
 Setrið

Næstu fundir

Reykjavík:  Fundur verður á Hótel Loftleiðum mánudaginn 1. nóvember
kl. 20.00.  Landmælingar Íslands verða með fyrirlestur um landmælingar,
kortagerð og kort.

Suðurlandsdeild:  Næsti fundur verður þriðjudaginn 2. nóvember í
Tryggvabúð á Selfossi kl. 20.15.  Valdi rakari verður með erindi um Vatnajökul.

Húsavíkurdeild:  Fundir verða sunnudagana 7. og 21. nóvember í húsnæði
björgunarsveitarinnar kl. 20.00.

Eyjafjarðadeild:  Fundað verður þriðjudaginn 2. nóvember í Dynheimum
kl. 20.00.

Skagafjarðardeild:  Fundur verður þriðjudaginn 9. nóvember kl. 20.10 í
kaffistofu mjólkursamlags KS  Sauðárkróki.

Vesturlandsdeild:  Fundur verður fimmtudaginn 4. nóvember á
Akursbraut 9 3. hæð Akranesi kl 20:00.  Kristinn Leifsson frá OLÍS heldur
fyrirlestur um smurolíur.

Húnavatnsdeild

Haldinn verður aðalfundur í Húnavatnsdeild mánudagskvöldið 1.
nóvember kl 21:00 í hjálparsveitarhúsinu á Blönduósi.  Fundarefni venjuleg
aðalfundarstörf.
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Eyjafjarðardeild

Hin árlega 33" ferð var farin helgina 9. og 10. október.  Í þessari ferð eru ekki
gerðar neinar sérstakar kröfur um útbúnað bifreiða.

Ferðin í ár var farin í Dyngjufjalladal og þaðan í Dreka.  Frá Akureyri fóru 11
bílar og í Mývatnssveit bættist einn við.  Farið var suður frá Grænavatni og sem leið
liggur að nýjum skála Ferðafélags Íslands í Dyngjufjalladal.  Þaðan var farið norður og
austur fyrir Öskju að Dreka.  Á leiðinni sneri einn bíll við sem ætlaði bara í dagsferð,
þannig að ellefu bílar komu að Dreka.  Hópurinn sem var um 30 manns gisti í Dreka og
þar sannaðist að þröngt mega sáttir sitja og sofa.  Á sunnudagsmorgun skoðuðu þeir sem
vildu Drekagil og síðan var haldið austur á bóginn.  Farið var yfir Jökulsá á Fjöllum og
Hollensk ættfræði myndlist á klettaveggjum skoðuð.  Áfram var haldið í Hvannalindir og
litið m.a. á bústað Fjalla-Eyvindar.  Síðan var farið um Krepputungur yfir Kreppu og
norður í Möðrudal.  Þaðan var snúið heim á leið.  Á þessari leið voru teknir krókar, farið
í Arnardal og að ferjuhúsi við Jökulsá á Fjöllum þar sem taldir eru miklir reimleikar.

Veður var þokkalegt alla ferðina, en skyggni oft takmarkað.  Ferðin gekk í alla
staði mjög vel.

F.h. Eyjafjarðardeildar
Unnsteinn Jónsson

Meðal-jeppinn

Á sýningu Ferðaklúbbsins tók ritnefnd sig til og gerði hávísindalega könnun á
jeppum félagsmanna.  Bílarnir voru mældir bæði hátt og lágt, og vigtaðir með aðstoð
baðvoga.  Niðurstöður mælinganna sýna að meðal-jeppinn er þessi:

Þyngd:  2286 kg. Fjöðrunarsvið:  237 mm.
Lengd:  4336 mm. Breidd brettakanta:  179 mm.
Breidd:  1924 mm. Fjöldi aukaljósa:  3,8
Hæð:  2381 mm. Strokkfjöldi:  6,3
Hjólabil:  3150 mm. Rúmtak vélar:  4,756 lítrar.
Dekkjahæð:  39,2 þumlungar. Sætafjöldi:  4,1
Dekkjabreidd:  16,7 þumlungar. Hurðafjöldi:  3,69
Felgubreidd:  13,37 þumlingar. Fjöldi loftneta:  7,2
Drifhæð:  4.6731:1 Fjöldi felgubolta:  22,8
Lægsti gír:  89,6:1 Driflæsing: Air-Spin.
Fjöldi gíra:  4,3 Stærð innanrýmis:  7,595 m3

Einnig voru teknar saman upplýsingar um meðal jeppamanninn.  Hann er 181 cm
á hæð, 87 kg., notar skó númer 43,7, er með tveggja og hálfs dags skegg og reykir annan
til þriðja hvern dag.  Hann borðar blöndu af kornflögum og gleðihringjum með hálfléttri
mjólk út á í morgunmat og drekkur ógrynni af kaffi.  Fer í bað þriðja til fjórða hvern dag
og um jólin.



Frá Umhverfisnefnd

STIKUFERÐ
Hin árlega stikuferð Ferðaklúbbsins, í samvinnu við Sjálfboðaliðasamtök um
náttúruvernd, var farin síðustu helgina í ágúst.  Í ár var ferðinni heitið á svæðið
fyrir norðan og austan Skjaldbreið.  Að vanda voru leiðir stikaðar, villislóðum
lokað og sárum í landslaginu lokað .  Gist var í glæsilegum skálum
vélsleðamanna undir Lambahlíðum og eiga þeir þakkir skyldar fyrir gestrisnina.
Þátttaka klúbbfélaga var góð og gátum við tekið alla með í bílana.  Ferðin var í
ár styrkt af Bílabúð Benna, Radíóbúðinni og Vífilfelli, og var styrkurinn
notaður til að greiða eldsneyti á bíla og menn.

