
Setrið
Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4                         Pósthólf 8948 128 Reykjavík

9. tbl. 9. árg.                                MARS 1998       Halldór Jóhannsson

Ferðaklúbburinn 4 x 4
15 ára



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

Fundarefni:  15 ára afmælis minnst, Ólafur Ólafsson afhendir félaginu sögu 
klúbbsins, Bílabúð Benna verður með kynningu , einnig R.Sigmundsson,

veitingar í kaffihléi, eftir kaffi er myndasýning er spannar alla sögu klúbbsins.
Suðurnesjadeild(Jeppavinafélagið): Fundur verður haldinn fimmtudaginn 3. mars, í 

Björgunarsveitarhúsinu Holtsgötu Njarðvík kl 20,30.
Fundarefni: ??

Vesturlandsdeild: Fundur verður haldinn mánudaginn 9. mars á Langasandi kl. 20,00.
Fundarefni: ??

Vestfjarðadeild: Fundur verður fimmtudaginn 5. mars í Hjálparsveitarhúsinu kl. 20,00.
Fundarefni: ??

Húnvetningadeild: Fundur verður haldinn fimmtudaginn 5. mars í Hjálparsv.h. kl. 20,30.
Fundarefni: ??

Skagafjarðardeild: Fundur verður haldinn þriðjadaginn 3. mars í kaffistofu 
Mjólkursamlagsins kl. 20,00.

Fundarefni: ??
Eyjafjarðardeild:Fundur verður haldinn 3. mars að Furuvöllum 3, efri hæð kl. 20,00.

Fundarefni: ??
Húsavíkurdeild: Fundur verður haldinn 1. og 3. sunnudag í hverjum mánuði, fundir eru 

haldnir út í Höfða og hefjast kl. 20,00.
Fundarefni: Þorrablót rifjað upp.

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

Stjórnir: Munið að tilkynna fundardaga og fundarefni.

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/

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

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

Fax: 587 2345

Bílavalsnefnd óskar eftir ábendingum frá félagsmönnum um
frambærilega bíla á sýninguna í haust. Allar ábendingar eru vel þegnar. Hafið
samband við einhvern eftirfarandi aðila: Benedikt s:567 6693,
Heiðar s:564 4066, Jóhann s:554 2054, Steinmar s:564 1037.



Ágrip af sögu Ferðaklúbbsins 4x4

Stofnfundur samtaka um ferðalög og búnað fjórhjóladrifsbifreiða var haldinn
10. mars 1983 í matsal Sjómannaskólans í Reykjavík.
Nokkur nöfn komu til tals á samtökunum: “Fjallafari”, “Drif á öllum” og
“Ferðaklúbburinn 4x4” og varð Ferðaklúbbsnafnið fyrir valinu.
Fyrstu stjórn Ferðaklúbbsins 4x4 skipuðu: Sigfús Gunnarsson formaður, Sigur-
jón Hannesson ritari, Hafþór Ferdinandsson gjaldkeri,
Árni Brynjólfsson og Kolbeinn Pálsson meðstjórnendur.
Snemma árs 1994 hóf  Ferðaklúbburinn viðræður við Bifreiðaeftirlit Ríkisins
varðandi bíla félagsmanna. Engar reglur voru til sem náðu yfir breytingar á
bílum og því var litið á allar breytingar sem ólöglegar.
Eftir mikla vinnu Ferðaklúbbsmanna ásamt fleirum tók svo ný reglugerð gildi í
febrúar 1986 sem heimilaði ýmsar breytingar, svo sem stærri hjólbarða,
upphækkanir, ljóskastara o.fl.  Þá reyndi Ferðaklúbburinn 4x4 að fá
niðurfellingu á innflutningsgjöldum á talstöðvum. Rætt var við ýmsa
ráðamenn en talað var fyrir daufum eyrum og engin niðurfelling fékkst.
Ferðaklúbburinn 4x4 hefur frá upphafi átt mikil samskipti við
Náttúruverndarráð. Bent var á að samvinna yrði betri í framkvæmd, heldur en
eilíf boð og bönn.  Fyrsta ferð, sem var farin á vegum Ferðaklúbbsins var farin
í Landmannalaugar í nóvember 1984. Líklega hafa verið þar u.þ.b. 40 bílar
þegar mest var.  Árið 1987 var svo gerð tilraun til að fara með hóp bíla yfir
Sprengisand. Nálægt 100 bílar tóku þátt í þeirri ferð. Þessi ferð mistókst, því
hópurinn sneri við í Nýjadal vegna veðurs. 10 árum seinna eða 1997 var svo
gerð önnur tilraun og komust þá allir bílarnir yfir Sprengisand.
Ferðaklúbburinn hefur í gegnum tíðina haldið nokkrar bílasýningar. 1 sýning
var haldin í porti Sjómannaskólans, 3 sýningar í Reiðhöllinni í Víðidal og
2 sýningar í Laugardalshöllinni.
Fljótlega eftir stofnun Ferðaklúbbsins var rætt um að nauðsynlegt væri að
koma sér upp skála á hálendinu. Ýmsir staðir komu til greina. Sótt var um leyfi
hjá viðkomandi yfirvöldum, en leyfi fékkst loks fyrir þeim stað, þar sem skáli
félagsins stendur nú. Stofnuð var nefnd félagsmanna, sem skyldi undirbúa
skálabygginguna. Það var svo um verslunarmannahelgina 1988, sem hafist var
handa við framkvæmdir og komst skálinn í notkun þá um haustið. Ferðaklúb-
burinn hefur í gegnum tíðina tekið þátt í ýmsum atburðum.
T.d. farið í ferðir með Landgræðslunni, Sjálfboðasamtökum Um
Náttúruvernd o.fl. Einnig tekið þátt í ráðstefnum um ferðamál og
náttúruvernd. Ferðaklúbburinn hefur haldið flesta félagsfundi sína á Hótel

15 Ára



Loftleiðum og árið 1992 var tekin í notkun aðstaða sú sem félagið hefur í
Mörkinni 6.
Hér með læt ég lokið þessu ágripi af 15 ára sögu ferðaklúbbsins 4x4 en
síðastliðið ár hefur verið unnið að ritun heildarsögu klúbbsins og er því verki
að ljúka.

