
 Setrið

Reykjavík:  Aðalfundur verður á Hótel Loftleiðum mánudaginn 15. maí kl. 20:00.
Venjuleg aðalfundarstörf.

Vestfjarðadeild:  Aðalfundur verður fimmtudaginn 4. maí í Hjálparsveitarhúsinu
á Ísafirði kl. 20:30.  Venjuleg aðalfundarstörf.  Kynning á GPS-bókinni.

Skagafjarðardeild:  Aðalfundur verður þriðjudaginn 2. maí í kaffistofu
Mjólkursamlagsins Sauðárkróki kl. 20:00.  Venjuleg aðalfundarstörf.

Eyjafjarðardeild:  Aðalfundur verður þriðjudaginn 2. maí að Furuvöllum 3 kl:
20:00.  Venjuleg aðalfundarstörf.

Húsavíkurdeild:  Aðalfundur verður Sunnudaginn 7. maí kl. 20:00 í húsi 4x4 út á
höfða.  Venjuleg aðalfundarstörf

Suðurlandsdeild:  Aðalfundur verður líklega föstudaginn 12. maí í
Karlakórsheimilinu Gagnheiði 3 kl. 20:30.  Venjuleg aðalfundarstörf.  Að loknum
aðalfundi um kl. 22:00 hefst skemmtikvöld þar verður m.a. í boði kvartettsöngur ásamt
fleiri skemmtiatriðum.  Veitingar verða á kostnaðarverði og er skyldumæting með
maka.  Nánar verður greint frá fundinum í innandeildar fréttabréfi.

Almennir fundir

Húsavíkurdeild:  Bjórkvöld verður laugardaginn 29. apríl í húsnæði 4x4, það
hefst kl. 21:00.  Sunnudaginn 21. maí verður opið hús.

Suðurnesjadeild-Jeppavinafélag Suðurnesja:  Fundur verður föstudaginn 12. maí
kl. 20:30 stundvíslega í KK húsinu.  Skemmtifundur, boðið verður upp á bjór og góða
happadrættisvinninga.

Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4 Pósthólf 8948 128 Reykjavík
12. tbl. 5. árg. Maí 1995       Ábm. Bjarni Gunnarsson

Aðalfundarboð



 Setrið

Aðalfundur Vesturlandsdeildar verður haldinn í Félagsbæ
Borgarnesi mánudaginn 29. maí kl. 20.00.

Fundarefni:  Venjuleg Aðalfundarstörf.

Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4 Pósthólf 8948 128 Reykjavík
12b. tbl. 5. árg. Maí 1995       Ábm. Bjarni Gunnarsson

Aðalfundarboð



Dagskrá aðalfundar

1. Setning fundar og dagskrá kynnt.
2. Kosning fundastjóra og fundarritara.
3. Skýrsla stjórnar.
4. Umræða um skýrslu stjórnar.
5. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram og skýrðir.
6. Umræða um reikninga og þeir bornir upp til samþykktar.
7. Skýrslur nefnda, ef kjörnar hafa verið.
8. Tillögur/lagabreytingar frá stjórn, nefndum eða félagsmönnum.
9. kjör stjórnar, varamanna og fastanefnda.
10. Kjör endurskoðenda.
11. Önnur mál.
12. Fundarslit.

Á aðalfund komast einungis þeir sem eru skuldlausir við félagið og ber að sýna
félagsskírteini við innganginn.
Reykjavík:  Á fundinum verður eitthvað með kaffinu.  Ritnefnd gefur ekki kost á sér aftur svo þar
vantar einhverja vaska félaga.  Í stjórn er pláss fyrir tvo nýja stjórnarmenn og formann, nú er um að
gera að gefa kost á sér og hafa áhrif á félagsstörfin.

Jeppadagur fjölskyldunnar

Ferðaklúbburinn 4x4, Eyjafjarðardeild, hélt jeppadag fjölskyldunnar 9. apríl síðast liðinn.
Farið var inn að Baugaseli í Barkárdal.  Þátttaka var mjög góð, alls mætti fólk á 35 bílum., verður
það að teljast gott þar sem einhverjir komust sjálfsagt ekki vegna ferminga og aðrir þurftu að jafna
sig eftir erfiða kosninganótt.

