
 Setrið

    Næstu fundir

Reykjavík:  Fundur verður á Hótel Loftleiðum mánudaginn 5. sept. stundvíslega
kl 20:00.  Fundarefni drifstillingar, kennsla í hnútm, bönd og leiðakynning: Langjökull
og Skjaldbaksvæðið.

Suðurnesjadeild-Jeppavinafélag Suðurnesja:  Fundur verður í Stakkshúsinu
miðvikudaginn 14.sept. kl 20:30 stundvíslega.

Vesturlandsdeild:  Fundur verður í Björgunarsveitarhúsi Brák Borgarnesi
fimmtudaginn 8. sept. kl 20:00.  Fyrirlestur um leiðsögutæki og nýjustu tækni í því frá
R. Sigmundssyni.

Húnavatnsdeild:  Fundur fimmtudaginn 8. sept. kl. 21:00 í Skátahúsinu,
Blönduósi.  Fundarefni skálamál.

Skagafjarðardeild:  Fundir verða þriðjudagana 6. og 20. sept. í kaffistofu
Mjólkursamlagsins Sauðárkróki.

Eyjafjarðardeild:  Fundur verður þriðjudaginn 6. sept. að Furuvöllum 3 kl 20:00.
Fundarefni: Erindi um Langjökul, staðhætti, umhverfi og leiðir.  Kennsla í að hnýta
hnúta.

Húsavíkurdeild:  Fundur verður sunnudaginn 4. sept í húsi Björgunarsveitarinnar
kl 20:00.  Umræður um fyrirhugaða vinnuferð í Þeistareykjaskála.

Suðurlandsdeild:  Fundur verður þriðjudaginn 6. sept kl. 20:30 í húsnæði
Björgunarsveitarinnar Tryggva.  Fundarefni innri mál, vetrarstarfið og fyrirhugaðar
vinnuferðir.
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Munið eftir opna húsinu öll fimmtudagskvöld að Mörkinni 6 kl 20:00.

Slúður

Svo mikil leynd hvílir yfir störfum skemmtinefnar að heirst hefur að þegar formaðurinn
hafi komið heim af opnu húsi eitt sinn hafi verið fullt af konum heima hjá honum sem hafi horfið
út um allar færar útgönguleiðir þegar hann birtist og frúin hafi ekki kannast við að hafa séð neinn
allt kvöldið þrátt fyrir tölvert magn af óhreinum bollum.

Tími kraftaverkana er greinilega ekki liðinn, því áreiðanlegar heilmildir segja að Emil
hafi hafi bæði komist á fjölskylduhátíðina og til baka aftur stóráfallalaust á Bronkónum.

Fjölskylduhátíðin Setrinu

Fjölskylduhátíðin var haldin í Setrinu helgina 13.-14. ágúst s.l. og var hún vel sótt.  Farið
var með borð og bekki upp eftir til að nota úti við, einnig var farið með tvær 200 l
ávaxtasafatunnur undir vatn.  Á staðinn mættu u.þ.b. 120 manns og gistu sumir í tjöldum og
tjaldvagni, eitt hreystimennið svaf meira að segja undir bílnum sínum.  Á laugardeginum var
meiningin að gera eitthvað til að hafa ofan af fyrir börnunum, en þegar átti að byrja á því fundust
þau ekki fyrr en eftir nokkra leit og voru þau í stífluframkvæmdum miklum og ófáanleg til
annars.  Um kaffileitið var boðið upp á vöfflur og kakó með rjóma og mæltist það mjög vel fyrir,
og eiga þeir dugnaðarforkar sem stóðu að vöflubakstrinum og kakótilbúningnum miklar þakkir
skildar.  Sá eini sem missti af vöfflunum var Svartipétur sem stundaði púst og túrbínuviðgerðir
fram eftir degi.  Eftir kaffi fóru nokkrir af stað með stikur og stikuðu áleiðis til Kerlingafjalla.
Stikaðir voru 11 km og er þá u.þ.b. helmingur leiðarinnar stikaður sem er megnið af vandrataðri
parti leiðarinnar.  Að venju var grillað um kvöldið, en að þessu sinni voru aðeins notaðir 3/4

hlutar risagrillsins.  Eftir mat var létt gleði fram eftir kvöldi með gítarspili og söng.  Meðal
veitinga um kvöldið var Pepsí sem Ölgerðin Egill Skallagrímsson gaf.  Á sunnudagsmorgni voru
börnin leyst út með sælgæti sem Nói-Síríus og Ópal gáfu.

