
 Setrið

    Næstu fundir

Reykjavík:  Fundur verður á Hótel Loftleiðum mánudaginn 3. okt. stundvíslega kl
20:00. OLÍS verður með kynningu, kennsla í hnútum og fyrirlestur um bönd frá
Hampiðjunni.  Á undan verður kynning á félaginu fyrir þá sem eru að byrja og þá sem
vilja vita meira um Ferðaklúbbinn, hún hefs kl 19:00.

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

Vesturlandsdeild:  Fundur verður á Langasandi, Akranesi fimmtudaginn 6. okt.
kl 21:00.  Fundarefni væntanleg Þórsmerkurferð.

Húnavatnsdeild:  Aðalfundur verður fimmtudaginn 6. okt. kl. 21:00 í
Skátahúsinu, Blönduósi.  Fundarefni venjuleg aðalfundastörf.

Skagafjarðardeild:  Fundur verður þriðjudaginn 11. okt. í kaffistofu
Mjólkursamlagsins Sauðárkróki.  Fundarefni: drif og drifhlutföll.

Eyjafjarðardeild:  Fundur verður þriðjudaginn 4. okt. að Furuvöllum 3 kl 20:00.
Á fundinum verður farið í dekkjaviðgerðir, kennd rafsuða með rafgeymum og 33” ferð
kynnt.

Húsavíkurdeild:  Fundir verða sunnudagana 2. og 23. okt. í húsi
Björgunarsveitarinnar kl 20:00.

Suðurlandsdeild:  Fundur verður þriðjudaginn 4. okt. kl. 20:30 í húsnæði
Björgunarsveitarinnar Tryggva.  Á fundinn kemur Agnar Pétursson, hann mun fræða
um ferðamennsku á jöklum leiðir á Langjökli og Skjaldbaks-svæðinu.
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Sími Ferðaklúbbsins 4x4 að Mörkinni 6  91-684444

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

Fréttir úr Reykjavík

Á fyrsta fundi vetrarins í september var byrjaði formaðurinn á að fara yfir sumarið.  Sagði
hann frá því sem gert var í sumar og sýndi myndir frá öllum helstu atburðum.  Skálnefn sagði frá
seinustu vinnuferð sem farin var í Setrið, en þá var sett niður rotþró og vatnslagnir að
borholunni.  Sagt var frá Skiptabakkaskála Skagafjarðardeildarinnar í máli og myndum.
Samþykkt var fjárveiting til skálabyggingar Skagafjarðardeildar um allt að kr. 100 þús.
Hnútakennslan og erindið um tógin var frestað til næsta fundar vegna óska þeirra sem halda eiga
það.  Guðni Ingimarsson var með fróðlegt erindi um val á drifhlutföllum og hefur hann fengst til
að skrifa pistil um það efni í næsta blað.  Eftir kaffi flutti Þorgrímur St. Árnason erindi um leiðir
á svæðinu milli Gjábakkavegar og Langjökuls (Skjaldbakssvæðið).

Næsti fundur hefst klukkan 19:00 með kynningu fyrir nýja meðlimi og þá sem vilja
kynnast félaginu betur, þar koma fulltrúar allra nefnda félagsins og segja frá starfsemi sinni.
Almennur félagsfundur hefst síðan stundvíslega kl. 20:00.  Á fundinn koma fulltrúar frá OLÍS í
tengslum við stuðning þeirra til félagsins, einnig verða menn frá Hampiðjunni með kynningu á
eiginleikum tóga, hnútum og nýrri framleiðslu.  Á næstu opnu húsum á eftir verða vanir hnúta
menn til taks fyrir þá sem vilja æfa nýfengna kunnáttu.

Efni í fréttabréfið

Til að reyna að tryggja það að fréttabréfið berist öllum félögum tímalega fyrir félagsfundi
þarf að vinna það tveim vikum fyrir fyrsta mánudag hvers mánaðar.  Þetta þýðir að aðsent efni,
svo sem tilkynningar og annar fróðleikur þarf að hafa borist ritnefnd fyrir þann tíma.

