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Síðasta vinnuferð ársins!

Helgina

31 okt -2 nóv



Næstu fundir
Reykjavík: Fundur verður haldinn mánudaginn 3 nóv á Hótel Loftleiðum kl. 20,00.

Fundarefni: Almenn fundarstörf, Olís verður með kynningu og óvænt efni.
Suðurnesjadeild(Jeppavinafélagið): Fundur verður haldinn þriðjudaginn 4 nóv, í 

Stakkshúsinu kl 20,30.
Fundarefni:  Óvænt

Vesturlandsdeild: Fundur verður haldinn mánudaginn 10 nóv. á Langasandi kl. 20,30.
Fundarefni: Vetrarstarf og myndakvöld, allir er beðnir um að koma með 
myndir.

Vestfjarðadeild: Ekki náðist í neinn 
Fundarefni:

Húnvetningadeild: Fundur verður haldinn 6 nóv. í Hjálparsveitahúsinu kl. 20,30.
Fundarefni: Almenn fundarstörf.

Skagafjarðardeild: Fundur verður haldinn 4 nóv. í kaffis. Mjólkursamlagsins. kl. 20,00.
Fundarefni:Kynning á afsláttarkorti Skeljungs.

Eyjafjarðardeild:Fundur verður haldinn 4 nóv. að Furuvöllum 3, efri hæð, kl. 20,00.
Fundarefni:Kynning frá 66°N og kynning á 44” ferðinni er verður farinn
helgina 8 - 9 nóv..

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

Fundarefni: Árshátíðin sem halda á 15 nóv.  Og 16 nóv. verður rætt um
vetrarstarf.

Suðurlandsdeild: Fundur verður þriðjudaginn 4 nóv. í Tryggvabúð kl. 20,30.
Fundarefni: Upprifjun á áttavita, kortalestri og meðferð GPS. Fyrirlestur frá 
Björgunarsveitinni Tryggva. Fjallað um árshátíðina,”brölt í bæ” sem 
fyrirhuguð er um miðjan nóv..

Fréttatilkynningar
Til stjórnenda deilda. Til að fá birt í Setrinu hvenær næsti fundur verður
haldinn, verður að koma því til ritnefndar fyrir 20. hvers mánaðar.

Bjórkvöld
Bjórkvöld verður haldið 7 nóv. í Mörkinni og
er það fyrir löggilda meðlimi 4X4 (þá er hafa
greitt félagsgjöld 1997-1998). Gleðin hefst kl
21,00 og stendur meðan birgðir endast.
Bjórinn er seldur á lágmarksverði.



Skálafréttir
Frá skálanefnd er það að frétta að helgina 17 - 19 okt. var farið með mestan
part af nýjum borðum og stólum, restina verður farið með um mánaðarmótin.
Þá verður farið í síðustu vinnuferð ársins,helgina 31 okt. til 2 nóv.
Ýmislegt smávægilegt á eftir að gera fyrir veturinn.  Setja á nýtt áklæði á
allar dýnur, loka stigaþrepunum , þannig að ekki falli ló yfir menn er sitja
undir stiganum, laga stiga upp í efri kojur í herberginu. Síðan á að setja
einhverjar raflagnir á vatnið sem á að koma í veg fyrir að það frjósi í vetur.
Setja á upp örbylgjuofn með grilli, sem ætti að auðvelda alla eldamennsku, að
minnsta kosti fyrir þá er ferðast með 1944 réttina og svo þá er koma með til-
búinn mat af heiman. Þetta hefur alltaf verið með skemmtilegustu vinnu-
ferðunum, núna fer fyrst að reyna á farartækin.
Að sjálfsögðu verður sameiginleg máltíð á laugardagskvöldið í boði klúbbsins.
Þeir sem áhuga hafa á ferðinni geta haft samband við skálanefnd eða komið í
Mörkina fimmtudagskvöldið fyrir ferðina.  Það þarf að skrá sig í
ferðina, það er gert út af sameiginlegu máltíðinni. Það er kannski óþarfi að
taka það fram að þessi ferð er tilvalin fyrir nýja félaga, þarna verða reyndir
ferðamenn á ferð og kjörin að eignast nýja ferðafélaga fyrir veturinn

