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Reykjavík: Fundur verður haldinn mánudaginn 6 okt. að Hótel Loftleiðum kl. 20,00.
Fundarefni: Almenn fundarstörf, síðan kemur Helgi Bjarnason frá 
Landsvirkjun og segir frá framkvæmdum á hálendinu.

Suðurnesjadeild(Jeppavinafélagið): Fundur verður haldinn þriðjudaginn 7 okt, í 
Stakkshúsinu kl 20,30.
Fundarefni: Rætt verður um vetrarstarf og svo verður video sýning.

Vesturlandsdeild: Fundur verður haldinn mánudaginn 13 okt. á Langasandi kl. 20,00.
Fundarefni:Aðallega vetrarstarf ásamt fréttum af landsfundi klúbbsins..

Vestfjarðardeild: Fundur verður fimmtudaginn 2 okt í Hjálparsveitahúsinu kl. 20,00.
Fundarefni:Vetrarstarf.

Húnvetningadeild: Fundur verður haldinn 2 okt. í Hjálparsveitahúsinu kl. 20,30.
Fundarefni: Vetrarstarf rætt.

Skagafjarðadeild: Fundur verður haldinn þriðjadaginn 2okt. í kaffistofu 
Mjólkursamlagsins kl. 20,00.
Fundarefni:Rætt verður um vetrarstarf ásamt fréttum af landsfundi 
klúbbsins..

Eyjafjarðdeild:Fundur verður haldinn 7 okt að Furuvöllum 3, efri hæð og hefst kl. 20,00.
Fundarefni:Smári Sigurðsson ræðir um útbúnað til jöklaferða, rætt verður 
um 33” ferðina sem farin verður helgina 11-12 okt. og greint frá landsfundi 
klúbbsins.

Húsavíkurdeild: Fundur verður haldinn 1. og 3. sunnudag í hverjum mánuði, fundir eru 
haldnir út í Höfða og hefjast kl. 20,00.

Fundarefni:Vetrarstarf rætt.
Suðurlandsdeild: Fundur verður þriðjudaginn 7 okt. í Tryggvabúð kl. 20,30.

Fundarefni: Kynning frá Hampiðjunni, farið yfir málefni af landsfundi 
klúbbsins, sagt frá næstu vinnuferð og farið yfri starfið framundan á afmælisárinu.

Fréttatilkynning

Skeljungur verður með sérstaka kynningu á
næsta félagsfundi  í Reykjavík, 6 okt..

Félagsmenn eru hvattir til að mæta til að geta
notið góðs af kynningunni.

Næstu fundir



Hin árlega baggaferð umhverfisnefndar verður farin helgina 18-19 okt. n.k.
Farið verður á svæðið sem unnið var á í fyrra en það er ofan Landsveitar, aus-
tan við Búrfell.  Lagt verður af stað á laugardagsmorgni frá Mörkinni 6. Ekið
austur og unnið eitthvað fram eftir degi. Hugmyndin er svo að renna inní
Landmannalaugar, grilla þar um kvöldið og gista.  Aka svo einhverja
skemmtilaga leið heim á sunnudeginum. Nú er bara að draga alla fjölskylduna
af stað í létta og skemmtilega helgarferð og vinna um leið að góðu málefni.
Margar hendu vinna létt verk og vonandi sjá sem flestir  sér fært að mæta.
Skráning í ferðina verður á næsta mánudagsfundi og á opnum húsum í
Mörkinni.
Nánari upplýsingar fást hjá umhverfisnefnd.

