
Setrið

Næstu fundir
Reykjavík: Fundur verður haldinn mánudaginn 1.sept að Hótel Loftleiðum kl 20,00.

Fundarefni:  Almenn fundarstörf  og önnur mál.

Suðurnesjadeild (Jeppavinafélagið)  Fundur verður þriðjudaginn  2 sept. kl:20,30 í Stakkshúsinu

Breiting: Fundurinn er fysta þriðjudag í mánuði, annað fundarboð verður ekki sent.

Vesturlandsdeild:   Fundur verður ekki haldinn fyrr en í október

Fundarefni:.Allir í fríi.

Vestfjarðadeild: (Náðist ekki í)

Fundarefni:

Húnvetningadeild: (Náðist ekki í) Fundur kl: 20,30 í Hjálparsveitarhúsinu.fimmtudaginn 10. apríl

Fundarefni:. Almenn fundarstörf  og önnur mál.

Skagafjarðadeild:  Fundur verður þriðjudaginn 2 sept. í kaffistofu Mjólkursamlagsins  kl. 20,00

  Fundarefni: Almenn fundarstörf  og önnur mál.

Eyjafjarðadeild:(Náðist ekki í) Fundur verður haldinn þriðjudaginn 6 maí að Furuvöllum 3  kl.

20,00

Fundarefni:

Húsavíkurdeild: (Náðist ekki í) Næsti fundur sunnudaginn 4 maí   kl:20,00 út í Höfða.

Fundarefni: .

Suðurlandsdeild: (Náðist ekki í) Fundur í Tryggvabúð  þriðjudaginn 6 maí kl 20,30.

Fundarefni:
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Auglýsingar

TIL SÖLU:

Til sölu:
GARMIN 45 staðsetningartæki. Selts á
sanngjörnuverði.

uppl s:896 3036  Eggert

Til sölu:
Ýmislegt úr Bronco II árg. 1985:
V-6 vél 2,8l ,4ra þrepa sjálfsk. Með
overdrive, millikassi, 4 krómfelgur 15”x7-8,
4 brettakantar, fram og afturhásing

uppl s:483-1586 Guðmundur

Til sölu:
Í Bronco 1974: C4 sjálfskipting, 44 hásingar
framan og aftan með diskabremsum og 4,88
hlutföllum. Brettakantar fyrir 38”. Góðir

stólar, bekkur og klæðning í topp. Auk þess
boddíhlutir, vatnskassi og kælir fyrir
sjálfskiptingu. Einnig Motorola NMT
farsími.

uppl s: 431 3336 Steini

Til sölu:
Efni í alvöru jeppa:

Commanche pikup 1987 4,0L. Vél og

skipting ný upptekin við hliðina á bílnum.

Dana 44 hásingar geta fylgt með og annar

millikassi.

uppl. í s:897-1020 Halldór.

Til sölu:
Gírkassi úr Toyotu Four Runner 1984.

uppl. í s:552-3913 Röggi

Nú er tímabært að skoða gamla myndasafnið aðeins: því myndir vantar til birtingar á

næsta félagsskírteini, forsíðumyndin þarf helst að vera af einhverjum skála klúbbsins og opnumyndin

af Öræfajökli. Myndunum verður að koma til Odds formanns eða einhvers í stjórn klúbbsins fyrir 10.

Sept. Það er alltaf einhver úr stjórninni í Mörkinni 6 á fimmtudagskvöldum frá kl:20,30 til 23,00.

Ekki vera feimin, komið endilega með myndir, þó þú haldir að allir eigi svona mynd er það ekki

víst.

Síðasta vinnuferð sumarsinns.  Verður farinn helgina 29-31 ágúst.  Ganga þarf frá ýmsu

fyrir veturinn og það er líka alltaf gaman að sjá Setrið í haust umhverfi.

Félagar verið óhræddir við að senda inn efni (má vera skemmtilegt).

Ritnefnd
Halldór Jóhannsson  Hs: 553-9352 GSM 897 1020 e mail hj@centrum.is,

Ásgeir Baldur Böðvarsson  Hs: 551-7173 e-mail asgeirb@tv.is
Rögnvaldur Guðbrandsson   Hs: 552-3913 e mail roggi@islandia.is

Þeir sem óska eftir að koma auglýsingu í Setrið þá myndsendir 587 2345

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


