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Næstu fundir

Reykjavík: Fundur verður á Hótel Loftleiðum mánud. 4.mars  kl.20:00.
Efni: Ljósmyndun og Toggi sýnir myndir frá Hornströndum. Kaffi í hléinu.

Suðurnesjadeild-Jeppavinafélag Suðurnesja:   Fundur þriðjudaginn kl.20:00 í Stakkshúsinu.
Vesturlandsdeild: Fundur verður miðvikudaginn. að Langasandi.
Vestfjarðadeild: Fundur fyrsta fimmtudag hvers mánaðar kl. 20:30 í Hjálparsveitarhúsinu Hjallavegi 11.
Húnavatnsdeild: Fundur kl. 20:30 í húsi HSSK Blönduósi

Fundarefni: Ýmislegt skemmtilegt að vanda.
Skagafjarðardeild: Fundur fyrsta þriðjudagskvöld hvers mánaðar kl.20:00 í starfsmannasal Mjólkursamlags
KS.
Eyjafjarðardeild: Fundur verður. kl. 20:00 að Furuvöllum 3.

Fundarefni verður  mjög gott.
Húsavíkurdeild: Fundir verða. úti á Höfða.

Fundarefni:
Suðurlandsdeild: Fundur í Tryggvabúð kl. 20:30 Efni: Vídeósýning m.a. af Gunnari Pálma í Belgíu, Rauða
Kross spólan um skyndihjálp og sagt frá Þorrablótsferð..



Umgengni um landið

Ferðaklúbbnum hefur borist bréf frá Ferðafélagi Íslands og er það birt hér í heild.

Þegar komið var í Landmannalaugar í lok júní s.l. sumar (1995) með skálaverði Ferðafélagsins blasti við
sjón sem óneitanlega skar í augu, en það voru olíublettir í jarðveginum í nágrenni sæluhússins.  Nú vitum við að
enginn hellir viljandi olíu í þann viðkvæma gróður sem þarna er að finna, heldur hefur þetta sennilega verið
óviljaverk ferðamanna um veturinn.  Líklega skýringu á þessari mengun teljum við vera þá, að án þess að gera sér
grein fyrir afleiðingum, hafi olíu verið hellt í snjóinn og hann svo að sjálfsögðu bráðnað í fyllingu tímans með
þeim afleiðingum sem að framan greinir.

Með bréfi þessu viljum við hjá Ferðafélaginu biðja ykkar félag að benda félagsmönnum á að láta snjóinn
ekki geyma neytt sem skaðar umhverfið, því að eins og reynslan sýnir þá er snjórinn ekki „hollur húsbóndi“, fylgir
sínu „eðli“ og hverfur á braut, hirðir hvorki um skömm né heiður í því hlutverki að hylja það sem honum var trúað
fyrir.

Við viljum koma þessum skilaboðum til sem flestra, því reynslan hefur sýnt að fólk tekur vel þeim
ábendingum í umgengni við landið, sem ótvírætt sýna, að þar eru á ferðinni hagsmunir allra sem leggja leið sína út
í auðnina sér til ánægju og lífsfyllingar.

Það er dagsljóst að umgengni á hálendinu hefur stórlega batnað eftir að klúbbar og félög fóru að brýna
félagsmenn til dáða.

Með von um að þessari athugasemd verði vel tekið, óskum við öllum ykkar félagsmönnum alls góðs á
hálendinu.

Kveðja Ferðafélag Íslands.

Biðjum við menn að hafa þetta í huga og hella ekki niður olíum og eldsneyti í snjóinn, því eins og fram kemur
hverfur hún ekki þegar snjóa leysir, heldur sest í jarðveginn og veldur mengun.  Ekki viljum við verða þess
valdandi að minnka aðgengi að hálendinu á vetrum með slæmri umgengni.

Ferðaklúbburinn 4x4.

Rötunarnámskeið

Í mars verður haldið námskeið í rötun á vegum Ferðaklúbbsins.  Þetta er tveggja kvölda námskeið sem
verður haldið þriðjudagana 12. og 19. mars og hefst kl. 20:00 í risinu Mörkinni 6.  Kennari er sá sami og
var síðast þegar þetta var haldið, Jón Gunnar Egilsson.  Farið verður í notkun áttavita og korta, gerð
verkefni og kennt að lesa úr kortum, einnig verður farið í notkun GPS tækja.  Eitt af því sem er
nauðsynlegt til að minnka hættu á mistökum og að ná fullri nýtingu úr GPS tækjunum er að kunna að fara
með áttavita.  Síðast þegar svona námskeið var haldið voru þeir sem sem fóru á það mjög ánægðir með
útkomuna.  Verðið verður kr. 1.500- og er innifalið í því bók um rötun og notkun áttavita.  Þeir sem hafa
áhuga geta skráð sig á næsta fundi (mars) eða hringt í Helga í hs: 562-0463, vs: 569-4199.  Þáttakenndur
eru beðnir um að taka með sér áttavita, þeir sem eiga.



