
 Setrið

Næstu fundir

Reykjavík:  Fundur verður á Hótel Loftleiðum mánudaginn 5. apríl kl.
20.00.

Suðurlandsdeild:  Næsti fundur verður þriðjudaginn 6. apríl í Tryggvabúð
á Selfossi kl. 20.15.  Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir frá
páskaveðrinu og hvers vegna veðurspár standast ekki.

Húsavíkurdeild:  Fundað verður sunnudagana 4. og 18. apríl í húsnæði
björgunarsveitarinnar kl. 20.00.  Á fyrri fundinum verður rætt um fyrirhugaða
Páskaferð.

Eyjafjarðadeild:  Fundað verður þriðjudaginn 6. apríl í Reynissalnum
Furuvöllum kl. 20.00.  Á fundinum verður farið í skyndihjálp með aðstoð
Hjálparsveitar Skáta.

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

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

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

Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4 Pósthólf 8948 128 Reykjavík
13. tbl. 3. árg.   Apríl 1993       Ábm. Bjarni Gunnarsson



Fjölskyldudagur Ferðaklúbbsins 4x4 og Bílabúðar Benna
Sunnudaginn 21. mars sl.

Helgina 19. til 21. var mikið um að vera hjá félaginu.  Föstudagskvöldið var hið
skemmtilegasta með tilheyrandi timburmönnum daginn eftir.  Ekki þýddi að liggja í
rúminu því ærin verkefni biðu félagsmanna.  Margir hittust hjá Benna kl. 13.00 og var
fyrirhugað að fara og skoða Mosfellsheiðina betur.  Ljóst var að snjóhúsið yrði flutt og
voru menn þegar byrjaðir að byggja á svæði rétt hjá afleggjaranum upp í Skálafell.
Erfiðlega gekk að finna hentuga leið fyrir vel búna ferðajeppa því mikil lausamjöll var
yfir öllu.  Um kvöldmatarleytið vorum við þó orðnir nokkuð sáttir við leiðina.

Sunnudagurinn 21. rann loks upp með sól og blíðu.  Félagsmenn mættu kátir og
hressir hjá Benna kl. 9.00 þar sem farið var yfir skipulagningu dagsins.

Til að gera langa sögu stutta þá fóru tæplega 700 bílar auk 70 hópstjóra í gegn hjá
Benna.  Þetta var tvöfalt það magn sem við gerðum ráð fyrir og áttum við í mesta basli
við að koma öllum fyrir í hópum.  Allt of fáir hópstjórar voru (um 40) og kassar með
góðgæti entust ekki nema í helming bílanna (400 kassar).

Þegar verst lét náði röð bíla sem biðu niður allan Vagnhöfðann, austur
Bíldshöfðann og síðan norður Höfðabakkann alla leið að Olís stöðinni í Grafarvogi.

Þegar við höfðum komið öllum af stað frá Vagnhöfðanum tók annað vandamál
við, því mikið öngþveiti myndaðist á Mosfellsheiðinni.  Þar var allt stopp í um einn og
hálfan tíma vegna þess að þyrla sem flutti blaðamenn lenti á miðjum veginum og gat sig
hvergi hreyft vegna éljagangs.  Óbreyttir bílar áttu fullt í fangi með að keyra á veginum
og áttu þar af leiðandi erfitt með að keyra utan vegarins framhjá þyrlunni.  Um síðir stytti
upp og halarófan komst af stað á ný.  Almennt byrjuðu bílar að hópast inn að
Nesjavöllum um kl. 14.00.  Þar tóku ný vandræði við því bílastæðið afkastaði ekki öllum
þessum fjölda.  Auk þess er vegurinn frá Ljósafossvirkjun til Nesjavalla mjög mjór og
mikið var um útafkeyrslur sem stoppuðu alla umferð.

Þrátt fyrir öll þessi vandræði tókst þetta slysalaust og flestir fóru mjög ánægðir
heim eftir daginn.  Ég held að þar sé ekki síst að þakka þeim félögum sem stóðu í
eldhúsinu á Nesjavöllum og sáu um köku og kaffiveitingar, að bros sást á andlitum
manna þegar heim var haldið.

Ljóst er að þátttakan á fjölskyldudeginum var langt umfram það sem gert hafði
verið ráð fyrir.  Ef ekki hefði komið til brennandi áhugi og dugnaður félagsmanna við að
láta dæmið ganga upp hefði illa farið.

Við í afmælisnefndinni viljum þakka öllum þeim fjölmörgu félagsmönnum og
fjölskyldum þeirra sem veittu aðstoð sína til að gera þennan dag að veruleika.  Það er
ljóst að félagið býr yfir öflugum félagsmönnum og góðum félagsanda sem bersýnilega
kom í ljós hjá Hjálparsveit félagsins sem vann mikið og gott starf á þessum degi.

Fyrir hönd afmælisnefndar,  Friðrik Halldórsson.



