
Setrið
Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4                                    Pósthólf 8948 128 Reykjavík

10. tbl. 9. árg.                           APRÍL  1998       Halldór Jóhannsson

Meðal efnis í blaðinu er:
Greinar frá Eyjafjarðar-, Húsavíkur- og
Skagafjarðardeildum.
Grein er varðar aðalfundinn er haldinn verður í
maí.
Kynning á nýjum Toyota Hilux, ásamt
breytingarpökkum.
Pistill frá umhverfisnefnd,
Kynnig á afmælisferð í Setrið,  Pabba helgi,
Fundur um málefin hálendisins.



Næstu fundir
Reykjavík: Fundur verður haldinn mánudaginn 6. apríl að Hótel Loftleiðum kl. 20,00.

Fundarefni:
Suðurnesjadeild(Jeppavinafélagið): Fundur verður haldinn fimmtudaginn x. apríl, í 

Björgunarsveitarhúsinu Holtsgötu Njarðvík kl 20,30.
Fundarefni:

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

Vestfjarðadeild: Fundur verður fimmtudaginn 2. apríl í Sjallanum kl. 20,00.
Fundarefni: Vinnuferð

Húnvetningadeild: Fundur verður haldinn x. apríl í Hjálparsveitahúsinu kl. 20,30.
Fundarefni:

Skagafjarðardeild: Fundur verður haldinn þriðjadaginn 7. apríl í kaffistofu 
Mjólkursamlagsins kl. 20,00.
Fundarefni: Myndasýning og skipulagning á veðurspá páskanna.

Eyjafjarðardeild:Fundur verður haldinn 7.apríl að Furuvöllum 3, efri hæð og kl. 20,00.
Fundarefni: : Ingþór Bjarnason suðurskautsfari heldur erindi og sýnir

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

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

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

Þær deildir er ekki sendi inn hvar og hvenær þær ætla að halda næstu
fundi verða teknar út af þessum lista, það hefur engan tilgang að birta
þennan lista með engum upplýsingum.

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

Ásgeir Baldur Böðvarsson GSM 898 8894 e mail asgeirb@tv.is
Rögnvaldur Guðbrandsson   Hs: 552 3913 e mail roggi@islandia.is
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/

Bjórkvöld verður föstudaginn 3. apríl á Furuvöllum 3, kl. 21,00.

Eyjafjarðardeild



Þorrablót Skagafjarðardeildar var haldið föstudagskvöldið 20 febrúar í
Skiptabakka.  11 manns á 5 bílum héldu frá Sauðárkróki um klukkan átta um
kvöldið, en 2 bílar höfðu lagt á stað um klukkan fjögur þannig í heildina voru
þetta 15 manns á 7 bílum sem mættu á blótið.  Þegar allir voru búnir að borða
var rifið fram söngheftið og sungið fram eftir nóttu. Um klukkan hálf ellefu á lau-
gardags morgunin bættist einn bíll í hópinn, var þá lagt af stað í Laugarfell í
ágætis veðri. Á leiðinni lennti einn félaganna á grjóti og varð að snúa við heim.
Frekar varasamt var að fræsa mikið því allstaðar voru krapapyttir sem höfðu að
geyma hættulegt grjót.Frekar lítill snjór var á leiðinni, um þrjúleitið komum við í
Laugarfell og stoppuðum við þar til að nærast. Frá Laugarfelli var ætlunin að fara
í Réttarkot skála Eyjafjarðardeildar, en á leiðinni þangað var einn billinn komin
með gangtruflanir svo ákveðið var að snúa við til baka í Skiptabakka.
Þegar við komum niður fyrir jökulsárbrúna hélt bíllinn sem gekk eitthvað
leiðinlega áfram beina stefnu í Skiptabakka, en hinir ákváðu að athuga færið í In-
gólfskála.  Þegar við komum að ánni sem rennur í Ásbjarnarvötn voru um tveg-
gja metra háar skarir á henni prófuðum við að keyra upp með henni en þá var
veðrið orðið það slæmt að við snerum við og héldum til baka niður í
Skiptabakka, gistum við þar um nóttana.  Um tíu leitið á sunnudagsmorgunin
héldum við af stað heim niður Goðdalafjall í frekar leiðinlegu veðri. Mjög góð
ferð en það hefði mátt vera meiri snjór.

