
 Setrið

Næstu fundir

Reykjavík:  Fundur verður á Hótel Loftleiðum mánudaginn 7. nóv kl. 20:00
stundvíslega.  Erindi um drifsköft, breytingar á jeppum, OLÍS-menn koma og leiðum í
Setrið verður lýst.

Suðurnesjadeild-Jeppavinafélag Suðurnesja:  Fundur verður í Stakkshúsinu
miðvikudaginn 9. nóv. kl. 20:30 stundvíslega.  Hjörtur Sigurðsson kennir rafsuðu með
geymum, Þorgrímur kynnir Skjaldbakssvæðið og fjallað verður um skálamál.

Vesturlandsdeild:  Opið hús verður fimmtudaginn 3. nóv. á Langasandi á
Akranesi kl. 20:00.  Stórfundur verður haldinn í Breiðabliki Snæfellsnesi föstudaginn
18. nóv kl. 20:30.  Bílabúð Benna verður með kynningu á jeppabreytingum og ýmsu er
varðar jeppamennsku,  einnig erindi um kaðla.  Vonumst eftir að sjá sem flesta.

Vestfjarðadeild:  Fundur verður fimmtudaginn 3. nóv. í húsi Hjálparsveitar Skáta
að Hjallavegi 11, Ísafirði kl. 20:30.  Rætt um fyrirhugaða haustferð.

Húnavatnsdeild:  Fundur verður fimmtudaginn 10. nóv. í Skátahúsinu Blönduósi
kl. 20:30.  Kennsla verður í rafsuðu með geymum og tappaviðgerðum.

Skagafjarðardeild:  Fundur verður þriðjudaginn 8. nóv. í kaffistofu
Mjólkursamlagsins Sauðárkróki.

Eyjafjarðardeild:  Fundur verður þriðjudaginn 1. nóv. að Furuvöllum 3 kl. 20:00.
Kynning á útivistar og flís fatnaði, einnig verður 44” ferðin kynnt.

Húsavíkurdeild:  Fundur verður sunnudaginn 6. nóv. í húsi Björgunarsveitarinnar
kl. 20:00.  Myndasýning og umræður um vetrarstarfið.  Sunnudaginn 20. nóv. verður
opið hús á sama stað og sama tíma.

Suðurlandsdeild:  Fundur verður þriðjudaginn 8. nóv. kl. 20:30 í húsnæði
Sorphirðunnar hf. á Selfossi.  Kennt verður að rafsjóða með geymum, tappaviðgerðir,
áfelganir og hnútar.
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Ýmislegt

Af síðasta fundi í Reykjavík er m. a. það að frétta að Olís komst ekki eins og ráð var fyrir
gert og koma því á næsta fund og menn frá Hampiðjunni fluttu fróðlegt erindi um tóg og hnúta,
verður væntanlega grein um böndin í næsta Setri, en vegna plássleysis komst hún ekki fyrir núna.

Bjórkvöld

Ferðaklúbburinn hefur ákveðið að standa að bjórkvöldi föstudaginn 18. nóvember.
Gleðinni hefur verið fundinn staður í aðstöðu klúbbsins að Mörkinni 6.  Þema kvöldsins verður
“Greiðsla félagsgjalda”.  Byrjað verður að hleypa inn í stuðið kl. 20:00 og mun gleðin standa til
miðnættis.  Boðið verður upp á íslenskt öl á kostnaðarverði og einnig eitthvað óáfengt fyrir
“þessa erfiðu”.  Ef vel tekst til má reikna með að þetta verði endurtekið síðar í vetur.

Suðurlandsdeild
Haustfagnaðurinn “Fyllerí á flatlendi”

Laugardaginn 5. nóv gengst Suðurlandsdeild fyrir fagnaði miklum.  Gengur hann undir
nafninu “Fyllerí á flatlendi”.  Eins og með fleiri álíka viðburði hvílir mikil leynd yfir
undirbúningnum.  En sunnlendingar eru greinilega betri snuðrarar en reykvíkingar, því þeir hafa
þefað uppi meiri upplýsingar en tókst í Reykjavík.  Vitað er að fagnaðurinn fer fram í Gesthúsum
og að um “pokaball” er að ræða.  Einnig hefur með miklu harðfylgi tekist að uppljóstra að grillað
verði, leynileg myndbandsupptaka verði afhjúpuð og skemmtiatriðin verði á kostnað
félagsmanna.  Verðið er óvenju hagstætt aðeins kr. 1200-.

Vetrarkynning í Skátabúðinni

Fimmtudagskvöldið 3,nóv. kl. 20:00 mun Skátabúðin bjóða félögum í Ferðaklúbbnum 4x4
til kynningar á þeim vöruflokkum sem Skátabúðin hefur upp á að bjóða til ferðalaga.  Þar sem
vetur er að ganga í garð er þetta kærkomið tækifæri fyrir félaga að skoða í skápa sína og huga að
búnaði fyrir sjálfa sig og aðra.