Þá vil ég minna félaga, sem hafa aðgang að internetinu,  á heimasíðu
Ferðaklúbbsins, sem er orðin virkilega skemmtileg.
En betur má ef duga skal. Til að svona framtak geti notið sín þurfa fleiri að
leggja hönd á plóg. Ég vil hvetja félaga til að senda myndir og greinar um bíla
sína til að fylla upp dálkinn "Bílarnir okkar" og einnig skemmtilegar myndir í
"Myndaalbúmið"
Þá vil ég hvetja  allar nefndir og stjórnir til að senda greinar um það sem er að
gerast í félaginu þá stundina.
Þessi heimasíða er ekki eingöngu fyrir íslendinga. Allur umheimurinn hefur
aðgang að þeim upplýsingum sem þarna er að finna, og er því þarna kjörin
leið til að kynna það sem við erum að gera hér á landi.
Slóðinn á heimasíðu Ferðaklúbbsins er "http://rvik.ismennt.is/~4x4/" og
póstfang umsjónarmanns er "jorn@ismennt.is"

Kveðjur
Ólafur Ólafsson

Laugardaginn 31 janúar var farin vinnuferð í Skiptabakka. Tilgangur
ferðarinnar var að setja upp sólarorkulýsingu í skálann. Tókst það allt með
miklum ágætum og er skálinn nú orðin vel upplýstur. Það er meira segja hægt
að taka með sér blað að lesa á klósettið.

Þjófnaðir og slys
Við hjá R.Sigmundsson höfum oft þurft að gefa tryggingarfélögum upplýsin-
gar um tæki vegna tryggingamála í slysa- og þjófnaðarmálum. Hefur komið á
daginn að í flestum tilfellum þarf að tryggja sérstaklega GPS tæki ásamt
öðrum aukabúnaði í jeppum og snjósleðum. Eina undantekningu hefur undirri-
taður þó orðið var við, er það í þeim tilfellum þegar hand GPS tæki eiga í hlut.
Í þeim tilfellum borgar heimilistryggingin oftast skaðann ásamt myndavélum
og öðrum smátækjum sem hægt er að notast við án hjálpar farartækis. Rétt er
að benda fólki á að hafa samband við sitt tryggingarfélag til að öll mál séu á
hreinu þegar farið er í ferðalag.
Ríkarður Sigmundsson



Bjórkvöld var haldið hjá Reykjavíkurdeildinni 6. Febrúar í Mörkinni. Var
húsið opnað klukkan 21.00 og var frír bjór fyrsta klukkutímann. Glaum og
glens nefndin hafði hugsað fyrir öllu, (næstum því öllu) bjórinn var í það
kaldasta til að byrja með en þeir leystu það eins og allt annað. Mæting var
mjög góð um eitt hundrað manns, var þar fólk á öllum aldri, frá ungum
eldheitum blómarósum upp í heldri menn. Til skemmtunar var þar getraun er
reyndar hófst á  mánudagsfundinum á undan, hafði þar verið dreift blaði með
þremur GPS punktum og áttu menn að finna eftir því nöfn á götum hér í
borginni, síðan voru ákveðnir stafir teknir út úr og raðað rétt saman,
þannig fékkst út nafn á kennileiti.
Nafnið var Þverfell, fellið er allir kannast við er farið hafa í Setrið.
Veitt voru þrenn verðlaun fyrir réttar lausnir, í önnur og þriðju verðlaun var
veitt kampavínsflaska en í fyrstu verðlaun var veitt alvöru alkóhól og spen-
nubreytir frá R.Sigmundsson. (nánar útskýrt neðar á síðunni.)  Síðan var haldið
áfram að drekka bjór og skemmta sér við sögur og minningar um gamlar ferðir
í snjó. Það er víst ekki mikið af honum hérna syðra. Síðustu menn komu sér
svo heim á þriðja tímanum eftir vel heppnað kvöld.

R.Sigmundsson gaf spennubreytir af gerðinni PROwatt 250i frá Statpower.
Þessi spennubreytir breytir 12 eða 24 voltum í 230 volt og þolir stöðugt álag að
225 wöttum, 350 wött í 5 mínútur og 500 watta högg í starti, t.d. þegar borvél
er startað. Þessi spennubreytir er tilvalinn til að keyra minni sjónvörp, vídeó,
fax tæki, ferðatölvur. hlaða síma, myndbandsupptökuvélar, hleðslu borvélar og
fleira. Statpower framleiðir spennubreyta frá 75 wöttum og upp í 1500 wött
ásamt því að framleiða hleðslutæki fyrir rafgeyma. Statpower var stofnað 1988
og er staðsett nálægt Vancouver, British Columbia í Kanada og hefur
R.Sigmundsson verið umboðsaðili í nokkur ár.
R.Sigmundsson hefur selt Statpower spennubreyta í skip af öllum gerðum til að
keyra tölvur og annan búnað ásamt því að ýmsir verktakar hafa notað þessa
spennubreyta með góðum árangri.Til gamans má geta að fréttastofan CNN hélt
uppi sambandi með hjálp spennubreyta frá Statpower í stríðinu við Persaflóa
og einnig var notast við Statpower til að keyra læknastöðvar SÞ í flótta-
mannabúðum Eþíópíu og Rwanda ásamt öðrum verkefnum um allan heim.
Slóð Statpower á internetinu er: http://www.statpower.com