  Hilmar Baldursson ritari

Þorrablót Skagafjarðardeildar

Jeppadagurinn árið 1998 var haldinn laugardaginn 7. mars. Veður var mjög
kalt, 15 -20° frost, en glampandi sólskin. Ekki var hægt að auglýsa í byrjun
vikunnar hvert farið yrði, vegna ótryggs veðurútlits og vafasamrar færðar. Þetta
og kuldinn hefur sennilega dregið úr aðsókninni, en nú mættu aðeins 27 bílar til
leiks. Farið var inn á Réttartorfu og lá leiðin frá Mýri og yfir Fljótið á ís á Hrafn-
abjargavaði. Færi var erfitt, en samt tókst öllum að komast inn eftir. Þar beið up-
phitaður skáli eftir gestum, því nokkrir félagar höfðu farið kvöldið áður og voru
búnir að hita bæði skála og snyrtihús. Klúbburinn bauð nú upp á veitingar og að
því loknu fóru sumir (einkum þeir yngstu) að renna sér á snjóþotum, en aðrir
fóru í könnunarferðir um nágrennið. Á heimleiðinni lenti einn bíllinn með fra-
mendann niður um ís og beygði stífu, en það tókst að ná honum upp og
rétta stífuna, svo hann komst heim vandræðalaust. Allir voru síðan komir
heim aftur um kvöldmatarleytið.

Grétar G. Ingvarsson

Eyjafjarðardeild



Árlegt þorrablót Húsavíkurdeildar 4x4 átti að halda á Þeistareykjum um
mánaðarmótinn febrúar-mars. Þrátt fyrir slæma veðurspá, með mestu frostum í
30 ár, lögðu 3 bílar af stað frá Húsavík á föstudagskvöldið kl 21:30.
Aðalhópurinn ætlaða svo að koma á laugardagsmorguninn með matinn.
Þau sem fóru á föstudeginum voru: Ingi Sveinbjörns og Ingunn á Toyota Land
Cruiser, Sævar Guðbrands á Toyota pickup og Baldur og Svafar Gestsson á
Econoline. Í stuttu máli var iðulaus stórhríð alla leiðina uppeftir og varð að keyra
eftir GPS og minni. Eina óhappið á leiðinni var að Econolininn affelgaði við
Höskuldsvatn einmitt þegar veðrið var sem verst. Þá kom sér vel að hafa mesta
dekkjasérfræðing á norðurlandi (Inga) með í för. Einu verulegu óþægindin sem
Ford menn höfðu af þessu var að allt kaffi og heitir drykkir í þeim bíl var notað
til að bræða snjóinn af felgubrúninni svo að í dekkinu
héldist loft. Leiðangur þessi kom svo í skálann á Þeistareykjum kl.2:45 um
nóttina eftir stanslausa keyrslu. Næsta morgun kom svo í ljós að ekki var nokkur
leið fyrir stóra hópinn að komast, en í honum var fjölbreytilegt safn bíla, misvel
búnir til svona ferða. Þeistareykjafarar fóru því aftur til Húsavíkur á lau-
gardeginum því þar var jú maturinn, og var lagt af stað kl:14:25 en þá var veðrið
NNV 5-6 og 14 gráðu frost. Komið var til Húsavíkur kl. 21:00. Þorrablótið var
svo haldið í félagsheimili klúbbsins út á höfða við góðan
fagnað.

Þessari grein er stolið af heimsíðunni hjá honum Baldri Sigurgeirssyni.

Hann er með eina athyglisverðustu heimasíðu er ég hef skoðað að undanförnu,

slóðin er http://www.est.is/~baldurs/

Þorrablót Húsavíkurdeildar

GPS námskeið
Til stendur að halda námskeið á Garmin GPS 120.  Farið verður í uppsetningu
og stillingar tækisins, hvað er hvað í hverjum glugga, að búa  til vegpunkta og
leiðir og að rata eftir tækinu.
Dagsetning verður höfð í samráði við hvern hóp fyrir sig.  Þeir sem hafa áhuga
skulu skrá sig hjá Ríkarði í síma 561-1514 eða 898-8141.

Ríkarður Sigmundsson



Aðalfundur 1998
Aðalfundur 1998 verður að venju haldinn í maí. Hér á eftir verður byrt
úrdráttur á lögum félagssins. Mönnum er bent á að allar tillögur til
lagabreytinga þurfa að berast fyrir 15. apríl, samber V.kafla Loka ákvæði. 22.
grein. Einnig allar stærri fjárfestingar þurfa samþykki aðalfundar, þannig að
þeim er vantar fé til einhverra stærri verkefna þurfa að gera sín mál klár.

Lög klúbbsins.
Lög ferðaklúbbsins 4x4 voru sett fram á stofnfundi klúbbsins 10.

mars 1983 og eru eftirfarandi:

1. grein.

Félagið heitir Ferðaklúbburinn 4x4 og hefur aðsetur í Reykjavík. Ferðaklúb-
burinn 4x4 er félag áhugamanna um ferðalög og búnað fjórhjóladrifsbifreiða.

3. grein.
Aðalfundur hefur æðsta vald í öllum málefnum félagsins. Hann skal haldinn
árlega í maí mánuði. Fundurinn skal boðaður félagsmönnum skriflega með
minnst sjö daga fyrirvara og með auglýsingum í blöðum. Í fundarboði skal greina
fundarefni svo og allar tillögur, sem ætlast er til að bornar verði undir atkvæði.
Rétt til setu á aðalfundi hafa einungis þeir sem hafa staðið full skil á gjöldum til
félagsins.