Upp úr hádegi fóru menn að tínast til heimferðar og dreifðist hópurinn á allar sumarleiðir
sem liggja að Setrinu.  Þannig fóru nokkrir norðan Kerlingafjalla, nokkrir fóru um Klakk en
aðalhópurinn fór niður Gljúfurleit.

Árshátíð

Loksins er komið að því! árshátíð Ferðaklúbbsins 4x4 verður haldin laugardaginn 8.
október  á ótilgreindum stað.  Illa hefur gengið að afla upplýsinga, en þegar þjarmað hefur veruð
að  skemmtinefnd hafa þær einar upplýsingar fengist að lagt verði af stað frá Mörkinni 6 snemma
kvölds í rútum og að óhætt sé að skilja matarkisturnar og kuldagallana eftir heima.  Fastlega er
gert  ráð fyrir að þetta verði gleði hin mesta, en eins og þeir sem reynt hafa vita er sama hvar
félagar úr  Ferðaklúbbnum koma saman ætið verður úr því gleði ógleymanleg, allavegana hjá
þeim sem muna  eitthvað.

Mælst er til að félagsmenn skrái sig og panti miða á opnum húsum eða í síma 684444 fyrir
16. sept. eða mánudagsfundinum 5. sept., en endanlegur fjöldi þarf að vera ljós 16. sept.
Miðasala  fer síðan fram á opnu húsi 22., 29. sept. og mánudagsfundi 6. okt.



Skiptabakkaskáli

Framkvæmdir hafa haldið áfram við Skiptabakkaskála Skagafjarðardeildar í sumar.  Um
verslunarmannahelgina fóru 7 manns fram (suður) í skála og unnu við fegrun utan dyra.  Bæði
voru lagðar hellur og þökur við skálann og keyrð möl í bílastæði.  Til verksins var notaður stór
traktor og vagn í eigu eins félaganna.  Helgina 27.-28. ágúst er svo fyrirhugað að ganga frá panel
og áfellum í skálanum.

Í skálanum liggur frammi staðháttalýsing til fróðleiks fyrir gesti sem skráð er af
Guðbrandi Þ. Guðbrandssyni og eru eftirfarandi molar teknir úr henni til glöggvunar þeim
ferðalöngum sem ekki eru kunnugir þarna.  Staðsetning skálans skv. Loran C er gefin 65:07:95
norðlægrar breiddar og 19:04:25 vestlægar lengdar.  Úr byggð er algengast að aka fram
Goðdalafjall og er þá haldið út af þjóðveginum miðja vegu milli Breiðagerðis og Tunguháls í
gegnum hlið við veginn.  Skilti er þar og merkir leiðina.  Slóðin liggur upp austan í
Goðdalakistu, en hallar svo til suðurs.  Þegar komið er fram um Melrakkalækjardragið er heldur
sveigt til austurs og lækkar vegurinn um hríð í fjallinu.  Þegar fram fyrir Grensborgarlækjardrag
kemur verður vegurinn grýttur og seinfær.  Framan Hraunlækjar er nefndur Kattarhryggur og er
keyrt eftir hryggnum.  Framan Kattarhryggjar lagast vegurinn, en þó þarf að krækja þar fyrir tjörn
vestan vegarins.  Þegar kemur að suður enda Þröngagils er sveigt  í átt til árinnar og er þá
mælihús Orkustofnunar á vinstri hönd þegar ekið er til suðurs.  Þar á melbrúnni sést
Skiptabakkaskálinn vel og liggur leiðin um tiltölulega slétta mela suður að honum.

Fréttir frá Suðurlandsdeild

Vaskir menn frá Suðurlandsdeild reistu undirstöður fyrir Afréttarfélag Flóa og Skeiða
sunnudaginn 21. ágúst í Þjórsárdal við svo kallaðan Klett.  Gekk verkið vel og er áætlað að reisa
gangnamannahúsið þegar í stað, þannig að það verði nothæft í göngum nú í haust.  Nýja húsið
leysir af hólmi bragga, þar sem gangnamenn bókstaflega sváfu hjá hestunum.

Þá fóru nokkrir í Sultarfits-skálann sömu helgi að skoða ummerki eftir sáningu árið áður.
Svolítið af lúpínu lifir í annari girðingunni, en í hinni virðist hún öll vera dauð.  Litlir sprotar
sjást þar sem grasfræi var sáð.  Einna bestur árangur er við rofabörð þar sem heyböggum var
troðið við.  Þá var rafstöðin dregin upp á kerru í heilu lagi og stendur til að yfirfara hana fyrir
veturinn.  Eithvað höfðu menn verið latir við að bæta smurolíu á hana.

