
 Setrið

Næstu fundir

Reykjavík:  Fundur verður á Hótel Loftleiðum mánudaginn 4. október kl.
20.00.  Rætt um sýninguna og fyrirhugaða sáningarferð.

Suðurlandsdeild:  Næsti fundur verður þriðjudaginn 5. október í
Tryggvabúð á Selfossi kl. 20.15.

Húsavíkurdeild:  Fundað verður sunnudaginn 3. október í húsnæði
björgunarsveitarinnar kl. 20.00.

Eyjafjarðadeild:  Fundað verður þriðjudaginn 5. október í Dynheimum kl.
20.00.  Fjallað verður um októberferðina sem verður farin 8. okt. um
Dyngjufjalladal, Grétar G. Ingvarsson heldur erindi um Dyngjufallasvæðið og
afmælismyndin verður sýnd.

Skagafjarðardeild:  Fundur verður þriðjudaginn 12. október kl. 20.10 í
kaffistofu mjólkursamlags KS  Sauðárkróki.

Stjórn
Sú breyting hefur orðið á stjórn Ferðaklúbbsins að Eðvald Geirson hefur komið

inn í stað Jóns Bergssonar.  Jón hefur sagt sig úr stjórn, en hann hefur ekki tíma til að
sinna stjórnarstörfum vegna anna.
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Ferðabílar og fagurt land

Um síðustu helgi stóð Ferðaklúbburinn fyrir stærstu jeppasýningu sinni til þessa.  Um 10
þúsund manns borguðu sig inn á sýninguna, en reiknað er með að um 18 þúsund manns hafi séð
sýninguna að börnum og boðsgestum meðtöldum.  Sýningin tókst vel, en eins og venjulega rétt hafðist
að setja sýninguna upp fyrir opnun, og var ónefndur maður jafnvel að púsla saman bílnum sínum fram
eftir laugardegi.

Tilboðskvöld

Mánudagskvöldið 11. október gefst félagsmönnum kostur á að mæta í Skátabúðina Snorrabraut
og versla þar með 15% afslætti.  Mæting er kl 20:00 og verður byrjað á kynningu á því hvernig velja
skal búnað fyrir hinar ýmsu aðstæður, fatnað skóbúnað o.fl.  Eftir kynninguna geta félagsmenn síðan
verslað.

Sáningarferð

Sunnudaginn 17. október verður farin sáningarferð svipuð þeirri sem farin var síðasta haust í
samvinnu við Landgræðsluna.  Ekki er enn ljóst hvert farið verður en það verður kynnt nánar á næsta
félagsfundi.  Hægt er að skrá sig í ferðina á fundinum og á opnum húsum.  Á opna húsinu
fimmtudagskvöldið fyrir helgina sem farið verður mun umhverfisnefndin mæta og skipuleggja ferðina.

Slúður

Bílavalsnefnd er víst enn að jafna sig eftir gleðskapinn sem Bjarni "Land Rover" ábyrgðarmaður
hélt þeim til heiðurs helgina fyrir sýningu.

Heyrst hefur að Freyr Mountainer keyri um á þremur hjólum eftir sýninguna og að bróðir hans
sem lá undir afturhjólinu sé ekki enn farinn að tala við hann.

Frá Suðurlandsdeild

Í haust girtum við tvö hólf s-v við Sultarfit og plöntuðum lúpínu í þau.  Þessar girðingar ætlum
við að merkja með stikum eða flöggum á eitt hornið svo bílar flækist ekki í girðinguna í vetur.

Laugardaginn 18. sept. var farið í vinnuferð í Sultarfit þar sem undirbúningsvinna við
vatnssalerni hófst.  Í ferðinni var með Case traktorsgrafa 4x4 frá Gröfuþjónustu G.B.S. Selfossi.  Með
henni var vegurinn innúr lagaður, grafin niður rotþró og 2000 l. vatstankur.  Rennur voru settar á
hesthúsið til að safna vatni.  Niðurfall var sett í forstofuna og lögn í stóran svelg fyrir utan hús.
Hellingur af grasfræi var sáð s-v við húsið og ca. 40 heibaggar settir í rofabörð.  Á laugardagskvöldið
var grillað í boði Ferðaklúbbsins 4x4 Suðurlandsdeildar, Arnbergs Olís-bensínstöðvar og Hafna-
Þríhirnings sem hefur gefið okkur afslátt á mat í allar okkar ferðir.

Smáauglýsingar

Vantar eitt hálfslitið 38" DC Fun Country dekk á 15" felgu eða þrjú ný.
Þorsteinn   hs: 91-683826

Til sölu góður stáltoppur á '66-´76 Bronco með stærri gluggum, o.fl. boddýhlutir á Bronco
Árni Bergsson   hs: 91-642051