Hin glæsilega árshátíð 4x4 verður haldin þann 11. okt. Ný
skemmtinefnd leggur nú nótt sem nýtan dag í undirbúning og
heyrst hefur að vettlingar, sjóhattur og vegabréf séu nauðsynleg í
farteskið á hátíðina.
Enn sem fyrr hvílir mikil leynd yfir öllu fyrirkomulagi og það eina
sem við fáum að vita fyrir víst er að það á að hittast á nýjum stað,
 í samkomusalnum í húsi Tennishallarinnar í Kópavogi ekki í
Mörkinn eins og í fyrri árshátíðum, þetta er gert sökum þrengsla.
Eftir fordrykk verður farið í rútu og blaðamanni Fréttabréfs 4x4
hefur borist til eyrna að á leiðinni á að koma við hjá XXXXX og
þar verður mikið fjör !!!!!!.
Miðasala og skráning hefst fimmtudaginn 2. okt. í Mörkinni og
framhaldið á mánudagsfundi 6.okt. Síðasti séns til miðakaupa
verður fimmtudaginn 9. okt ef einhverjir miðar verða eftir.
Miðaverð er sama og síðast, óbreytt aðeins krónur 2500.

Sjáumst öll kát og hress á frábærri árshátíð.

Baggaferð

ÁRSHÁTÍÐ



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

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

Ásgeir Baldur Böðvarsson  Hs: 561-0016 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

Auglýsingar

TIL SÖLU:

ÓSKAST TIL KAUPS:

White spoke felgur 15”x 10” 5 gata.
Vill skipta á 15”x 10 “ 6 gata
Uppl. s. 421 5379 og  421 3655.  Mikki

Vél  í pörtum, 6,2 diesel   módel 1989.
Uppl. s. 587 1025, 897 6609, 852 3013.
Guðni

Nýleg svört blæja af CJ 5 Willis.
Uppl. s. h.482 2196, v. 482 3755

Vantar 33” BFGoodrich grófmunstruð.
Uppl. s. 898 6871.  Óskar

Original  Toyota HiLux loftdæla af 22R
vélinni með öllum festingum.
Uppl. s. 567 5606.   Valdimar

Bifreiðaskoðun H/F hefur ákveðið að veitir
félagsmönnum 20% afslátt af aðalskoðunum
og fría endurskoðun innan viku.  Gildir um
allt land af bílum í eigu félagsmanna.

Fréttahornið

Breytingar í aðalstjórn félagsins, Skúli Tryg-
gvason,gjaldkeri, hefur látið af störfum
gjaldkera í bili vegna erfiðra veikinda.
Við hans starfi hefur Sigþór Karlsson ritari
tekið við. Nýr ritari verður Björn Baldvins-
son sem sér áfram um félagaskrána.  Nýr
meðstjórnandi er Sveinn Vignisson.

Landsvirkjun hefur reist sjálfvirka veðu-
rathugunarstöð 1/2 km SA af Setrinu.
Landsvirkjun hefur farið þess á leit við klúb-
binn að hann líti eftir stöðinni öðru hverju.
Veður stofan mun síðan sjá um að hringja í
stöðina og sækja þangað upplýsingar á
klukkustundarfresti, svo sem: hitastig, vin-
dátt, vindhraða, loftþrýsting og rakaskigi.
Þessar upplýsingar verða síðan birtar á
heimasíðu Veðurstofunnar og í textavarpinu.

Landsvirkjun hefur reist nýja NMT símstöð,
syðst í Eyjafirði á svonefndu Torfufelli í
1420 m hæð. Viðræður standa yfir við Póst
og Síma um áframhaldandi rekstur stöð-
varinnar, svo og stöðvarinnar á Skrokksöldu
á Sprengisandsleið.

Á döfinni er undirbúningur að 15 ára afmæli
klúbbsins og 5 ára afmæli Jeppadags fjöl-
skyldunnar. Hugsanlega verður þessu tvennu
slegið saman og haldinn Jeppadagur fjöl-
skyldunnar í mars 1998.

