
 Setrið

Næstu fundir

Reykjavík:  Fundur verður á Hótel Loftleiðum mánudaginn 6. febrúar kl. 20:00.
Fundarefni: Stýristjakkar, kynning frá Bílabúð Benna, valdir félagsmenn lýsa
breytingum á bílum sínum og skyggnusýning.

Suðurnesjadeild-Jeppavinafélag Suðurnesja:  Fundur verður í Stakkshúsinu
þriðjudaginn 14. febrúar kl. 20:30 stundvíslega.  Menn frá Jöklarannsóknarfélaginu
verða með erindi.

Vesturlandsdeild:  Opið hús verður á Langasandi Akranesi fimmtudaginn 9.
febrúar kl. 20:30.

Vestfjarðadeild:  Fundur verður fimmtudaginn 2. febrúar í Hjálparsveitarhúsinu á
Ísafirði kl. 20:30.

Skagafjarðardeild:  Fundur verður þriðjudaginn 14. febrúar í kaffistofu
Mjólkursamlagsins Sauðárkróki kl. 20:00.

Eyjafjarðardeild:  Fundur verður þriðjudaginn 7. febrúar að Furuvöllum 3 kl.
20:00.  Jón Árni frá Jeppasport verður með fræðslu og kynningu á eigin vörum.

Húsavíkurdeild:  Fundur verður sunnudaginn 5. febrúar í húsi
Björgunarsveitarinnar kl. 20:00.  Jón Árni frá Jeppasport verður með fræðslu og
kynningu á eigin vörum.  Opið hús verður á sama stað sunnudaginn 19. febrúar.

Suðurlandsdeild:  Fundur verður þriðjudaginn 7. febrúar kl. 20:30 í nýja húsnæði
Björgunarsveitarinnar Tryggva, Selfossi (við hlið byggingavöruverslunar Steinars
Árnasonar).  Á fundinn kemur Sigurgeir Guðmundsson skólastjóri grunnskólans á
Hellu og félagi í FBS á Hellu.  Hann fjallar um fjallaferðir, m.a. á Emstrusvæðinu,
Strútslaug og þar í kring.
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Þorrablót

Eyjafjarðardeild:  Þorrablótið verður laugardaginn 11. febrúar á Hveravöllum.  Lagt
verður af stað frá Leirunesti samdægurs kl. 11.  Þátttökuskráning verður á fundinum þann 7-
unda.

Skagafjarðardeild:  Þorrablótið verður í Skiptabakkaskála þann 18. febrúar.  Félagar
þurfa að tilkynna þátttöku til Helga s: 95-35834 eða Sigurjóns s: 95-35867 ekki seinna en
mánudaginn 6. febrúar.  Ferðatilhögun verður rædd á fundinum þann 14. feb.

Húsavíkurdeild:  Þorrablótið verður haldið í Þeistareykjaskála 25. febrúar.  Þátttaka
tilkynnist til Kristjáns s: 96-42322 eða Inga s: 96-41122 fyrir 19. feb.

Bjórkvöld

Annað bjórkvöld vetrarins í Reykjavík verður í Mörkinn föstudaginn 10. febrúar.  Hefst
það eins og síðast kl. 20:00.  Á svæðinu verður eðal öl á vægu verði.  Einungis verður hleypt inn
félögum sem hafa greitt félagsgjöldin.  Einnig verður tekið við félagsgjöldum á staðnum.

Félagsgjöld

Nú er hið eiginlega starfsár að verða hálfnað og einnig fer nú í hönd einn mesti ferðatími
jeppamanna.  Því eru þeir sem enn hafa ekki greitt félagsgjöldin hvattir til að gera það hið fyrsta
svo þeir geti notið þeirra fríðinda sem félagsskírteinið býður upp á.  Þar má meðal annars nefna:
1) Afslætti hjá ýmsum þjónustuaðilum, sem geta fljótt skilað sparnaði sem er meiri en 

félagsgjaldið.
2) Lægri skálagjöld og auðfengnari afnot af skálum í umsjón Ferðaklúbbsins.
3) Þátttaka í ýmsum skemmtilegum uppákomum með góðum félögum.
4) Styrkja hagsmunagæslu ferðamanna til að ferðast á jeppum.
5) Og margt fleira s.s. fræðsluefni, félagatal, fréttabréf og.fl, o.fl., o.fl., o.fl., o.fl.,.................

