
 Setrið

Næstu fundir

Reykjavík:  Fundur verður á Hótel Loftleiðum mánudaginn 6. desember
kl. 20.00.  Skeljungur verður með uppákomu og vörukynningu, einnig verður
örstutt fatnaðarkynning.

Suðurlandsdeild:  Næsti fundur verður þriðjudaginn 7. desember í
Tryggvabúð á Selfossi kl. 20.15.  Eysteinn Jónsson verður með tilsögn í notkun á
myndbandsupptökuvélum og skildum búnaði.

Húsavíkurdeild:  Fundir verða sunnudagana 5. og 19. desember í húsnæði
björgunarsveitarinnar kl. 20.00.

Eyjafjarðadeild:  Fundað verður þriðjudaginn 7. desember í Dynheimum
kl. 20.00.  Kynnt verður ný reglugerð um gerð og búnað ökutækja, stutt
myndbandssýning og jólastemmning.

Skagafjarðardeild:  Fundur verður þriðjudaginn 14. desember kl. 20.10 í
kaffistofu mjólkursamlags KS  Sauðárkróki.

Húnavatnsdeild:  Fundur verður sunnudaginn 12. desember í Víðihlíð.
Vesturlandsdeild:  Fundur verður fimmtudaginn 2. desember á

Akursbraut 9 3. hæð Akranesi kl 20:00.
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Náttúrverndarráð

Nýverið setti Náttúruverndarráð nýjar reglur um akstur utanvega, þar sem eldri
reglur þóttu ekki nógu afgerandi.

Auglýsing um reglur Náttúruverndarráðs um akstur í óbyggðum

1. gr.
Allur óþarfa akstur utan vega og merktra slóða þar sem nátturuspjöll geta hlotist

af er bannaður.
Með náttúruspjöllum er einkum átt við spjöll á gróðri, jarðvegi og jarðmyndunum,

myndun nýrra slóða, hvort sem er á grónu landi, þar með töldu mosavöxnu landi, eða
ógrónu.

2. gr.
Nauðsynlegum akstri í óbyggðum skal jafnan hagað svo að enginn náttúruspjöll

eða lýti á landi hljótist af.

3. gr.
Náttúruverndarráð getur sett sérstakar reglur um akstur á tilteknum svæðum þar

sem sérstök hætta er talin á náttúruspjöllum.  Reglurnar skulu sendar umhverfisráðuneyti
sem birtir þær í Stjórnartíðindum.

4. gr.
Nátúruverndarráð og vegamálastjóri gefa út kort með upplýsingum um hvar

óheimilt er að aka og á hvaða tímabili.

5. gr.
Brot gegn reglum þessum varða sektum eða varðhaldi.

6. gr.
Reglur þessar sem samdar eru og samþykktar af Náttúruverndarráði eru settar

samkvæmt 13. gr. laga nr. 47/1971 og öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytið, 27. október 1993.

Húsavíkurdeild

30. október fór Húsavíkurdeild í stikuferð.  Farið var upp Reykjaheiði og
endurbættar gamlar stikur og setta hærri í landi Húsavíkur, en á þessu svæði hefur verið
gróðursett töluvert og ætti þetta að minnka hættuna á gróðurskemmdum.  Síðan var
stikað frá Veggi að Þeistareykjaskála u.þ.b. 12 km leið, að hluta í gegnum hraun.



Eyjafjarðardeild

44" ferð Eyjafjarðardeildar 5.-7. nóvember.

Ferð þessi hefur hingað til verið ætluð betur búnum bílum, en vegna veðurfarsins í
haust voru minni kröfur gerðar en áður.

Á föstudagskvöldi fóru 7 bílar frá Akureyri og upp í Laugafell, þar sem gist var í
upphituðum skála Ferðafélags Íslands.  Á laugardegi sneri einn bíll til byggða, en þrír
bættust í hópinn.  Fyrst var haldið suður í Nýjadal og þaðan inn á Gæsavatnaleið og
áleiðis á gömlu Gæsavatnaleið.  Fórum við upp á Gjóstur og létum staðar numið þar sem
við sáum suðvestur Vonarskarð.  Vegna bleytunnar í skarðinu og hversu áliðið var, var
ákveðið að snúa við.  Farið var rakleiðis aftur í Laugafell.  Veður var vont allan daginn,
rok og oftast rigning eða slydda.  Gistum við aftur í Laugafelli í góðu yfirlæti og nýttum
okkur m.a. laugina sem þar er.  Á sunnudag fórum við frá Laugafelli í mun bjartara veðri,
en þó nokkru frosti, í Ingólfsskála og þaðan stutta ferð upp á Hofsjökul.  Þaðan fórum við
í vestur og norður að húsi við Skiptabakka sem Skagafjarðardeild 4x4 er að gera upp.
Frá Skiptabakka héldum við áfram niður í Skagafjörð og eftir kaffi í Varmahlíð héldum
við heim á leið.