Föstudagskvöldið 30. Janúar lögðu 4 bílar af stað úr Reykjavík og áætlað var
að enda í Landmannalaugum á laugardeginum. Bílarnir voru af gerðunum Ford
Econoline, Dodge Ram,Toyota: 4 Runner og Double Cab.
Alls voru  ferðalangarnir 13 talsins, þar af 6 stúlkur. Var keyrt sem leið lá á
Hvolsvöll og héldum þaðan inn Fljótshlíðina. Síðan voru þræddir krókar og
kimar í  Emstrunum og enduðum við í Hvanngili. Þar sem við gátum dáðst að
veðrinu og stjörnubjörtum himninum. Norðurljósin léku á alls oddi og dans
þeirra var með því fallegasta sem fólkið hafði séð. Veðurblíðan var slík að
hægt var að kveikja á eldspýtu og láta hana brenna upp. Eftir að allir höfðu
fengið sér að að borða, fóru nokkrir að draga sig í hlé en aðrir héldu út vel
fram á morgunn með alls kyns skemmtisögum og tilheyrandi sprelli. Og viti
menn,þeir sem fóru síðastir að sofa voru vaknaðir fyrstir, afar hressir og kátir.
Við snæddum öll kjarnagóðan morgunverð og lögðum í hann fyrir hádegi.
Leiðin lá að Álftavatni og þaðan inn í Hrafntinnusker, þar sem
Double Cab bættist í hópinn. Við skoðuðum íshellana í Hrafntinnuskeri ásamt
fjölda fólks sem þar hafði safnast saman. Á leiðinni inn í
Hrafntinnusker hafði  Econolinerinn brotið drif að framan og þurfti því nokkuð
oft á aðstoð að halda og var “litli” Double Cabinn þar í
aðalhlutverki, því það er óhætt að segja að við hliðina á 11 manna Econline á
44”dekkjum er DC á 38” frekar lítill. Veðrið var eins og fyrri daginn alveg yn-
dislegt og allir voru duglegir að fara út úr bílunum og festa á filmur og sér í
minni náttúrudýrðina. Eftir skoðun íshellana var ekið inn á Dómadal og þeyst
á sléttunum við  Frostastaðavatn í átt að Landmanlaugum. En allt er í lífinu
hverfullt og það sem enginn átti von á í ljósaskiptunum var að heyra hrópað
“May Day” í talstöðina. Okkur datt helst í hug að einhver hefði brugðist all
harkalega við affelgun eða fest sig en stóri Econolinerinn á hvolfi ofan í gili
var það sem blasti við okkur. Mínúturnar sem liðu eftir slysið er eitthvað sem
ég vil helst ekki þurfa að upplifa aftur, því besta vinkona mín sat föst í bílnum
og ég vissi ekkert hvað henni né öðrum farþegum bílsins leið. Sem betur fer
voru allir strákarnir reyndir ferðamenn og brugðust hárrétt við frá fyrstu
mínútu. Hringt var í neyðarlínuna og allar upplýsingar gefnar um slysstað og
ástand farþeganna. Sett var upp
viðvörunarmerki á gilbrúnina svo fleiri færu ekki sömu leið en litlu munaði að
svo færi um 10 mínútum eftir slysið. Kaldhæðnin í því var sú að sá
bílstjóri hafði ákveðið að fylgja þeim hjólförum sem reyndasti
fjallamaðurinn í hópnum átti. Þegar öllum farþegunum hafði verið komið úr
bílnum var ákveðið að keyra á móti sjúkrabíl sem kom upp í Sigöldu. Þrennt
hafði slasast, mismikið þó, og voru þau færð á sjúkrahús í Reykjavík til

Landmannalaugar



skoðunar. Við þá skoðun reyndist önnur stúlknanna aðeins marin, strákurinn
með brákað viðbein og kúlu á höfði en hin stúlkan reyndist viðbeinsbrotin,
kjálkabrotin og með 4 brotnar tennur auk marbletta hér og þar. Er líðan
hennar eftir atvikum og má búast við að þetta þýði 4-6 vikur frá vinnu fyrir
hana. En það ótrúlega  er að þetta var hennar fyrsta ferð á fjöll og af þessu
hefði mátt ætla að hún þvertæki fyrir að fara aftur á fjöll. En aldeilis ekki !!
Hún hringdi í bílstjórann á mánudagskvöldinu og tilkynnti honum að um leið
og hann yrði kominn á nýjan bíl kæmi hún með honum í aðra ferð. Svona er
það jú þegar fólk fær delluna. Þau okkar sem eftir urðum við flakið…. (bíllinn
er víst ónýtur….)  tókum til við að hreinsa allan farangur og persónulega muni
úr honum og þegar klukkan var að nálgast 23,00 vorum við kominn inn í
skála. Þeir sem fyrir voru í skálanum brugðust vel við þeirri bón okkar að
rýma eitt herbergið svo við gætum verið saman og rætt málið. Þar um kvöldið
átti sá leiðinlegi atburður sér stað að nokkrir drukknir strákar nenntu ekki að
ganga út í laug og fóru á jeppanum sínum. Mikil og ljót landsspjöll urðu af
þeirri ferð þeirra og eftir því sem ég best veit eru þetta ekki félagar í 4x4, enda
myndi engum félaga detta slík fásinna í hug. Daginn eftir fengum við senda þá
varahluti sem þurfti til að koma hræinu áleiðis í bæinn og unnu strákarnir sleit-
ulaust frá hádegi og fram á kvöld. Persónulega vildi ég óska að þetta hefði al-
drei átt sér stað en slysin gera ekki boð á undan sér og ég þakka Guði fyrir að
ekki fór verr.  Ég vil þakka öllum er voru í
ferðinni, þið stóðuð ykkur öll eins og hetjur. Og á svona stundum sannast það
best að maður á alltaf að ferðast í hópum með reyndu fólki .

