heitt kaffi verður á boðstólum og hver veit nema hinar frægu
heimabökuðu kökur frá fundum afmælisnefndarinnar verði á boðstólum.

Við hvetjun alla þá sem áhuga hafa á að leggja hönd á plóg til að
gera afmælisárið eftirminnilegt, að mæta á þennan fund.

FÓSÁ

Kvennaferð

Eftir kaffi á fundinum 1. febrúar ætlar kvenfólkið að hittast á Lóninu
á Hótel Loftleiðum og ræða um fyrirhugaða kvennaferð.

Húsavíkurdeild

Hin árlega þorrablótsferð Húsavíkurdeildar verður farin
laugardaginn 6. febrúar.  Farið verður í Þeistareykjaskála.  Hægt er að skrá
sig og fá upplýsingar hjá Guðlaugi í vs: 96-41888 og hs: 96-41848.
Vegna ferðarinnar verður fundurinn sem vera átti sunnudaginn 7. færður
til þriðjudagsinns 9. febrúar.

Eyjafjarðardeild

Eftir allar hinar stórkostlega ýktu sögur af þorrablótum Húsvíkinga
undanfarin ár, sjáum við í Eyjafjarðardeild okkur ekki annað fært en blóta
þorra.  Ætlunin er að gera það með stæl og komast þannig í fullorðinna
manna tölu.  Mæting er við Olís Glerárstöð kl: 10.00 að morgni
laugardags 6. feb.  Haldið verður sem leið liggur vestur á bóginn.
Ákvörðunarstaður "er gangnamannakofi" á Eyvindarstaðaheiði, u.þ.b. 40
km frá Blöndubrú.  Skráning fer fram á næsta fundi, en þeir sem geta ekki
fastsett sig fyrir þann tíma geta tilkynnt þátttöku hjá stjórnarmönnum en
þó eigi síðar en fimmtudagskvöldið 4. feb., en þá verður endanlegur fjöldi
að liggja fyrir.  Félagar mætum öll, skemmtum okkur og gerum blótið
að árlegum viðburði í félagsstarfinu.  Takmarkið er að ná saman að
minnsta kosti tvöfalt fleirum en Húsvíkingar



Árbúðir

Nú vantar fólk til gæslustarfa í Árbúðum.  Þær helgar sem enn eru
lausar eru 27.-28. feb., 6.-7., 13.-14. og 27.-28. mars, allar helgarnar í
apríl, þar á meðal Páskahelgin 8.-12., og fyrsta helgin í maí sem er síðasta
helgin okkar.

Bókagerð

Maður að nafni Gísli stendur að útgáfu þriggja binda verks um
jeppa og óbyggðaferðir.  Stefnt er að útgáfu í ár og á næsta ári.  fjallað
verður um sögu jeppa, listina að ferðast á jeppum, ferðalög fyrr og nú og
margt fleira.  Gísla vantar aðstoð og vonast til að félagsmenn sjái sér fært
að aðstoða hann við ritsmíðina.  Áhugasamir eru beðnir að hafa samband
við Gísla Má Gíslason, í vs: 91-610055 eða hs: 91-19662.

Slúður

Lalli jeppamaður mun vera langt kominn að skipta um hjólalegur í
Unimognum

Svo fullkomin er fjöðrunin í nýju Toyotunni hanns Freys
"Mountainers" að hana má stilla eftir veðri, færð, árstíðum og
þarmainnihaldi farþega.

Auglýsingar

Til sölu 8 cm. breiðir brettakantar á gamla Bronco, 2 stk. langir
öxlar í c-6 sjálfskiptingu og 4 stk. 35" Bf Goodrich dekk.

Uppl. gefur Guðmundur Reynisson  s:91-674986

Til sölu v-8 vél AMC 401, lítið ekin.
Uppl. gefur Kristín  s:91-672989.

Til sölu Hilux rifrildi.  Yfirbygging árg. ´80, undirvagn árg. ´82,
5 gíra kassi, nýuppteknar hásingar o.fl. Ath skipti á vélsleða.

Uppl. gefur Guðjón Magnússon,  hs. 95-36579,  vs. 95-36501.


