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Umhverfisnefnd-Opið hús
Mörkinni 6, þriðjudagskvöldið 27. júlí

Umhverfisnefnd Ferðaklúbbsins 4x4 stendur fyrir opnu húsi næstkomandi
þriðjudagskvöld kl 20.00 í húsnæði klúbbsins að Mörkinni 6.  Eftirfarandi málefni verða
efst á baugi:

FRÆ Á FJÖLL- RUSLIÐ HEIM.
Kynning og afhending verður á ruslapokum Ferðaklúbbsins er ganga undir

slagorðinu FRÆ Á FJÖLL- RUSLIÐ HEIM.  Pokar þessir voru gerðir í samvinnu við
Landgræðslu ríkisins, sem lagði til fræ og áburðarblöndu og OLÍS sem kostaði
framleiðslu pokanna.  Þarna verður kærkomið tækifæri til að ná sér í poka fyrir
verslunarmannahelgina og hitta félagana í leiðinni.  Pokarnir eru einnig afhentir hjá
Toyota aukahlutum, Bílabúð Benna, OLÍS-búðinni, Ferðafélagi Íslands og hjá
Ferðaklúbbnum 4x4 á opnum húsum.

STIKUFERÐIN 1993.
Stikuferðin verður farin helgina 27.-29. ágúst og að þessu sinni verður farið á

svæðið frá Kaldadal og sunnan Langjökuls allt austur á Haukadalsheiði.  Stikuferðin er
samvinnuverkefni Ferðaklúbbsins 4x4 og Sjálfboðaliðasamtakanna um náttúruvernd.
Farið hefur verið síðastliðin þrjú ár við síauknar vinsældir, bæði hjá okkur jeppamönnum
og ekki síst meðal "labbistanna" í Sjálfboðaliðasamtökunum.

Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4 Pósthólf 8948 128 Reykjavík
2. tbl. 4. árg.   Júlí 1993       Ábm. Bjarni Gunnarsson



Síðastliðin ár höfum við fengið styrk til ferðarinnar úr Pokasjóði Landverndar, en
í ár var styrkveitingu til okkar hafnað og höfum við því orðið að leita annað.  Bílabúð
Benna hefur styrkt ferð þessa frá upphafi og var því leitað til Benna með með ósk um
styrk og mun Bílabúð Benna styrkja ferðina í ár í samvinnu við Radíóbúðina og Vífilfell.

ALMENNAR UMRÆÐUR OG LÉTTAR KAFFIVEITINGAR.
Að sjálfsögðu verða almennar umræður og sögur af ferðum og ævintýrum þarna

líka.  Svo er aldrei að vita nema umhverfisnefndin geta hellt upp á könnuna skammlaust.

Að lokum viljum við í nefndinni kalla eftir ferskum félögum til að starfa með
okkur, því að þótt núverandi Umhverfisnefnd hafi verið kosin "Rússneskri kosningu" þá
var það ekki hugmynd nefndarmanna að starfa innan "Kremlarmúra" í hæfilegri fjarlægð
frá múginum.  Við skorum því á alla áhugasama félaga, unga sem gamla, að mæta á opna
húsið á þriðjudagskvöldið og taka þátt í starfi nefndarinnar.

Einnig geta þeir sem áhuga hafa á að starfa með nefndinni haft samband við
Sigurgeir í s: 91-652017 eða Kristínu í s: 91-672989.

Umhverfisnefnd Ferðaklúbbsins 4x4

Gistigjöld í fjallaskálum

Ferðafélög og klúbbar hafa af miklum myndarskap komið upp fjallaskálum á
vinsælum áningarstöðum.  Ferðafélagið og deildir þess hafa haft forustu í þessum efnum,
en svo hefur klúbburinn okkar m.a. bæst þarna við síðari ár.  Því er ekki að leyna, að
rekstur þessara skála er talsverður baggi á viðkomandi félögum.  Tekjustofnar þeirra eru
takmarkaðir og leyfa oft mun minna en menn langar til í þessum efnum.  Það kostar líka
talsvert fé að halda þessum skálum við og einnig er annar rekstur þeirra talsvert
kostnaðarsamur.  Í mörgum þeirra er gas til hitunar og eldunar og eins hefur verið reynt
að hafa í þeim matar og eldunaráhöld.  Það veldur hinsvegar oft leiðindum þegar fólk
kemur sér undan að greiða þau lítilfjörlegu gistigjöld, sem sett eru upp fyrir
næturgreiðann.  Þetta á auðvitað sér í lagi við þá skála, þar sem gæsla er ekki að vetri til.
Undirritaður þekkir nokkuð til reksturs þeirra skála, sem deildin í Skagafirði á og rekur
og er Ingólfsskáli kannski efst í huga hvað þetta varðar.  Hann er talsvert dýr í rekstri og
viðhaldi, en hinsvegar hefur félagsdeildin lagt í það metnað sinn að hafa hann í sem
bestu lagi.  Þetta er hinsvegar orðinn baggi á henni, sem væri í raun óþarfi ef allir stæðu
skil á gistigjöldum.  Því miður á það sama við um fleiri skála.