Ragnheiður Hrönn Björnsdóttir.



Það var ágæt veðurspá fyrir helgina 16.-18. Janúar 1998 þannig að við nokkrir
félagar úr J.ö.r.f.í. ákváðum að kanna leiðina upp Tungnárjökul.  Við gistum í
Jökulheimum aðfaranótt laugardags.  Þangað var gott færi, 10-20 cm þykkur
snjór á leiðinni.  Lagt var af stað í birtingu á laugardagsmorgun og fórum við
inn að jökli við Nýjafell töluvert sunnar en farið var fyrir
framhlaup jökulsins 1994.  Jökuljaðarinn var mjög brattur eftir þær hamfarir
og ekki vitað hvernig væri að komast upp á sporðinn.  Gekk vel að komast þá
leið upp á jaðarinn.  Við urðum þó að krækja fram hjá útflöttum
sprunguhnausum og fórum inn að Kerlingum svipaða leið og farið var með
húsið 1994.
Er komið var austur fyrir Kerlingar var komið fegursta veður  og 20 gráðu
frost.  Stefnan var tekin á norðvestanverð Grímsvötn.  Á leiðinni var mælt
snjódýpi við tvær stikur í 1400 og 1500 m.y.s. og reyndist það vera 1,5 m við
neðri stikuna og 2 m á hærri staðnum.
Síðan var haldið niður í Grímsvötn að norðvestanverðu til að mæla hæð
þeirra.  Reyndist vatnshæðin vera í um í um 1400 m.y.s.  Á leiðinni niður í
vötnin féll útihitamælirinn hratt og er komið var að mastrinu við borstaðinn
stóð hann í -38°c.  Það var sérstök tilfinning að vera í svona kulda því ekkert
okkar hafði komið í svona mikið frost nema Sverrir Hilmars og Hafliði Bárður
Grænlandsjökulfarar, en þeim fannst ekki mikið til um þetta.
Þá var haldið upp úr vötnunum að austanverðu og komið á Grímsfjall um
kl.1500.  Þar var -26 stiga hiti og strekkingur.  Skálinn var heitur og
notalegur í að koma.  Því sem eftir lifði dags var eytt í gufubað, góðan mat og
myndatöku.
Sunnudagsmorguninn var fagur, -28 stig og logn.  Eitthvað fór kuldinn í
pirrunar á bílunum því að enginn þeirra fór hjálparlaust í gang.
Á heimleiðinni mældum við yfirborðshæð jökulsins niður í 1400 m.y.s.  Reyn-
dist jökullinn víða hafa lækkað um 40-50 m síðan fyrir framhlaup Síðu og
Tungnárjökuls. Þaðan fórum við suður að Pálsfjalli en þar hafa orðið
miklar breytingar undanfarin ár.  Geilin umhverfis fjallið er nánast horfin og
stórar sprungur eftir umbrotin 1994 nánast horfnar.  Vegna þess hve yfirborð
jökulsins hefur lækkað sjást nú Kerlingar og Pálsfjall mun víðar að en áður

 Ástvaldur Guðmundsson

Ferð á Grímsfjall



Þorrablótsferð Eyjafjarðardeildar
Þorrablót Eyjafjarðardeildar var haldið 14.-15. febrúar á Hveravöllum.
Þeir hörðustu fóru af stað á 5 bílum á föstudagskvöld og ætluðu að gista í
Setrinu og koma þaðan á blótið. Þegar þeir komu upp í Bakkaselsbrekkuna
var komið vitlaust veður og ferðin breyttist í björgunarleiðangur.
Þarna rákust þeir á einn félaga okkar á fólksbíl og einn bíllinn lóðsaði hann
heim, en hinir fóru að bjarga fólki úr föstum bílum niður af heiðinni og koma
þeim í hendur á hjálparsveitum. Þeir unnu að þessu alla nóttina og komu
dauðþreyttir til byggða um morguninn. Aðrir höfðu ætlað að fara um 11 á lau-
gardagsmorgni, en frestuðu förinni fram til 3 um daginn. Þá var komið
skaplegt veður á Akureyri og var snjólaust og þokkalegt skyggni til aksturs
upp að Bakkaselsbrekku. Þar var hvassviðri og skafrenningur svo varla sást á
milli bíla. Vegurinn í brekkunni var illfær vegna skafla og bíla og urðu menn
að aka að mestu utan vegar upp. Það tók um einn og hálfan til tvo tíma að
koma öllum bílunum 16 upp brekkuna. Eftir það var snjólaust inn fyrir
Seyðisá og veður að mestu skaplegt. Þar tók við snjór, sem var fremur
þungur til aksturs. Til Hveravalla var komið um 10 að kvöldi. Þegar leið að
kvöldi fóru undanfararnir frá kvöldinu áður að hressast aftur og þeystu af stað
á þrem bílum, og hljómsveit deildarinnar á þeim fjórða.
Þeir komu til Hveravalla um það leyti sem aðrir voru að vera búnir að borða,
en það óhapp varð inn undir afleggjara að hljómsveitin ók á jarðfastan stein
og laskaði bíl sinn. Eftir matinn hófst söngur og gleðskapur og stóð fram undir
morgun. Um hádegi daginn eftir var lagt af stað og fóru tveir bílar til byggða
með þeim laskaða, en aðrir stefndu upp á Langjökul í sólskini og góðu skyg-
gni. Þeir sem lengst fóru óku suður að Þursaborg. Síðan var snúið við og
menn óku til síns heima eftir skemmtilega ferð.