Tilgangur fréttabréfsins er að miðla upplýsingum og fróðleik til félaga, en það er
eingöngu hægt með því að félagsmenn komi þeim upplýsingum á framfæri við ritnefnd.  Erfitt er
fyrir ritnefndarmenn að vita hver býr yfir áhugaverðum fróðleik, sem aðrir félagar gætu haft gagn
og gaman af.  Til að fréttabréfið geti sinnt hlutverki sínu verða félagar alls staðar á landinu að
taka þátt í því og miðla af fróðleik sínum.  Efni er hægt að koma til ritnefndar með ýmsum hætti
s.s. að póstsenda á pósthólf Ferðaklúbbsins P.O.Box 8949, 128 Reykjavík, faxa 91-623619
(merk Helgi Valsson-Radíódeild-4x4) eða senda með rafrænum pósti (E-mail) omar@os.is.
Fyrir stuttar tilkynningar, stutt efni og fyrir þá pennalötu er hægt að hringja efnið til ritnefndar og
munum við reyna að punkta það niður eftir bestu getu.  Til að auðvelda samskipti milli deilda og
ritnefndar með fastar tilkynningar gæti verið æskilegt að deildirnar tilnefndu sér fréttamiðlara
sem kæmi þeim tímanlega á framfæri.

Altéð óskum við eftir samstarfi við ykkur félagar um efnisöflun og til að gera fréttabréfið
áhugavert.

Ritnefnd



Nýtt félagatal

Frá því síðasta félagatal var gefið út fyrir nær tveimur árum hafa bætst við deildir og
ýmsar breytingar orðið á símanúmerum og fleiru.  Stefnt er að því að gefa út nýtt félagatal nú í
haust og hefur jafnvel verið talað um að það komi út í lok október.  Því vinna menn nú hröðum
höndum við að færa félagatalið til betri vegar.  Ef einhverjar breytingar hafa orðið á bílaeign,
búnaði, heimilisfangi eða síma frá síðasta félagatali eða frá því nýjir félagar skráðu sig er
nauðsynlegt að koma upplýsingum um þær til Helga Valssonar hs:91-620463, vs:91-694199, fax
91-623619 sem allra fyrst.  Stjórnir allra deilda taka einnig á móti upplýsingum um breytingar,
hver á sínum stað og koma þeim áleiðis til réttra aðila.

Allar lagfæringar sem eiga að ná inn í nýtt félagatal verða að hafa borist fyrir miðjan
október.

Félagsgjöld Reykjavíkurdeildar

Gíróseðlar fyrir félagsgjöldum eru sendir til félagsmanna með þessu fréttabréfi.  Ef
einhverjir fá ekki seðil ættu þeir að hafa sem fyrst samband við stjórn því upplýsingar í félagatali
geta þá verið rangar fyrir þá.  Ef menn leiðrétta þær ekki strax munu þær fara þannig inn í nýtt
félagatal.  Eins ef menn vita af félögum sem ekki fá fréttabréfið reglulega, komið upplýsingum til
þeirra svo hægt sé að gera nauðsynlegar lagfæringar.

Hægt er að greiða félagsgjöldin í öllum bönkum og sparisjóðum, en einnig verður boðið
upp á að greiða þá á almennum félagsfundum.  Þar verður einnig hægt að greiða gjöldin með
greiðslukorti.

Þegar greitt verður á félagsfundum fá menn afhent skírteini strax.  Þegar greitt er með
gíróseðli á í mesta lagi að líða tvær vikur frá greiðslu þar til félagsskírteini er komið í hendurrnar
á greiðanda.  Ef greiðandi er ekki búinn að fá félagsskírteini á þeim tíma er hann beðinn að hafa
samband við stjórn svo hægt sé að finna hvað veldur töfunum.  Það sem ger kleift að lofa þessu
er sú breyting sem hefur verið gerð á samningi við bankann, að nú kemur yfirlit yfir greidda
gíróseðla vikulega í stað mánaðarlega áður.

