
 Setrið

Næstu fundir

Vesturlandsdeild:  Opið hús verður fimmtudagskvöldið 7. júlí á
Akursbraut 9, 3. hæð Akranesi kl. 20:30.

Húnavatnsdeild:  Fundur verður fimmtudaginn 7. júlí í Vertshúsinu á
Hvammstanga kl. 20:30.  Sumarstarfið og skálamál verða til umræðu.

Eyjafjarðardeild:  Fundað er þriðjudaginn 5. júlí að Furuvöllum 3, kl.
20:00.  Rætt um fjölskylduferðina 9.-10. júlí og framhald skálabyggingarinnar.
Næsti fundur þar á eftir verður þriðjudagskvöldið 2. ágúst.
Einnig verða vinnukvöld Fimmtudagana 7. og 14. júlí.

Húsavíkurdeild:  Fundur verður sunnudaginn 3. júlí í húsnæði
björgunarsveitarinnar kl. 20.00.  Langanesferðin helgina 9.-10. júlí verður rædd.

Lítið er um fundi um þessar mundir, þó er sumarstarfið í fullum gangi.  Nokkuð
er um óformlega fundi eða kaffibollatal á hverjum stað um starfið.  Þannig mun
verða opið hús á fimmtudagskvöldum í Mörkinni í Reykjavík í allt sumar.  Þar
mun skálanefnd hittast fyrir vinnuferðir og aðrar nefndir til að skipuleggja
starfið.  Allir sem hafa áhuga að taka þátt eru hvattir til að kíkja inn.

Sími Ferðaklúbbsins 4x4 að Mörkinni 6  91-684444

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

Stefnt er að því að gefa út nýtt félagatal í haust.  Til að það nýtist félagsmönnum
sem best þurfa allar upplýsingar í því að vera réttar.  Til að svo megi  vera þurfa
breytingar á högum félagsmanna að berast til Helga Valssonar sem fyrst.  Hægt er að ná í
Helga í hs:91-620463, vs:91-694199 eða fax:91-623619 merkt:Helgi Valsson radíódeild.
Einnig er hægt að senda breytingar í pósti: Ferðaklúbburinn 4x4, Mörkinni 6, 108
Reykjavík.

Sumarferð fjölskyldunnar

Sumarferð fjölskyldunnar verður farin í Húsafell helgina 15.-17. júlí næst
komandi og er vonast til að sem flestir félagar og fjölskyldur þeirra sjái sér fært að taka
þátt í fjörinu hvaðan æva af landinu.  Reiknað er með að félagar komi að Húsafelli seinni
hluta föstudags og finni sér laut við hæfi á túninu.  Ferðaklúbburinn mun fá þar aðstöðu
út af fyrir sig  og ætti aðkoman að svæðinu að verða greinilega merkt.  Fyrir þá sem eru
kunnugir þá verðum við á svæði sem er vinstra megin vegar áður en komið er að brúnni
móts við bæinn.  Á laugardeginum kl. 11 verður hátíðin sett formlega með uppákomu
stjórnar.  Afgangur dagskrár verður mjög óformleg með ýmsum leikjum og uppákomum
s.s. knattleikjum, línudansi, bílasýningu fyrir pabbana og margt fleira.  Í fótboltanum
verður skipt í lið eftir bíltegundum svo eigendur annarra tegunda en jójó verða að
fjölmenna til að halda merkinu á lofti.  Auk þessa býður staðurinn upp á sundlaug og
mini-golf.

Um kvöldið verður stóra fjölskyldugrillið vígt.  Þar geta félagar grillað sinn mat
og mun hjálparsveitin aðstoða þá sem fallast hendur yfir stærð grillsins.  Þegar
næringunni er lokið með smá síesta verður varðeldur, söngur, grín og gleði um kvöldið.

Kostnaði verður haldið í lágmarki, en gistingin mun kosta kr. 300,- nóttin fyrir
hvern fullorðinn og frítt fyrir börnin.  Hver og einn leggur sér til búnað og mat.  Vitað er
að hópur mun leggja af stað frá Mörkinni um kl. 19 á föstudagskvöldið.

Eyjafjarðardeild-Skálabygging

Eyfirðingar eru byrjaðir af fullum krafti í skálasmíði.  Þeir eru þegar búnir að
koma húsinu upp úr jörðinni, setja niður undirstöður og dregara á þær.  Stefnt er að því
að reisa húsið helgina 16.-17. júlí.  Nauðsynlegt er að sem flestir mæti til að verkið gangi
vel, því mikið er í húfi.  Vinnukvöld verða fimmtudagana 7. og 14. júlí.