Grétar G. Ingvarsson

Jeppadagsnefnd hefur ákveðið að fresta Jeppadegi fjölskyldunnar sem vera
átti 15. Mars 1998. Ástæðurnar eru þær að veðurhorfur eru alls ekki
vænlegar og snjóalög ein og flestir vita, hætt er við að náttúruspjöll gætu orðið
umtalsverð vegna frostleysis í jörðu. Vill nefndin þakka öllum sem hafa boðið
fram aðstoð og benda á að ný dagsetning verður fundin fyrir þessa  fjölskyl-
duferð, hvort sem það verður sumar- eða haustferð.



Tæknihornið
AFSPENNUN Á MÁLMUM  .

Þegar málmar hitna má oft sjá, með berum augum, að hitinn veldur spennu í
efninu. Með hitun getur myndast margvísleg spenna í málmi og sé um
burðarhluti að ræða getur spennan valdið því að hluturinn þoli mun minna álag
en reiknað er með. Þekkt dæmi eru suðuspenna, spenna vegna
rennivinnu og borvinnu. Ástæða þessara breytinga er sú að varmi, getur
raskað kristallabyggingu málms en við það myndast innri spennan í efninu,
stundum er talað um að röðun sameinda ruglist. Eldsmiðir og aðrir sem kunna
að bera eld að málmi nota for-eða eftirhitun, jafnvel hvortveggja, til að fyrir-
byggja og losa spennu í málmstykkjum eftir viðgerð. Til að bæta úr þessu hafa
verið þróuð tæki sem byggjast á rafeindatækni, sem vinna þetta verk á einfal-
dan og þrifanlegan hátt.
Magnús Sveinþórsson rekur verkstæði á Bíldshöfða 16 í Reykjavík
(Vesturlandsvegar megin). Magnús fjárfesti í tækjabúnaði frá Ameríku, á
síðasta ári, sem nefnist “Formula 62” og var þróað til viðgerða og
framleiðslu á flugvélum sl.35 ár. Nú er farið að nota þessa tækni á öllum
sviðum iðnaðar og með þeim árangri, að ending álagshluta úr málmi hefur
margfaldast. Nota má þessa tækni til að losa um spennu í nýjum jafnt sem no-
tuðum hlutum úr málmi. Sem dæmi má nefna vélahluta, öxla, samsuðu á mis-
munandi stálblöndum, viðgerð og smíði úr krómstáli og úr álblöndu.
Að auki er talið að spennulosun með “Formula 62” auðveldi eftirvinnu hluta
t.d verði auðveldara að renna, fræsa, bora o.s.frv. Afspennunin getur ekki
skaðað málma, breytir ekki herslu þeirra eða suðueiginleikum. Hlutir geta
verið frá  500gr og upp í 150.000 Kg.
Sem dæmi um nokkra hluti þar sem afspennun er kjörin lausn, má nefna öxla í
bíla, hedd (ál eða steypustál), vélahluti almennt, drifhluti, pústgreinar og önnur
stykki sem hætt er við þreytuspennu og sprungum. Mörg þekkt fyrirtæki nota
þessa tækni við  framleiðslu má þar nefna t.d Caterpillar,
Boeing, Borg Warner, Toyota, Hooker-Headers, Ford, Firestone, IBM,
Westinghouse o.fl.
Magnús bíður  félögum í  Ferðaklúbbnum 4 x 4 15% afslátt af allri
afspennun. Einnig má geta þess að Magnús bíður upp á suðuvinnu og
viðgerðir í allar gerðir hluta úr málmum t.d hedd, öxla, pústgreinar,
breytingar á felgum o.s.frv.
Síminn hjá Magnúsi er 567 3322 eða GSM 896 2209.



