
 Setrið

Næstu fundir

Reykjavík:  Fundur verður á Hótel Loftleiðum þriðjudaginn 6. júní kl. 20:00
stundvíslega.  Kynnt verður sumarstarf klúbbsins, sýndar verða litskyggnur úr
íshellinum í Eyjabakkajökli og fjallað verður um jeppasýninguna sem haldin verður í
haust.

Suðurnesjadeild-Jeppavinafélag Suðurnesja:  Fundur ekki haldinn.
Vesturlandsdeild:  Opið hús verður á Langasandi Akranesi fimmtudaginn 15.

júní kl. 20:30.  Rætt verður um skipulag árshátíðarferðar 15 júli o.fl. Grillmatur og bjór
á tilboðsverði.

Vestfjarðadeild:
Húnavatnsdeild:  Fundur verður fimmtudaginn 22. júní í Neðra-Holti kl. 20:30.
Skagafjarðardeild:  Fundur ekki haldinn.
Eyjafjarðardeild:  Fundur verður þriðjudaginn 6. júní að Furuvöllum 3 kl. 20:00.

Kynning á náttúruvænum bónvörum frá Envirotech, héraðsfulltrúi Landgræðslunnar á
Norðausturlandi kynnir mögulegt samstarf Eyjafjarðardeldar og Landgræðslunnar og
umfjöllun um kaskótryggingar ökutækja.

Húsavíkurdeild:  Fundir verða fyrsta sunnudag hvers mánaðar í sumar út á
Höfða.

Suðurlandsdeild:  Fundur verður þriðjudaginn 6. júní kl. 20:30 í Tryggvabúð
Selfossi.  Rætt verður um sumarstarfið, sýnd verður myndband frá haustferð og sýndar
myndir frá Síðujökli.
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Jeppasýning 4X4 í haust.

Í september n.k. 21. - 24. verður sýning Ferðaklúbbsins haldin í Laugardalshöll. Húsið
verður afhent þann 19. september og þarf því margar hendur til að gera hana
mögulega. Rætt verður um sýninguna á fundinum og skorað er á þá sem áhuga hafa á
að starfa við sýninguna eða sýna jeppana sína að mæta á fundinn og skrá sig á þar til
gerð eyðublöð. Einnig er hægt að hafa samband við sýningarnefndina en hún er skipuð
eftirfarandi mönnum:

Sveinbjörn Halldórsson Sími 564 1386 Fax 564 1395
Ingvi Ingvason Sími 554 0319
Heimir Eyjólfsson Sími 551 0001
Bragi Blumenstein Sími 552 3156
Árni Bergsson Sími 564 2051

Nefndarmenn verða á fundinum og munu þeir svara spurningum varðandi sýninguna af
hjartans list.
Þeir sem eiga bíla sem myndu sóma sér á sýningunni eða vita af slíkum bílum þurfa að
koma þeim upplýsingum til sýningarnefndar sem fyrst því þegar er byrjað að
skipuleggja sýningarsvæðið, en heyrst hefur að það varði 50 bílar inni í sal og að þessu
sinni enginn bíll í andyri. Útisvæðið verður opið og þar mun einhverjum bílum verða
stillt upp, sem væntanlega mun örva aðsóknina á sýninguna.

Veraldarvefurinn

All margir félagar hafa aðgang að tölvubúnaði sem tengist internet-inu.  Þeir hafa því
möguleika á að senda og fá rafrænan póst.  Það gæti því verið áhugaverð upplýsing
fyrir útgáfu næsta félagatals að safna saman rafrænum póstföngum félaga.  Þeir sem
hafa aðgang að internet-inu hafa flestir einnig aðgang Veraldarfefnum eða öðrum álíka
upplýsingamiðlurum.  Inni á þessum upplýsingamiðlurum eru ýmsar áhugaverðar
upplýsingar sem tengjast ferðamennsku, GPS-tækjum og jeppamensku.  Þeir sem hafa
aðgang og áhuga á að rekja sig í gegnum upplýsingar um jeppaklúbba, tæki og búnað
ættu að skoða síðuna og undirsíður http//www.indirect.com/www/a4x4/4x4.html.  Góða
skemmtun.

