
 Setrið

Næstu fundir

Reykjavík:  Fundur verður á Hótel Loftleiðum mánudaginn 7. mars kl.
20.00.  Bílanaust verður með kynningu, félagsmál.

Suðurlandsdeild:  Næsti fundur verður þriðjudaginn 8. mars í
Tryggvaskála á Selfossi kl. 20.15.  Erindi um millikæla o.fl. flutt af Eiríki í
Handverk.

Húsavíkurdeild:  Fundir verða sunnudagana 6. og 20. mars í húsnæði
björgunarsveitarinnar kl. 20.00.  Myndasýning frá þorrablóti.

Eyjafjarðardeild:  Fundað verður þriðjudaginn 1.  mars í Dynheimum kl.
20.00.  Erindi um millikæla o.fl. flutt af Eiríki í Handverk, skálamál.

Skagafjarðardeild:  Fundur verður þriðjudaginn 3. mars kl. 20.00 í
kaffistofu mjólkursamlags KS  Sauðárkróki.  Erindi um millikæla o.fl. flutt af
Eiríki í Handverk.

Húnavatnsdeild:  Fundur verður föstudaginn 4. mars í Víðihlíð kl. 21.00.
Erindi um millikæla o.fl. flutt af Eiríki í Handverk, skálamál.

Vesturlandsdeild:  Fundur verður fimmtudaginn 3. mars á Akursbraut 9 3.
hæð Akranesi kl 20:00.
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Munið eftir opna húsinu öll fimmtudagskvöld að Mörkinni 6 kl 20:00.

Aðalfundur-lagabreytingar

Þar sem aðalfundir eru hjá flestum deildum í maí er rétt að minna félagsmenn á að
tillögur að lagabreytingum verða að berast stjórn í síðasta lagi 15. apríl.  Einnig er gott
að fá aðrar tillögur sem bera á upp á aðalfundi svo hægt sé að kynna þær í fundarboði.

Jökulheimar

Síðastliðið haust lauk umfangsmiklum endurbótum á gamla skálanum í
Jökulheimum.  Í kjölfar þeirra breytinga hefur skálanum verið læst og eru því báðir
skálarnir í Jökulheimum og nýja húsið á Grímsfjalli lokuð.

Hægt er að fá lánaða lykla af húsunum og eru þeir í vörslu:
Ásvalds Guðmundssonar Rakarastofunni Dalbraut 1 s: 91-686312

og
Stefáns Bjarnasonar Hæðargarði 54 s: 91-37392

vs: 91-28544
Einnig eru lyklar staðsettir utan Reykjavíkur, og gefa þeir upplýsingar um hvar þá

er að fá.

Skálanefnd Jöklarannsóknarfélagsins

Landmannahellir

Flugbjörgunarsveitin á Hellu er farin að leigja út stóra húsið við Landmannahelli.
Þar er svefnaðstaða fyrir 22, olíufýring og allar græjur til eldamennsku.  Gistigjald er kr
800- á mann.  Upplýsingar og lykil af húsinu er hægt að nálgast hjá Einari í síma 98-
76511 og Erling s: 98-75103.

Hjálparsveit 4x4

Meðlimir hjálparsveitar klúbbsins hafa sagt sig úr sveitinni.  Ástæðan er mikill
viðhaldskostnaður sem má beint eða óbeint rekja til björgunarferða sveitarinnar.  Þessi
kostnaður hefur ekki verið innheimtur af þeim sem hjálpað er.  Stefnan er að rukka
aðeins beinan útlagðan kostnað (eldsneyti og mat), vegna þess að sumt er þess eðlis (t.d.
brotnir öxlar og hjöruliðir) að erfitt er að segja hvort ferðinni sé um að kenna eða ekki.
Ekki hefur verið talið fært að greiða þennan kostnað úr sjóðum klúbbsins og hann því
lent á hjálparsveitarmönnum sjálfum.  Ekki er hægt að leggja hjálparsveitina niður þar
sem hún er í lögum klúbbsins.  Hún er óstarfhæf fram að næsta aðalfundi, þar sem
starfsemin verður endurskoðuð í ljósi reynslunnar.



Eyjafjarðardeild

Hið árlega þorrablót Eyjafjarðardeildar var haldið aðra helgi í febrúar í
Ströngukvíslarskála.

Farið var frá Akureyri á laugardagsmorgni í Varmahlíð.  Þaðan var haldið áfram
vestur og svo upp Blöndudal að austanverðu og sem leið liggur að skála við Galtará.  Þar
var stoppað og fólk fékk sér hressingu.  Veður var ágætt fram að þessu en fór svo að
versna og varð mjög blint eftir því sem á daginn leið.  Frá Galtará var svo haldið áleiðis
að Ströngukvíslarskála.  Á þeirri leið bilaði einn bíll, það brotnaði framhásing.  þetta
varð til þess að hópnum var skipt í tvennt, flestir héldu áfram með allt sem hægt var að
taka með, konur og farangur.  En nokkrir urðu eftir til að gera við.  Fyrri hópurinn kom í
skála um fimm leytið og var þá bara að koma sér fyrir og bíða svo eftir viðgerðarhópnum
og nokkrum sem lögðu seinna af stað frá Akureyri.  Um níu leytið komu svo
viðgerðarhópurinn og hinir, þá var búið að rétta öxulinn og sjóða saman hásinguna á
bílnum sem bilaði og var hann svo skilinn eftir.

