
 Setrið

Fjölskylduhelgi

Fjölskylduhelgin og afmælishátíð Setursins verður haldin í Setrinu um næstu helgi
20.-22. ágúst. Í ár eru fimm ár síðan Setrið var reist og er ætlunin að halda upp á afmælið
í leiðinni.  Grill verður á staðnum fyrir þá sem vilja grilla.  Á laugardeginum mun Benni
í Bílabúð Benna afhenda talstöðvarnar sem hann gaf Ferðaklúbbnum og þær verða settar
upp.  Um er að ræða SSB og CB stövar í viðarpúlti.

Stikuferð 1993

Stikuferð Ferðaklúbbsins 4x4 og Sjálfboðaliðasamtakanna um náttúruvernd verður
farin helgina 28. til 29. ágúst.  Farið verður frá Mörkinni 6 kl. 9:00 á
laugardagsmorgninum og haldið upp á svæðið í kringum Skjaldbreið.  Þar verður unnið
að lagfæringum fram eftir degi og síðan verður sameiginlegur kvöldverður og kvöldvaka.
Gist verður í góðum skálum á svæðinu og eftir góðan nætursvefn verður borin fram
staðgóður morgunverður, þar sem fólk getur nestað sig fyrir daginn.  Aftur á móti verður
hver og einn að hafa með sér nesti fyrir laugardaginn fram að kvöldverði.  Á
sunnudeginum verður lokið við framkvæmdir og síðan farið af stað í bæinn.

Opið hús verður að Mörkinni 6 þriðjudagskvöldið 24. ágúst kl. 20:00,  þar sem
menn geta skráð sig í ferðina og fengið allar nánari upplýsingar.  Einnig geta menn hringt
í síma klúbbsins 68 4x4 (684444) á þriðjudagskvöldið eða tilkynnt þátttöku í síma
652017 (Sigurgeir), 672989 (Kristín) eða 36489 (Valur).

Gott er að þátttakendur hafi laust pláss í bílum sínum þar sem Ferðaklúbburinn
sér um flutning meðlima Sjálfboðaliðasamtakanna, en það er þó alls ekki skilyrði fyrir
þátttöku.

Styrktaraðilar verða að þessu sinni Bílabúð Benna, Radíóbúðin og Vífilfell.

Umhverfisnefnd Ferðaklúbbsins 4x4

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



Ljósmyndasamkeppni

Ákveðið hefur verið að halda ljósmyndasamkeppni, í samvinnu við Ferðafélag
Íslands, Íslenska alpaklúbbinn og Jöklarannsóknarfélagið.  Heiti keppninnar er Ferðalög
í náttúru Íslands.  Hugmyndin er að nota 15 bestu myndirnar til að lífga upp á salinn að
Mörkinni 6.  Til að taka þátt þarf viðkomandi að vera félagi í Ferðaklúbbnum eða
einhverju hinna félaganna.  Hver keppandi má mest senda inn þrjár myndir,
pappírslitmyndir eða litskyggnur.  Með myndunum eiga að fylgja upplýsingar um hvar
myndin er tekin og helst hvenær, einnig þurfa að vera upplýsingar um sendanda nafn,
heimilisfang, sími og í hvaða félagi hann er.  Merkja skal framhlið litskyggnu með
stjörnu vinstra megin neðst.  Eins og nafn keppninnar ber með sér er myndefnið ferðalög
fólks í náttúru Íslands, og mega þær vera frá hvaða árstíma sem er.  Skilafrestur er til 1.
nóvember, og skulu myndirnar sendar Ferðafélagi Íslands, Mörkinni 6, 108 Reykjavík.
Veitt verða verðlaun, og eru þau: 1. Vango ferðaúlpa frá Seglagerðinni Ægi að verðmæti
kr. 15000-.  2. verðlaun Igloo svefnpoki frá Skátabúðinni að vermæti kr. 10990-.  3.
verðlaun Vango flíspeysa frá Seglagerðinni Ægi að verðmæti kr. 6700-.  Fyrir 4.-15. sæti
eru úttektir í Útilíf og Skátabúðinni kr 2000- hver.

Bílavalsnefnd

Bílavalsnefnd er nú komin á fullan skrið í vali bíla á sýninguna 24.-26. sept.
Félagsmenn sem áhuga hafa á að sýna bílana sína og þeir sem hafa ábendingar um bíla
eru hvattir til að hafa samband við bílavalsnefnd.  Í bílavalsnefnd eru: Kristín
Sigurðardóttir s: 672989, Steingrímur Friðriksson s: 77419, Ómar Wieth s: 30075 og
Ægir Bjarnason s: 677262.

Smáauglýsingar

Vantar hús á Willis CJ-5, Mayers eða annað.     Anton s: 91-24326.

Til sölu 31" DC dekk á 5 gata álfelgum gott verð.  Þórir vs: 671412, hs: 72789.

Til sölu ýmsir varahlutir í Bronco '66-'77, einnig 38,5" mödderar á 5 gata felgum.
Emil Borg  s: 73701.

Til sölu hásingar undan Land Cruiser '84, afturfjaðrir og olíutankur úr sama bíl.
Árni Páll  vs: 673444

Til sölu 4,56 hlutfall og köggull í Toyotu Hilux.
Kjartan Pálsson  vs: 676450  fs: 985-24656.