Mikið breytt Mazda B2600 1989: vél 305
TBI, dekk 44”, gormar fr. og af.,Toyota
hásingar, Dana 20 millikassi, loftlæsing fr.
rafsoðið af., 2 x 120 lítra bensíntankar.
Búið að opna á milli og klæða hús og mfl.
Full útbúinn á fjöllinn.
Uppl. s. 564 1037, 565 1088.  Steinar

Óska eftir 16” dekkjum , 30-36” nýlegum.
Uppl. s. 587 1025, 897 6609, 852 3013.
Guðni



Niðurstöður stefnumörkunarhóps Ferðaklúbbsins 4x4 í júní 1997

Framtíðarsýn - helstu markmið:

Opið félag sem tekur nýliðum vel og sinnir þeim.
• Ná félögum inn með átaki/herferðum.
• Kynningarfundir.
• Námskeið (í bænum og á fjöllum).
• Nýliðaferðir.
• Efla tengsl við eldri félaga.
• Hvetja til þátttöku í vinnuferðum hjá t.d. umhverfisnefnd, skálanefnd.
• Stuðla að fjölskylduvænu félagi og fjölskylduvænum ferðum.
• Stuðla að því að gera nýliða sjálfbjarga.

Áhersla á skipulagðar ferðir fyrir félagsmenn (bæði óreynda og lengra komna).
• Leiðsögumenn innan klúbbsins í sjálfboðavinnu.
• Þátttakendur greiða þátttökugjald.
• Undirbúningsfundur/-ir + undirbúningsferð fyrir hverja ferð.
• Kröfur til þátttökubíla og þátttakenda.
• Ferðin er farin á vegum klúbbsins en hver og einn ferðast á eigin ábyrgð.
• Blanda saman jeppamennsku og skoðunarferðum.
Haust-, vetrar- og vorferðir.

Nýliðakynningar - Herferð/Átak
• Kynningarfundur á félaginu þar sem reynt yrði að ná til nýrra félagsmanna.
• Heppileg tímasetning t.d. fyrsti mánudagsfundur í september eða sérstakan fund um

miðjan  október.
• Nægilega léttur fundur.
• Gerður fyrir “manninn af götunni”.

Stuðla að auknu samstarfi við deildir.
• Taka samstarf fyrir á landsfundi
• Sameiginlegar ferðir.

Stuðla að virkari og aukinni þátttöku félagsmanna í stjórnar- og nefndarstörfum.
• Opnari og líflegri umræða/umfjöllun um störf nefnda.
• Virkja félagsmenn í starfi nefnda.
• Leggja áherslu á félagslega þáttinn í starfinu.
• Skapa stemmningu og gera þátttöku eftirsóknarverða.
• Leggja áherslu á skipulag og verkstjórn.

Auka áherslu á kynningu á klúbbnum útávið (í fjölmiðlum).
• Félagsmenn merki bíla sína með merki klúbbsins í glugga (jafnvel með félagsnúmeri).
• Þróa útfærslu á merki klúbbsins með slagorði (t.d. “Ég er félagi í 4x4”). Merki til nota

utan á bíl, stuðara, afturglugga o.s.frv.
• Leggja áherslu á fréttatilkynningar í fjölmiðlum af starfi klúbbsins (t.d. landgræðslufer-

ðir) og samstarfi við önnur samtök/stofnanir.



• Senda inn myndir og/eða greinar til dagblaða.
• Stuðla að gerð fræðsluefnis um akstur og búnað fjórhjóladrifsbifreiða í óbyggðum.
• Kynna útávið að jeppabreytingar voru þróaðar og leyfðar á Íslandi fyrir tilstuðlan klúbb-

sins.

Stuðla að auknu samstarfi við önnur útivistarfélög / ferðaskrifstofur.
• Í hagsmunamálum (sameiginlegum).
• Í ferðamálum

Kanna möguleika á að taka skála í fóstur yfir vetrartímann.
• Eftirlit og umsjón með skálum að vetrarlagi.

Stuðla að áhugaverðum fimmtudagskvöldum.
• Skipuleggja eitt þema-kvöld í mánuði (með skipulagðri dagskrá).
• Létt og opin dagskrá með gagnvirkri þátttöku (Dæmi: Tækninefnd með fræðslufundi).
• Myndasýningar / Ferðalýsingar
• Námskeið

Tryggja aðgengi frjálsrar ferðamennsku
• Hafa áhrif á stefnumörkun.
• Gera félagið að gildandi málsaðila (umsagnaraðila).

