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Hvar er
snjórinn,
snjórinn,
snjórinn.
..........

Er hann bara fyrir norðan!



Næstu fundir
Reykjavík: Fundur verður haldinn mánudaginn 2. feb. að Hótel Loftleiðum kl. 20,00.

Fundarefni: Almenn fundarstörf.
Suðurnesjadeild(Jeppavinafélagið): Fundur verður haldinn þriðjudaginn 5.feb. í 

Björgunarsveitarhúsinu Holtsgötu Njarðvík kl 20,30.
Fundarefni: Fjallað verður um ofkælingu og nýliðaferð sem áætlað er að fara 
um miðjan mars. Munið eftir félagsgjaldinu.

Vesturlandsdeild: Fundur verður haldinn mánudaginn 7. feb. á Langasandi kl. 20,30.
Fundarefni:Myndasýning. (vonandi)

Vestfjarðadeild: Fundur verður fimmtudaginn 5. feb í Hjálparsveitarhúsinu kl. 20,00.
Fundarefni:Bjórkvöld verður haldið 14. feb. nánar staðsett á fundinum.

Húnvetningadeild: Fundur verður haldinn xx. feb. í Hjálparsveitarhúsinu kl. 20,30.
Fundarefni: Vetrarstarf rætt.

Skagafjarðardeild: Fundur verður haldinn þriðjadaginn 3. feb. í kaffistofu 
Mjólkursamlagsins kl. 20,00.
Fundarefni:Skráning á þorrablótið er verður haldið í Skiptabakkaskála.

Eyjafjarðardeild:Fundur verður haldinn 3. feb. að Furuvöllum 3, efri hæð og kl. 20,00.
Fundarefni: Þorrablót deildarinnar á Hveravöllum 14. - 15. febrúar.

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

Fundarefni:Á fundinn 1. feb. er áríðandi að það sé góð mæting.
Þorrablót 28. feb verður auglýst nánar á fundinum.

Suðurlandsdeild: Fundur verður þriðjudaginn 3. feb. í Tryggvabúð kl. 20,30.
Fundarefni:

Bjórkvöld verður haldið 6.feb. 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.

Bjórkvöld

Jeppadagur fjölskyldunnar verður haldinn 21 eða 28 mars, fer eftir veðri.
Félagsmenn eru hvattir til að bjóða fram starfskrafta sína, á þessum degi
getum við kynnt málefni félagsins á mjög áhrifamikinn hátt.
Nánar auglýst á fundinum í febrúar.

Jeppadagur fjölskyldurinnar



Afmæli
Eins og glöggir menn vita verða 15 ár liðin frá stofnun klúbbsins í marz, og
Setrið 10 ára í sumar. Því hefur afmælisnefnd verið sett á laggirnar í tilefni af
10 ára afmæli Setursins.  Nefndin, sem er skipuð einvala liði af eldri og yngri
kynslóðum félagsmanna samanstendur af þeim:  Ásgeiri B.Böðvarssyni,
Friðriki St. Halldórssyni, Heiðari Jónssyni, Kjartani Pálssyni,
Kristjáni Kolbeinssyni, Ragnari Kristinssyni og Viðari Elliðasyni.
Ætlunin er að skipuleggja vegleg hátíðahöld í kringum afmælið í sumar.

Sýning í Laugardalshöll
Ákveðið hefur verið að halda afmælissýningu Ferðaklúbbsins 4x4 í
Laugardalshöllinni í september 1998.
Sýning þessi verður hin veglegasta og mun fjölskyldan og ferðalög vera þar í
fyrirrúmi. Það sem átt er við með "fjölskyldan" er að ferðalög séu ekki
eingöngu fyrir allra hörðustu fjallakallana. Sýnt verður fram á að konur og
börn geta einnig átt skemmtilegar stundir á fjöllum . Sýningin mun draga
eilítinn keim af þessu. Sýnt verða meira af á búnaði tengdum ferðalögum um
hálendið hvort sem um er að ræða tjaldferðir, tjaldvagna, húsbíla og eða
skálaferðir að sumri eða vetri.
Einnig hefur sú hugmynd komið upp að deildirnar úti á landi setji saman kyn-
ningu á ferðamöguleikum á sínu heimasvæði í samvinnu við sitt sveitafélag.
Svona sýningu fylgir mikil vinna. Þess vegna viljum við koma því á framfæri
að þeir sem hafa áhuga á að vinna að undirbúningi og eða á sýningunni sjálfri
hafi samband við undirbúningsnefndina eða stjórnina.
Það er kannski fullsnemmt að byrja að bóna, en þeir sem stefna á breytingar
og viðbætur á bílunum sínum gætu stefnt að því að vera búnir tímanlega.
Sýningarnefndin samanstendur af  eftirtöldum heiðursmönnum:
Eðvald Geirsson, Sigurjón Þórisson, Sveinbjörn Halldórsson og
Sveinn Vignisson.
Nánari upplýsingar varðandi dagskrá og þema sýningarinnar verður birt seinna
í Setrinu.

