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Næstu fundir
Reykjavík: Fundur verður haldinn mánudaginn 5.jan. að Hótel Loftleiðum kl. 20,00.

Fundarefni: Kynning á námskeiðum er verða á næstunni s.s. vinnsla á GPS 
með tölvu, fjallamennska og hjálp í viðlögum, Bílabúð Benna verður með 
kynnigu á drifhlutföllum í Nissan Patrol og að lokum verður Aukaraf með 
kynningu á Magellan GPS.

Suðurnesjadeild(Jeppavinafélagið): Fundur verður haldinn þriðjudaginn x. jan, í 
Stakkshúsinu kl 20,30.
Fundarefni:

Vesturlandsdeild: Fundur verður haldinn mánudaginn x. jan. á Langasandi kl. 20,00.
Fundarefni:

Vestfjarðadeild: Fundur verður fimmtudaginn 8. jan. í Hjálparsveitahúsinu kl. 20,00.
Fundarefni: Skálaferð og þrettándagleði.

Húnvetningadeild: Fundur verður haldinn 8. jan. að Kolugili V-Hún kl. 20,30.
Fundarefni: Myndasýning frá síðustu jeppaferð.

Skagafjarðardeild: Fundur verður haldinn þriðjadaginn 6. jan. í kaffistofu 
Mjólkursamlagsins kl. 20,00.
Fundarefni: Vetrarstarf

Eyjafjarðardeild:Fundur verður haldinn 6. jan. að Furuvöllum 3, efri hæð og kl. 20,00.
Fundarefni: Ágrip af jarðfræði Mývatnssveitar. Umsjón Grétar G.
Ingvarsson.  Einnig verður undirbúnigur þrettándagelði á Réttartorfu 10. jan. á 
dagskrá.

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

Fundarefni: Áramótaferðin..
Suðurlandsdeild: Fundur verður þriðjudaginn x. jan. í Tryggvabúð kl. 20,30.

Fundarefni:

Í getuna komin er kreppa,
hann kynlífi verður að sleppa

en bættur er skaðinn,
hann brunar í staðinn,

á háreistum hormónajeppa.

Einum félaga okkar barst þessi vísa um daginn og fannst tilvalið að leifa fleiri
að njóta hennar.  Höfundur er ókunnur.



Nú er kominn sá tími er gjaldkeri félagsins er orðin óþolinmóður, að bíða eftir
greiðslu félagsgjalda. Í lok ársinns verða þeir er ekki hafa greitt gjöldin settir á
þann lista er fá fréttabréfið með miklu þynnra bleki, þeir munu aðeins sjá frá
hverjum bréfið er en ekki meir. Eitthvað í þessa áttina. Svona er lífið, ekkert
gott er ókeypis. Það þarf ekki að taka það fram að þeir er ekki hafa greitt
félagsgjaldið geta ekki heldur notið þeirra fríðinda er við höfum
víðsvegar um landið, að ógleymdum afslættinum hjá Shell og Olís.
Allar tegundir bifreiða nota orkugjafa og allar geta bilað, þeir sem nota
félagsskírteinið til fulls, með afsláttum á orku og varahlutm finna það fljótt út,
að 3000 krónurnar eru fljótar að koma til baka. Gjaldkeri vill benda þeim á er
greiddu félagsgjöldin beint inná reikning félagsins um bankalínu, að sumir
gleymdu að láta nöfnin sín fylgja með. Þeir sem kannast við þetta er bent á að
hafa samband við gjaldkera.  Það er best að nota sénsinn meðan
allir geta lesið og auglýsa: Reykjavíkurdeildin verður með bjórkvöld í febrúar,
það verður fyrir þá er hafa greitt félagsgjöldin. Nánar auglýst síðar.

