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

Fundarefni: Jónas G. Jónasson flytur erindi um heita og kalda knastása í 
bílvélum. Snorri Gíslason verður með erindi um breytingar  á Land Rover og 

Range Rover bílum. Eftir hlé verður sýnt myndband um hálendisferðir eins og 
þær gerðust á Íslandi um og eftir 1950.

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

Fundarefni: Á fundinn mætir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur og flytur
erindi um veður til fjalla. Á fundinum verður bæklingur Björgunarskólans um 
Veðurfræði til fjalla til sölu á 600 kr. Þeir félagar sem greiða árgjaldið fyrir 2. 
des fá afhent ný félagsskírteini á fundinum, sem gilda til okt. 1998.

Vesturlandsdeild: Fundur (Bjórkvöld) verður haldinn laugardaginn 5. des  á Langasandi 
kl. 20,00. Laugardaginn 29. nóv. verður farið í skoðunarferð til Reykjavíkur, 

komið verður við hjá Seglagerðinni Ægir og Bílabúð Benna. Farið verður frá 
bensínstöð Olís Akranesi kl. 10,00.

Fundarefni:Bjór og léttar veitingar.
Vestfjarðadeild: Fundur verður fimmtudaginn 4. des. í Hjálparsveitarhúsinu Hjallavegi 

11 kl. 20,30.
Fundarefni:Vetrarstarf, kynning á tilboðinu frá Skeljungi um afslætti á
eldsneyti og fleiru.

Húnvetningadeild: Fundur verður haldinn 4. des. í Hjálparsveitarhúsinu kl. 20,30.
Fundarefni: Rætt um fyrirhugaða ferð 6. des og ekki síst, jólaglögg  5. des.

Skagafjarðardeild: Fundur verður haldinn þriðjadaginn 2. des. í Hjólbarðaþjónustu 
Óskars kl. 20,00.
Fundarefni:Hjólbarðaviðgerðir og fleira. Félagsskírteinið fyrir 1998 er komið 
út og félagsmenn eru minntir á að taka veskið með á fundinn.

Eyjafjarðardeild:Fundur verður haldinn 2. des að Furuvöllum 3, efri hæð og hefst kl. 
20,00.
Fundarefni:Félagar komi með myndir af ferðum sínum og starfinu í
klúbbnum. Einnig verður dreypt á Jólaglöggi.

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 2. des. í Tryggvabúð kl. 20,30.

Fundarefni: Félagsmenn Björgunarsveitarinnar  Tryggva munu fjalla um 
skyndihjálp og verður námskeiðið aðlagað fyrir jeppamenn. Endað verður á 
ljósmyndasýningu sem Sveinn Grímsson sér um.

Gleðileg Jól og
farsælt komandi ár.
Megi næsta ár vera

gott ferðaár.



Fréttahornið:

Jæja þá er Vestfjarðadeildin aftur komin á kortið, Búið er að skipta um stjórn
og ætlar nýja stjórnin að reyna að ýta deildinn af stað með hjálp félagsmanna,
því fleiri sem ýta, því léttara verður það. Nýju stjórnina skipa:
Sigurður Þ Stefánsson, Reimar Vilmundarson og Stígur Arnórsson.
Ritnefnd óskar nýju stjórninni góðs gengis.

Laugardaginn 15. nóv. hélt Húsavíkurdeild 4x4 árshátíð við mikinn fögnuð
viðstaddra. Það er ekki á hverju götuhorni sem maður sér Lödu Sport á 44
tommu dekkjum, það var samt sú sjón ásamt logandi kyndlum sem mætti
okkur þegar við mættum á árshátíðina . Mikið fjör var um kvöldið og sáu
konur nokkurra félaga um það að engum leiddist því að þær fóru á kostum
ásamt þeim sem þær fengu til liðs við sig og skulu þær hafa þökk fyrir .

Auglýsing frá Húsavíkurdeild
Hin árlega áramótaferð verður farin frá Shell kl:10.00 á gamlársdag.

Frá Akureyri er það að frétta að 44" ferðin var farin 7. - 8. nóvember. Farið á
föstudagskvöldi austur á Húsavík og þaðan inn að Þeistareykjum og gist í
ágætum skála, sem Húsavíkurdeild 4x4 hefur umsjón með. Á laugardeginum
var síðan farið upp í Mývatnssveit og skoðaður svonefndur Lofthellir, og kíkt
á Lúdent og Lúdentsborgir og komið heim um kvöldið.
Sjö bílar lögðu af stað á föstudagskvöldi og sá áttundi bættist í hópinn þegar
komið var á Kísilveginn á Hólasandi.