Skálinn er reistur í Réttartorfu, en hún er austan við Skjálfandafljót um 18 km.
upp með fljótinu frá fremsta bæ í Bárðardal, Stóru-Tungu.  Leiðin er skakkstur í gegnum
hraun og ekki mjög fljótfarin.  Einnig er hægt að fara frá Gæsavötnum niður með
Skjálfandafljóti austanverðu, þá er farið um Laufrönd.



Aðalfundur

Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 var haldinn að Hótel Loftleiðum 16. maí.  Aldrei
þessu vant var áhugi manna á setu í stjórn svo mikill að kjósa þurfti milli þeirra.  Út úr
stjórn gengu Árni Páll, Ásgeir og Eðvald en Ólafur baðst lausnar vegna anna.  Inn komu
Friðrik Halldórsson formaður, Oddur Einarsson gjaldkeri, Sveinbjörn Halldórsson
tengiliður landsbyggðadeilda og Sigurgeir Þórarinsson tengiliður nefnda.  Helgi Valsson
ritari sat einn áfram.  Félagsgjald var ákveðið óbreytt kr. 3.000, en aukin áhersla verður
lögð á innheimtu.  Á fundinum rættist úr málefnum hjálparsveitar, en til stóð að leggja
hana niður.  Þeir fengu fjárveitingu til kaupa á ýmsum björgunarbúnaði og mun hún því
starfa áfram með sömu menn í forsvari.  Lagabreytingin sem kynnt var í aðalfundarboði
var samþykkt og er umhverfisnefnd því orðin ein af fastanefndum klúbbsins.
Vestfjarðadeild og Suðurnesjadeild voru teknar inn í félagið.

Tungnárjökull

Nýjustu upplýsingar herma að Tungnárjökull sé orðinn mjög sprunginn norður
fyrir Pálsfjall og talinn ófær ökutækjum.  Síðujökull og Sylgjujökull eru einnig ófærir
vegna sprungna.  Færar leiðir eru upp Skálafellsjökul að sunnan og hjá Gæsavötnum að
norðvestan.  Leiðir um norðaustanverðan jökulinn eru eins og áður.

Vinnuferðir í Setrið

Vinnuferðir í Setrið eru ráðgerðar fram á haustið sem hér segir:  Fyrsta ferðin
verður farin 22.-24. júlí.  Næstu ferðir verða svo 12.-14. ágúst, 2.-4. september og 23.-25.
september.  Fimmtudagskvöldin fyrir hverja ferð verður skálanefndin í Mörkinni og ættu
menn og konur sem hafa áhuga á skemmtilegum ferðum og á að kynnast starfsemi
klúbbsins að kíkja inn.  Þeir sem ekki hafa farskjóta eiga möguleika á að fá far með
öðrum.

TOYOTA-dagurinn

Toyota ætlar að halda jeppadag 23. júlí.  Toyotaumboðið hefur því farið þess á leit
við Ferðaklúbbinn að útvega hópstjóra.  Margir Toyota eigendur hafa væntanlega tekið
þátt í svona ferð áður og ættu því að kunna vel til verka.  Þeir sem kynnu að hafa áhuga
ættu að hafa samband við stjórn klúbbsins á opnu húsi í Mörkinni næstu
fimmtudagskvöld.

Stikuferðin

Hin sívinsæla stikuferð verður farin helgina 26.-28. ágúst.  Farið verður að öllu
óbreyttu inn á syðra Fjallabak.  Skráning er hjá Guðrúnu í s:91-876741, Claus í s:91-
21761, vs:91-626622 og Halldóri í s:91-658092.

Umhverfisnefndin



Fjölskylduhátíðin í Setrinu

Fjölskylduhátíðin í Setrinu verður haldin með svipuðu sniði og undanfarin ár
helgina 13.-14. ágúst.  Fyrirhugað er að skipuleggja brottför úr borginni og hafa
kunnugan hópstjóra fyrir hverjum hóp.  Þannig ættu þeir sem ekki hafa áður komið í
Setrið eða eru á óbreyttum jeppum að fá örugga leiðsögn þangað.  Nýir félagar takið eftir
að fært er óbreyttum jeppum inn í Setur á sumrin.

Smáauglýsingar

Til sölu Nospin í Toyotu Hilux / 4Runner. Árni  vs. 91-680500,  hs: 91-72417.

Vantar 44” Mudder fyrir 15” felgur.    Þórarinn  hs: 91-40459 og á kvöldin s: 91-641856

Til sölu 44” Fun Country á 16”x16,5” 8 gata felgum, nýtt Nospin í Dana 44 , 4,88
hlutfall í Dana 44 og 14 bolta Ch. og 31” Maxi Trac á 6 gata álfelgum.  Vantar 36” Fun
Country gjarnan á 12” 6 gata felgum. Steinmar  vs: 91-655103,  hs: 91-654845.

Til sölu 5 gíra kassi úr Suzuki Fox 413. Uppl.  Vilhjálmur s: 91-653101.

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  vs: 91-696062