Aðkoman að skálanum var frekar leiðinleg.  Sígarettustubbar og matarleifar voru í potti og
skálinn illa þrifinn.  Ekki er vitað hverjir voru þar að verki, en miðað við gestabók má telja
líklegt að gestir hafi ekk fyrir því að ská nöfn sín í hana, því greinilega hefur verið talsverður
umgangur í húsinu.

Þá viljum við taka skýrt fram, að við áttum ekki sök á því að raska ró veiðimannsins á
kamrinum með freti úr haglabyssuhólk á hurðina á okkar virðulegu Árnastofnun sbr. frétt úr DV.
Reyndar er ósamræmi í fréttinni svo óvíst er hvort fréttin eigi við okkar hús.

Ekkert verður úr vinnu- eða gróðurferðum fyrr en eftir félagsfundinn í september.  Því er
um að gera að mæta og fylgjast með.

Jón G. Bergsson.



Þjófnaðir

Brotist var inn í jeppabifreið fyrir stuttu og stolið GPS-tæki, myndavélum og fl.  GPS-
tækið er af gerðinni Garmin 75, serial nr. 37503837.  Vinsamlegast hafið augun hjá ykkur og
hafið samband við Birgi í hs: 91-72242 eða vs: 91-43540 ef þið verðið tækisins vör.

Smáauglýsingar

Til sölu NoSpin og diskalæsing í Toyota Hilux.  Einnig tvö stykki drikögglar í Hilux.
Uppl. í síma 91-874402 Hjalti.

Til sölu afturöxlar úr gamla Bronco með litlu legunni, einnig framöxlar, ná,
vökvastýrismaskína og fjaðrir úr sama bíl. Uppl. í vs: 91-694199 og hs: 91-620463 Helgi.

Vantar (vinstri) ytri framöxul, drifloku og grindarnúmer í Scout.
Uppl. í síma 95-35834. Helgi R.

Til sölu 4 stk. 35” BFG ca hálfslitin, 12” léttmálmsfelgur 5 gata, 31” Armsrtong
fínmunstruð á 5 gata stálfelgum og einnig Suzuki 413 millikassi.

Uppl. í vs:91-812166 og hs: 91-74843  Valdimar.
Til sölu plastskúffa (Bed-Liner) í Hi-lux X-cab.

Uppl. Birgir hs: 91-72242 og vs: 91-43540
Til sölu ný 44”x 16,5” Fun Country á 8 gata felgum einnig 31” dekk á 6 gata álfelgum.

Uppl. Steinmar vs: 91-655103 og hs: 91-654845.
Til sölu Lapplander framhásing Spicer 44 með upphækkunararm fyrir Willis, henntar

einnig undir Súkkur. Uppl. Hjörtur hs: 91-676272.
Vantar brettakanta á Toyota Land Crusier langan ‘81-’90. Uppl. s: 91-812056 Ingvar

Jeppaleikur Ferðaklúbbsins 4x4 og Bílabúðar Benna

Sunnudaginn 21. ágúst stóð Eyjafjarðardeild fyrir jeppaleik á landbúnaðarsýningunni
Auðhumla 1994 í samvinnu við Bílabúð Benna.  Ekinn var hringur frá sýningarsvæðinu og voru
þátttakendur látnir taka þátt í fjórum þrautum á leiðinni.  Fyrsta þraut var að vaða í vöðlum út í
Eyjafjarðará og tími tekinn í því, önnur þraut var akstur í braut, þriðja þraut var að rekja fótbolta
í braut og fjórða þraut var í því fólgin að taka eitt dekk undan bílnum og setja það undir aftur á
sem skemmstum tíma.  Þeir sem náðu þremur bestu heildartímunum fengu verðlaun frá Bílabúð
Benna.

Þáttaka í leknum var ekki eins góð og vonir stóðu til, en þeir sem tóku þátt höfðu mjög
gaman af.

Unnsteinn Jónsson.

Suðurnesjadeild-Jeppavinafélag Suðurnesja-stjórn

Formaður Borgar Ólafsson s: 92-14205
Gjaldkeri Björn V. Ellertsson s: 92-15749
Ritari Guðni Grétarsson s: 92-15424
Meðstjórnandi Þórir Ólafsson s: 92-12650
Meðstjórnandi Sigurður J. Guðmunndsson s: 92-13429