Vetrarferðir - Skálar

Með hækkandi sól eykst fjöldi þeirra sem ferðast á fjöll.  Þeir sem fara lengri leiðir og
þurfa að nýta sér skála til gistingar ættu að kanna áður en lagt er af stað hvað er á boðstólum.
Einnig þeir sem hyggja á stuttar ferðir og búast ekki við að þurfa skálagistingu gætu lent óvænt í
óblíðu veðri og því betra að kanna möguleika á nálægum skálum áður en lagt er af stað.  Sumir
skálar eru lokaðir þannig að menn verða að útvega sér lykla að þeim áður en lagt er af stað.
Betra er að hafa fengið lykil áður þó skálinn verði ekki notaður en þurfa að nota hann og vera án
lykils.  Hér á eftir eru nokkrar upplýsingar um staðsetningu skála, umsjónarmenn þeirra og hvort
þeir eru opnir eða lokaðir.
• Setrið, í umsjón Reykjavíkurdeildar er staðsett sunnan Hofsjökuls u.þ.b. fyrir miðjum jökli

(N643691 - V190110 (GPS)).  Innri skálinn er læstur, en fremri opinn með takmarkaðri
aðstöðu fyrir rúmlega 20 manns.  Hægt er að fá lykla hjá Erling s: 581-1757, Viðari s: 565-
5657, Arnbirni s: 566-6856, Birgi s: 557-2242 og Heiðari s: 564-4066.  Einnig á opnu húsi á
fimmtudagskvöldum.  Þá má nálgast lykla hjá stjórnum allra deilda.

• Árbúðir, í umsjón Reykjavíkurdeildar er staðsett við Kjalveg, austur frá Hvítárnesskála
(N643656 - V194222 (GPS)).  Skálinn er opinn en menn ættu að hafa samband við
umsjónarmenn sem eru Eiríkur og Helgi s: 985-40576.  Upplýsingar fást einnig á opnu húsi
fimmtudagskvöld.  ATH. röng staðsetning í Félagatali.



• Sultarfit, í umsjón Suðurlandsdeildar er staðsettur við Stóru-Laxá á afrétti Flóa og Skeiða
(N641978 - V193944 (GPS)).  Skálinn er opinn og rúmar rúmlega 20 manns, Umsjónarmenn
eru Ólafur s: 98-22858 og Guðjón s: 98-22071 og veita þeir nánari upplýsingar um
akstursleiðir.

• Hlöðuvallaskáli, í umsjón Suðurnesjadeildar er staðsettur sunnan undir Hlöðufelli (N642392
- V203345 (GPS)).  Unnið er að endurbótum í skálanum og er nauðsynlegt að hafa samband
við Bogga hs: 92-14205 vs :92-15051 eða Sigga hs: 92-13350 vs: 92-11700 til að komast inn í
hann.  Skálinn rúmar um 12 manns.

• Álkuskáli, í umsjón Húnavatnsdeildar er staðsettur á Grímstunguheiði sunnan Vatnsdals
(N650884 - V200870 (GPS)).  Skálinn er opinn og tekur 16 í kojur.  Umsjónarmaður er
Sighvatur s: 95-24950.

• Skiptabakkaskáli, í umsjón Skagafjarðardeildar er staðsettur sunnan í Goðdalafjalli á
Eyvindarstaðaheiði (N650795 - V190425 (Loran)).  Skálinn er opinn og tekur 20 manns í
kojur.  Umsjónarmenn eru Helgi s: 95-35834 og Sigurjón s: 95-35867.

• Réttarkot, í umsjón Eyjafjarðardeildar er staðsettur austan Skjálfandafljóts um 18 km.
sunnan Stóru-Tungu (N651559 - V177855 (Loran)).  Skálinn er í byggingu og er nú
fokheldur.

• Þeistareykjaskáli, í umsjón Húsavíkurdeildar er staðsettur vestan við Þeistareykjabungu
(N655273 - V165720 (Loran)).  Skálinn er opinn og rúmar rúmlega 30 manns.
Umsjónarmaður er Kristján s: 96-41044.

• Jökulheimar, skálar Jöklarannsóknarfélagsins er staðsettur vestan Tungnárjökuls sem er
vestan í Vatnajökli.  Þar eru báðir skálar læstir, en þeir rúma alls um 30 manns.  Lyklar fást
hjá Ástvaldi á Rakarastofunni Dalbraut 1 s: 568-6312 og Stefáni hs: 553-7392, vs: 552-8544.
Þeir gefa jafnframt upplýsingar hvar hægt er að fá lykla utan Reykjavíkursvæðisins.

• Grímsvötn, skálar Jöklarannsóknarfélagsins eru staðsettir á Grímsfjalli á Vatnajökli.  Þar er
nýi skálinn læstur.  Lyklar fást hjá sömu umsjónaraðilum og fyrir Jökulheimaskálana.

• Landmannahellir, Flugbjörgunarsveitin á Hellu sér um stærri skálann þar.  Sá skáli er læstur
og fást lyklar hjá Einari s: 98-76511 og Erling s: 98-75103

Margir skálar eru á vegum Ferðafélags Íslands og deilda þess.  Hér verða aðeins þeir helstu
nefndir og gefur skammstöfun eftir nafni skálans til kynna hver hefur umsjón með honum.
Ákveðnar deildir eiga og hafa umsjón með sínum skálum og er nauðsynlegt að afla sér
upplýsinga um þá hjá viðkomandi deild og tilkynna um væntanleg afnot. Upplýsingar um skála á
vegum Ferðafélags Íslands (FÍ) eru gefnar í s: 568-2533, Ferðafélag Akureyrar (FFA) s: 96-
22720, Ferðafélag Skagafjarðar (FFS), Ferðafélag Fljótdalshéraðs (FFF) hjá Þórhalli s: 97-11268
og 985-32858.
• Landmannalaugar (FÍ) við Laugahraun skammt frá Fjallabaksvegi nyrðri.  Skálinn er opinn

og rúmar 80 manns.  Gæsla er um helgar í mars og apríl og er þá sími skálavarðar s: 985-
41192.