SÁNINGAFERÐ 4x4
Fara átti í sáningaferð Ferðaklúbbsins 4x4, í samvinnu við Landgræðsluna,
sunnudaginn 17 okt.
En því miður var þátttaka klúbbfélaga ekki betri en það að við urðum að aflýsa
henni, og senda landgræðslubílinn með fræ og áburð aftur austur í Gunnarsholt.
Sá eini sem mætti (fyrir utan nefndarmenn) fór vonsvikinn til síns heima en
nefndin hélt fund þar sem næsta ferð var ákveðin.

BAGGAFERÐ FERÐAKLÚBBSINS 4x4
Eftir hina misheppnuðu gróðurferð kom umhverfisnefndin saman og ræddi um
ósk sem hafði borist frá Landgræðslu ríkisins um hjálp við að flytja
melgresisbagga og raða uppi á Haukadalsheiði.  Landgræðslan hafði flutt
þangað milli tvö og þrjúþúsund bagga til að mynda með varnagarða sunnan
Sandvatns.  Landgræðslan gat útvegað kerrur en vantaði öfluga bíla og
mannskap til að koma böggunum á sinn stað.  Var ákveðið að hringja í nokkra
aðila og kanna hvort þeir hefðu áhuga á að koma með og einnig var ferðin
auglýst í DV.
Fyrsta vetrardag var síðan farið á sjö bílum austur og böggunum raðað í langan
varnargarð sem vonandi á eftir að hefta sandfok frá Sandvatni og niður eftir
Haukadalsheiðinni.
Eftir góðan vinnudag var safnast saman í kaffihlaðborð á Hótel Geysi í boði
hótelsins.

FRÆ Á FJÖLL - RUSLIÐ HEIM
Umhverfisnefndin vill minna klúbbfélaga á ruslapokana okkar bæði stóra og
smáa sem fást á eftirfarandi stöðum: Ferðafélag Íslands,  Bílabúð Benna,
Toyota aukahlutum og Olísbúðinni.  Og að sjálfsögðu er hægt að fá þá á opnu
húsunum á fimmtudagskvöldum.

Umhverfisnefnd

Opið hús

Opið hús er öll fimmmtudagskvöld að Mörkinni 6.  Fimmtudagskvöldið 25.
nóvember verður tækninefndin á svæðinu til skrafs og ráðagerða.



Rötunarnámskeið

Haldið verður tveggja kvölda námskeið í rötun á vegum Ferðaklúbbsins 4x4.
Kennt verður í Mörkinni 6, fimmtudagskvöldin 4. og 11. nóv. kl 20:00 til 23:00.
Aðalefnið verður kort og áttaviti, en einnig verða staðsetningartæki kynnt.  Leiðbeinandi
verður Jón Gunnar Egilsson frá Landsbjörg.  Skráning fer fram næsta mánudag á
félagsfundi, þátttökugjald er kr. 1000, kennslugögn innifalin.  Gert er ráð fyrir u.þ.b. 25
nemendum og skulu þeir mæta með áttavita.  Ef aðsókn verður mikil verða haldin fleiri
námskeið.

Félagsgjöld

Búið er að prenta ný félagsskírteini.  Félagsgjöld eru sömu og í fyrra kr. 3000.
Gíróseðlar verða sendir út, en einnig verður hægt að greiða félagsgjöldin á fundum.
Hægt er að greiða með Vísa eða Euro en þá þarf að hafa samband við gjaldkera.  

Fljótlega verður farið að vinna í félagatali.  Ef einhverjar breytingar hafa orðið á
högum eða bílaeign félagsmanna eru þeir hvattir til að koma þeim upplýsingum til
stjórnar sem fyrst.

Árbúðir

Steinar Þ. Kristinsson (Steini Vinkill) verður í forsvari fyrir Árbúðanefnd í vetur.
Seinagengið mun starfa með honum í nefndinni.  Gæslumenn vantar í Árbúðir flestar
helgar í vetur, og eru þeir sem áhuga hafa á að taka að sér gæslu beðnir að hafa samband
á fimmtudagskvöldum í s: 91-684444.

Smáauglýsingar

Til sölu ódýrt hásingar undan Willys '74 Dana 30 og 44, 34" Buckshot dekk á 5
gata 10" breiðum felgum, 70 lítra plasttankur og gormar undan Econoline 150 og 350.

Uppl. í s: 91-74843 Valdi og 91-675557 Sigþór.

Til sölu nýlegur Carter 625 CFM blöndungur. Uppl. í hs: 91-870533 Þórarinn.

Til sölu nýtt No-spin í 9" Ford 31 rillu.
Uppl. í vs: 91-694199 og hs: 91-620463 Helgi.

Negli í jeppadekk. Uppl. í vs: 91-696062 og hs: 91-30571 Ómar.

Til sölu lok aftaná Toyotu Hilux Dbcab úr áli. Ásmundur hs: 92-68539.

Sími Ferðaklúbbsins 4x4 að Mörkinni 6  91-684444