Meira af norðanmönnum.  Helgina 24. - 26. október var farin vinnuferð í    Rét-
tarkot og gólf í salnum dúklagt, sett upp rúmstæði í sal og salernisskál og tanki
komið fyrir í snyrtihúsi. Vonir standa til að hægt verði að fara eina ferð enn
fyrir hátíðar og ganga frá hurð að snyrtihúsi, en nú er aðeins fleki í dyrunum og
þarf að nota klaufhamar til að komast inn. Getur orðið strembið ef skyldan
kallar snögglega.

Viðbrögð við tilboði Skeljungs hf. til 4X4 klúbbsins hafa verið mjög góð.
Yfir 200 kortaumsóknir hafa þegar borist og þessa dagana er verið að
vinna úr þeim og útbúa Skeljungs greiðslukortin. Þeir sem skiluðu
inn umsóknum fyrir 1. nóvember hafa þegar fengið eignfærða 500
frípunkta. Félagsmenn 4X4 sem hafa greitt félagsgjöld geta allir sótt
um Skeljungskort og fengið þau góðu kjör sem bjóðast á
eldsneytiskaupum og ýmsu fleiru.



OLÍS og Ferðaklúbburinn  4x4  hafa gert með sér samstarfssamning.

Olís mun veita eldsneytisþjónustu á hálendisstöðvum sínum á
Hveravöllum (heilsársstöð), Hrauneyjum (heilsársstöð), Versölum
(sumarstöð) og Kerlingafjöllum (sumarstöð) áfram að minnsta kosti út
sumarið/árið 1998. Olís lánar 600 lítra kálf til flutninga á olíu á
hálendið en þar er fyrir 3000 ltr tankur sem Olís hefur afhent félaginu
án endurgjalds.

Olís styrkir landgræðslustarf 4x4 með áburði og fræi og styrkir meðal
annars árlega baggaferð með Landgræðslunni  með eldsneytisúttekt
að upphæð 50 þúsund krónur.

Olís veitir félagsmönnum 4x4 á öllu landinu afslátt af bensín og
dísilolíulítranum kr 3 og miðast afslátturinn við verð á þjónustustöð/
fulla þjónustu (innifalið vetrareftirlit, áfylling á vökvum,
frostlögseftirlit ofl) og miðast við að notað sé Olís kort sem innheimtist
af Visa eða Eurocard kreditkorti viðskiptavinarins.
(Gildir ekki á samreknum stöðvum olíufélaganna í rekstri hjá Esso eða
Shell) Afslátturinn kemur ekki fram á nótu en kemur fram á yfirliti/
mánaðareftirliti.

Olís kortið veitir auk þess allt að 20% afslátt af þjónustu 22
bílaþjónustufyrirtækja, þar á meðal smurstöðva, þvottastöðva,
dekkjaverkstæða, stillingarverkstæða og viðgerðarverkstæða
(framvísun eða greiðsla með Olís-korti) og 10-15% afslætti hjá 7
veitingahúsum (framvísun Olís-korts) um allt land.
Umsóknareyðublöð Olís-korta má nálgast í aðalskrifstofu Olís við
Héðinsgötu, Olís-búðinni Ármúla 7 í Reykjavík, Olís umboðinu á
Akureyri, Akranesi, Borgarnesi,Grindavík, Selfossi, Hellu og Njarðvík
eða hringja í síma 5151000 og fá það sent. Á umsóknareyðublaðinu
þarf að koma fram að um 4x4 meðlim sé að ræða.

Þess má geta að um 4 króna afsláttur er veittur öllum viðskiptavinum
ÓB - “ódýrt bensín” stöðva Olís en þær eru við Fjarðarkaup í
Hafnarfirði, Melabraut í Hafn., Arnarsmára í Kóp., Starengi í

Olístilboðið



Grafarvogi, Brúartorgi í Borgarnesi og við Snorrabraut í Reykjavík
sem opnar nú um áramótin. Einnig skal þess getið að hægt er að
kaupa rúðuvökva, frostlög og smurolíu í lausu á fjölmörgum
þjónustustöðvum Olís á lægsta verði á landinu.

Ýmsar rekstrarvörur fást á heildsöluverði á Olís-búðunum við
Ármúla, í Grindavík, Akureyri, Borgarnesi og á Selfossi (framvísa skal
félagsskírteini). Sérafsláttur er á smurolíum. Fleiri Olís-búðir bætast
við þetta tilboð. Í Olís-búðinni Ármúla 7 verður sett upp 4x4 hilla með
upplýsingum um klúbbinn, umsóknareyðublöð liggja þar frammi og
er nýjum meðlimum hjálpað við útfyllingu klúbbsumsókna og
Olískortaumsókna.

Kynningarkvöld í Seglagerðinni.