Í síðasta blaði var sagt frá jeppatúr á suðurskautið, í lok þeirra greinar féllu
niður nöfn þeirra er fara í þá ferð, hér er smá kynning á þeim félögum. Þeir er
hafa áhuga á að fylgjast með þeim er bent á heimsíður:
http://www.arctictrusks.is eða http://www.mbl.is
Freyr Jónsson er þrjátíu og tveggja ára. Hann er véltæknifræðingur að mennt
og hefur starfað hjá P. Samúelssyni, umboðsaðila Toyota, síðastliðin sex ár
sem sölumaður aukahluta og við hönnun á breytingum á Toyota      jeppum.
Freyr er í sambúð með Kristjönu Harðardóttur, talkennara, og eiga þau einn
tæplega ársgamlan son þannig að Freyr heldur upp á eins árs afmæli sonarins
á Suðurskautslandinu 21. janúar. Freyr hefur verið haldinn         ólæknandi
bíladellu frá því að hann var smástrákur og smíðaði fyrsta bílinn úr sláttuvél
heimilisins þegar hann var sjö ára með hjálp móðurbróður síns. Hann er
félagsmaður í 4x4 klúbbnum og er í tækninefnd klúbbsins. Undanfarin ár hefur
hann tekið þátt í vorferðum     Jöklarannsóknafélagsins og unnið fyrir Raun-
vísindastofnun við jökla-mælingar, auk þess að hafa ferðast um hálendi Ís-
lands þvert og endilangt í flestum frístundum.
Jón Svanþórsson er fimmtugur rannsóknarlögreglumaður og hefur starfað hjá
lögreglunni síðastliðin 23 ár. Hann er kvæntur Sigurborgu Borgþórs-dóttur, ri-
tara í Seðlabanka Íslands, og á einn uppkominn son. Jón hefur frá blautu
barnsbeini haft mikinn áhuga á ferðamennsku, hvort sem um er að ræða hesta-
, göngu- eða jeppaferðir um hálendi Íslands. Frá því að Jón fékk bílpróf hefur
hann yfirleitt átt jeppa og ekur hann um á lítið breyttum Toyota Land Cruiser.
Auk ferðabakteríunnar er Jón mikill golfáhugamaður og verður golfsettið með
í för á Suðurskautið enda er hann ákveðinn í því að smita Frey af
golfáhuganum. (Þetta er tekið af heimasíðu þeirra.)



