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Næstu fundir
Reykjavík:   Fundur verður haldinn mánudaginn 3. febrúar að Hótel Loftleiðum kl 20,00. Fundarefni:

Kynning á sprengisandsferð (100 bíla ferðin), sagt frá ferð upp í Grímsvötn.
Suðurnesjadeild (Jeppavinafélagið) Fundur verður þriðjudaginn 11. febrúar  kl:20,30 í Stakkshúsinu

Fundarefni: Ekki alveg ákveðið en stemt á að fá Valda rakara á fundinn.
Vesturlandsdeild:   Fundur verður haldinn að Langasandi mánudagin 10. febrúar. kl 20,30

Fundarefni: Almenn félagsstörf.
Vestfjarðadeild:   Næsti fundur verður fimmtudaginn 6. febrúar í húsi HSSÍ, Hjallavegi 11.

Fundarefni: .
Húnvetningadeild:   Fundur kl: 20,30 í Hjálparsveitarhúsinu.fimmtudaginn 6. febrúar.

Fundarefni: Vetrarferðir.
Skagafjarðadeild:  Fundur verður þriðjudaginn 4. febrúar. í kaffistofu mjólkursamlagsins  kl.20:00.

Fundarefni: Almenn félagsmál og þorrablótsferð.
Eyjafjarðadeild:   Fundur verður haldinn þriðjudaginn 4. febrúar  að Furuvöllum 3. Kl 20.00

Fundarefni: Kynning á þorrablóti og jeppadegi fjölskyldunnar.
Húsavíkurdeild:   Fundur verður haldinn sunnudaginn 9. febrúar  kl:20,00 út í Höfða.
Suðurlandsdeild:   Fundur í Tryggvabúð  febrúar.kl:20,30.

Fundarefni:
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Sprengisandur 1997
Í tilefni þess að um mánaðarmótin febrúar mars 1997 eru liðin 10 ár frá því að Ferðaklúbburinn 4x4
stóð fyrir skipulagðri hópferð jeppa yfir Sprengisand hefur verið ákveðið að endurtaka þessa
svokallaða 100 bíla ferð.  Ákveðið hefur verið að fara helgina 7.- 9. mars 1997 og eiga næstu helgi á
eftir til vara ef veður skyldi bregðast.
Á næsta fundi verður skipulagning ferðarinna rædd auk þess sem skráning í hana fer fram.
Takmörkun verður sett á fjölda bíla og þátttakenda og er verður farið með aðeins 100 bíla í ferðina.
Mesta vandamálið er með gistingu þar sem skálinn í Nýjadal tekur ekki nema um 140 manns í
svefnaðstöðu.  Þess vegna skiptir miklu máli ef þáttakendur geta sofið í sínum bíl.

Hvað þarf til að komast með í ferðina ?
1. Tveir fullorðnir í hverjum bíl, þar af annar með fullgilt félagsskýrteini í Ferðaklúbbnum 4x4.
2. Allir þurfa að skrá sig og borga þáttökugjald við skráningu.( ca 6000 kr.á bíl)
3. Skráðir verða hópar. Minnst 3 bílar og mest 10 bílar í hóp. Myndaðir verða hópar fyrir þá sem

þurfa. Hver hópur velur sér hópstjóra sem verður í forsvari fyrir þá.
4. Þriðjudaginn 4. mars verður fundur með öllum ökumönnum. Þar verður farið nákvæmlega yfir

ferðatilhögun og afhendt leiðarbók.

Reglur í ferð.
1. Allir bílar verða merktir merki ferðarinnar og númeri.
2. Allir þurfa að koma við á ákveðnum stöðum á leiðinni sem verða uppgefnar í leiðarbók. Þetta er

gert til að hafa eftirlit með ferðum allra hópa.
3.  Verði brottfall úr ferðahóp þarf að tilkynna það til hópsstjórnar
4.  Þegar hópar koma í Nýjadal þurfa þeir að tilkynna sig hjá skálaverði. Ekki er ætlast til þess að

fólk standi í eldamennsku sjálft heldur verður sameiginleg máltíð framborin.
5. Við komu í Nýjadal afhendir skálavörður brottfararspjald sem tiltekur brottfarartíma hópsins

daginn eftir.
6. Ætlast er til að hópar séu sjálfbjarga með viðgerðir og varahluti.