Eyjafjarðardeild 33” ferðin
33” ferðin var farin 11-12 okt.. Farið var upp úr Eyjafjarðardal og reyndist
mun meiri snjór en búist hafði verið við, svo að eini 33” bíllinn var skilinn
eftir. Ekki var snjórinn þó nægilega mikill, þannig að töluvert bras varð vegna
dekkjaskemmda. Allir hinir 6 bílarnir komu þó heilu og höldnu inn að hinum
nýja og glæsilega Gæsavatnaskála um  kl.21 um kvöldið. Daginn eftir var
haldið austur eftir veginum norðan Trölladyngju, um hraun með snjó í og enn
rifnuðu dekk. Þegar komið var austar undir Þríhyrning, sem er fjall norðan við
Trölladyngju, var stefnan tekin nær í hánorður og ekið niður að
Réttarkoti. Á leiðinni heim var Skjálfanda fljót síðan ekið á Hrafnabjargavaði
og gekk vel. Botn góður og vatn rétt í hásingar.

Húsavíkurdeild
Bjórkvöld var haldið 18 okt. og mætti slatti af báðum kynjum þó aðeins meira
af bíladellu kyninu. Tókst kvöldið ljómandi vel með miklu gítarspili og söng
fram eftir kvöldi, það dugði samt ekki öllum því komið var við á Hlöðufelli
(það er víst veitingarstaður), þaðan er ekkert hægt að segja frá því að frétta-
manni Setursins á Húsavík var meinuð innganga.
Blaðamannapassinn var víst útrunninn.



Afsláttarkjör félagsmanna 4x4 klúbbsins hjá Skeljungi hf.

Á síðasta mánudagsfundi þann 6.október kynnti Skeljungur hf. afslætti til
félagsmanna 4x4.  Afsláttur nær til smurolíu, bensín og díeselolíuviðskipta,
svo og afsláttur í Skeljungsbúð og Shell-markaði.

Veittur er afsláttur af smurþjónustu á ákveðnum smurstöðvum.
Veittur er afsláttur í Skeljungsbúðinni (10 til 30 % afsláttur eftir
vörutegundum).
Shell-markaðurinn veitir heildsöluverð.
Veittur er afsláttur af bensíni (3,00 kr. pr. líter).
Veittur er afsláttur af diesel  (3,00 kr. pr. líter).

Afsláttur af eldsneyti gildir aðeins á Shellstöðvunum.  
ATH gildir ekki á samreknum bensínstöðvum með Esso og/eða Olís.  

Skilyrði fyrir afslætti á eldsneyti er að miðlimir 4x4 klúbbsins verða að hafa
greitt félagsgjald klúbbsins fyrir árið 1998.
Greiðslumáti er Visa eða Euro kreditkort.
Einnig þarf klúbburinn að safna 200 umsóknum 4x4 meðlima til þess að
afslátturinn taki gildi.

Greiðslufyrirkomulag er eftirfarandi:
Viðkomandi fær Shell viðskiptakort sem hann getur tekið eldsneyti og annað
út á.  Afláttur kemur ekki fram við sjálfa afgreiðsluna, heldur er afsláttur reik-
naður í lok hvers úttektartímabils og úttektin þá skulduð á Visa- eða
Eurokortið.

Skila á umsóknum um Skeljungskort á skrifstofu Skeljungs hf. á Suðurlands-
braut 4 eða á næstu Shellstöð.