Nýliðaferð í Setrið 28. – 30. nóvember 1997

Síðustu helgina í nóvember var farin svokölluð nýliðaferð í Setrið.
Sem nýliðar í félaginu vorum við fengnar til að segja aðeins frá ferðinni og
hvernig hún horfði við okkur.
Eins og áður sagði erum við nýir meðlimir í 4x4 og okkar fyrstu kynni voru
vægast sagt stórkostleg.  Þessi ferð var skipulögð af Hjálparsveitinni og var
ætlunin sú að veita okkur nýliðunum innsýn í vetrarjeppamennsku.
Haldnir voru nokkrir undirbúningsfundir í Mörkinni og okkur m.a. afhent
mappa með ýmsum upplýsingum, svo sem lista yfir nauðsynleg tól og tæki og
margt fleira.  Einnig var haldin sýnikennsla á ýmsum praktískum atriðum
kvöldið áður en lagt var af stað.  Við fengum einnig að sjá myndband með öllu
af því versta sem upp á gæti komið sem gerði það að verkum að undirbúningur
okkar miðaðist að sjálfsögðu við að vera við öllu búin.
Við nýliðarnir mættum hálftaugaóstyrkir niðrí Mörk um sexleytið á
föstudagskvöldinu og hittum þar fyrir sallarólega jeppakalla á allsvakalegum
jeppum.  Allt í einu fannst okkur Toyoturnar okkar verða að Austin Mini-íum
við hliðina á sumum jeppunum þarna.
Ferðin uppeftir gekk mjög vel og að mestu áfallalaust fyrir utan smá
sprengingar og læti í bílnum hans Steinmars (jújú, náðum myndum af sun-
durtættum hljóðkútnum..).  Hjálparsveitin hélt vel utan um hópinn og leiddi
okkur eins og andarunga eftir ógreinilegum slóðum í kolniðamyrkri.  Það eina
sem sem vísaði veginn voru staðsetningartækin (og stjörnubjartur himinninn
fyrir okkur hin sem ekki voru með tæki og tól☺).  Það var gott að komast í
Setrið, fá sér heitt kakó og sjá aðeins framan í fólkið sem ferðaðist með okkur.
Á laugardeginum keyrðum við um svæðið suðvestur af skálanum í mjög góðu
veðri, sól og logni.  Ekki fór mikið fyrir snjónum en gott veður og fögur
fjallasýn bætti það upp (og bjánabrandarar í talstöðinni..).  Leiðin lá m.a. yfir
Kisuna og upp Kisubotna.  Þar fundum við snjóbreiður við mikinn fögnuð
viðstaddra og var þeyst af lífi og sál fram og aftur, upp holt og hæðir.
Sumir sýndu tilþrif og stóðu bílana af krafti en með mismiklum tilkostnaði þó!
Allan tímann gættu dyggir hjálparsveitarmennirnir okkar.
Þetta fyrirkomulag fannst okkur mjög gott því þarna voru vanir menn á ferð
sem þekkja landið og bílana eins og lófann á sér, annað en við sem vissum
stundum ekki í hvaða átt við vorum að fara.  Þeir leiðbeindu okkur og veittu
góð ráð og aldrei vottaði fyrir neinum hroka eins og oft vill verða þegar reyndir
menn leiðbeina öðrum með minni reynslu.
Setrið er ferðaklúbbnum til sóma – þótt salernið hefði nú mátt vera tengt
aðalbyggingunni – svo rosalega kalt og mikið vesen að fara út og pissa um
miðja nótt!!!  Aðstaðan í skálanum ef til fyrirmyndar, en þó mætti bæta við



stólum því sumir urðu að sitja á kæliboxum og tröppum við kvöldverðinn á
laugardagskvöldið.  Röggi kokkur stóð sig eins og hetja við eldamennskuna og
töfraði fram kraftmikinn morgunverð og ljúffengan kvöldverð og
Hjálparsveitin þjónaði til borðs af franskri lipurð og ljúfmennsku.
Kvöldvakan var kapítuli út af fyrir sig og komu margar landsþekktar persónur
þar við sögu.  Steinmar frá Útistöðum og Magnús bóndi skemmtu viðstöddum
og Biggi og Lúffi skipulögðu leiki af mikilli list ef litið er til
kossaleiksins…sjaldan hefur verið hlegið jafn mikið, ekki síst við að sjá hversu
góðir strákarnir (sökum ákvæða í stjórnarskrá um persónuvernd verða nöfn
þessara manna ekki birt) voru í að kyssa….hvern annan…

Þegar litið er um öxl eftir viðburðaríka helgi stendur eitt uppúr og það er
samheldnin og ljúfmennskan í Hjálparsveitinni.  Strákarnir brugðust ótrúlega
skjótt við í þau fáu skipti sem eitthvað fór úrskeiðis.  Þetta voru vanir menn á
stórum bílum sem pössuðu alls ekkert inn í þá mynd sem við vorum búnar að
gera okkur af svona “ekta” jeppaköllum.  Þeir virtust gera sér fulla grein fyrir
því að það skiptir miklu máli að taka vel á móti nýliðum og veita þeim innsýn
í hinn skemmtilega heim jeppamennskunnar.  Svona skipulagðar ferðir eru
stórsniðugar og veita nýju fólki tækifæri til að kynnast eldri félagsmönnum og
síðast en ekki síst….að smitast af ólæknandi jeppabakteríu.  Okkur finnst að
þau markmið sem kynnt voru á mánudagsfundi í haust, um að leggja áherslu á
að kynna starfið fyrir nýliðunum, hafi verið í heiðri höfð þessa helgi.
Fyrir hönd okkar nýliðanna langar okkur til að þakka fyrir frábæra helgi og um
leið þakka Hjálparsveitinni, Gumma, Magga, Steinmari og Stjána.
Þið áttuð ykkar þátt í að gera þessa ferð alveg ógleymanlega.