Umsjónamenn Árbúða eru: Sveinn Kr. Bjarnason, Þór Ægisson og
Gunnar Sighvatsson (Gunni frændi). Þeir sem ætla að fara og gista í
Árbúðum eru beðnir að hafa samband við þá.

Árbúðir



Í leit að snjó…

Laugardaginn 10. janúar sl., fóru fjórir félagar úr sóðagenginu á tveimur bílum
inn í Setur.  Megintilgangur ferðarinnar, fyrir utan að fá ferskt loft í lofthrein-
sarana, var að skoða snjóalög (snjóleysið) á hálendinu.  Ekið var inn Kjöl og er
skemmst frá að segja að annað eins snjóleysi þar á þessum árstíma hefur ekki
sést á síðustu árum.  Allt meira og minna autt yfir að líta og helst að finna
snjókorn á niðurgröfnum veginum.  Í stuttu máli má segja að ástandið hafi
verið líkast því sem gerist í október í hefðbundnu árferði. Á milli Kerlingarf-
jalla og Hofsjökuls fannst loksins smá snjór við mikinn fögnuð ferðalanganna
og því loksins hægt að hleypa úr dekkjum!!  Þegar í Setrið var komið var
fljótlega byrjað að reyna að semja við nýju olíuvélina í fremri skálanum, en
eins og stundum áður með litlum árangri.  Er þeirri frómu ósk komið á framfæri
við skálanefnd að hún geri eitthvað róttækt í málinu, því gamla vélin var miklu
samvinnuþýðari !!  Á sunnudeginum var Langjökull ekinn suður úr og
Kaldidalur í framhaldi í bæinn. Laugardaginn 17. janúar sl. sendi sóðagengið
enn á ný út menn á tveimur bílum í snjóskoðun.  Var nú Langjökull ekinn
norður og í framhaldi norður fyrir Hofsjökul í Ingólfsskála. Veðrið var frábært,
hvergi ský á himni og frostið 26 stig þegar ekið var í hlað í Ingólfsskála. Á
sunnudeginum (eftir að ISUZU menn höfðu eldað olíusíur í u.þ.b. klukkutíma)
var ekið í Laugafell og síðan áfram suður Sprengisand í bæinn.  Í stuttu máli
má segja að sæmilega ferðafært sé orðið norðan Hofsjökuls og einnig á
Sprengisandi.
Sömu helgi fór einn bíll úr sóðagenginu í Landmannalaugar og Hrafn
tinnusker.  Þar var sama dýrindis veðrið og fullt af fólki.  Þokkalegur snjór er
víða að Fjallabaki og orðið ferðafært. Það er von okkar sóðanna að 4X4
félagar eigi góðan ferðavetur framundan og megi allir koma heilir heim…

B.V.

Tvær ferðasögur

Bílabúð Benna hefur ákveðið að bjóða félögum er greitt hafa
félagsgjöldin 12% afslátt af drifhlutföllum og ARB loftlæsingum í
allar gerðir jeppa miðað við staðgreiðslu.
Einnig er tilboð á 5,42 drifum í Nissan Patrol.
Tilboðið gildir til 15. feb.