Félagsmenn 4X4 eru hvattir til þess að skila inn umsóknarformum fyrir
Skeljungskort fyrir 1. nóvember.  Dregið verður úr þeim umsóknum sem

Skeljungstilboðið



Hjálparsveitin

berast fyrir þann tíma og verður í vinning glæsilegur útivistarfatnaður frá
Skeljungsbúðinni.  Jafnframt munu þeir 4X4 félagar sem skila inn umsóknum
fyrir 1. nóvember fá 500 frípunkta skráða inn á fríkort sitt. Því eru félagsmenn
vinsamlegast beðnir um að skrifa á umsóknarformið átta stafa fríkortsnúmer
sitt (númerið er birt undir nafni viðkomandi á bakhlið fríkortsins). Þeir sem
ekki eiga fríkort en vilja fá slíkt kort, geta jafnframt skrifað það á umsóknina
og munu þá hljóta 500 frípunkta.  Notkun fríkortsins á Shellstöðvunum,
Skeljungsbúðinni, Shell-markaðnum, smur- og þvottastöðvum Skeljungs hf.
veita frípunkta.  Skeljungur hf. hefur jafnframt hug á því að beina skógræk-
tarátaki sínu í átt til samstarfs með 4X4 klúbbnum.

ATH: Merkja umsóknina 4x4 neðst í hægra hornið

Fyrirhuguð er ferð í Setrið helgina 28-30 nóv. Aka á sem leið liggur um Gull-
foss, Kerlingarfjöll og koma í Setrið seint um nóttina. Laugardaginn 29 nóv.
verður byrjað með sameiginlegum “morgunmat”, dagurinn notaður í að skoða
nágrenni Setursins og leika sér. Um kvöldið verður sameiginleg glæsimáltíð,
kíkt í glasabotna og eitthvað sér til gamans gert. Sunnudaginn 30 nóv. verður
byrjað snemma með sameiginlegum morgunmat, gengið frá skálanum, pakkað
í bílana og lagt af stað heim.  Ákveðið þá, með tilliti til aðstæðna hvort farin
verði sama leið eða....  Nánar kynnt á mánudagsfundi þann 3 nóv.

Fréttahornið
Þegar farið er í ferðir uppá hálendið er oft ekki nóg að hlusta á verðurspánna,
það er vegna þess að hún er oft bara fyrir strandlengjuna. Núna hefur opnast
sú leið að hringja í bæði veðurstofuna og vegagerðina til að fá nánari upp-
lýsingar um veður og þá líka á miðhálendið. Síminn hjá Veðurstofunni er 902
0600, til að fá nýjustu veðurathuganir fyrir miðhálendið er valið 8 og  síðan 5
til að velja annað spásvæði í framhaldi er valið * og tölu nýja svæðisins.
Síminn hjá Vegagerðinni er 800 6316, þar getur maður valið mismunandi
veðurathugunarstöðvar, til að finna t.d. Þúfuver, sem eru rétt hjá skálanum ok-
kar, þá er hringt í 800 6316, síðan í 2, 6, 3 og hlustað á hvernig veðrið er þá
stundina, upplýsingarnar eru oftast ekki meira en 1-2 tíma gamlar. Það er líka
hægt að finna þetta á heimasíðum þessara fyrirtækja. Heimasíðan hjá Vega-
gerðinni er , http://www.vegag.is og hjá Veðurstofu Íslands er
heimasíðan,http://www.vedur.is. Það er líka hægt að fá flestar  þessar upp-
lýsingar úr textavarpinu í sjónvarpinu á bls. 160 og 470.