Soffía Eydís Björgvinsdóttir
Ragnheiður Hrönn Björnsdóttir

Á fundum, um allt land, á næstunni verður
kynning frá Aukaraf á Magellan GPS
leiðsögutækjum. Meðal nýjunga verður GPS
með landkortum, kortin verða á kubbum  er hægt
er að kaupa sér. Nánar auglýst síðar.



Sama ferðin séð með augum reyndari manna.

Nýliðaferð 28-30 des. ´97.
Um mánaðarmótin nóvember-desember var farin nýliðaferð inn í Setur.
Samtals voru 24 bílar af ýmsum tegundum og mismikið breyttir í ferðinni,  18
nýliðavagnar og 6 fjallamenn. Þeir hinir síðasttöldu sáu um að koma   hópnum
fram og til baka, elduðu einnig og stóðu fyrir kvöldvöku og        skipulagi á
dálítilli dagsferð á laugardeginum.

Lagt var af stað um kl 7 á föstudagskvöldi og ekið sem leið lá austur í
Aratungu en þar tóku nokkrir bílar eldsneyti. Þaðan var svo haldið að      Gull-
fossi og þar farið inn á Kjalveg, ekið um Skersli á Bláfellsháls, yfir Hvítá og
að Árbúðum. Veðrið var með eindæmum gott og var stjörnubjart og stillt. Við
Árbúðir var gerður stuttur stans meðan beðið var eftir nokkrum bílum, sem
stoppað höfðu vegna bilunar hjá Steinmari, einum              leiðan-
gursstjóranna, hjá honum hafði farið úr sambandi eldsneytisdæla vegna bráð-
nunar á rafmagnsleiðslum. Einnig sprakk í tætlur hjá honum hljóðkúturinn
með   miklum hvelli í kjölfarið.
Áfram var ekið á snjólausum vegi og beygt á vegamótunum í Kerlingafjöll.
Fossrófulækur var vatnslítill að venju og ekkert markvert gerðist þar til komið
var að Gýgjarfossi. Nokkuð þykkur ís var á ánni og fór Guðmundur fyrstur og
braut niður ísinn. Bílarnir fóru síðan hver af öðrum yfir og gekk það misvel.
Suma þurfti að kippa ögn í en aðrir komust af eigin rammleik, þar á meðal
tvær Súkkur á 35 tommu dekkjum og þótti það vel af sér vikið því ísinn var
nokkuð þykkur og þvældist fyrir.
Enn var ekið og beygt út af veginum við bensínstöðina við skíðaskálana í Ker-
lingafjöllum og haldin hefðbundin leið milli þeirra og Hofsjökuls.        Var
ekið í myrkri en engan snjó var að finna utan smá gamla og grjótharða skafla
sem varla nokkur tók eftir. GPS tækin voru í gangi og æfðu menn sig í að fyl-
gjast með hvort farið væri eftir merktri slóð og var það reyndar gert í megina-
triðum.  Árnar á leiðinni voru tiltölulega auðveldar og var komið í   Setur um
kl. 2 um nóttina, þar sem fólk fékk sér kaffi og skellti sér síðan í pokana.

Á laugardag var ræst um kl. 10. Var þá framreiddur morgunverður með
tilheyrandi fíneríi og stóð hann fram undir hádegi. Ýmislegt gerðu menn sér til
dundurs og meðal annars gekk einn til rjúpna og kom með eina til baka. Upp
úr hádeginu var farið inn í Kisugljúfur og litast þar um. Einnig slógu menn í
nára og létu gammana geysa á hjarnbreiðum sem þar voru en lítið þurfti að
hleypa úr enda höfðu menn linað aðeins í á Kjalvegi eða í eins og 7 til 10
pund. Eftir að hafa leikið sér þarna dagstund var haldið í skálann aftur og þá
hafði bæst í hópinn einn félagi sem komið hafði einbíla.