Tryggja áframhaldandi áhrif á reglur um búnað fjórhjóladrifsbifreiða.

Hvernig viljum við sjá klúbbinn eftir 5 ár?

Öflugt áhugamannafélag um ferðalög og búnað
fjórhjóladrifsbifreiða.



Skálafréttir
Frá skálanefndinni er það að frétta að farin var vinnuferð í lok ágúst. Fjölmennt var og
margt gert.  Settur var upp nýr skorsteinn og kabínan stillt. Dúklagt á Zetunni, skipt um
gler, lakkaðir gluggar, tekið til í gámi og settar upp hillur í honum, ásamt því að skilin var
eftir “slamm tunna” (fyrir úrgangsolíu) og hvetjum við alla eindregið til að notfæra sér
hana.  Að gefnu tilefni viljum við minna menn á að láta karbatorinn á kabínunni vera og fyl-
gja bara leiðbeiningum sem settar verða upp.
Svo viljum við minna á hina landsfrægu haustvinnuferð skálanefndarinnar, sem farinn
verður í lok október ,31 okt. - 2 nóv.

Einn léttur
Á góðviðrisdegi um daginn var Súkka á leið upp
Kambana, er hún var hálfnuð upp fór Asni framúr
henni. Er asninn var að fara frammú þá vatt hann
sér að henni og sagði: “Góðan daginn jeppi”.
Súkkan svaraði þá: “Góðan daginn asni”. Þá hristi
asninn hausinn og sagði móðgaður: “ég kallaði þig
jeppa þannig að þú gast nú kallað mig hest.

Félagatalið
Óstaðfestar fréttir herma að félagatalið fari í prentun 10 okt. Mikil vinna hefur verið lögð í
að gera félagatalið sem best úr garði gert. Núna er verið að ganga frá sölu á síðustu
auglýsingunni.  Meðal efnis í því er: upplýsingar um skyndihjálp, Veðurstofu Íslands, Veg-
agerðina, þjónustusíma þeirra og netföng, upplýsingar um skála félagsins og aðra skála
með GPS staðsetningu og upplýsingum um umráðamenn skálanna. Einnig verður þar sí-
maskrá yfir alla helstu aðila er maður þarf að ná í á fjöllum s.s Hjálparsveitina o.s.f. Ef allt
gengur upp verður því dreift um mánaðarmótin okt.-nóv. til allra félagsmanna er hafa greitt
ársgjaldið fyrir 1998.
 Félagatalið er upplýsingarrit er heima á í öllum alvöru jeppum.

Réttarkot
Farnar hafa verið tvær vinnuferðir í Réttarkot í haust og er nú lokið við smíði snyrtihúss, en
eftir er að koma fyrir þurrsalerni í húsinu. Einnig hefur verið sett upp gaseldavé, gengið frá
lögnum frá olíutunnu í dagtank og fyllt á tunnuna, loftið í salnum einangrað og klætt, ásamt
fleiru smálegu.