4x4 félagar!  Leggjum í það metnað okkar að það séum ekki við, sem sýnum
þennan trassaskap, nógir eru það samt!  Greiðum gistigjöldin, bæði í okkar skálum og
Ferðafélagsins og greiðum þannig fyrir því að skálarnir séu til reiðu og í góðu lagi þegar
við þurfum á því að halda.

Þorkell Guðbrandsson. Sauðárkróki.



Sýning

Sýning Ferðaklúbbsins 4x4 verður haldin helgina 24.-26. september í
Laugardalshöll.  Nafn sýningarinnar verður FERÐABÍLAR OG FAGURT LAND-jeppa
og útivistarsýning.  Þetta verður stærsta og veglegasta sýning sem Ferðaklúbburinn hefur
staðið að.  Sýningarsvæðið verður 4400 m2 þar af helmingur á útisvæði.  Sýningargestir
ganga fyrst í gegnum útisvæðið fyrir framan Laugardalshöllina.  Á útisvæðinu er
hugmyndin að vera með ýmsar uppákomur, og eru þeir sem hafa einhverjar góðar
hugmyndir að slíku beðnir að hafa samband við Garðar Skaptason í s: 91-682880 eða fax:
91-682881.

Sýningin verður kynnt bæði innanlands og utan.  Auk þess munu Flugleiðir bjóða
sérstakar ferðir fyrir landsbyggðarmenn á sýninguna.  Einnig verða í boði ferðir frá
Bandaríkjunum og Evrópu.

Gert er ráð fyrir að minnsta kosti 80 bílum þar af u.þ.b. helming á útisvæði.  Þeir
sem hafa áhuga á að sýna bílana sína eða vita um áhugaverða bíla geta haft samband við
Steingrím Friðriksson í hs: 91-77419, vs: 91-689800 eða Ægi Bjarnason í vs: 91-641560
eða hs: 91-677262.  Mikið verður lagt upp úr gæðum bílanna, æskilegt er að menn hafi
með myndir af bílunum til að stilla upp við bílinn.  Auglýsingar verða ekki leyfðar á
bílunum.

Starfsmenn vantar á sýninguna í hin ýmsu störf.  Áhugasamir eru beðnir að hafa
samband við einhvern úr stjórn eða Garðar Skaptason í s: 91-682880, fax: 91-682881.
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Formaður:     Árni Páll Árnason
Gjaldkeri:     Ásgeir Þorvaldsson
Ritari:     Jón G. Bergsson
Meðstjórnandi:   Ólafur H. Guðgeirsson
Meðstjórnandi:   Helgi Valsson

Vatnaferðir

Félagsmönnum býðst afsláttur á bátsferðum um Hvítárvatn með Vatnaferðum.
Farið er á slöngubátum frá Hvítárbrú á Kjalvegi inn að Langjökli.  Ferðirnar taka u.þ.b.
eina og hálfa klst.  Uppl í s: 985-27789 eða 985-29602.

Bolir

Nú eru til peysur og bolir.  Peysurnar sem eru til í gráu, bláu, svörtu og rauðu, eru
seldir á kr. 1500.  Bolirnir eru til í gráu, bláu, svörtu og hvítu, þeir eru seldir á kr. 1000.
Einnig eru til grillmerki sem kosta kr. 2500.  Þetta verður selt á opna húsinu á
þriðjudaginn en einnig er hægt að nálgast þetta hjá Helga í hs: 91-620463, vs: 91-694199.



Slúður

Heyrst hefur að Bjarni ábyrgðamaður ætli að mæta með alla þrjá Land Roverana
sína á sýninguna

Helgi blaðamaður mun aðeins verða með myndasýningu af "bílnum" sínum, þar
sem óprúttnir þorparar hnupluðu öllu nothæfu úr bílasmíðinni.

Emil rafkerfahönnuður leggur nú nótt við dag til að koma Bronkónum í
"gæðalegt" ástand svo hann gangi í augun á bílavalsnefndinni.

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