Kvennaferð

 Um miðjan mars verður farið í kvennaferðina.  Eins og venjulega verður þetta skemmtiferð með snjó
ívafi.  Ekki er búið að ákveða hvert farið verður þegar þetta er skrifað, en vitað er að ekki verður farið mjög langt í
snjó, til að eyða ekki allri helginni í skafli.  Gist verður í skála og verður þar vafalaust glatt á hjalla.  „Stelpur“ nú
er tækifærið til að taka jeppann af kallinum og drífa sig á fjöll í góðum hóp til að spóla og hafa gaman af.  Fundur
vegna ferðarinnar verður þriðjudagskvöldið 5. mars kl 20:30 í risinu Mörkinni 6 og er um að gera að mæta á
staðinn, líka þær sem ekki ætla að fara.

Mars-tilboð

Fyrirtækið Myndás Laugarásvegi 1 sími 581-1221 byður 4x4 félögumstækkanir á tilboðsverði í mars. Allar stækkanir eru
handunnar og þannig eru hámarksgæði tryggð. Bæði er stækkar af lit “nekatífum” og litskyggnum.

24 x 30 cm 30 x 40  cm
Lit-nekativ     kr 2.512.-     kr 2.838.-
Lit-skyggna     kr 3.750.-     kr 4.076.-

Myndás býður félagsmönnum einnig 12% afslátt á framköllun,.

Tenging á rafgeymum

Þegar tengja á tvo rafgeyma í 12 v rafkerfi í bíl er ekki sama hvernig það er gert.  Tengt er á milli
geymanna plús í plús og mínus í mínus, síðan er plúsinn á öðrum geyminum tengdur í startarann en mínus á hinum
geyminum er tengdur í stell á bílnum (sjá mynd).  Ekki má tengja mínus á geyminum sem er tengdur í startarann
beint í stell.  Þetta er gert til að koma í veg fyrir að geymirinn sem ekki er tengdur í startarann verði „óvirkur“ en
hætta er á því ef öðruvísi er tengt.  Ástæðan er sú að þá sér hleðslan þann geymi sem meira viðnám heldur en hinn
og hleðst því minna upp og verður með tímanum „óvirkur“.

Helgi Valsson



Verkstæðishornið með Fúsa Fúskara.
Kæri Fúsi Fúskari.
Eftir að hafa lesið þessi mjög svo skíru og greinargóðu svör þín að undanförnu, langar mig að biðja um
ráð. Þannig er nú mál með vexti að ég hef ferðast um allt land og gist í mörgum köldum skálanum, og
oftar en ekki verið að drepast úr kulda alla nóttina. Hvað er til ráða?

Kæri kaldi jeppmaður.
Á þessu vandamáli hef ég þrjár lausnir. Í fyrsta lagi getur þú lagt þig í Guðlaugu á Hveravöllum. Í öðru
lagi getur þú gist í gufubaðinu á Grímsfjalli. Í þriðja  og síðasta lagi getur þú gert það sama og hefur
reynst mér best, að taka með í ferðina eina yngismey (eða fleiri allt, eftir hitastigi) til að halda á mér
hita því fátt vermir betur um kaldar nætur en að strjúka bert meyjarholdið

Auglýsingar:
Óska eftir 36” dekkjum á 12” breiðum 6 gata felgum uppl. í hs. 567 5606 Valdi

Til sölu radíal Mödder 38".  Felgur ál 16 1/2" 8 gata.  Negld dekk,lítið notuð, sem ný eru hjá Bílabúð Benna Guðmundur
Sveinsson,símar 436-1281, 4361581.

Til sölu fjaðrastangir að framan í Toy HiLux IFS Heavy Duty (alveg keppnis) Hlægilegt verð
Uppl. í hs. 567 0989 Ævar

Til sölu ýmsir varahlutir úr Blaser og Scottsdale, s.s. 33” dekk á 8 gata felgum, 14 bolta GM afturhásing og Dana 44 framhásing
8 felgubolta, Chevy 350 4 bolta vél, sjálfskipting og margt fleira.

Uppl.í hs. 554 6474 og bs. 845 6473  Daníel

Ritnefnd:
Valdimar P. Magnússon hs. 567 5606 vs. 581 2166 fax. 588 8047

Gísli Örn Arnarson hs. 565 2077 vs. 588 2600 fax. 588 2601
Ævar Örn Ævarsson hs. 567 0989 vs. 588 2600 fax. 588 2601

Netfang ritnefndar er vpm@ismennt.is

Félagaskrá

Leiðréttingum í félagaskrá skal koma til Helga Valssonar, sími 562-
0463, fax  552-2744, netfang hev@falcon.is.

Ferðaklúbburinn 4x4, Mörkinni 6, sími 568 4444
Munið eftir opna húsinu öll fimmtudagskv. að Mörkinni 6 kl. 20:30