Landsfundur
Landsfundur var haldinn helgina 19-21 september í Setrinu, skála Ferðaklúbbsins 4x4.
Reykjavíkurdeildin lagði upp í nokkrum hópum og hittust flestir í Kerlingarfjöllum á leið
inn í Setur, allir nema Oddur formaður, skýringin á því var að hann komst seint af stað og
var svo að auki með myndvarpa í skottinu og varð því að keyra hægar en honum er tamt.
Suðurnesjadeildin var mætt á undan Reykjavíkurdeildinni í Setrið, síðan kom hver full-
trúinn af öðrum nema frá Vestfjarðadeild og Húsavíkurdeild. Einnig mættu þar fulltrúar frá
eftirtöldum nefndum: Tækninefnd, Umhverfisnefnd, Hjálparsveit og Ritnefnd. En skálnefnd
vantaði. Flestir tóku snemma á sig náðir og voru síðan mættir hressir kl. 10,00 á lau-
gadagsmorgun.
Landsfundinn setti Oddur Einarsson formaður, sagði hann frá aðalfundi og Sprengisands-
ferð. Þórarinn (Tóti) fjallaði um klúbbstarfið í vetur og hvaða námskeið yrðu haldinn í ve-
tur, einnig sagði hann frá afmælum klúbbsins, skálinn okkar Setrið verður 10 ára og klúb-
burinn sjálfur 15 ára, og hvernig klúbburinn ætlar að halda upp á þessi  tímamót.  Sigþór
fór yfir ársreikninginn frá síðasta aðalfundi og útskýrði alla helstu kostnaðarliði.  Björn
greindi frá stöðunni á félagatalinu og fór yfir það efni sem hefur verið sett upp í félagatalið,
einnig sagði hann frá fyrirhugaðri sýningu í sept. 1998.  Fulltrúi tækninefndar fór yfir stöðu
mála, sagði allt í góðum málum í augnablikinu. Fulltrúi ritnefndar sagði frá störfum nefn-
darinnar og hvatti fundarmenn og aðra nefndarmenn til að senda efni í fréttabréfið, einnig
gerðu þeir tillögu að útgáfu afmælisrits í tilefni af afmælum næsta árs. Fulltrúi hjál-
parsveitar sagði frá annasömu sumri. Fulltrúar umhverfisnefndar greindu frá sumarstarfinu,
landgræðsluferð og Seturhátíð, sem einnig var stikuferð, fyirihugaða Baggaferð,(auglýst
annarstaðar í blaðinu) og greindu einnig frá stöðu skipulagsmála hálendisins. Oddur og
Þórarinn sögðu frá stefnumörkunarfundum sem haldnir voru í sumar, þar sem farið var yfir
Styrk, Veikleika, Ógnir og Tækifæri (SVÓT) (sjá miðopnu).  Suðurnesjadeild sagði frá því
helsta í starfinu svo sem, GPS námskeiði, fyrirhugaðri jeppaferð (nánar auglýst síðar) land-
græðsluferð á Höskuldarvelli og fyrirhugaða skálabyggingu við Tjaldafellið. Vesturlands-
deild sagði frá starfinu, að ekki væri búið að halda aðalfund, en það yrði gert á næstunni.
Greindi hann frá því að helsti vandamál deildarinnar væri mjög dreifð búseta félagsmanna,
en 20 manna harður kjarni mætir á fundi. Húnvetningadeild greindu frá kostningu nýrrar
stjórnar en hvað síðasta ár hafa verið mjög rólegt. Skagfirðingadeild greindi frá því að
þeirra deild yrði 5 ára  í ár. Fastir punktar í vetrastarfinu eru, auk ferðalaga, þorrablót og
bjórkvöld. Eyjafjarðardeildin sagði frá störfum þeirra. Árlegar ferðir eru 33” ferð í byrjun
okt. og 44” ferð eftir nóv. Fastir liðir eru: áramótabrenna, bjórkvöld í jan, þorrablót í feb.,
jeppadagur fjölskyldunnar í mars/apríl. Suðurlandsdeildin sagði frá störfum þeirra. Farin
var landgræðsluferð á Ásláksvelli. Fastir liðir eru: árshátíð í nov., afmælisferð í jan,
þorrablót í feb., aðalfundur í maí. er endar með skemmtikvöldi (svona á að halda aðal-
fundi).
Undir liðnum önnur mál var rætt m.a um: lokafrágang á teikningum af Setrinu ásamt
viðbyggingum, sumarhátíðin verður haldin að Laugum í Sælingsdal helgina 18-19 júlí og að
Vesturlandsdeid og Húnvetningadeild sjái um hana, komið var inná tryggingarmál, (nánar
rætt seinna).  Kvöldverður var svo borinn fram, þar sem menn og konur, ó já konur þær
eru líka í klúbbnum, snæddu dýrindismáltíð. Á sunnudeginum fóru allir til síns heima,
Reykjavíkurdeild fór Sóleyjarhöfðavaðið sem gekk mjög vel, skoðaðar voru brúar-
framkvæmdir á Kvíslárveituvegi.       Allir komust svo heilir heim.


