
 Setrið

Næstu fundir

Reykjavík:  Fundur verður á Hótel Loftleiðum mánudaginn 5. des. kl. 20:00
stundvíslega.  Freyr mun kynna breytingar á Toyotum, frásögn félaga um breytingar á
eigin bílum, erindi um Vatnajökul og Gísli Már kynnir bók um jeppamennsku.

Suðurnesjadeild-Jeppavinafélag Suðurnesja:  Fundur verður í Stakkshúsinu
miðvikudaginn 14. des. kl. 20:30 stundvíslega.  Umræða um skálamál og fleira.

Vesturlandsdeild:  Enginn fundur verður í desember, en minnt er á
Kerlingafjalla-ferðina 2. des.

Húnavatnsdeild:  Fundur verður fimmtudaginn 8. des. að Kolugili V-Hún. kl.
20:30.

Skagafjarðardeild:  Fundur verður þriðjudaginn 13. des. í kaffistofu
Mjólkursamlagsins Sauðárkróki kl. 20:00.  Kynning á reipum og hnútum.

Eyjafjarðardeild:  Fundur verður þriðjudaginn 6.des. að Furuvöllum 3 kl. 20:00.
Léttur jólafundur, félagar eru hvattir til að taka með myndir.

Húsavíkurdeild:  Fundur verður sunnudaginn 4. des. í húsi Björgunarsveitarinnar
kl. 20:00.  Dekkjaviðgerðir og rafsuða með rafgeymum.  Opið hús verður sunnudaginn
18. des.  Hinn árlegi jólaglöggsfagnaður Húsavíkurdeildar verður haldinn
laugardaginn 17. des. kl. 21:00 á Bakkanum, þátttaka tilkynnist til Inga í s: 96-41122
eða Kristjáns í s: 96-42322 fyrir 14. des.

Suðurlandsdeild:  Fundur verður þriðjudaginn 6. des. kl. 20:30 í Tryggvabúð
(húsn. björgunarsv. Tryggva) Selfossi.  Ólafur Leósson frá Jeppasmiðjunni heldur
erindi um fjöðrunarkerfi.
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Félagatalið

Félagatalið er loks að verða tilbúið og er að skríða úr prentun.  Það mun verða fyrsta
bókin í jólabókaflóðinu þessi jólin.  Félagatalið verður afhent skuldlausum félögum, en fyrir aðra
mun það kosta kr. 3.000-

Húnvetningadeild

Heilir og sælir félagar góðir.  Loks látum við Húnvetningar heyra frá okkur og ekki er
seinna vænna að sumra áliti.  Deild Húnvetninga í 4x4 var stofnuð fyrir rétt um tveimur árum og
satt best að segja höfum við átt við ýmsa byrjunarörðuleika að etja eins og gengur.  Félagar í
deildinni, sem nær yfir bæði V- og A-Húnavatnssýslur, eru nú 25 og hefur fækkað nokkuð frá því
hún var stofnuð en von okkar er sú að nú standi eftir sæmilega sterkur kjarni og deildin muni
eflast og dafna í framtíðinni.

Starf okkar þennan tíma hefur ekki verið mikið en þó var ákveðið s.l. vetur að taka á leigu
skála einhver staðar hér í nánd.  Ákveðið var loks að reyna að ná samningum við eigendur
Álkuskála á Grímstunguheiði og er nú búið að gera frumdrög að samningi sem er til athugunar
hjá þeim og eru menn mjög bjartsýnir á framhaldið.  Skáli þessi er í ágætu ásigkomulagi, en
stefna okkar er náttúrulega að gera hann enn betri og hentugri fyrir okkar starfsemi.  Skálinn
stendur við ána Álku, sem er vestast á Grímstunguheiði og skilur á milli hennar og
Haukagilsheiðar.  Vegur að skálanum liggur upp úr þeim fagra dal Vatnsdal í A-Húnavatnssýslu.
og er best að finna hann á korti með því að finna ána Álku þar sem hún kemur niður innst í
Vatnsdalnum og fylgja henni síðan fram heiðina en skálinn er merktur á kort.  Við munum síðan
láta heyra frá okkur á þessum vetfangi þegar málið er endanlega frágengið sem vonandi verður
sem fyrst og gefa þá upp GPS-Loran staðsetningu skálans.