Fréttahornið
Árshátíð 4X4 var haldinn 11. október. Var nú hitst kl. 18,00  í húsi Tennishal-
larinnar í Kópavogi . Þar var drukkin fordrykkurinn Frostlögur , þar dvöldu
menn til 19,00 en þá var farið í rútu niður á Suðurlandsbraut í Shell búðina.
Þar var boðið uppá snittur og bjór (Beck`s), skoðuðu menn og konur þar stór-
glæsilega verslun og Shell markaðinn er Shell hefur verið að hanna að undan-
förnu, dvöldu menn þar í góðu yfirlæti í góðan klukkutíma. Síðan var
aftur farið í rútu og núna vítt og breitt um nágrenni Reykjavíkur og endað ef
ég man rétt í íþróttahúsinu á Álftanesi. Þar var boðið í stórglæsilega
matarveislu, hver rétturinn af öðrum, hver öðrum betri og eru það tilmæli mar-
gra á staðnum að sá er sá um veitingarnar ætti að hætta að leika smið og  í
staðinn gera það sem hann gerir listavel, að elda mjög góðan mat. Þegar eftir-
réttinum var lokið var komið að draga úr nöfnum þeirra er höfðu fundið kassa,
staðsetning á kassanum var gefin upp á september fundinum, gekk mönnum
mis vel að finna kassann en samt var fólksbílafært að honum og aðeins 100
metra labb að honum. Síðan var komið að happdrættinu,  þar var búið að
safna saman 28 stórglæsilegum vinningum sem ýmsir velunnarar félagsins
höfðu gefið, voru miðar seldir á 100 krónur hver en ekki virkuðu
allir miðar jafn vel, sumir eiga nokkra tugi er ekki virkuðu. Að þessu loknu
var dansað fram eftir öllu.  Var það mat manna að skemmtinefndin ætti hrós
skilið fyrir vel heppnaða  hátíð.

Ung blómarós kom að máli við fréttamann 4X4, bað hún hann um að hann
kannaði hug manna á því að félagsmenn færu saman í leikhús.
Hugmyndin er sniðug, sérstaklega ef farið væri á leikritið Hár og Hitt sem  er
núna í Borgarleikhúsinu, það er sýning þar sem salurinn tekur þátt í að hanna í
hver skipti fyrir sig. Þetta er upplagt tækifæri fyrir félgsmenn til að kynnast.
Gaman væri að heyra einhver viðbrögð frá félagsmönnum.

Nú er að koma sá tími að menn fara að ferðast fyrir alvöru, snjórinn er að
koma. Oft er það, að fara á þangað sem veðrið er best eða þar sem haldið að
það verði best.  Oft er einhver smá misskilningur með veðrið og ferðatilhögun
er breytt á síðustu stundu.  Núna er hægt að gera leigusamning um lyklana að
Setrinu og Árbúðum, það gerir það að verkum að þangað geta menn farið þe-
gar þeim hentar, öruggara er samt að athuga með skálapláss áður. Til að fá
lykil þarf að mæla sér mót við skálanefndina á fimmtudögum inni í Mörk eða
hafa samband við Arinbjörn Ólafsson í síma 892 0248.
Leiga á lykli er 5000 kr.