Þegar í skálann var komið var hafist handa um að útbúa matinn og sáu
kokkarnir Röggi og Kristján um það af miklum myndarbrag. Var snætt     gril-
lað lambalæri með dýrindis sósu og tilheyrandi, á eftir gúrkusúpu sem undirri-
taður hefur hvorki heyrt getið, né smakkað fyrr en góð var hún enda ekki
sparaður rjóminn í hana. Að loknu átinu var tekið til við kvöldvöku með
tilheyrandi leikjum sem vöktu mikla kátínu. Þá var og sungið og spjallað
sagðir brandarar og sumir gengu jafnvel dálítið fram af sér en allt þó í hófi
eins og vera ber. Var fólk svo að týnast í beddann fram undir 4 um nóttina.

Sunnudagur reis bjartur og fagur og fór morguninn eftir morgunverð í að týna
saman og ganga frá. Ætlaði hópurinn að vera í fyrra fallinu og skoða íshelli á
leiðinni. Veðrið var sérlega gott eins og það hafði verið allan tímann en það
hafði kólnað til muna og komið 10 gráðu frost. Eitt dekk rifnaði illa og var
skipta undir einu litlu en að öðru leiti gekk allt eins og best verður á kosið.
Var komið við í litlum íshelli norðan í Loðmundi sem þó var ekki sá sem til
stóð að skoða. Nokkrar rjúpur til viðbótar féllu og síðan var farið í           Ker-
lingafjöll og leitað þar. Hellirinn fannst en nokkuð langt þótti að ganga í hann
svo hópurinn sigldi af stað í bæinn um hálf fimm.

Lítill Land Cruiser sem lagt hafði af stað á undan kallaði og kvaðst vera með
eitthvað bilerý og kom í ljós að brotnað hafði framdrif og urðu tveir bílar eftir
við að aftengja skaftið svo halda mætti áfram. Var svo haldið áleiðis í bæinn
og stoppað við þjónustumiðstöðina við Gullfoss þar sem menn       pissuðu og
pumpuðu í. Þaðan var svo haldið til Reykjavíkur og var hópurinn glaður í
sinni með vel heppnaða ferð og nýliðarnir ákveðnir í að þetta yrði sko ekki
síðasta ferðin sem þeir færu í. Óekki.                                                                               

Jóhann Örn Héðinsson

Ritnefnd auglýsir eftir pistlahöfundum.

Það væri gaman að fá smá fréttir öðru hvoru frá öllum landshlutum. Það er
alltaf einhver að ferðast og ekki stórmál að skrifa létta ferðasögu. Þar væri
hægt að segja frá færð og ef eitthvað er að varast og svo framvegis.  Þetta er
eitthvað er menn geta gert þegar þeim hentar, þetta er ekki neitt skyldustarf.
Menn mundu bara koma þessu frá sér og ritnefndin sjá um restina.  Þetta má
vera um allt er kemur félagsmönnum og konum við. Ekki þarf að sækja um
starfið, heldur bara senda eitthvað frá sér þegar eitthvað er að frétta.                                                        

Ritstjóri.



Fréttir frá 4 x 4 Húnavatnsdeild.