Eins og undanfarin ár þá hefur Skátabúðin boðin félögum í Ferðaklúbbnum 4x4 betri kjör
á þessum kynningarkvöldum. Í þetta skiptið bjóða þeir okkur 15 % afslátt af öllum vörum
(staðgr.) og sumar vörur sérstaklega í fatadeild á allt að 20 % afslætti.  Fyrst verður cd 30
mín.kynning á fatnaði og eiginleikum hinna ýmsu efna.  þannig að það margborgar sig að kíkja í
Skátabúðina.  Nánari upplýsingar um kvöldið veitir starfsfólk Skátabúðarinnar.

Drifrás og val á drifhæðum

Þegar menn eru að útbúa sér upphækkaðan ferðajeppa á stórum hjólum er mikilvægt að
hann uppfylli sem flest skilyrði eigandans og virki sem líkast því sem eigandinn óskar sér.  Það
er ekkert “rétt” eða “rangt” í þeim efnum og það er erfitt fyrir einn jeppamann að segja öðrum
hvernig hlutirnir eigi að vera.  Það er mikilvægt að kunna að ná fram þeim eiginleikum sem sóst
er eftir.  Í þessari grein er sýnt hvernig menn geta reiknað út drifhæðir og aðra þætti
drifrásarinnar á sínum eigin jeppa.  Drifrás jeppa samanstendur af eftirfarandi þáttum:

Vél (togferill), gírkassi/sjálfskipting (hlutföll gíra), milligír (hlutfall háa og lága), hásingar
(drifhlutfall), hjólbarðar (þvermál).



Vél og hjólbarðar eru ráðandi þættir og eru því aðrir þættir afleiðing af þeim.  Menn byrja
á því að velja sér hjólbarða og út frá þeim og þeirri vél sem er í bílnum, er drifhlutfallið valið.
Hér á eftir eru nokkrar hagnýtar jöfnur sem nýtast við útreikning á drifrás og drifhlutföllum.

Drifhlutfall
Tannafjöldi kambs

Tannafjöldi pinjons
= (1)

Heildarhlutfall = Margfalda saman hlutföll allra þátta (2)
Tog eftir gírun = Tog fyrir gírun * hlutfall (3)
Afl eftir gírun = Afl fyrir gírun * nýtni (4)
Ummál = Þvermál * π(ca 3.14) (5)
Snúningshraði hjólbarða (rpm) = Hraði (km/klst) * 209 / þvermáli dekkja (tommur) (6)
Snúningshraði vélar (rpm)= Snúningshraði hjóla * heildargírun (7)

Nytt drifhlutfall gamalt drifhlutfall
þvermal nyrra hjola
þvermal eldri hjola

= × (8)

Dæmi 1:
Toyota á 30” dekkjum með 4.10 drifhlutfall er sett á 38” dekk.  Hvað á að fara lágt í hlutföllum
til þess að eiginleikar haldist óbreyttir?
Svar:
Dekk sem er 30” mælist um 29” í þvermál og 38” dekk mælist um 37” í þvermál.  Notum jöfnu 8
til að finna nýtt hlutfall:

Nýtt hlutfall = 4.10 * 37/29 = 5.23
Það er möguleiki að fá 4.88 og 5.29 hlutföll í Toyota.  Það er því eðlilegt að velja 5.29 hlutfallið.
Skekkja í hraðamæli verður þá um 1,1%.

Dæmi 2:
Fyrirhugað er að smíða Econoline á 44” dekkjum.  Hann er með 351 vél og 4 gíra skiptingu, sem
er með 0.69 hlutfalli í yfirgírnum, en 2.78 í fyrsta gír.  Millikassi og milligír eru báðir beinir í
gegn í háa drifinu.  Milligírinn er NP-203 kassi með hlutfallinu 1.98 í lága, en millikassinn er
Borg Warner með 2.72 í lága.  Vélinni líður vel á 2000 rpm á 100 km/klst, sem ræðst af togferli
og óskum eiganda.  Hvaða drifhlutfall á að velja og hver verður heildarniðurgírunin í lægsta gír?
Svar:
Dekk sem er 44” mælist 41,5” í þvermál.  Notum jöfnu 6 til að finna snúningshraða hjólbarða:

Rpm hjóla = 100 km/klst * 209/41,5 = 504 rpm
Notum síðan jöfnu 7 fyrir snúninghraða vélar: 2000 = 504 * heildargírun.
Þá fæst; heildargírun = 2000/504 = 3.97
Samkvæmt jöfnu 2 er heildargírunin margfeldi af gírun allra þátta eða

3.97 = 0.69 * 1.0 * 1.0 * X
þar sem X er drifið.  Við umröðun fæst:

X = 3.97/0.69 = 5.75
Niðurgírun í lægsta gír verður:

2.78 * 1.98 * 2.72 * 5.75 = 86.1

Nokkur atriði sem vert er að hafa í huga:
Lág hlutföll = há tala.
Lág hlutföll þýða:
Þéttari gírar; sneggra upptak; drif verða brothættari; og hættara við titringi í drifrás.
Með lækkun drifa minnkar þvermál pinjóns og kambur verður þykkari.
Stærð drifa er mesta þvermál á kambi, yfirleitt mælt í tommum.