Ekki er hægt að láta hjá líða að láta eina ferðasögu fylgja með svona að lokum.  Þannig
var að fengið var leyfi hjá eigendum skálans að setja þar upp olíuofn til hitunar þó samningar
væru ekki frágengnir og var það auðsótt mál.  Átta menn fóru á fjórum bílum dagana 18. - 19.
nóv. s.l.  Búið var að kaupa þennan fína ofn sem átti eftir að taka hjá seljanda en að sjálfsögðu
var búið að greiða hann.  Menn lögðu síðan í hann í miklum ferðahug en veður var heldur
leiðinlegt og færi ekki allt of gott.  þegar menn voru komnir nokkuð vel áleiðis datt einum
ferðalanganna í hug að athuga hver hafi nú tekið ofninn.  Heldur var fátt um svör hjá mönnum og
kom þá í ljós að helv. ofninn var enn í byggð því hver hafði ætlað hinum að taka hann.  Nú voru
góð ráð dýr og var brugðið á það ráð að fá eiginkonu eins ferðalangans til að fara og sækja
ofninn og koma með hann á móti einum bílnum sem snéri til baka.  Þetta gekk allt sæmilega og
komst ofninn að lokum á sinn stað og yljaði mönnum um nóttina.

Menn sváfu vel um nóttina, en heldur hafði brugðið til hins verra með veður.  Lagt var af
stað til baka upp úr hádegi í hinu versta veðri.  Mikið hafði bætt á snjó og var hann mjög laus
eins og nærri má geta og jörð lítið frosin undir.  Einn bílana var með GPS tæki en eitthvað var
lítið um punkta og gekk því mönnum illa að staðsetja sig.  Nú ferðalagið tók 9 tíma en allir
komust þó heilir heim að lokum með þreytt sælubros á vör.

Læt ég þessu nú lokið að sinni kæru félagar og óska öllum farsældar í sínum ferðalögum á
vetri komanda með von um gott samstarf og skemmtilegar stundir.

Lifið heil
Kristófer Sæmundsson



Tilboðsdagar

Seglagerðin Ægir Eyjarslóð 7 (Örfirisey) verður með opið hús fyrir félagsmenn eins og
undanfarin ár þriðjudaginn 6. des kl. 20:00 til 22:00 .  Boðið verður upp á jólaglögg og gos fyrir
börnin.  Hjá Ægi fæst allur útivistar og viðlegubúnaður, s.s. fatnaður, skór, svefnpokar o.fl.  Það
er um að gera að nýta sér tækifærið og mæta hjá Ægi og sjá hvaða tilboð þeir gera
félagsmönnum.

Olísbúðin Vagnhöfða 13 býður félagsmenn Ferðaklúbbsins velkomna á tilboðs- og
kynningarkvöld fimmtudaginn 8. des kl 18:00 til 20:00

Skeljungsbúðin Suðurlandsbraut 4 er einnig með tilboðs- og kynningarkvöld fyrir
félagsmenn mánudagskvökldið 12. des. kl. 20:00 til 22:00.

Eins og félagsmenn vafalaust vita eru þessar tvær verslanir með mikið úrval af ýmsum
varningi sem tengist ferðamennnsku og útivist s.s. gastæki ýmiskonar og margt fleira.  Einnig eru
þeir með olíuvörur ýmsar og ætti að vera af nægu að taka hjá þeim.  Það er um að gera að drífa
sig og sjá hvort ekki er eitthvað sem vantar fyrir veturinn eða jólin.  Báðir aðilar bjóða upp á
léttar veitingar fyrir þá sem mæta.