Tilboð til 4x4 félaga



  Ætlunin var að fara með lítið breytta bíla í Skiptabakka, skála 4x4 klúbbsins
í Skagafirði, 7 desember síðast liðinn. Frekar léleg mæting var, eða aðeins
fjórir menn á tveim jeppum, Súkku á 33” og Toyota Hilux á 36”, mættu fyrir
utan félagsmenn(Erum við að vona að það hafi verið vegna slæmrar veður-
spár). Fyrir hönd klúbbsins fóru  Stefán Jónsson formaður, Ólafur Björnsson
gjaldkeri, Hilmar Baldursson ritari og Rúnar Símonarson meðstjórnandi,
Friðbjörn Jónsson og tveir synir hans . Í heildina voru þetta fimm bílar sem
héldu af stað frá Sauðárkróki um klukkan hálf tíu að morgni í fínu veðri.
 Lítill sem engin snjór var á leiðinni fram Goðdalafjall í Skiptabakka, þegar
þangað var komið fengu menn sér nesti og var ákveðið að halda áfram í
Ingólfsskála. Jökulsáin sem  rennur fyrir austan Skiptabakka var auðveld
yfirferðar bara smá klaki, en þegar austur fyrir hana var komið fór færið heldur
að þyngjast,var hleypt úr niður í 7 pund. Þá sneru þeir Friðbjörn og Stefán við
því að Friðbjörn var bara með sumardekkin undir Dodge Raminum sem hann
var á.Við sem eftir vorum héldum áfram í Ingólfsskála og var bara skemmtilegt
færi en smá éljagangur.
 Úr Ingólfsskála héldum við norður Sprengisandsleið og niður í Vesturdal  í
Lýtingsstaðahreppi. Þegar við komum hjá bænum Giljar er þar lítil og saklaus
óbrúuð á sem  rennur í Hofsá en núna var þessi litla á orðin full af krapi og
komin í tvo gamla farvegi sem venjulega eru þurrir. Fór Rúnar á Toyota
Double Cap á 36” (sumargrip)  fyrstur, gekk það mjög vel , til öryggis settum
við kaðal í Súkkuna en hún öslaði upp úr af sjálfs dáðum!  Samt  náði vatnið
alveg uppá húdd. Í seinni farveginum var heldur erfiðara að komast upp úr en
það hafðist eftir nokkrar tilraunir . Þar sem sjálfur aðal farvegurinn er, voru
komnar mjög háar ísskarir og hún full af krapi,þegar við prófuðum að fara útí
reið Rúnar á vaðið en náði krapið og ísinn alveg upp  á nefið á Toyotunni hjá
honum og sat hann þar fastur ( eða eins fastur og Toyotur geta fest sig!) en við
gátum dregið hann til baka aftur eftir nokkrar tilraunir.Við fundum svo leið útí
sjálfa Hofsána en hún er straum meiri og var því minna krap í henni.Keyrðum
við niður hana smá spöl og svo inn á veginn aftur. Úr því var auður vegur og
allir komust heim.                    Fyrir hönd ferðafélaga
                                                                     Hilmar Baldursson ritari

Lítil ferðasaga frá 4x4 Skagafjarðardeild.

Vestfjarðardeild er búin að gera samning við vegagerðina um sæluhúsið á
Þoskafjarðarheiði, munu félagsmenn sjá um allt viðhald á húsinu. Búið er að
fara eina vinnuferð, þá voru lagaðar steipuskemmdir og húsið mála innan sem
utan.Félaginu áskotnaðist sólo eldavél og var hún send suður í yfirhalningu,
þar er hún enn, en verður sett upp við fyrsta tækifæri.



Athugasemdir v/Svæðisskipulag 2015 að miðhálendi Íslands.

Ferðaklúbburinn 4X4 gerir eftirfarandi athugasemdir við
svæðisskipulag 2015 að miðhálendi Íslands.

Ferðaklúbburinn 4X4 mótmælir fyrirhuguðu stjórnsýslufyrirkomulagi á
hálendinu.  Ferðaklúbburinn 4X4 vill að miðhálendið verði sameign
þjóðarinnar og þar verði ein stjórnsýslueining með fulltrúum allra sýsla
landsins í hlutfalli við íbúafjölda þeirra.  Klúbburinn telur þetta
mikilvægt til að tryggja heildarstefnu og einsleita stjórnun málefna
miðhálendisins.

Miðhálendi Íslands hefur þá sérstöðu að vera eitt stærsta ósnortna
víðerni Evrópu.  Til að viðhalda þessari sérstöðu og náttúrutöfrum
varar Ferðaklúbburinn 4X4 við röskun og leggur áherslu á að
framkvæmdum á hálendinu verði haldið í lágmarki, hvort sem um er
að ræða vegagerð, virkjanaframkvæmdir, þar með taldar
háspennulínur, eða hálendismiðstöðvar.
Ferðaklúbburinn 4X4 álítur að núverandi vegakerfi, sem byggir á
grófriðnu neti hálendisvega, troðninga og óbrúaðra áa, sé þar vel við
hæfi og bjóði upp á heillandi ferðir. Núverandi vegakerfi dugir fullvel til
að flytja ferðamenn til óbyggða þaðan sem þeir geta haldið áfram
ýmist gangandi, ríðandi, hjólandi eða akandi.

f.h. Umhverfisnefndar Ferðaklúbbsinns 4X4.
Ásgeir Kristinsson , Kristín Sigurðardóttir, Sigurður Helgason,
Sigurgeir Þórarinsson.