Um kvöldið var svo haldið feikna fjörugt þorrablót með öllu tilheyrandi og tókst
það í alla staði mjög vel.  Vorum við þarna rúmlega 40 manns saman komin.

Um hádegi á sunnudag var síðan haldið af stað heim á leið.  Bíllinn sem bilaði
deginum áður var tekinn með og reyndist viðgerðin halda hverju sem á gekk.  Á leiðinni
var ákveðið að fara niður í Svartárdal í staðin fyrir Blöndudal.  Síðan var haldið sem leið
liggur í Varmahlíð, stoppað í kaffi þar og svo brunað heim.

Unnsteinn Jónsson

Suðurlandsdeild

Afmælisferð Suðurlandsdeildar Ferðaklúbbsins 4x4 var farin laugardaginn 5.
febrúar og var ferðinni heitið í Sultarfit.  Sex manns á tveimur bílum tóku forskot á
sæluna og lögðu af stað á föstudagskvöldið.  Þeir fóru upp úr Þjórsárdal og lentu í krapa
til að byrja með, en þegar ofar dró hvarf krapinn, snjórinn jókst og færðin þyngdist.
Bílarnir sukku ca. 70-100 cm. í snjóinn.  Þetta ferðalag tók um 11 tíma svo það voru
þreyttir menn sem fóru að sofa í morgunsárið.

Aðalhópurinn lagði af stað á laugardagsmorgun og fór uppúr Tungufellsdal.
Ákveðið var að fara í Svínárnes og taka stefnuna þaðan á Sultarfit, en ferðin gekk svo vel
í góðu færi og sól að þeir ákváðu að taka á sig krók og kíkja í Leppistungur og Klakk.
Rétt við Leppistunguskálann bilaði einn bíllinn.  Meðan viðgerð fór fram skall á hríð svo
þeir ákváðu að halda kyrru fyrir.  Fóru þeir að grilla rolluafturhásingar sem étnar voru
með tilheyrandi meðlæti.  Höfn h/f á Selfossi gaf okkur afslátt á matvörum eins og
venjulega í okkar fjallaferðum.

Daginn eftir var ágætisveður og lagt var af stað til byggða.  Við Svínárnes
sameinaðist hópnum bílarnir tveir sem fóru í Sultarfit.  Höfðu áhafnir þeirra á orði að
þeir hefðu verið sviknir um afmælisveisluna og væru virkilega sárir.  Afgangur
ferðarinnar var tíðindalítill.

Birgir Guðmundsson



Skagafjarðardeild

Helgina 16.-20. febrúar var þorra blótað í glæsilegum skála á Skiptabakka.
Sextán manns mættu á tíu bílum og tókst gleðin í alla staði vel.  Ferðin þótti ganga seint
enda var myndatökumaður með í för, sem oft þurfti að stoppa til að afla heimilda um
deildarstarfið.  Farið var  með dýnur í hinar stórglæsilegu útskornu kojur.  Þessi ferð var
í raun vígsluferð á skálanum, sem orðinn er einn glæsilegasti skáli á hálendinu.  Pláss er
fyrir 20 manns í koju, en eftir er að ganga frá svefnlofti sem mun rúma 8-10 manns.  Í
bakaleiðinni var farið í Ingólfsskála þaðan vestur á Hveravelli og þá heim.

Kvennaferðin 1994

Í ár verður kvennaferðin farin helgina 19.-20. mars.  Ekki er búið að ákveða hvert
farið verður, en sú ákvörðun, ásamt tilhögun ferðarinnar, verður kynnt á fundi í Lóninu
Hótel Loftleiðum fimmtudagskvöldið 10. mars kl: 20.00-20.30.  Þær sem hafa áhuga
verða að mæta í Lónið svo hægt sé að panta gistingu og mat.

Smáauglýsingar

Óska eftir 36"-38" ca hálfslitnum radial dekkjum.  Til sölu orginal brettakantar og
drullusokkar á '81-'90 módelið af Land Cruiser STW verð kr. 20.000- (nýtt kr. 90.000-).

Upplýsingar Björgvin s: 93-12227 og 985-36906.

Stjórn Ferðaklúbbsins 4x4

Formaður:     Árni Páll Árnason s: 91-37393
Gjaldkeri:     Ásgeir Þorvaldsson s: 91-44410
Ritari:     Helgi Valsson s: 91-620463
Meðstjórnandi:   Ólafur H. Guðgeirsson s: 91-674838
Meðstjórnandi:   Eðvald Geirsson s: 91-46407

Ritnefnd

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


