
 Setrið

Afmælisfagnaður

Þær breytingar hafa verið gerðar að afmælisfagnaðurinn hefur verið
færður fram á föstudagskvöldið 19. mars.  Ástæðan er sú að jeppadagurinn var
færður á sunnudaginn 21. mars, vegna ástæðna sem eru tilgreindar hér síðar, en
óheppilegt er að hafa fagnaðinn kvöldið áður.  Mæting er í Mörkinni 6 kl 19.30,
þar verður boðið upp á fordrykk og síðan lagt af stað kl 20.30 í rútum.  Farið
verður austur fyrir fjall á stað sem heitir Básar og er í
Ölfusi.  Þar verður kalt hlaðborð, mjög góð
skemmtiatriði, happadrætti og dansað fram eftir
nóttu við diskótek.  Vínveitingar eru á staðnum.
Verð er kr. 2000-, rútuferðir eru inni í því verði.
Það gerist varla ódýrara.  Miðapantanir eru hjá Herdísi í síma 677262.  Þurfa
þær að hafa borist fyrir þriðjudaginn 16. mars.  Síðustu forvöð að ná í miðana
verður á opna húsinu fimmtudagsvöldið 18. mars.
Fjölmennum á þennan einstaka atburð.
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Jeppadeginum Ferðaklúbbsins 4x4 og Bílabúðar Benna verður seinkað um
einn dag fram á sunnudaginn 21. mars.  Ástæðan er úrslitaleikur í handbolta
sem fram fer á laugadeginum, og bjartsýnir menn telja að Íslendingar taki þátt í.
Dagskrá dagsins verður kynnt sérstaklega í blaði sem sent verður til allra
jeppaeigenda á höfuðborgarsvæðinu.

Námskeiðið sem átti að vera þriðjudaginn 16. og miðvikudaginn 17. mars
verður miðvikudaginn 17. og fimmtudaginn 18. kl 20.00 til 23.00, á Hótel
Loftleiðum.  Skráning fer fram hjá Bílabúð Benna í síma 91-685825.

Ennþá vantar mannskap til vinna á jeppadeginum.  Helst vantar hópstjóra
á bílum, sem fara fyrir 6-7 bíla hópum á leiðinni.  Skráning fer fram í Mörkinni
6 og í síma 684444 á miðvikudags og fimmtudagskvöld 17. og 18. mars.

Hjálpasveitina vantar nokkra aðstoðarmenn (spotta og skóflustráka) til að
starfa með sér á jeppadaginn.  Uppl. og skráning hjá Helga í vs: 694199 og hs:
620463.

Símanúmer Ferðaklúbbsins 4x4 í Mörkinni 6,  91-684444.

Opið hús er öll fimmtudagskvöld kl. 20.00 í Mörkinni 6.

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.