Árshátíð

Árshátíð Ferðaklúbbsins verður haldin laugardaginn 8. október næstkomandi.  Mikil leynd
hvílir yfir staðsetningu hátíðarhalda og hefur fréttahaukum blaðsins ekki tekist að komast á snoðir
um hana þrátt fyrir vökul eyru.  Þó er víst að lofað er óvæntum og skemmtilegum uppákomum.
Hátíðin hefst með því að fólk safnast saman í Mörkina 6 klukkan 6 (18:00) í hanastél.  Um
klukkustund síðar verður stigið í langferðabíla sem munu flytja gesti á óþekktan áfangastað
einhvers staðar á Stór-Reykjavíkursvæðinu þar sem sest verður að snæðingi og hátíðinni fram
haldið.  Nú þegar hafa 110 manns skráð sig og lítur út fyrir top mætingu, en enn er hægt að koma
nokkrum að í viðbót.  Fyrir þá sem ekki komast á hanastélið verða skilaboð á símsvaranum
(684444) eftir kl 19:00.  Miðaverði er stillt mjög í hófi og er aðeins kr. 2500- fyrir öll herlegheitin.
Miðasala stendur yfir á opna húsinu 29. september, en síðustu möguleikar til að tryggja sér miða er
á félagsfundinum 6. október.  Einnig er hægt að hafa samband við Láru í síma 620463.



Frá Umhverfisnefnd

Stikuferð 1994:

Hin árlega stikuferð Ferðaklúbbsins ásamt Sjálfboðaliðasamtökunum um Náttúruvernd
var farin síðustu helgina í ágúst.  Að þessu sinni var farið á svæðið við Álftavötn sunnan Eldgjár,
nánar tiltekið leiðin sem liggur frá fjallabaksleið nyðri að Álftavötnum.  Fyrir utan hefðbundna
vinnu við að merkja leiðina og loka villuslóðum var gerð tilraun með að stoppa rof úr brekkum,
sem myndast hafa út frá hjólförum, sem í gegnum áraraðir eru fleiri ein tvær.  Þröskuldar úr
grjóti og jarðvegi voru settir í rásirnar og verður tíminn leiða í ljós hvort þessi mótstaða skapar
nægjanlegan frið fyrir gróðinn til að loka sárum.  Vegagerðin lagði hönd á plóginn með því að
lagfæra sjálfa vegaslóðina í vikunni fyrir ferðina, þannig að akstur utan slóðar á að heyra sögunni
til.  Gist var í notalegum Hólaskjólaskála, sem var framlag Skaftárhrepps til þessarar ferðar.
Þátttaka  var svipuð og undanfarin ár, samtals 35 manns.  Færri en stærri bílar voru með í
ferðinni og var fullt í þeim öllum.  Bilabúð Benna og Olís styrktu ferðina og voru þessir styrkir
notaðir til kaupa á eldsneyti á bílana og mat handa vinnuliðinu.  Ferðin heppnaðist vel, eins og
alltaf, og ríkti góður andi í hópnum.

Landgræðsluferð 1994:

Samstarf við Landgræðslu ríkisins er orðin fastur þáttur í okkar starfsemi og hefur verið ákveðið
að fara í sáningarferð á Landeyjarsand síðustu helgina í október, nánar tiltekið laugardaginn 29.
október.  Fyrirhugað er að hópurinn dreifi melfræi og síðan verði jeppunum beitt á sama hátt og í
ferðinni fyrir tveimur árum, þ.e.a.s. að dregið verði með þeim herfi yfir svæðið.  Skráning hefst á
mánudagsfundinum í október.  Félagar hvaðanæva af landinu fjölmennið!  Mæting verður að
Mörkunni 6 og tíminn auglýstur síðar.

Claus

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: 985-28631
Ómar Sigurðsson hs: 91-30571  vs: 91-696062

Stjórn Vesfjarðadeildar

Formaður: Sigurþur Þ. Stefánsson 94-7545
Gjaldkeri: Valur S. Valgeirsson 94-6161
Ritari: Jón Þ. Birgisson 94-4015