Á föstudagskvöldið 5. des. var haldið bjórkvöld eða litlu jólin eins og sumir
félagana kölluðu það. Var það haldið að þessu sinni í svo kölluðum Skíðaskála
sem stendur uppi í fjallinu fyrir ofan Skagaströnd.Er þar
ákjósanleg aðstaða fyrir svona uppákomur. Var mikið fjör, glens og gaman.
Höfðu sumir tekið með sér eiginkonurnar sem sáu um að ekki skorti veigar á
borðin. Mættu um tuttugu manns og höfðu menn á orði að gjarna mætti vera
svona góð mæting á fundina.
Á laugardagsmorgun 6. des. spruttu menn upp eins og stálfjaðrir en ákveðið
hafði verið að fara í ferð þennan dag, svona til að starta vetrinum.
Hittst var í Víðihlíð og mættu 6 bílar.
Fyrstan ber að telja upp fararstjórann Jakob sem ekur Toyota 4Runner,
fulltrúi Vestur-Húnvetninga. Jónas formaður var kominn á sínum Blaser sem
hann var nýbúinn að setja á loftpúðafjöðrun.
Tveir fyrrverandi formenn voru einnig mættir til leiks.
Þúsundþjala-smiðurinn Sighvatur á nokkurra klukkutíma gömlum Korando.
Björn á Cheeroki.Óskar á Steiná kom á Rússajeppa sem hann var búinn að
setja í V-6 Buick vél. Og svo fulltrúi Skagstrendinga, Finnur sem jafnframt er
sögumaður á sínum gamla AMC Jeep.
Allir voru að sjálfsögðu með farþega. Einn langt að kominn sem var farþegi hjá
sögumanni. En hann er rússi kominn frá héraði sem heitir Primoria á aus-
turströnd Rússlands. Átti hann oft eftir að reka upp undrunaróp í þessari ferð
en hann hafði aldrei upplifað annað eins.
Var keyrt upp Víðidal og uppá heiði framhjá Hrafnsstöðum eftir vegarslóða
sem þarna er. Var jörð nánast auð og urðu menn því að halda sig við
vegarslóðana. Nokkrar ár og lækir urðu á vegi okkar en engin vandkvæði voru
á því að komast yfir. Var áð í Haugakvíslaskála og borðuðu menn þar nesti.
Sögumaður reyndi fyrir sér um rjúpnaveiði en engum sögum fer af
aflabrögðum. Á leiðinni urðu umræður um fjöðrun bílanna og tóku menn
sérstaklega eftir Blasernum sem nánast leið yfir óslétturnar á veginum á
loftpúðafjöðruninni.  Haldið var áfram og kom að því að ákveða þurfti hvort
snúa skyldi við og fara sömu leið til baka eða halda áfram og koma niður
Fitjárdal. Vildi Jakob fararstjóri meina að erfiðleikar kynnu að vera á því að
komast yfir Víðidalsá. Auðvitað vildu menn halda áfram þó ekki væri nema til
að skoða ána. Þegar komið var að henni var hún opin að hluta en stöku
klakabrýr yfir. Óskar á Rússanum var fyrstur til að gera tilraun til að komast
yfir og var hann kominn út á miðja á þegar ísinn brast og jeppinn datt niður.
Kom í ljós að áin var töluvert djúp þarna og fóru dekkin nánast á kaf. Var fyrst
erfitt fyrir Óskar að komast af stað þar sem ísinn hafði brotnað nánast eins og