Unnsteinn Jónsson

Afsláttur

Hjólbarðaverkstæðið Svalbarði við Gagnheiði 3 á Selfossi veitir félagsmönnum
afslátt, 10% af dekkjum og 20% af vinnu svo sem neglingu, umfelgun og balanseringu.
Þeir selja dekk frá öllum helstu jeppadekkjaframleiðendum.

Tilboð

Íslist sérverslun með útivistar og skíðafatnað frá Columbia ætlar að bjóða félögum
Ferðaklúbbsins sértilboð fimmtudaginn 9.des kl. 17:00-20:00.  Þeir eru til húsa að
Austurströnd 12 og er opið þar þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga kl. 17:00-20:00,
eða eftir samkomulagi, Árni Birgisson s: 91-611355/611703

Mánudagskvöldið 13. desember verður Seglagerðin Ægir með kynningar og
tilboðskvöld fyrir félagsmenn í húsnæði sínu við Eyjaslóð 5.  Húsið opnar upp úr átta.
Vörur verslunarinnar verða kynntar, hægt verður að versla vörur á sértilboði og einnig
verður boðið upp á óáfengt jólaglögg.



Myndband

Myndbandið sem Ferðaklúbburinn 4x4 lét gera um starf klúbbsins er til sölu á
aðeins kr. 1800-.  Myndbandið er 70 mínútur að lengd, bráðskemmtilegt og fræðandi.
Hægt er að nálgast myndbandið hjá Bílabúð Benna, Toyota aukahlutum og stjórn
klúbbsins.

Skálar

Framvegis verður aðalskáli Setursins læstur.  Ástæða þessa er slæm umgengni og
tók steininn úr seinni part síðasta vetrar þegar stolið var olíu og allir pottar eyðilagðir.
Einnig hefur innheimta gistigjalda verið léleg.  Í ólæsta hluta Setursins er bæði svefn og
eldunaraðstaða.  Hægt er að nálgast lykla hjá stjórnum deildanna, á opnu húsi á
fimmtudagskvöldum að Mörkinni 6 eða hjá skálanefnd: Karl hs: 91-657757, Erling hs:
91-811757, Viðar hs: 91-11027 vs: 91-641746, Árni hs: 91-642051, Ómar hs: 91-30075
og Sveinbjörn hs: 91-670536 vs: 91-687730,

Gæslumenn vantar í Árbúðir flestar helgar fram á vor.  Þeir sem hafa áhuga hafi
samband við Steinar Þ. Kristinsson í hs: 91-72371 eða símboða 984-50606.

Reglugerðir

Í október voru gefnar út og tóku gildi nýjar reglur um gerð og búnað ökutækja.
Þar koma fram breytingar sem geta haft áhrif á breytta bíla.  Þessar reglur verður m.a.
hægt að fá hjá stjórn klúbbsins á kostnaðarverði, nánari uppl. Helgi Valsson vs: 91-
694199, hs: 91-620463.

Munið eftir opna húsinu öll fimmtudagsskvöld að Mörkinni 6 kl 20:00

Smáauglýsingar

Skagafjarðardeild vantar sjónvarp og myndbandstæki ódýrt.
Helgi Ragnarsson hs: 95-35834, vs: 95-35200.

Til sölu AMC 360 vél, TF A727 skipting, NP 208 quadratrac millikassi og AMC
20 hásing úr Wagoneer. Ingólfur s: 91-43472

Til sölu TF A727 skipting með millistykkjum fyrir Dana 20 og NP 205 millikassa.
Grétar vs: 91-679525, hs: 91-36818, fax: 91-679543.

Til sölu 35" Bf Goodrich dekk á 6 gata felgum ókeyrð.
Viðar Elliðason vs: 91-641746, hs: 91-11027.