Baggaferð

Hin árlega Baggaferð Umhverfisnefndar var farinn helgina 18-19 okt. s.l. Fer-
ðin var farin í samvinnu við Landgræðsluna og OLÍS hf. sem styrkti ferðina.
Hópurinn lagði af stað um 9 leytið á laugardagsmorgni úr Mörkinni og fyrsti
áningarstaðurinn var mjög stutt frá eða á Olís stöðinni í Álfheimum en þar
fengu þáttakenndur afhentar Olíshúfur og hópmyndataka fór fram. Eftir það
var lagt af stað austur og alltaf batnaði veðrið eftir því er austar dró. Ekið var
upp Landsveit að Skarði en þar var beygt af veginum og haldið sem leið lá
upp í Skarfanes. Á leiðinni miðlaði Guðjón Magnússon frá Landgræðslunni,
fróðleik um landgræðslu og gróðurfar á svæðinu. Eftir að hafa ekið í gegnum
skóginn í Skarfanesi sem þennan dag skartaði fallegum haustlitum í sólinni
komst hópurinn inn í eyðimörkina sem nú er barist við að græða upp. Þar biðu
3 starfsmenn Landgræðslunnar með kranabíl, kerrur og 18 bretti af
böggum, og tilbúnir í slaginn. Eftir örstutta kaffipásu var hafist handa við að
dreifa böggunum. Gekk það verk fljótt og vel enda 26 manns mættir á svæðið
og sannaðist nú endanlega máltækið “margar hendur vinna létt verk”.
Að lokinni vinnu bauð Guðjón okkur upp á gos og síðan var farið í leik.
Leikurinn gekk út á það að hitta með priki í gat eða eiginlega að láta gatið
hitta utan um prikið. Konur og karlar reyndu með sér í þessum skemmtilega
leik og höfðu gaman af.  Þegar öllu þessu var lokið var Landgræðslufólkið
kvatt og haldið af stað áleiðis inn í Landmannahelli en þar átti að gista um nót-
tina. Þar sem svo skammt var liðið á daginn var ákveðið að renna upp í hlíðar
Heklu. Komust menn þar í smá snjó og gátu reynt örlítið með sér.
Í Landmannahelli var svo slegið upp grillveislu um kvöldið og lambalærunum
gerð góð skil. Góður andi ríkti í hópnum og menn sungu og trölluðu fram eftir
kvöldi.  Á sunnudagsmorgni var ennþá sama góða veðrið, glampandi sól, logn
og 5°C frost. Ákveðið var að nota nú daginn vel og fara einhverja fallega leið
heim. Því var haldið af stað upp í Rauðufossafjöll og ekið sem leið lá fram hjá
Krakatind niður í Dalakofa og skoðaður foss í Markarfljótinu norðan við Lau-
fafell. Úr Laufafelli var haldið niður að Álftavatni, þaðan yfir í Hvanngil, ekið
fram Emstrur og komið niður á Hvolsvöll. Glæsileg leið sem skartaði sínu fe-
gursta á þessum fallega haustdegi.  Þegar komið var á Selfoss var fyllt á
tankana og allir fengu ís, allt í boði OLÍS hf. Umhverfisnefndin vill þakka öl-
lum þáttakenndum fyrir frábæra helgi og skemmtilegt ferðalag.

Kristín Jónsdóttir.



Auglýsingar
TIL SÖLU:

ÓSKAST TIL KAUPS:

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

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

Heimasíða klúbbsins er  http://rvik.ismennt.is/~4x4/

4 stk. 38” Mödderar á
léttálfelgum, sex gata, passar
undir Toyota og Musso.
Uppl. s. 567 1321 eftir 19,00.

Harald.

Ferðatölva í Bílinn.
SHARP PL 9000, Pentium 100
örgjörvi, 11,3” SVGA Display,
1,1 Gig. Diskur, 16 mb.
Vinnsluminni. Innbyggt:
CD-drif og 3,5” Floppy drif,
33,6 PCMCIA Módem,
hljóðkort og hátalarar.  WIN 95
ásamt öðrum góðum forritum.
Leðurtaska fylgir.
Uppl. s. 554 4072.            Gylfi.

Vantar hús á AMC JEEP CJ5,
Árgerð 1974.
Uppl. s. 452 2766, 853 8368,
893 8368.                         Finnur.

Gírkassi úr Toyotu Four Runner
1984, kúpling og pressa, KN
loftsía, vatnskassi, 5,71 drifhlut-
föll 2 st.
Uppl. s. 552 3913, 564 1856,
855 2321.                Rögnvaldur.

4 stk. 35”*12,5”*15” BF
Goodrich dekk, sem ný.
Einnig 4 stk. 15”*10” álfelgur, 5
gata, sem passa undir Suzuki.
Uppl. s. 554 6726, 893 6160.

Kjartan.

Jeep CJ 5 1974 með nýrri 350
chevy, læstur framan og aftan,
einn með nánast öllu tilbúinn á
fjöllin.
Uppl. s. 464 1578 á kvöldin.

Sævar.

Vantar felgur 15”*10”, 5 gata,
einnig CB talstöð.
Uppl. s. 567 6450.           Kjartan.