Seglagerðin Ægir býður félögum úr 4x4 á kynningarkvöld í verslun
fyrirtækisins við Eyjaslóð 7 í Reykjavík, þriðjudaginn 2.desember n.k.
kl. 20-22. Léttar veitingar verða í boði.
Starfsfólk í versluninni mun kynna fyrir félagsfólki nýjustu gerðir af
útivistarfatnaði frá VANGO og fleiri framleiðendum, gönguskó og ýmislegt
sem við kemur útivist. Seglagerðin ÆGIR er umboðsaðili fyrir Vango
útivistarvörur og hefur m.a. tekið til sölu nýjan kuldajakka úr sérlega
vönduðu úlpuefni, PROTEX 10000. Vatnsheldni jakkans er 10.000
millimetrar per. sólarhring og öndunareiginleikar hans 20 lítrar á fm.
per. sólarhring sem er það besta sem gerist í sambærilegum fatnaði.
Á kynningarkvöldinu verður Seglagerðin með sérstaka kynningarafslætti
fyrir 4x4 félaga. Munið félagsskírteinin.

Reykjavíkurdeildin var með bjórkvöld föstudaginn 7. nóv. í Mörkinni.
Húsið opnaði kl.21,00 og var frír bjór fyrsta klukkutímann. Hvort það var
ástæðan eða mikill áhugi á félagsstarfinu, þá var fullt hús út úr dyrum frá
fyrstu mínútu. Þeir sem mættu rúmlega níu urðu að sæta lagi þegar einhver fór
á barinn til að fá sæti. Annar eins fjöldi hefur ekki áður komið saman á
bjórkvöldi. Félagsmenn eru greinilega farnir að kynnast betur, ekki bara hver
hópur út af fyrir sig. Var mikið fjör langt fram á nótt og mikið drukkið. Sumir
eru ennþá að reyna að muna eftir laugardeginum á eftir, en hann leið
einhvernveginn framhjá  mönnum er þeir lágu í rúminu. Er það mál manna að
annað bjórkvöld þurfi að halda fljótlega eftir áramótin.



Jeppatúr á suðurskautslandið

Kæru félagar.Nú er komið að því að við erum að leggja í hann til
Suðurskautslandsins. Ekki er laust við að fiðringur sé farinn að gera vart
við sig. Tilhlökkun er mikil en ekki er vottur af kvíða enda ekkert að
óttast, við erum jú með margreynd tæki sem íslenskir jeppakallar hafa þróað
í gegn um árin.
Við leggjum í hann frá Keflavík snemma dags 30 nóv. og komum til
Höfðaborgar 1. des eftir hádegi.
Þá hefst hleðsla ísbrjótsins sem mun flytja okkur suður. 4 des. siglum við
af stað og verðum  um 2 vikur að veltast í sjó og ís . Þá tekur við
aflestun þar sem okkur verður slakað út á fljótandi íshelluna á 72°39S
16°39W. Frá þessum stað eru 150km í land.Við vonumst til að verða komnir á
land fyrir jól með allan búnaðinn en farartækin eru 2 LandCruiserar
2 Hägglunds snjóbílar og 8 mottuskellinöðrur.
Á jóladag getum við vonandi hafið rannsóknir með íssjá og borað með
kjarnaborum. Við munum verða á  rannsóknarstöðvunum Wasa og Svea
þangað til að aðal-túrinn byrjar upp á hásléttuna ca 9jan. þá keyrum við suður
á 77°S 0°W. Verðum við þar við mælingar í 2 vikur. Þar getum við lent í
-50°C og sprungurnar geta verið helmingi dýpri en á íslenskum þíðjöklum.
Við vonumst til að geta sent ykkur fréttir að sunnan en það verður líka
hægt að fylgjast með okkur á heimasíðunni http://www.arctictrucks.is

Með kveðju,
Freyr Jónsson og Jón Svanþórsson

Frá skálanefnd er það helst að frétta að helgina 31. okt. - 2. nóv. var farin
síðasta vinnuferð ársins  í Setrið. Farið var upp eftir með ný borð og stóla.
Gömlu borðin og stólarnir voru sett út fyrir og brennd. Síðan var tengdur
frostvarnar búnaður við vatnsinntök og brunn, reyna á að halda rennandi vatni
á skálanum og Zetunni í vetur. Síðan var loftið á Zetunni málað.
Settur var upp örbylgjuofn í eldhúsinu,sem ætti að geta nýst fólki vel í
eldamennskunni.
Að lokum voru settir nýjir hlerar fyrir útihurð.  Fjallahótelið okkar er nú klárt
fyrir veturinn og hvetjum við alla til að koma þar við í vetur.  Það þarf ekki að
minna félagsmenn á að gisting er félagsmönnum frí, svo fremur að þeir hafi
greitt félagsgjöldin 97-98. Þeir er hafa áhuga á að fá að láni lykil að Setrinu er
bent á að þeir eru afhentir inni í Mörkinni 6 á
fimmtudagskvöldum.