Bjórkvöldið

Bjórkvöldið sem haldið var um miðjan mánuðinn tókst með ágætum.  Urðu menn glaðir
mjög en sumir þó glaðari en aðrir er menn ræddu um heimsins gagn og nauðsynjar (38”, öxla,
GPS, spotljós og ófarir annarra).  Í gildi voru hvít aðgangskort.  Vegna þess hversu vel tókst til
og góðrar þátttöku hefur verið ákveðið að halda annað bjórkvöld á nýju ári.  Væntanlega munu
sömu aðgangskort gilda þá.

Smáauglýsingar

• Hef áhuga á að kaupa 33” dekk helst fínmunstruð og 6 gata felgur.
Knútur hs: 91-618335, vs: 91-696072

• Til sölu framhjólabúnaður undan Mazda B-2600 ´89 ek. 63.000 km.
Steinmar s: 91-655103/654845

• Til sölu DC 40” dekk á 161/2” felgum 15” breiðum, einnig 35” dekk fyrir 161/2” (2 nýleg),
4,10:1 hlutföll í Dana 60 og 14 bolta GM (101/2) líka casing í 14 bolta og NP 203 millikassi
úr Dodge ´78. Uppl í s: 91-79844 Þórarinn

• Til sölu 39”x15” Firestone Allterrain TX dekk verðhugmynd kr. 40.000-, óska eftir 38”
mödder á svipuðu verði, einnig til sölu 4,11:1  hlutfall, afturöxull og 2x bremsuplattar fyrir
litlu leguna í 9” Ford. Guðmundur s: 91-31586

• Ég, barnið, Hiluxinn og hundurinn óskum eftir að kynnast  hressum og þokkalega vel
stæðum herra um fimmtugt.  Er sjálf að nálgast fimmtugt og er ómöguleg með skiptilykilinn.
Við fjögur óskum eftir vin sem vill hressa upp á hversdagslífið hjá okkur.  Er reyklaus en
ekki alveg syndlaus (get alveg þegið gott vín í glas) og er ekki fanatísk.  Ef einhverjum finnst
þetta passa við sig þá endilega sendið mér línu í pósthólf 451, 202 Kópavogur.  Það væri
ekki verra ef mynd fylgdi bréfi.  Algjörum trúnaði heitið. Jeppakona



Árbúðir

Nýjir menn hafa tekið að sér umsjón Árbúða.  Þeir eru Helgi Pétursson og Eiríkur
Steinsson, síminn hjá Helga er 985-40576.  Allir sem ætla að nýta sér aðstöðuna í Árbúðum í
vetur ættu að láta Helga eða Eirík vita af sér.  Þá er kjörið tækifæri fyrir fararstjóra ferðahópa að
gerast skálaverðir í Árbúðum þann tíma sem ráðgert er að dvelja þar.  Einnig væri gott ef
einhverjir vildu taka að sér skálavörslu einhverjar helgar.  Eins og flestir vita standa Árbúðir við
Kjalveg um 15 km fyrir norðan Hvítárbrú og þannig tilvalinn dvalarstaður fyrir þá sem vilja fara
styttri dagleiðir, halda áfram til Hveravalla, Kerlingafjalla, eða annað á Kjalleið.  Milli jóla og
nýárs og eins um áramótin má búast við nokkurri umferð um hálendið.  Því ættu þeir sem
hyggjast nýta skála þar að panta sér pláss sem fyrst hjá umsjónaraðilum viðkomandi skála.

Ritnefnd

Helgi Valsson hs: 5-620463 vs: 5-694199 fax: 5-623619
Ómar Sigurðsson hs: 55-30571  vs: 5-696062, email: omar@os.is
Bjarni Gunnarsson hs: 55-71479  vs: 985-28631

Athugið breytt svæðisnúmer.  1. des. tekur gildi fyrsti hluti af
símanúmerabreytingum á höfuðborgarsvæðinu (91).  Þá kemur  talan 5 fyrir
framan sex stafa númer og 55 fyrir framan fimm stafa númer í stað
svæðisnúmers.

Sími Ferðaklúbbsins 4x4 að Mörkinni 6  5-684444

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