jeppinn var að flatarmáli. Braust Óskar þó upp úr ánni af miklu harðfylgi og
voru menn undrandi á því þar sem klakaskörin var svo há. Fóru menn nú að
leita að betri stað til að fara yfir en hann reyndist vandfundinn og átti áin enn
eftir að sýna á sér klærnar. Jakob taldi sig hafa fundið stað og tók það til
bragðs að bakka yfir. Þegar hann var nánast kominn yfir og komið bros á suma
datt bíllinn niður að framan og sat fastur á skörinni og voru framhjólin á
,,lofti,,. Þ.e. náðu ekki niður á botninn. Voru nú góð ráð dýr og var brugðið á
það ráð að setja Rússajeppann fyrir aftan 4Runnerinn og blökk í og reyna að
spila 4Runnerinn upp þannig. En Jónas var með öflugt spil á Blasernum. Ekki
gekk þetta þar sem Rússinn dróst til en 4Runnerinn sat sem fastast. Fór þá
sögumaður af stað á gamla Willis á enn einum stað og reyndi að komast yfir en
ísinn brotnaði undan rétt þegar bíllinn var nánast kominn yfir. Vel gekk að
komast upp úr og voru nú báðir bílarnir, Rússinn og Willisinn settir í blökkina
og var Willisinn á milli. Til að gera langa sögu stutta þá gekk þetta svona að
koma 4Runnernum á þurrt. Var sögumaður nokkuð hress eftir þetta með gamla
Willis sem er CJ5 en hann ók í burtu á CJ7 og hafði fengið þarna ókeypis
lengingu.
Ekki þótti mönnum ráðlegt að gera fleiri tilraunir með að fara yfir ána og snéru
þeir við sem ekki voru komnir yfir og fóru sömu leið til baka. Hinir héldu áfram
og komu niður Fitjárdal eins og áður er sagt frá. Mættust allir í Víðihlíð þegar
niður var komið og kvöddust þar. Voru menn á einu máli um það að ferðin
hefði verið mjög góð og reynslurík. Vildi Sighvatur endilega að kosinn yrði bíll
ferðarinnar og rómaði mjög gæði síns nýja bíls og vildi að hann yrði kosinn.
Síðar kom í ljós að Benni í Bílabúð Benna hafði lofað honum 50% afslætti á
bílnum ef hann gæti komið góðri auglýsingu á framfæri.  (Smá grín)  Héldu
menn hver til síns heima eftir góðan dag.

                                Finnur Kristinsson.

Meira frá Húnvetningadeild er það að frétta að þar hafa menn unnið hörðum
höndum við að laga Álku skála, er þeir fengu að láni.  Á síðast fundi var
ákveðið að kaupa eldhúsinnréttingu og koma henni upp. Mestu þægindin til
þessa eru samt að hafa ljósavélina er deildin fékk styrk til að kaupa. Helstu
vandræðin með að fara þangað er að vegurinn er hræðilegur, slóðinn sem
beygt er á af Stóra sandi er mjög slæmur.
Heyrst hefur að eigendur skálans séu alsælir með að hafa leigt skálann, enda
mikið verið gert á stuttum tíma.

Helly Hansen búðin í Kringlunni býður félagsmönnum
15% staðgreiðsluafslátt og 10% afslátt ef greitt er með greiðslukortum.



Tæknihornið
Í síðasta blaði byrjuðum við að vera með tæknihorn. Tæknihorn stendur fyrir
greinar um eitthvað er jeppamenn geta notað eða einhverjar nýjungar er
komnar eru á markaðinn.
Þau fyrirtæki eða einstaklingar er hafa eitthvað fram að færa á þessu sviði, eru
vinsamlegast beðin að hafa samband við ritsjóra.

Hér kemur ein athyglisverð nýjung.

Vandamál: Komin er skemmd í öxul eftir pakkdós, eða öxull orðinn pollaður
svo að pakkdósin þéttir ekki.
Lausn: Notið viðgerðarslíf frá SKF.  Viðgerðarslífar frá SKF eru fáanlegar í
flestum stærðum frá 12 mm upp í 203 mm. Slífarnar eru úr ryðfríu efni.
Veggþykkt slífanna er aðeins 0,25 mm og er hægt að nota sömu stærð af
pakkdós og var fyrir.
Aðgerð: Þrífa skal öxul með fituhreinsandi efni og setja legulím yfir
skemmda svæðið, til  að tryggja þéttingu milli öxuls og slífar. Slífin er síðan
rekin upp á öxul með bolla sem fylgir. Þegar slífin er komin á sinn stað yfir
hinu skemmda svæði, er brún á slíf fjarlægð með töng ef með þarf.
Eftir þessa aðgerð er kominn nýr þéttiflötur fyrir pakkdósina.
Slífar þessar fást hjá Kúlulegusöluni Suðurlandsbraut 20.



Auglýsing frá Sportbúð Títan.

