
 Setrið

Næstu fundir

Reykjavík:  Fundur verður á Hótel Loftleiðum mánudaginn 7. febrúar kl.
20.00.  Á fundinn koma Skipulag Ríkisins og Vegagerð Ríkisins

Suðurlandsdeild:  Næsti fundur verður þriðjudaginn 8. febrúar í
Tryggvabúð á Selfossi kl. 20.15.  Sigurjón Pétursson og Sævar Reynisson verða
með erindi um LORAN-C og GPS kerfin, upprifjun í notkun tækjanna og korta.

Húsavíkurdeild:  Fundir verða sunnudagana 6. og 20. febrúar í húsnæði
björgunarsveitarinnar kl. 20.00.  Myndasýning.

Eyjafjarðadeild:  Fundað verður þriðjudaginn 1. febrúar í Dynheimum kl.
20.00.

Skagafjarðardeild:  Fundur verður þriðjudaginn 8. febrúar kl. 20.10 í
kaffistofu mjólkursamlags KS  Sauðárkróki.

Húnavatnsdeild:  Fundur verður mánudaginn 14. febrúar í
Hjálparsveitarhúsinu á Blönduósi kl. 21.00.

Vesturlandsdeild:  Fundur verður fimmtudaginn 3. febrúar á Akursbraut
9 3. hæð Akranesi kl 20:00.

Sími Ferðaklúbbsins 4x4 að Mörkinni 6  91-684444

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

Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4 Pósthólf 8948 128 Reykjavík
8. tbl. 4. árg. Febrúar 1993       Ábm. Bjarni Gunnarsson



Félagsgjöld

Nú eiga allir að vera búnir að fá senda gíróseðla.  Einnig er hægt að greiða með
greiðslukorti á fundum eða eftir nánara samkomulagi við gjaldkera.  Þeir sem ekki hafa
fengið gíróseðil geta haft samband við stjórn og fengið lausn sinna mála.

Húsavíkurdeild

Hið árlega þorrablót Húsavíkurdeildar verður haldið laugardaginn 12. febrúar á
Þeistareykjum.  Skráning og upplýsingar hjá Guðlaugi Árnasyni í s: 41848 og Kristjáni
Gíslasyni í s: 41044 fyrir fundinn 6. febrúar.

Vesturlandsdeild-námskeið

Vesturlandsdeild heldur námskeið í notkun áttavita og korta.  Það verður haldið í
húsnæði deildarinnar að Akursbraut 9, miðvikudaginn 9. og fimmtudaginn 10. febrúar kl
20.00.  Leiðbeinandi verður Óskar Guðjónsson.  Þátttaka tilkynnist á fundinum 3.
febrúar.

Reykjavík-námskeið

Námskeið í rötun verður haldið í Mörkinni 6 um miðjan febrúar.  Skráning á
fundinum 7. febrúar eða hjá stjórn.

Upp hefur komið sú hugmynd, að halda námskeið fyrir byrjendur í jeppamennsku.
Ef einhverjir hafa áhuga á að taka að sér að slikt námskeið (gegn greiðslu) eru þeir
beðnir að hafa samband við stjórn klúbbsins.

Afsláttur

Efnalaugin Hraði Ægisíðu 115 veitir félagsmönnum 10% afslátt.  Vert er að minna
á að efnalaugin færði klúbbnum nýlega tvo svefnpoka að gjöf til notkunar í Setrinu.

Félagsmenn fá nú 20% afslátt í Skeljungsbúðinni.

Skálar-gistigjöld

Nú þegar aðalferðatími vetrarins er að hefjast, er vert að benda á umgengni um
skála.  Nokkuð hefur borið á slælegri umgengni um hús á hálendinu og lélegar
innheimtur gistigjalda.  Ferðamenn verða að gera sér ljóst að rekstur skála kostar peninga
(gas, olía og viðhald) og er hlutverk gistigjalda að greiða þann kostnað.  Léleg innheimta
og slæm umgengni leiðir að endingu til þess að allir skálar verða læstir.  Án skála á
hálendinu yrði lítið um ferðalög á veturna.



Setrið

Við viljum enn einu sinni minna á það að aðalskáli Setursins er læstur.  Hægt er
að fá lykla hjá skálanefnd og stjórnum deildanna.  Skálanefnd: Karl Sigurjónsson 91-
657757, Sveinbjörn Halldórsson 91-670536, Erling Júliníusson 91-811757, Viðar
Elliðason 91-11027 og Árni Bergsson 91-642051.  Suðurlandsdeild hjá Birgi
Guðmundssyni Sunnuvegi 16 Selfossi s: 21781, vs: 22000 og Jeppasmiðjunni
Ljónsstöðum s: 22858.  Þeir sem fá lykla bera ábyrgð á umgengni og innheimtu
skálagjalda.

Árbúðir

Enn vantar gæslumenn í Árbúðir og eru áhugasamir beðnir um að hafa samband
við Steinar Þ. Kristinsson í s: 91-72371, símb: 984-50606, eða á fimmtudagskvöldum í s:
91-684444.  Fyrir þá sem ekki vita eru Árbúðir á Kili norðan við soldið norðan við
Hvítárbrú.

Myndbönd

Ferðaklúbburinn hefur áhuga á að eignast myndbandsspólur með efni sem tengist
starfsemi klúbbsins og jeppaferðum.  Ef einhverjir eiga slíkt efni sem þeir vilja leyfa
öðrum að njóta með sér, vill klúbburinn fá að afrita það á sinn kostnað.

Stjórn Ferðaklúbbsins 4x4

Formaður:     Árni Páll Árnason
Gjaldkeri:     Ásgeir Þorvaldsson
Ritari:     Helgi Valsson
Meðstjórnandi:   Ólafur H. Guðgeirsson
Meðstjórnandi:   Eðvald Geirsson

Ritnefnd

Helgi Valsson  hs:91-620463 vs:91-694199 fax:91-623619
Bjarni Gunnarsson  hs:91-71479  vs:985-28630



Smáauglýsingar

Til sölu ónotað NoSpin í 9" Ford hásingu fyrir 31 rillu öxla og hásingar (öxlar og
drif) undan Bronco '73. Helgi Valsson vs: 91-694199, hs: 91-620463

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

Vantar tildrátt í Borg Warner 1350 millikassa. Svavar Gestsson s: 96-41787

Vantar kveikjumagnara í Scout. Sveinn Grímsson  s: 98-23407

Til sölu fram og afturöxlar í stuttan Land Rover, drifhlutföll úr sama bíl 4,7:1
(passa í Range Rover) ásamt ýmsu öðru í Land Rover.

Bjarni "ábyrgðarmaður" Gunnarsson s:91-71479.

Vantar 4 stk. 33 tommu dekk á 6 gata felgum. Sigurgeir s: 91-652017.