Ómar Sigurðsson.



Ný ritnefnd

Eins og glöggir lesendur hafa tekið eftir þá er komin ný ritnefnd og er þetta frumraun
þeirra á þessu sviði. Bréfið verður því í styttra lagi, þar sem fyrri ritnefnd lá á
gögnunum sem nausynleg eru til útgáfu þessa bréfs eftir hatrama kosnigabaráttu (...er
þá enginn sem vill gefa sig fram......örugglega enginn!!!). Búast má við nokkrum
breytingum á fréttabréfinu þegar líður að hausti, því sumarið er tíminn. Þrátt fyrir
blóðuga kosningabaráttu hefur hin nýja ritnefnd ákveðið að leyfa fráfarandi ritnefnd að
flytja nokkur kveðjuorð.

Þrátt fyrir miklar tilraunir fráfarandi ritnendar til að losa sig við allt sem henni við kom
til nýrrar ritnefndar gekk það ekki fyrr en nú.  Sú nýja hefur farið huldu höfði síðan á
aðalfundi ( þrátt fyrir yfirlýsingar um annað hér á síðunni ) og tókst ekki að finna þá
fyrr en öll fráfarandi nefnd sat fyrir þeirri nýju, þar sem fréttist af þeím.

Sumarstarfið.

Í sumar verður farið í fjölskylduferð í Fnjóskadal, og mun sú ferð verða farin 21. - 23.
júlí. Margt verður gert til skemmtunar eins og í fyrri ferðum t.d. grillað og haldin
kvöldvaka, og stutt er í sund. Ef þáttaka verður jafn glæsileg og í Húsafelli er gert ráð
fyrir hópferð yfir Sprengisand um Bárðardal á föstudeginum undir leiðsögn
valinkunnra jeppamanna.
Fjölskylduhelgin í Setrinu verður að þessu sinni 18. - 20 ágúst. Þar verður einnig
ýmistlegt brallað, en eins og flestir vita þá þarf ekki að greiða skálagjöld þessa helgi, en
mannmörg fjölskylada getur sparað allt upp í 6000 kr. (miðað við hjón með sex stálpuð
börn).
Stikuferð verður farin með Sjálfboðaliðasamtökunum þann 8. - 10. september, en nánar
verður fjallað um það síðar.



Auglýsingar

Til sölu flestir varahlutir í HiLux t.d. 22R hreyfill, hásingar, drifsköft, brettakantar og
millikassi  Uppl. í s: 487 8710  eða  852 6041   Smári

Til sölu 2 afturhásingar úr Scout II önnur með NoSpinn, framhásing úr Scout og ónotað
NoSpinn í Dana 60. Uppl. í s: 562 0463  eða vs. 569 4199   Helgi.

Til sölu 36” Mudder á 12” felgum 5 gata. Einnig óskast 36” DC dekk.
Uppl. í s. 567 5301

Vantar loftlæsingar í Range Rover. Uppl. í s: 452-4019    Björn.

Til sölu 5 gíra Bens gírkassi með Dana 300 eða NP 205 millikassa, 2 stk. Bens OM 314
4 cyl hreyflar, alternator 108 amp. nýr og nýuppgerðar Cherokee hásingar með
stýrisarmi (kr 25.000-). Uppl. í s: 452-4388, 452-4148, 853-3248
Þorvaldur

Ritnefnd:
Valdimar P. Magnússon s. 567 5606 vs. 581 2166 fax. 588

8047
Gísli Örn Arnarson s. 565 2077 vs. 588 2600 fax. 588

2601
Ævar Örn Ævarsson s. 567 0989 vs. 588 2600 fax  588

2601

Sími Ferðaklúbbsins 4x4 að Mörkinni 6  568-4444

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