Færið var gott og veðrið lék við þátttakendur, lygnt og bjart.  Bílunum var skipt í hópa og
voru félagsmenn í hverjum hóp.  Allir komust bílarnir að baugaseli þar sem áð var.  Boðið var upp á
samlokur og kakó eða Frissa fríska.  Síðan var sameiginleg leikstund fyrir börn og fullorðna.  Eftir
það var haldið áfram inn í Barkárdal, eins langt og hægt er að komast með góðu móti.  Þar eru góðar
brekkur þar sem hægt var að láta gamminn geysa og reyna hvað í bílum og bílstjórum bjó.  Það kom
vel í ljós að hægt er að komast langt þó ekki sé búið að gera bíllinn að einhverju fjallatrölli.

Að þessu loknu var farið aftur í Baugasel og aftur boðið upp á hressingu.  Síðan var haldið
heim á leið.

Allir sem að þessu komu voru mjög ánægðir með hvernig til tókst og verður þessvegna að
teljast líklegt að þetta verði endurtekið að ári.

Eftirtaldir aðilar styrktu jeppadag fjölskyldunnar og gerðu okkur kleift að halda hann:
HÖLDUR HF,      KEA,      ÁSPRENT,      SANDBLÁSTUR OG MÁLMHÚÐUN.

Unnsteinn Jónsson



GPS-bókin

GPS- bókin sem margir hafa verið að bíða eftir er loksins komin.  Frágangurinn á bókinni er
svipaður að ytri gerð eins og var á Lóran-bókinni, gormabindi og plöstuð í A-5 broti.  Búið er að
breyta uppsetningunni á leiðum töluvert til betri vegar, og með hverri leið er t.d. kort og nánari
lýsingar á leiðunum en verið hafa.  Einnig er hægt að fá hana í A-4 broti.  Verðið er kr. 4.000- í A-5
broti og kr. 5.000 í A-4 broti.  Höfundur eru Sigurjón Pétursson.  Hægt er að fá bókina að
Austurgötu 40 í Hafnarfirði s:  565-1305, einnig er hægt að fá hana senda í póstkröfu.

Frá Umhverfisnefnd

Vetrarstarf umhverfisnefndar hefur að þessu sinni verið að mestu fólgið í þátttöku í vinnuhóp
um akstur á snjó.  Markmiðið með þessari vinnu er að koma með tillögu um reglur varðandi akstur
á snjó, sem allir hagsmunaaðilar geta unað við.  Í þessum vinnuhóp eiga sæti fulltrúar frá
Náttúruverndarráði, Ferðafélagi Íslands, LÍV og Ferðaklúbbi 4 x 4.  Að svo komnu liggur engin
formleg tillaga fyrir, en málin hafa verið skoðuð út frá mörgum sjónarhornum og senn fer að koma
að því að fyrsta tillaga sjái dagsins ljós.

Ekkert varð úr fyrirhugaðri vorferð inn í Austurdal í Skagafirðinum vegna snjóþyngsla fyrir
norðan enda hefði getað reynst erfitt að nálgast græðlinga undir snjónum.  Ferðin er geymd um eitt
ár, en ekki gleymd.

Sumarstarfið hefur verið undirbúið og er stefnt að eftirfarandi vinnu- og skemmtiferðum:

• Skoðunarferð:  Helgin 12/13. ágúst.  Farið verður á slóðir fyrri stikuferða og kannað hversu vel
hefur tekist til, hvað betur mætti fara og hvernig náttúran hefur tekið við sér.  Þau sem hafa
áhuga og ætla að koma með, geta haft samband við einhvern úr nefndinni.

• Stikuferð 1995:  Helgin 9/10.september.  Farin verður vinnuferð með Sjálfboðaliða-
samtökunum um Náttúruvernd og unnið við að merkja leiðir og loka villuslóðum.

• Landgræðsluferð 1995:  Einhvern tíma í október, nákvæm tímasetning liggur ekki fyrir og
verður auglýst síðar.

Að lokum viljum við hvetja konur og menn, sem áhuga hafa á umhverfismálum, að gefa kost á sér í
nefndina.  Mörg sæti eru laus!