Skipulag verður þannig:
Myndaðir verða hópar, þar sem skráðir verða minnst 3 bílar og mest 10 bílar í hvern hóp.
Hámarksfjöldi verður 100 bílar. Fyrir brottför fá allir þáttökunúmer sem festa verður á hurð eða hlið
bílsins. Einnig verður afhent leiðarbók, sem verður með G.P.S. punktum af leiðinni og ýmsum
símanúmerum. Þáttökugjald verður innheimt fyrir hvern bíl fyrir ferð. Brottfarardaginn 7. mars verður
mæting milli kl. 8 - 10 á stað er verður tilgreindur síðar. Þar verða afhent brottfararspjöld, sem segja
hvenær þeir eiga að fara frá Hótel Hrauneyjum við Hrauneyjarfossvirkjun og er áætlað að fyrsti hópur
fari þaðan kl. 13 og síðan á ½ tíma fresti eftir það. Ekið verður um Sprengisandsleið, framhjá
Versölum og í skála FÍ. í Nýjadal, en á leiðinni verða menn að koma við á ákveðnum G.P.S. punktum.
Þegar í Nýjadal er komið verður snæddur kvöldverður og þar verður síðan gist um nóttina. Morguninn
eftir verður haldið áfram norður í Bárðardal, þar sem einnig verður að koma við á ákveðnum punktum,
og haldið síðan til Akureyrar. Séð verður fyrir gistingu á Akureyri og kvöldverður boðinn með góðum
afslætti. Í lokin verður stutt jeppasýning annað hvort á laugardagskvöldið eða fyrripart sunnudags, þá
líklega milli kl. 10 - 15 , og líkur dagskrá þá og hafa menn frjálsa leið heim.

Innifalið í þáttökugjaldi er gisting í Nýjadal og á Akureyri, kvöld og morgunverður í Nýjadal, og
ýmislegt annað sem ekki er fullkomlega frágengið þegar þetta er skrifað.

Ábyrgðamenn ferðarinnar eru Þórarinn Guðmundsson,Ægir K. Bjarnason, Friðrik St. Halldórsson og
Oddur Einarsson.  Auk þess er fjöldinn allur af aðstoðarmönnum sem vinna að þessu verkefni.



Fréttahornið
Heyrst hefur að Langjökull sé varhugaverður upp við Þursaborg.  Samkvæmt upplýsingum frá Sigurði
Óla voru mjög stórar sprungur sem lágu þvert á GPS leiðina um 8 km frá Þursaborg að sunnanverðu.
Best er að keyra í næstsíðasta punkt áður en keyrt er í Þursaborgarpunkt en taka þá sveig til austurs og
koma að Þursaborg úr suðri. ( þ.e. ekki keyra í lægðinni ssv af Þursaborg).  Síðan er best að fara suður
fyrir Þursabogina til að halda áfram norður.

Ástvaldur (Valdi rakari) og Þorgrímur Árnason (Fordari) fóru um daginn upp í Grímsvötn.  Ferðin
gekk mjög vel og komust þeir upp á Grímsfjall.  Þeir fóru upp Köldukvíslarjökul og austur fyrir
Skarftárkatla, síðan beint í suður og inn á gömlu leiðina fyrir sunnan Grímsvötn.  Á næsta fundi
verður hægt að fá uppgefna punkta sem Valdi tók af þessari leið.

Í janúar hefur verið mjög erfitt færi fyrir norðan og kvarta norðanmenn yfir þungri færð. Nú er þetta
að lagast og snjór að aukast fyrir sunnan.  Fram að 21 jan var Subaru færi norður til Hveravalla.

Brotist var inn í Árbúðir helgina 4 til 5 janúar.  Slæm aðkoma var að húsinu, peningakassi brotinn og
bramlaður og allt tekið úr honum auk þess sem stolið var þremur stórum gaskútum ofl.  Af
ummerkjum að dæma hefur þetta gerst á sunnudeginum 5.  Þeir sem geta gefið upplýsingar vegna
þessa máls láti ritnefnd vita.

Fréttir af deildum.
Reykjavík:
Bjórkvöld verður haldið föstudaginn 7. febrúar. í Mörkinni 6 og hefst það kl 21,00.  Þar verður
boðið upp á ókeypis bjór milli kl 21.00 og 22.00, en eftir það er hann seldur á kostnaðarverði.
Þó er skilyrði að félagar sýni gild félagskýrteini við innganginn.