Guðni Ingimarsson



Tungnaárjökull-Jökulheimar

Tungnaárjökull er byrjaður að skríða nokkuð fram.  Vegna þessa má búast við fjölgun
ferða í Jökulheima.  Því er mönnum bent á að bæði húsin í Jökulheimum eru læst.  Hægt er að
nálgast lykla hjá Valda rakara, Rakarastofunni Dalbraut 1, s: 91-686312 og Stefáni í hs: 91-
37392 og vs: 91-28544.  Þeir geta líka bent á hvar hægt er að fá lykla utan Reykjavíkur.

Árshátíð

Óhætt er að segja að árshátíðin hafi tekist með miklum ágætum og á skemmtinefnd miklar
þakkir skyldar fyrir gott framlag.  Hátíðin hófst með að fólk safnaðist saman í Mörkinni og
dreypti á Borholu, en nafn drykkjarins var dregið af lit vatnsins sem kom fyrst úr borholunni við
Setrið.  Þá var haldið í ökuferð um öngstræti Reykjavíkur meðan reynt var að leysa nafnagátu um
áfangastað.  Áfangastaðurinn reyndist Hafnarbarinn þar sem stigið var um borð í Árnes og haldið
í siglingu um sumdin og kneifað öl í boði Bílabúðar Benna.  Eftir miklar vangaveltur um
endanlegan áfangastað var aftur lagst við bryggju á sama stað og stigið í langferðabílana en á ný.
Ekið var eftir miklum krókaleiðum og var torráðið hvar ferðin tæki enda.  Að lokum var komið
að fánum prýddu húsi sem nefnist Hraunholt, þar sem sest var að snæðingi og annari skemmtun.
Má þar m. a. nefna leikþátt sem sýndur var við miklar vinsældir, fjallaði hann um Skeggmjöllu,
tröllin sjö og prinsinn úr jepparíki sem bjuggu í Setrinu.

Félagsskírteini

Því miður hefur okkur ekki tekist að standa við þau fögru fyrirheit sem gefin voru í síðasta
fréttabréfi, um að ekki mundu líða meira en tvær vikur frá greiðslu gíróseðils til afhendingar
félagsskírteinis.  Ástæða þessarar tafar er ekki sú að stjórnin liggi á þeim eins og ormar á gulli og
neiti að láta þau af hendi, heldur tafir í vinnslu og prentun skírteinanna.  Þetta stendur þó allt til
bóta því félagsskírteinin ættu að verða tilbúin nú um mánaðarmótin.  Um leið og þau eru tilbúin
verða þau afhent.

Ennþá er hugsanlega hægt að koma inn breytingum í félagatalið, en sá möguleiki stendur
ekki lengi opinn.

Smáaglýsingar

Til sölu framhásing undan Wagoneer ‘80 (kúla vinstra megin). Uppl. Ingólfur  s: 91-
43472.

Vantar ekki framhásingu undir Scout. Tóti.
Til sölu ný 33” Uniroyal fínmunstruð, ný 44” D. Fun country á 16”x161/2” 8 gata felgum

og bedliner í Xtra-cab. Uppl. Steinmar  s: 91-654845/655103,  Gunnar s: 91-77039.
Til sölu dekk, 36” Mödderar á 12” 5 gata felgum og 35” BF Goodrich.  Óska eftir 36” eða

38” DC Fun country. Uppl. Friðrik  s: 91-675301.
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
Hálkuspirnur! Negli jeppadekk, 31” til 44”. Uppl. Ómar  s:91-30571/696062.
Til sölu tvær Dana 44 afturhásingar undan Scout báðar með 4.10 hlutfalli og önnur með

Nospin læsingu, einnig loftlæsing í Dana 44. Uppl Valur  s: 91-36489.

Slúður

Heyrst hefur að ónefndur stjórnarmaður hafi verið undir annarlegum áhrifum á síðasta
fundi.  Honum varð svo laust málbeinið að formaðurinn þurfti ítrekað að þagga niður í honum og
aðrir fundarmenn voru farnir að leita að límbandsrúllum í vösum sínum til að fá frið til að hlusta
á ræðumann.