Felgubreiddarvandamálið
Þannig er að það vefst fyrir mörgum manninum að velja sér felgur í “réttri”
breidd , þannig var líka með mig þegar ég setti minn bíl á 38ur. Þá átti ég
12”felgur sem flestum fannst ca 2” of mjótt. Ég þurfti 14” sögðu þeir, en það
kom upp í mér “bíb bíb” þrjóskupúkinn og sama hvað ég reyndi þá gat ég ekki
fengið það sama út og allir hinir, allir sögðu þeir að það vari bara betra að vera á
14” en 12”, ég fengi meira flot.  Af hverju fæ ég meira flot ?  Þú bara færð meira
flot  var svarið, þú þarft ekkert að vera að velta þessu fyrir þér þú bara færð
meira flot og sérstaklega á þungum bílum, eitthvað sem maður sér ekkert
samhengi í. En hvers vegna þá ekki bara að fara í 16” eða 18”, nei það er of bre-
itt. Það var svo rosalega erfitt að taka ákvörðun af því að ég er svo helvíti þr-
jóskur svo ég var bara áfram á 12” mjög glaður. Síðan gerist það að mér áskot-
nast sérstakar léttmálmsfelgur (sem eru bara léttari álfelgur og lélegri en stál) en
það var einn kostur eða ókostur á felgunum, þær voru 14” , svo að það kom upp
í mér vísindamaðurinn og ég skrúfaði 14” álfelguna með tæplega hálfslitnum 38
mudder undir Wranglerinn minn örðumegin að framan og var með veturgamlan
38 mudder hinum megin á 12” felgu, síðan var loftinu tappað úr og hófust
mælingar í 3 psi. Ég mældi lengdina á snertiflöt dekksins , gerði það nákvæm-
lega með vinklum og var nákvæmlega með jafn mikið loft beggja megin.  Og út
úr þessu kom.

Loftþrýstingur Snertiflötur á 14” Snertiflötur á 12”
3 44 47
2 50,5 55
1 54,5 60,5

0,5 60 68

En þá segja einhverjir að það sé meiri breidd á 14” dekkinu en mér finnst það
ekki geta verið þar sem baninn er sá sami. Ég lít svo á að það sé
breiddin á bananum sem ráði breiddinni þar sem í báðum tilfellunum flöttust
hliðarnar álíka mikið út á báðum dekkjunum og var hægt að stinga hendi undir
hliðarnar inn að bana á báðum dekkjunum. Þetta segir mér að það sé betra að
vera á 12” en 14” og önnur ástæða sem vert er að spekúlera í  er að 14” felga er
næstum 2” breiðari en baninn svo að þegar ekið er á grjót með lítið loft þá eru
meiri líkur að því að hliðin fari í kantinn á felgunni og skerist en á 12” er mun
líklegra að baninn fari í kantinn og hann þolir mun meira hnjask en hliðin. Þá
mætti velta því upp er betra að vera á 10” eða 11” ?  Gaman væri ef einhverjir
hafa prófað eða skoðað þessi mál og væru til í að miðla þekkingu sinni í tækni-
horninu(eru ekki einhverjir búnir að prófa báðar breiddir eða spöklera í sömu
hlutum í sambandi við 44”)
Óskar Guðmundsson no: 236



VHF-fjarskipti.
Heyrðir þú hvað hann sagði!  Nei en þú!  Það kannast allir við þessi orð þegar
CB-talstöðvar eru annar vegar. Fjarskipti í gegnum þessar stöðvar geta oft á
tíðum verið ansi erfið, eins og þær geta verið þægilegar þegar skilyrði eru rétt.
Það sem þær hafa framyfir aðrar stöðvar eru hvað þær eru ódýrar og taka lítið
pláss. Fyrir ca 3-4 árum hóf ég tal um að gera eitthvað róttækt í
fjarskiptamálum fyrir klúbbinn og þá sérstaklega á VHF-sviðinu. Þá og í dag eru
alltaf einhverjir sem eru neikvæðir út í þetta, en ég ákvað að gera eitthvað í
málinu núna hvað sem aðrir segðu. Ég fékk Sigga Harða frá Radiostofu Sigga
Harðar til að halda smá erindi um þessi mál á mánudagsfundi 2. feb. 1998.
Undirtektir af þeim fundi voru mjög góðar gagnvart þessum málum. Síðan þá
sóttum við um rásir fyrir okkur, 4x4, eina simplex og tvær duplex. Okkur var
úthlutað tíðni sem liggur mjög nærri tíðni hjálpasveitanna og einnig er hægt að
nota gamlar stöðvar inn á þessari tíðni. Rekstrarkostnaður við þessar stöðvar er
mjög lítill og miklir möguleikar á ýmsum tengingum varðandi fjarskipti í
framtíðinni. Það er áhugi okkar að setja síðan upp endurvarpa á Bláfelli sem
muni þjóna vel okkar þörfum sunnan jökla og til Reykjavíkur. Norðan jökla væri
áhugavert að reyna að koma endurvarpa á Nýjabæjarfjall og Snæfell. Við erum
búnir að fá afnot af rás 3, sem Landsbjörg á og er staðsett  upp á Bláfelli, til að
gera tilraunir með fjarskipti á þessum slóðum. Til stendur að fara túr inn í Setrið
um mánaðarmótin feb-mars til að gera tilraunir með þennan
VHF-búnað.

Setrið/Sólóeldavél.
Góður vinur minn sagði eitt sinn við mig: Eddi, veistu hver er munurinn á góðum
skála  og lélegum. Ha, hvað meinarðu, sagði ég. Sko, í góðum skála er hiti, en
enginn í lélegum. Þessi orð komu fram þegar við vorum að tala um
kyndinguna í Setrinu.Undanfarin ár hefur verið vandamál með kyndinguna og þá
sér í lagi með Sóló-vélina. Hún hefur verið helst til of lengi að ná
einhverjum hita upp á ofnakerfið. Skipt var um útblástursrörið á vélini í haust, til
að fá meiri trekk í gegnum vélina, en það virðist ekki duga. Undirritaður
talaði við Kolla hjá Blikksm. Funa hf  og tjáði honum stöðu mála og var hann þá
sammála mér um það að vélin væri hugsanlega of lítil fyrir þetta kerfi, að
minnsta kosti vatnskúturinn í vélinni. Var þá ákveðið að reyna að bæta úr því
strax og bauð hann okkur vél sem hann var nýbúinn að fá ofan úr Borgarnesi í
húsi þar sem vélin var í fullri notkun. Er þessi vél  nokkuð stærri í Kw en sú sem
fyrir er. Ákveðið hefur verið að reyna að koma henni upp í Setrið um
mánaðarmótin feb. mars 1998. Það er von okkar sem að þessu standa að hún
breyti, þ.e.a.s vélin, áliti manna á Setrinu til bóta hvað varðar hitamálin.
Nánari fréttir af þessum málum birtast í Setrinu (fréttabréfinu) í apríl 1998.
Kveðja Eddi.



