
 Setrið

Næstu fundir

Reykjavík:  Fundur verður á Hótel Loftleiðum mánudaginn 6. júní kl.
20.00.  Félagsmál og spennandi sumarstarf kynnt.

Húsavíkurdeild:  Fundur verður sunnudaginn 5. júní í húsnæði
björgunarsveitarinnar kl. 20.00.

Eyjafjarðardeild:  Fundað er þriðjudaginn 7. júní að Furuvöllum 3, kl.
20.00.  Myndakvöld, félagar eru hvattir til að koma með eigin myndir.

Húnavatnsdeild:  Fundur verður fimmtudaginn 9. júní í
hjálparsveitarhúsinu á Blönduósi kl. 20.30.  Sumarstarfið verður rætt.

Suðurlandsdeild:  Fundur er að Gagnheiði 3 föstudaginn 3 júní, mæting
upp úr kl. átta.  Árið gert upp og myndasýning.

Sími Ferðaklúbbsins 4x4 að Mörkinni 6  91-684444

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

Skemmtilegt

Ferðaklúbburinn 4x4 leitar eftir skemmtilegu fólki í skemmtinefnd.
Gleðigjafarnir eru beðnir að gefa sig fram við stjórn.  Starf skemmtinefndar felst helst í
að sjá um hinar ýmsu skemmtanir á vegum klúbbsins verði að veruleika.

Sumarstarfið

Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4 Pósthólf 8948 128 Reykjavík
1. tbl. 5. árg.    Júní 1994       Ábm. Bjarni Gunnarsson



Helgina 15. til 17. júlí verður sumarferð fjölskyldunnar farin í Húsafell.  Gist
verður í tjöldum og að sjálfsögðu verður fært fyrir alla bíla (líka Toyotur).  Tendraður
verður varðeldur og klúbburinn leggur til risagrill.  Nánari tilhögun verður kynnt er nær
dregur atburði.

Hin árlega fjölskylduhátíð í Setrinu verður að venju um miðjan ágúst.  Að þessu
sinni helgina 13. til 14.  Hinir hefðbundnu leikir og þrautir verða að venju, bálkösturinn
verður á sínum stað og um kvöldið dreypa þeir sem aldur hafa til á söngolíu og
gleðiglussa.  Við viljum minna á að ekki þarf sérútbúna jeppa til að komast í Setrið að
sumarlagi.  Ætlunin er að auðvelda þeim sem ekki hafa áður komið í Setrið að rata á
staðinn með því að efna til hópferða undir leiðsögn valinna félagsmanna.  Þetta er
tilvalið tækifæri fyrir nýja félaga til að kynnast öðrum félagsmönnum.

Í lok sumars verður farið í hina sívinsælu stikuferð ásamt
Sjálfboðaliðasamtökunum um náttúruvernd.  Ritnefnd hefur eftir “áreiðanlegum”
heimildum að farið verði inn á Syðra-Fjallabak.

Smáauglýsingar

Til sölu ný 35” BfGoodrich dekk fínmunstruð á 6 gata 10” álfelgum. Einnig
veltigrind á Toyotu pallbíl á kr. 8000-. Uppl. Sveinbjörn Halldórsson s: 91-641386

Til sölu 5 gíra kassi úr Suzuki Fox 413. Uppl.  Villi s: 91-643101.

Til sölu allt úr gamla Bronco, s.s. C-4, C-6, alt., startarar, vökvast., hurðir, hlerar,
góð skúffa, hásingar, millik., 3 gíra kassar, boddíhlutir, krómlistar, 302 vél í pörtum,
hedd á 302, '77 Bronco til niðurrifs með org. diskabremsum að framan, '74 Bronco til
uppgerðar eða niðurrifs. Einnig til sölu Dana 60 rör og 36" DC Fun Country á 12" 5gata
krómfelgum. Uppl. Ómar (Tengdó) í s: 91-30075.

Til sölu plastframbretti, hásingar ofl. fyrir gamla Bronco.  Uppl. Emil s: 91-73701.

Stjórn Ferðaklúbbsins 4x4

Formaður: Friðrik Halldórsson s: 91-671845
Gjaldkeri: Oddur Einarsson s: 91-29491
Ritari: Helgi Valsson s: 91-620463
Meðstjórnandi: Sigurgeir Þórarinsson s: 91-652017
Meðstjórnandi: Sveinbjörn Halldórsson s: 91-641386

Ritnefnd

Helgi Valsson hs: 91-620463 vs:91-694199 fax:91-623619
Bjarni Gunnarsson hs: 91-71479  vs:985-28630
Ómar Sigurðsson hs: 91-30571

Í næstu fréttabréfum verður listi yfir hinar ýmsu nefndir og stjórnir deildanna.