Claus

Flíspeysur

Nú eru að renna upp síðustu dagarnir á tilboði Seglagerðarinnar Ægis á tvöföldu
flísjökkunum.  Þessir flísjakkar eru vind og vatnsheldari en venjulegir flísjakkar og þarf því ekki
eins oft að skella sér í úlpuna þegar farið er út úr bílnum t.d. til að hleypa úr.  Jakkarnir henta víðar
en á fjöllum.  Jakkarnir eru merktir með merki félagsins og kosta þannig á tilboði til félagsmanna
kr. 9.000-.  Venjulegt verð á þessum jökkum er kr. 14.900-.  Tilboðið stendur til 30. apríl, og því
eru bara örfáir dagar eftir.  Því er ekki eftir neinu að bíða og um að gera að drífa sig og skella sér á
flísjakka strax áður en verðið hækkar.  Reynsla þeirra sem hafa fengið sér svona flísjakka er mjög
góð og sjást sumir varla í öðru.



Dekkjaleikur Bílabúðar Benna

Dregið hefur verið í dekkjaleik Bílabúðar Benna.  Handhafar eftirtalinna miða:  nr. 910 -
7666 -

3336 - 8145 - 3039, fá dekkin endurgreidd gegn framvísun nótu og miða.

Aukavinningar:  4 stk American Racing felgur að eigin vali kom á miða nr. 9784
IPF fiskiaugu komu á miða nr. 9140 - 1828 - 2378.

Eyrnabönd

Félagsmaður einn hefur tekið sig til og er farinn að búa til og selja eyrnabönd úr flís.
Eyrnaböndin eru tvöföld og hylja eyrun vel og er hægt að fá þau merkt t.d. með nafni viðkomandi
eða félagasamtökum.  Um er að ræða tvær stafagerðir blokkstafi og aðra sem eru meira stílfærðir,
einnig ýmsar mismunandi stærðir.  Þessi ákveðni félagsmaður situr nú heima öll kvöld og bróderar
og vill hann selja félagsmönnum eyrnaböndin merkt á kr. 700-. Allar nánari upplýsingar er hægt að
fá hjá Ingimundi (í aukaraf) í vs:  565-8977 eða fars:  985-43994.

Smáauglýsingar

• Til sölu 36” Mödderar á 12” 5 gata felgum. Uppl. í s: 567-5301
• Til sölu Weld racing léttmálmsfelgur 15” x 12”, 9” Ford pickup hásing og krómstuðari á Dodge

Ram. Uppl. í s:  557-4751
• Til sölu 38” Dick Cepec hálfslitin, 4” upphækkunarsett fyrir Toyotu með sjálfstæða fjöðrun,

afturfjaðrir úr X-Cab lengri gerð nýlegar, Bedliner plastskúffa og nýjar AVM driflokur í Dana
44 (Bronco). Uppl. Birgir Már í hs:  557-2242/553-3232,  vs:  554-3540 og  bs:  985-
34876.

• Óska eftir húsi á Toyota Double cab, plast eða stál. Uppl. Heimir s:  551-0001 og
símb:  984-51419.

• Til sölu notað og ódýrt úr Toyotu, Downey afturfjaðrir með hengslum og öllu, Gabriel
höggdeyfar, einfaldur aftur-rörstuðari og gormar úr Lödu.  Óska eftir fjórum felgum 6 gata, 12”
breiðum,ódýrum. Uppl. Ingimundur vs:  565-8977 og 985-
43994

• Óska eftir grind í Toyota Landcruiser BJ-42 árgerð 1984.  Get einnig notað grind úr lengri
tegund.

Uppl. Brandur í hs:  564-2844 og vs:  569-4247 eða 569-4702.
• Vantar tveggja hólfa blöndung á AMC 258. Uppl. Helgi s:  95-35867
• Til sölu 5 gíra kassi úr Suzuki 413 á kr. 5.000-.  Óska eftir afturbekk ca. 135 cm breiðum eða

stökum stólum. Uppl. Vilhjálmur hs:  565-3101 eða vs: 91-626622

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.