Gegn framvísun félagsskírteinis Ferðaklúbbssins 4x4 fá félagsmenn afslátt af
eftirfarandi vöruflokkum í verslun okkar að Seljavegi 2.
Hlífðarfatanaði, Gerber hnífar, Ljós 12 volta og rafhlöður,
Silva áttavitar, Valeo stuðningsbelti.
Afslátturinn er 10% af kortum og 15% af staðgreiðslu.
Opið virka daga 9 til 18 og laugardaga 10 til 14.
Sími 551 6080.  Sendum í póstkröfu.

Sportbúð Títan
Bogi Baldursson  sölufulltrúi

Gormsfjöðrun fyrir Toyotu Hilux

Gormafjöðrunarkerfið sem Aukahlutadeild Toyota býður undir Hilux að
aftan hefur verið sett undir fjölda bíla og reynst frábærlega. Kerfið hefur nú
verið í fjölmörgum bílum sem eru á 31” til 44” dekkjum og ekki skiptir máli
hvort blaðfjaðrir eða snúningsfjaðrir eru að framan.
Í gormafjöðrunarkerfið eru notaðar fóðringar, demparar, stuðpúðar og fleiri
Original varahlutir úr Toyota Land Cruiser og 4Runner. Aðrir hlutar kerfisins
eru íslensk hönnun og framleiðsla. Stuðpúðarnir úr Land Cruiser eru mikill
hluti fjöðrunarinnar. Þeir eru langir og mjúkir og hafa veldisvaxandi
fjaðurkúrfu. Í einföldu máli þýðir það að ekki finnst högg þegar bíllinn slær
saman á púðana.
Með þessu fjöðrunarkerfi öðlast Hilux mikla mýkt, betri aksturseiginleika og
rásfestu. Fjöðrunarsviðið eykst geysilega sem gerir bílinn mjög skemmtilegan
í bæjarakstri og stóreykur gripið í torfærum. Hásingin veltur ekki undir
bílnum sem gefur aukið veggrip og alltaf rétt horn á hjöruliðum (enginn
drifskaftsskjálfti). Einnig hefur það sýnt sig að ending gorma og fóðringa er
margföld við erfiðar aðstæður miðað við fjaðrir og fjaðrafóðringar.

Allar frekari upplýsingar veita sölumenn hjá Toyota Aukahlutum.

Næsta grein er kannski ekki um glænýjan búnað en ég varð að setja þetta inn
eftir að hafa setið í tveimur Toyotum Hilux  með stuttu millibili og fundið
ótrúlegan mun á fjöðrun.



Auglýsingar
TIL SÖLU: ÓSKAST TIL KAUPS:

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/

Lapplander framhásing Spicer 44
með upphækkunararmi,  Volvo B-
21 vél í góðu standi og Volvo
gírkassi með millikassa (Dana 18)
Einnig 350 l. iðnaðarloftpressa.
Uppl.s. 567 6272 á kvöldin.

Hjörtur

Enduro hjól, Honda XR 600 R 89
Mikið endurnýjað. Ekið 19 þús.
km.  Stór aukatankur fylgir.
Uppl.s. 897 1020 eftir 6. jan.

Halldór

1-2 stykki 38” Super Swamper
1/2 slitin.
Uppl.vs. 464 1122, hs. 464 2183

Þorgrímur

Felgur undir Toyota DC, 6 gata
12" breiðar sem fást ódýrt.
38"dekk mega fylgja með. Ég er
með 10" ef einhver hefur áhuga.
Uppl.s.5532362/8960310

Beggi kokkur.

Að lokum er hérna smá forvitni af hálfu ritnefndar. Okkur langar að vita hve
stór partur jeppamanna  hafa og nota  rafpóstinn (e-mail). Það væri gaman ef
allir myndu senda stutt bréf til hj@centrum.is , og tilgreina nafn og búsetu .
Með fyrirfram þökk.

Smá áminning til jeppamanna á Húsavík. Munið áramótaferðina, farið verður
af stað kl. 10 frá Shell á Gamlársdagsmorgunn.

Land Rover, löngum eða stuttum,
eldri en 1990.
Uppl.s. 896 3036.            Eggert.