Stærri dekk þýða lægri drifhlutföll.
Drifbúnaður felstra bíla tekur mið af vél; eiginleikum hennar og vinnslusviði.
Eitt af því sem lítið hefur breyst í heila öld síðan ”Ottomótorinn” var full-
gerður um 1870, er vinnslusvið og eldsneytisnýting miðuð við
snúningshraða.
Nánast allar bensínvélar lúta sama lögmáli með þetta. Þær skila bestri nýtingu
á eldsneyti á 2.500 til 3.000 sn. mín.  Dieselvélar eru flestar svipaðar, en með
lægri hámarkssnúning. Þess vegna er svo mikilvægt að sá snúningur sem þær
bjóða sé rétt nýttur.
Stærri dekk: Lægri snúningur.
Bíll sem kemur frá verksmiðja á 31” dekkjum og drifhlutfallið er 4,10 á móti
einum, þarf rúma fjóra snúninga á drifskafti til að snúa hjólunum einn hring. Á
100 km. hraða snýst vél þessa jeppa á 2.660 snú. á mín. Ef við setjum 35”
dekk undir þennan bíl án þess að breyta drifhlutföllum og athugum
snúningshraða á 100 km., kemur í ljós að snúningur vélarinnar hefur minnkað
niður í um 2.300 snú. á mín. Það er allt of lítið. Bíllinn mun varla halda ferð
upp í vind svona útbúinn.
Hversu lágt er nógu lágt?
Ef bílnum í dæminu að ofan væri breytt rétt hefði verið skipt um drifhlutföll í
honum. Rétt drifhlutfall við vélina miðað við að hámarksafköst náist á 2.600
til 2.800 snú. mín yrði þá að vera 4,56 : 1, jafnvel 4,88 : 1. Ef lægra hlutfallið
yrði notað er örlítil hætta á að eldsneytiseyðsla færi upp fyrir meðallag hins

Dekkjastærð

Drifhlutfall 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 38 40 44
2,73 2.117 2.038 1.966 1.898 1.835 1.775 1.720 1.668 1.572 1.529 1.448 1.376 1.251
2,90 2.249 2.165 2.088 2.016 1.949 1.886 1.827 1.772 1.670 1.624 1.539 1.462 1.329
3,07 2.380 2.292 2.210 2.134 2.063 1.996 1.934 1.875 1.768 1.719 1.629 1.547 1.407
3,21 2.489 2.397 2.311 2.232 2.157 2.088 2.022 1.961 1.849 1.798 1.703 1.618 1.471
3,10 2.636 2.539 2.448 2.364 2.285 2.211 2.142 2.077 1.958 1.904 1.804 1.714 1.558
3,54 2.745 2.643 2.549 2.461 2.379 2.302 2.230 2.163 2.039 1.982 1.878 1.784 1.622
3,73 2.892 2.785 2.686 2.593 2.507 2.426 2.350 2.279 2.148 2.089 1.979 1.880 1.709
3,90 3.024 2.912 2.808 2.711 2.621 2.536 2.457 2.383 2.246 2.184 2.069 1.966 1.787
4,09 3.117 3.054 2.945 2.843 2.748 2.660 2.577 2.499 2.356 2.290 2.170 2.061 1.874
4,33 3.357 3.233 3.118 3.010 2.910 2.816 2.728 2.645 2.494 2.425 2.297 2.182 1.984
4,56 3.536 3.405 3.283 3.170 3.064 2.965 2.873 2.786 2.627 2.554 2.419 2.298 2.089
4,63 3.590 3.457 3.334 3.219 3.111 3.011 2.914 2.829 2.667 2.593 2.456 2.334 2.121
4,88 3.784 3.644 3.514 3.392 3.279 3.174 3.074 2.981 2.811 2.733 2.589 2.460 2.236
5,12 3.970 3.823 3.686 3.559 3.441 3.330 3.226 3.128 2.949 2.867 2.716 2.580 2.346
5,29 4.102 3.950 3.809 3.677 3.555 3.440 3.333 3.232 3.047 2.962 2.806 2.666 2.424
5,38 4.172 4.017 3.874 3.740 3.615 3.499 3.389 3.287 3.099 3.013 2.854 2.712 2.465
5,42 4.203 4.047 3.902 3.768 3.642 3.525 3.415 3.311 3.122 3.035 2.875 2.732 2.483
5,71 4.427 4.263 4.111 3.969 3.837 3.713 3.597 3.488 3.289 3.198 3.029 2.878 2.616

Snúningur á vél miðað við 100 km. hraða á klukkustund

Upplýsingar fengnar frá Bílabúð Benna



Rétt val á SHELL smurolíum fyrir fólksbíla og jeppa.  