• Álftavatn (FÍ) við Álftavatn á Fjallabaksveg syðri. tveir skálar er rúma alls rúmlega 50
manns

• Skagfjörðsskáli (FÍ) í Langadal Þórsmörk.  Skálinn sem rúmar um 80 manns er að hluta
læstur.

• Hveravellir (FÍ) vestan Kjalvegar.  Tveir skálar sem rúma alls um 70 manns.
Veðurathugunarfólk á Hveravöllum sér um gæslu þeirra yfir veturinn, en sími þeirra er 985-
31311

• Veiðivötn (FÍ).
• Nýidalur (FÍ) við mynni Jökuldals á Sprengisandsvegi.  Tveir skálar er rúma alls 160 manns,

en aðeins annar skálinn er opinn.
• Ingólfskáli (FFS) er norðan Hofsjökuls og rúmar um 35 manns.



• Laugafellsskáli (FFA) við Laugafell um 15 km. norðaustur af Hofsjökli (N650163 - V181995
(GPS)).  Gistirými er fyrir minnst 15 manns og vetrarpantanir eru hjá Úlfari hs: 96-31133.

• Þorsteinsskáli (FFA) við Herðubreiðarlindir (N651156 - V161339 (GPS)).  Skálinn rúmar 30
manns.

• Dreki (FFA) er við Dekagil í Dyngjufjöllum norðaustur af Öskju (N650252 - V161339
(GPS)).  Skálinn rúmar um 20 manns.

• Sigurðarskáli (FFF) í Kverkfjöllum er undir Virkisfelli.  Skálinn rúmar um 75 manns.
Neyðarsími er í skálanum s: 985-36236.

• Snæfellsskáli (FFF) er við vestur rætur Snæfells.  Skálinn rúmar um 60 manns.  Neyðarsími
er í skálanum s: 985-39098.

Auk ofantaldra skála ráða ofangreind félög yfir fleiri minni skálum.  Þá eru ýmis
upprekstrarfélög með gangnaskála víðsvegar um hálendið.  Ef félagar hafa upplýsingar um skála
sem þeir vildu koma á framfæri, væri gott að þeir sendu þær til fréttabréfsins.  Að lokum óskum
við félögum góðrar ferðar.

Slúður
Heyrst hefur að ónefnd dísel Toyota sem átt hefur við öndunar erfiðleika að stríða hafi

fengið bót meina sinna, og hafi stungið Frikka formann allhrikalega af.  Þegar Frikki reyndi að
halda í við hann var það eina sem átti roð í díselinn, spaði nokkur svipaðrar gerðar og finnst í
flugvélum, en hann kvaddi bílinn með hvelli og reyk er hann reyndi eftirför upp á eigin spýtur.

Félagatalið - leiðréttingar
Einhverjar villur hafa slæðst inn í félagatalið.  Hér koma nokkrar leiðréttingar:  Síða 9:

Skagafj.d. - Sigurjón Jónsson s: 95-35867, síða  10: skálan. - Viðar Elliðason s: 565-5657, Birgir
Már Georgsson s: 55-72242,  síða 11: Skálar Árbúðir (N643656 - V194222), Þeistareykjaskáli,
síða 31: 982 Oddur Einarsson s: 55-29491,  síða 42: 133 Viðar Elliðason s: 565-5657, síða 70:
400 Bjarni Eyjólfsson fars: 985-36921, síða 71: 400 Þórey Hermannsdóttir fars: 985-36921.

Smáauglýsingar
• 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: 98-31586

• Til sölu notaðar bensínmiðstöðvar á góðu verði. Uppl. í s: 587-7790 og 587-0677.
• Felgur til sölu, Weld Racing léttmálmsfelgur 15”x 12” 5 gata. Uppl. í s: 557-4351
• Til sölu brettakantar Toyotu Double cab með bólum, einnig tveir lítið slitnir 36” mödderar,

fæst á góðu verði. Uppl. Sigmundur hs: 561-1514,  vs: 562-2666.

Ritnefnd

Helgi Valsson hs: 562-0463 vs: 569-4199 fax: 552-2744
Ómar Sigurðsson hs: 553-0571  vs: 569-6062, email: omar@os.is
Bjarni Gunnarsson hs: 557-1479  vs: 985-28631

Sími Ferðaklúbbsins 4x4 að Mörkinni 6  568-4444
Munið eftir opna húsinu öll fimmtudagskvöld að Mörkinni 6 kl. 20:00.