Aðalfundur

Vegna aðalfundar sem verður 3. maí, viljum við benda félagsmönnum á að skila
verður inn tillögum að lagabreytingum í síðasta lagi 17. apríl.  Tillögurnar verða að
berast skriflega.  Þær skal senda í pósti til Ferðaklúbbsins 4x4, pósthólf 8948, 128
Reykjavík.

Skagafjarðardeild

Gengið hefur verið frá skálamálum Skagfirðinga.  Skálinn sem þeir hafa fengið til
umsjár er í Skiptabakka fram af Goðafjalli miðja vegu milli Varmahlíðar og Ingólfsskála.
Staðsetningin er u.þ.b. 650800N-190400W.  Í sumar verður byrjað á standsetningu
skálans.

Suðurlandsdeild

Suðurlandsdeild hefur gert samning við söluskálann Arnberg um rekstur á
Sultarfitjaskála.  Arnberg mun sjá um að útvega olíu á kyndingu og ljósavél, og gas á
eldavél.  Arnberg er við vesturenda Ölfusárbrúar.  Þeir benda mönnum á að snúa
viðskiptum sínum þangað.

Afmælisfagnaður

Þann 19. mars sl. hélt ferðaklúbburinn upp á 10 ára afmæli sitt.  Gestir söfnuðust
saman í Mörkinni þar sem boðið var upp á kjarnorku fordrykk.  Þaðan var haldið með
langferðabifreiðum að Básum í Ölfusi.  Þar var etið af köldu hlaðborði og veigar
staðarins teigaðar af mætti.  Að máltíð lokinni voru flutt skemmtiatriði undir stjórn Tóta,
dregið í happdrætti og stiginn dans fram eftir nóttu við dynjandi tónlist.  Þetta þótti hin
besta skemmtun og eru þeir sem muna almennt mjög ánægðir.

Styrktaraðilar gleðinnar voru: BG dekkjaviðgerðir, Bílabúð Benna, Bílanaust,
Fjallabílar Stál og Stansar, Laugavegsapótek, Renniverkstæði Árna, Renniverkstæði Þ.
Kristmundsonar og Smyrill.

Þjófnaðir

Mikið er um að dekkjum sé stolið, en nú gerast þjófarnir bíræfnari og eru farnir að
stela vélum og hásingum.  Fyrir stuttu síðan var stolið nýuppgerðri Ford 351W vél og
Dana 60 afturhásingu, en nokkru áður 4 stk 38" radíal mödderum á 14" breiðum felgum 5
gata og 2 stk. 14" breiðum 8 gata felgum af sama stað.  Þeir sem geta gefið upplýsingar
hafi samband við Helga Valsson í vs: 91-694199,  hs: 91-62046 eða RLR.



Afsláttur

Nýr aðili hefur bæst í hóp þeirra sem veita félagsmönnum afslátt.  Það er
Ellingsen hf. sem veitir 10 % afslátt af öllum vörum.  Þeir bjóða meðal annars upp á:
dráttartóg, spilvíra og blakkir, lása, króka, verkfæri, neyðarbúnað og fatnað.

Auglýsingar

Til sölu 8 cm. breiðir brettakantar á gamla Bronco, 2 stk. langir öxlar í Ford C-6
sjálfskiptingu, 4 stk. BF Goodrich dekk, 5 stk. Jackman felgur 5 gata 7" breiðar og 4,11
hlutfall í 9" Ford. Uppl. hjá Guðmundi Reynissyni.  s: 91-674986.

Vil kaupa 1 stk. lítið slitið Mickey Thompson dekk 39x15-15.  Til sölu no-spin
hús fyrir dana 44 lítið slitin kastalahjól fylgja, en kross er ónýtur.  Einnig  til sölu 4 tonna
Warn spil. Sverrir Kr. Bjarnason  hs: 91-653133,  vs: 91-693900

Til sölu hásingar, vél, skipting C-4 og boddýhlutir úr Bronco '73, einnig nýtt no-
spin í 9" Ford 31 rillu. Helgi Valsson  vs: 91-694199,  hs: 91-620463.

Til sölu torkflækjur 6 cyl., rafknúinn afturbekkur og brettakantar á óbreyttan
Econoline allt ónotað.  Óska eftir 14"x15", 5 gata felgum. Gyða  s:96-26550

Vantar pústgrein á AMC 258 '80 eða yngri, einnig LORAN með plotter t.d.
Appelco 6500/6600/6800. Helgi Ragnarsson  s:-95-35834.

Til sölu Air Research USA túrbína á Nissan 6 cyl. díselvél í Scout ásamt startara
og olíukæli á sömu vél, einnig nýupptekin Volvo B 20 með kúplingu, gírkassa og
vatnskassa og gírspil á Toyota Land Cruiser. Árni  s: 91-32117

Stjórn

Formaður:  Árni Páll Árnason  hs:91-814041
 Gjaldkeri:  Herdís Eyjólfsdóttir  hs:91-677262
       Ritari:  Friðrik Halldórsson  hs:91-671845

   Meðstjórnendur:  Ásgeir Þorvaldsson  hs:91-44410
       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.