Umhverfisnefnd

Orðsending frá gjaldkera 4x4.  Nú eiga allir sem greitt hafa félagsgjaldið 97-
98 fyrir 15. jan. 98 að hafa fengið sent félagsskírteini og félagatal.
Ef einhverjir hafa samt greitt árgjaldið en hafa ekki fengið skírteinið, þá eru
þeir vinsamlegast beðnir að hafa samband við ritara eða gjaldkera félagsins.
Það næst í þá á fimmtudögum inni í Mörk, Sími 568 4444.

Aftur á móti er þetta síðasta blaðið til þeirra er ekki
hafa greitt félagsgjaldið 97-98.

Reykjavíkurdeild



Vélsleða, jeppa og útivistar sýningin Vetrarsport ´98 var haldin í
íþróttahöllinni á Akureyri helgina 10 til 11 janúar.
Þarna var margt áhugavert að sjá t.d.: var MMC L 200 á 35” dekkjum og er
það vel að Hekla sé að koma með breytta bíla inn á jeppa markaðinn.
B&L sýndi LandRover Discovery á 38” dekkjum, skemmtilegur bíll, einnig
LandRover Defender, líka á 38”dekkjum mjög áhugaverður bíll í
jeppaferðir.  Bílabúð Benna var með SsangYong Korando og Musso.
Korandoinn var á 33” dekkjum, glæsilegur gripur,en verður alveg örugglega
mjög skemmtilegur á 38” dekkjum en búið var að setja Mússoinn á 38”og er
það ríkulega búinn alvöru jeppi, sem á örugglega eftir að sjást mikið á
fjöllum.  Toyota var þarna með litla LandCrusier á 38”, hann er áhugaverður
sjö manna fjallabíll með öllum þægindum. Og svo nýjan Hilux DC sem er
orðinn mun skemmtilegri en forveri hans, kemur t.d. með ríkulegri
innréttingu, stærra farþegarými og túrbínu frá verksmiðju.
Svo var að sjálfsögðu hellingur af vélsleðum sýndur, ásamt öllum mögurlegum
og ómögulegum útbúnaði til fjallaferða (útivistar) svo sem
fatnaður, skór, kerrur, verkfæri, ljós, kassar og svo framvegis.
Þar var einnig kynning á leiðsögutækjum frá Garmin og Magellan.
Í fáum orðum mjög góð sýning sem gaman var að kíkja á.

Vetrarsport “98

Eyjafjarðardeild

Helgina 10. - 11. janúar var haldin þrettándagleði á Réttartorfu. 14 bílar og
rúmlega 30 manns fóru inn eftir á föstudagskvöld og á laugardeginum.
Aðfraranótt laugardagsins hafði snjóað og voru sums staðar komnir nokkrir
skaflar. Sandáin var hins vegar lögð, svo að engir farartálmar urðu á leiðinni.
Um kvöldið var brenna og flugeldum skotið. Síðan léku Bárðdælskir nikkarar
(Tryggvi í Svartárkoti og Jónas á Lundarbrekku) fyrir dansi og söng fram eftir
nóttu. Á sunnudeginum var síðan haldið heim og gekk ferðin vel, enda þótt
einn bíllinn væri aðeins á afturdrifinu.



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/

4 st. Nelgd Dunlop Radial dekk
33”x15” á Progresive 10”
álfelgum, sex gata, svo til ónotuð
Verð 60-70 þúsund.
Uppl.s. 565 7907               Ljótur.

1 st. 44" Dick Cepek Fun
Country neglt og nýtt en ekki
alveg kringlótt.  Tilvalið sem
varadekk.  Selst ódýrt.
Uppl.s. 561 8585      Ingimundur.

Motorola Assocait 2000 NMT
sími. Vel með farinn tveggja ára
með öllu, bíleiningu, loftneti og
ferðaeiningu.
Uppl.s.894 4440          Hjörtur

5.0 L HO Ford V-8 árg. '89, ekin
20.000 km ásamt C6 sjálfskiptingu
og millikassa.
Ýmsir aðrir varahlutir í Bronco
'80-'86. Einnig 15"x16" stálfelgur.
Uppl.s. 565 4758              Valgeir.

Svört blæja á Willis CJ5, í góðu
standi.
Uppl.s. 482 3755

4 st. 35" fínmunstruð BF
Goodrich dekk, hálfslitin og
Rancho afturfjaðrir undan Hilux
D/C. Uppl.s. 486 5501, 551 4064

Bjarni.

4 st. 10”x 15” krómfelgur sex
gata með tveimur ventlum, 35”
dekk fylgja á felgunum.
Uppl.s.462 5332    Bjarki

CB talstöð, 40 rása mjög lítið
notuð. Verð aðeins 7.000 kr.
Uppl.s. 557 6739, 898 1603

Björn