Þegar valin er olía á vél, gírkassa eða drif skal ávallt fara eftir fyrirmælum
framleiðanda bílsins en þau miðast við ákveðna gæðastaðla sem gilda um
fyrrnefnda hluti.  Shell hefur kappkostað að bjóða olíur sem gera mun meira
en að uppfylla þessa staðla til að tryggja að viðskiptavinir okkar fái hæstu
möguleg gæði hverju sinni.
Með fylgjandi er yfirlit yfir nokkrar af bestu smurolíum Shell, sem flestar fást
á næstu Shellstöð eða smurstöð.
Bensínvélar:
Shell Helix Ultra 5W-40 og 15W-30 er al-syntetísk olía fyrir þá sem gera
mestar kröfur. Hún hentar fyrir allar nútíma bensín- og dieselvélar með og án
forþjöppu. Hún stenst með yfirburðum gæðakröfur vélaframleiðenda.
Dieselvélar:
Shell Helix Diesel Ultra 5W-30 er al-syntetísk olía sem er sérstakelga gerð
fyrir nútíma diesel vélar þar sem miklar kröfur eru gerðar um hreinsieiginleika
og hitaþol olíunnar. Hún er gerð fyrir dieselvélar, með og án forþjöppu.
Shell Myrina TX 5W-30 og 10W-40 er al-syntetísk olía sem veitir hámarks
slit- og tæringarvörn fyrir allar nútíma evrópskar og japanskar túrbo die-
selvélar. Hún stenst ýtrustu kröfur um olíuskiptitíðni og stöðuleika.
Gírkassar: Beinskiptir
Shell Getriebeöl EP 75W-90 er al-syntetísk olía fyrir beinskipta gírkassa í
fólksbílum. Hún hentar einkar vel þar sem um viðkvæman samhæfingarbúnað
er að ræða og þar sem gerðar eru kröfur um síðan rennsliseiginleika við lágt
hitastig. Einnig þolir olían mjög mikið álag við háan hita.
Sjálfskiptir
Shell ATF PAD 5650 er al-syntetísk sjálfskiptiolía fyrir fólks- og vörubíla, en
hún hentar einnig á vökvastýri og á vökvakerfi í bílum.
Hún hefur afbragðs hita og kuldaþol.
Drif:
Shell Transaxle 75W-90 er syntetísk drifolía, ætluð fyrir hypoid gír og drif.
Hún hefur einstakt hitaþol.
Olíuskipti:
Hið umhleypinagsama veður á Íslandi veldur því að erfitt er að gefa algilda
reglu um hve oft skuli skipta um olíu, en hafa ber í huga að tíðni olíuskipta fer
algjörlega eftir aksturmáta og veðurfari.

Nánari upplýsingar eru fúslega veittar hjá Skeljungi hf.
Suðurlandsbraut 4. í síma 560 3800.



Auglýsingar
TIL SÖLU:

ÓSKAST TIL KAUPS:

SSB talstöð, loftdæla, stýristjakkur,
33" dekk, 6 gata álfelgur, brettak.
fyrir 33-35" á 4Runner árg. ´90 og
yngri.
Uppl. í síma 567-5301.      Friðrik.

Óska eftir 35-38" dekkjum og 6 gata,
10-14" breiðum felgum.
Uppl. í síma 567-5301.      Friðrik.

Drifhlutföll til sölu.
4,22:1 passa í RR eða LR.
Ekki   frá LR verksmiðjunum.
40,000 kr fr/aft
Uppl.s. 898 8994.                 Ásgeir.

Snjóakkeri,tvær stærðir fyrir litla og
létta eða stóra og þunga. Vönduð
smíði.
Uppl.s. 564 1037            Steinmar.

Toyota Extra Cap 1989, ekinn 75,000
km. 5,71 hlutföll og læst, 36” dekk,
aukatankur og fl.
Uppl.s. 554 6991, 894 4708     Lúffi.

AMC 360 vél með 727 skiftingu og
millikassa, ekin 95 þús., tekin úr
CJ10 árgerð 1980
Uppl.s.453 5863.    Stefán Jónsson.

Diesel miðstöð 24V, spennubreytir
12V/24V,toppkista, 4 stk. 6 gata
krómfelgur 15"x10".
Einnig fjölskyldubíllinn, Landcruiser
STW '82, gott eintak á 38".
Uppl.s. 564 1054               Björgvin.

Skidoo Grand Touring 580
“93 model.  Brúsagrind, töskur,
áttaviti, neglt belti, plastkerra frá
Víkurvögnum ónotuð
Uppl.s.553 2362, 896 0310   Beggi.

Hvítur afar snotur 4ra dyra,
Range Rover ´85 “Araba týpa”
verð 550,000 kr. Stgr.verð samk.l.
ekinn 147,000km
Uppl.s. 898 8994                 Ásgeir.

10”x 15” white spoke felgur, sex
gata, allar beinar en þarfnast
sprautunar. Verð 10,000 fyrir allar.
Uppl.s.553 2362, 896 0310   Beggi.

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

Vetrartilboð til 4x4 klúbbsins.
Ásgarður-gistihús sem er í
jaðri Hvolsvallar býður meðlimum
4x4 velkomna.
Tilvalinn upphafspunktur ferðalags
að morgni dags. Gisting í 4 manna
smáhýsum kr. 900. pr. mann.
Gisting m/morgunverði kr. 1.400.
pr. mann.
Ásgarður sími 487 8367        Geir.

Blóm við öll tækifæri. Einföld og
ódýr leið, til að gleðja alla.
4x4 afsláttur. Blóm, undir stiganum
Uppl.s. 562 0102                Heida.
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