Suðurnesjadeild (Jeppavinafélag Suðurnesja):Björgunarskóli Landsbjargar og Slysavarnarfélag
Íslands heldur námskeið í áttavita og landakorti dagana 3. og 5. feb. sem hefst kl. 20.00 í
Stakkshúsinu. Og námskeið í notkun GPS. Sunnudaginn 20. feb. Nokkur sæti eru laus í bæði
námskeiðin. Þeir sem hafa áhuga að komast á námskeiðin, hafið samband við Björgunarskólann í síma
587-4044. Eða Borgar Ólafsson í síma 421-5051 eða 421-4205.
Vesturlandsdeild:
Vestfjarðadeild:
Skagafjarðadeild: Þorrablót Skagafjarðardeildar fer fram laugardaginn 22. febrúar.  Skráning fer
fram á fundinum.  Að vanda verður farið í Skiptabakkaskála.
Eyjafjarðadeild: Þorrablót verður haldið helgina 8. og 9. febrúar á Hveravöllum skráning fer fram á
fundinum.  Jeppadagur fjölskyldunar verður haldinn laugardaginn 22. febrúar í sambandi við tillidaga
á Akureyri.
Húsavíkurdeild:
Suðurlandsdeild:.



Auglýsingar

Til sölu:
Til sölu fjórar nýjar
15”x14” hvítar stálfelgur,
6 gata.  Einnig til sölu C6
skipting.

uppl. S:554-3472 V:569-
2300 Ingólfur Garðarsson

Tilsölu:
V6 Buick vél með
skiptingu + millistykki
ásamt millikassa.

uppl s. 554-4597Halldór.

Til sölu:
Fjórar 12” stálfelgur,
fimm gata.

uppl s.563-1463 Albert

Til sölu:
15” felgur, 10” breiðar
sem passa undir Range
eða Land Rover.
uppl s. 452-4930 eða 854-

7966 Hjálmar
Til sölu:
Yfirbyggður Chervolet
Scottsdale árg. ´79 350cu
með stærri gerð af hásingu
og 36” dekk.

uppl s. 456-7494 Júlíus.

Til sölu:
Garmin GPS 45, mjög vel
með farið tæki.  Selst
ódýrt.

uppl s. 586-1399 Birgir
Már

Til sölu:
Gufunes talstöð (SSB)
lítið sem ekkert notuð,
gromur og stöng.

uppl s. hs.587-4222
Ríkharð.

Til sölu:
Brettakantar á Toyota DC

Uppl. s:561-1514 eða
562-2666 Sigmundur

Til sölu:
36” D.C. dekk á 12” 6
gata felgum, slitin dekk.
Innstillt Toyota Hilux drif
5.29, 2 stykki annað með
diskalæsingu hitt ólæst.

Uppl. s. 567-5606 eða
581-2166 Valdimar.

Til sölu:
Framhásing undan Toyota
IFS (7,5”) fyrir 1987 og
yngra.  Nýlegt 5.29:1
drifhlutfall í henni.

uppl. í s:567-1845
Friðrik St.

Óska eftir:
36” negldum dekkjum á 6
gata felgum.

Uppl. s:565-2017
Sigurgeir.

Óska eftir:
Húsi með brettum og
húddi í heilu lagi af jeppa,
má þarfnast lagfæringar
en svo til óryðgað.
Innrétting þarf að vera í
lagi, stýri og fótpetalar
þurfa að fylgja með.
Margar jeppategundir
koma til greina, einnig
vantar góðan vatnskassa
fyrir 8. cyl. vél. Á sama
stað vantar óskast vél í
Saab 96L.

Uppl. s:452-4930 eða
854-7966 Hjálmar

Ritnefnd
Friðrik St. Halldórsson Hs: 567-1845 Vs: 525-6000 Fax:587-2345
Ríkarður Sigmundsson Hs: 561-1514 Vs: 562-2666 Fax: 562-2140
Björn Baldvinsson Hs: 557-6739 Vs: 854-4994

Þeir sem óska eftir að koma auglýsingu í Setrið er bent á að hægt er að senda þær á myndsendir
587 2345 og verða þær þá birtar í næsta blaði.

Ferðaklúbburinn, 4x4 Mörkin 6, sími og myndsendir 568-4444
Munið opna húsið fimmtudagskvöld að Mörkinni 6 kl.20:30