Tæknihornið
Þetta er nýr liður í blaðinu er vonandi verður farmvegis, hér munum við birta
einhverjar tæknilegar upplýsingar er félagsmenn geta vonandi notað.
Núna birtum við töflur er hjálpa mönnum við að ákveða hvaða hlutföll þeira
eiga að fá sér miðað við dekk og/eða snúningshraða vélar.

Æskilegur snúningshraði á vél @ þjóðvega hraða  (96 km)     60 MPH
4 cylinder: 3000-3400,  6 cylinder: 2600-3200, Small block: 2400-3000,  Big
block: 2200-2800, Diesel: 1800-2200.

Drifhlutfall = RPM x ummál dekkja / MPH x 336  ( til að umreikna km í
mílur: km í mílur : km/1,6. Þar sem 90 km er hámarkshraði á Íslandi þá verður
við að breyta formúlunni í samræmi við það.
Dæmi 90 km deilt með 1,6 = 56,25 MPH

Með þessari aðferð er hægt að finna út rétta drifhlutfallið miðað við
snúningshraða.
Dæmi: Ef þú vilt snúa vélinni  2400 sn á 90 km hraða og vilt vera á 38”
dekkjum. (einfaldari aðferð: 2400 / 56,25 / 336 x 38 = 4,82:1)
Þá færð þú út töluna 4,82 og þar sem 4,88 er næsta fáanlega hlutfall, seturðu
það í.

Hér kemur svo aðferð til að finna út snúningshraða vélar, ath. mismunandi
eftir gírkössum:

Beinskiptur bíll án yfirgírs  :
RPM = Drifhlutfall x MPH x 336 / ummál dekkja.
Dæmi: Bíll með 4.10 hlutf. og 38” dekk, þá snýst vélin 2039 RPM á 90 km
(56,25) hraða.

Sjálfskiptur bíll án yfirgírs:  
RPM = Drifhlutfall x MPH x 355 / ummál dekkja.
Dæmi: Bíll með 4.10 hlutf.og 38” dekk , þá snýst vélin 2154 RPM á 90 km
(56,25) hraða.

Bílar með yfirgír:  
RPM = Drifhlutfall x OD(yfirgír) x MPH x 336 / ummál dekkja.
Sjálfskipting m. yfirgír, OD = 0.7 ,     Gírkassi m. yfirgír, OD = 0.8
Dæmi: Jeppi með 5.29 drif, 32 tommu dekk og sjálfsk. með yfirgír, á 90 km
(56,25) þá snýst vélin á 2187 RPM.



Auglýsingar
TIL SÖLU:

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

Ásgeir Baldur Böðvarsson  Hs: 5610016 GSM 8988894 e mail asgeirb@tv.is
Rögnvaldur Guðbrandsson   Hs: 552 3913 e mail roggi@islandia.is

Fax: 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/

CB talstöð til sölu á 5000 kall.
Uppl.s. vs.581 3830,
hs.567 5606.                  Valdi

SSB talstöð (AA100), ARB loft-
dæla, ND a/c loftdæla var í Ford
302, öxlar í 9” Ford, nýr stýris-
tjakkur, 33” dekk, 6 gata álfel-
gur og brettakantar (33-35”)  á
4Runner árg. 1990 og yngri.
Uppl.s. 567 5301.         Friðrik

Slátur úr Toyotu Hilux Doublecab
1992, nospin, raflás, beyglaðar
eða beinar hurðir, 2,4 dieselvél,
kassar og fleira.
Uppl.s. 565 7962 og 853 4216.

Gísli

Gírkassi úr Toyotu Four Runner
1984, kúpling og pressa,
K&N loftsía, vatnskassi,
5,71 drifhlutföll 2 st.
Uppl. s. 552 3913, 564 1856,
855 2321.               Rögnvaldur.

Nissan 4,2L díeselvél með túrbínu
og millikæli, ásamt 5 gíra Nissan
kassa. Vélin og kassinn er keyrt
um 200 þús km.
Uppl.s.vs.658 1500,
h.s552 9491.                  Oddur

Hér er svo að lokum áminning frá Ólafi söguritara kúbbsins.
Hann er að verða búinn að skrifa sögu klúbbsins, en er að verða
stopp vegna þess að sumar deildir út  á landi hafa dregið það að
senda ágrip af sinni sögu.
Það verður ekki nógu gott að gefa söguna út og hafa bara sögu
Reykjavíkurdeildar og tveggja annara deilda með.
Einnig vantar frá flestum nefndum s.s ritnefnd osfrv.