Á dagskrá aðalfundar skulu vera venjuleg aðalfundarstörf, þ.e.

1 Setning fundar og dagskrá kynnt.
2 Kosning fundarstjóra og fundarritara.
3 Skýrsla stjórnarinnar um störf félagsins á liðnu starfsári.
4 Umræða um skýrslu stjórnar.
5 Endurskoðaðir reikningar lagðir fram og skýrðir.
6 Umræða um reikninga og þeir bornir upp til samþykktar.
7 Skýrslur nefnda, ef kjörnar hafa verið.
8 Tillögur/lagabreitingar frá stjórn, nefndum eða félagsmönnum.
9 Kjör stjórnar, varamanna og fastanefnda.
10 Kjör endurskoðenda.
11 Önnur mál.
12 Fundarslit.



4. grein.
Rétt boðaðir aðalfundur er löglegur, án tillits til fundarsóknar. Afl atkvæða ræður
úrslitum mála nema þar sem annars er getið í lögum þessum.

5. grein.
Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum, formanni, ritara, gjaldkera, og tveim
meðstjórnendum. Ár hvert skal formaður kosinn sérstaklega til eins árs. Auk
þess skulu kosnir tveir meðstjórnendur til tveggja ára. Kjósa skal einn
varamann fyrir hverja tvo meðstjórnendur sem kosnir eru á sama aðalfundi.
Kosningar skulu vera skriflegar sé þess óskað. Meðstjórnendur verða þeir tveir
sem flest atkvæði hljóta. Varamaður er kosinn sérstaklega.
Forfallist formaður skal ritari taka sæti hans, en að öðru leiti skiptir stjórnin með
sér verkum. Formaður getur boðað varamenn á stjórnarfundi, þegar þess er talin
þörf.

8. grein.
Stjórn félagsins kemur fram fyrir hönd þess milli aðalfunda og ræður málefnum
þess með þeim takmörkunum sem lög þessi setja. Stjórnin mótar starfsemi
félagsins milli aðalfunda og ber ábyrgð á fjárreiðum þess. Samþykki aðalfundar
þarf þó fyrir ráðstöfun fasteigna svo og fyrir fjárskuldbindingum og ráðstöfun
lausafjármuna sem nema hærri upphæðum en árgjöldum
yfirstandandi árs.
Milli aðalfunda getur stjórn boðað til sérstaks félagsfundar til að fá samþykki
fyrir ráðstöfun lausafjármuna að hærri upphæðum. Til slíks fundar skal boðað á
sama hátt og aðalfund. Á þeim fundi hafa allir félagar jafnan athvæðisrétt.

14. grein.
Félagsgjald skal ákveða á aðalfundi ár hvert og skal það greitt í upphafi hvers
starfsárs. Reikningsár félagsins er frá 1. maí til 30. apríl næsta árs.
Sé félagsgjald ekki greitt fyrir 1. desember ár hvert missir félagi atkvæðisrétt í
málefnum félagsins, uns hann hefur gert full skil. Hafi félagsgjald ekki verið gre-
itt í heilt starfsár fellur félagi af félagaskrá, nema hann óski eftir áframhaldandi
aðild að félaginu með þeim réttindum og skyldum sem því fylgja.

22. grein.
Breytingar á lögum þessum má eingöngu gera á aðalfundi. Tillögur að
lagabreytingum þurfa að hafa borist stjórn félagsins í síðasta lagi 15. apríl og
skulu þær kynntar í aðalfundarboði. Til lagabreytinga þarf 2/3 hluta greiddra
atkvæða og telja auð atkvæði með í fjölda greiddra atkvæða.



Hér á eftir er upptalning á öllum stjórnum og nefndum er
kosið verður í á aðalfundi.

Aðalstjórn skipa:
Formaður Oddur Einarsson.
Gjaldkeri Sigþór Karlsson.
Ritari Birgir Már Georgsson.
Meðstjórnendur Þórarinn Guðmundsson og Sveinn Vignirsson.
Í þessa nefnd vantar tvo varamenn, um aðrað breytingar í stjórn er ekki vitað.

Umhverfisnefnd skipa:
Ásgeir Kristinsson, Gunnar Hróðmarsson, Kristín Jónsdóttir,
Lára Sigurþórsdóttir og Sigurður Helgason.
Nefndin óskar eftir áframhaldandi setu.

Skálanefnd skipa:
Arinbjörn Ólafsson, Einar Júlíus Óskarsson, Kristján Kolbeinsson,
Karl Geir Arason og Gunnar Sverrisson.
Kristján er sá eini er óskar eftir setu áfram, þannig að þar er pláss fyrir fjóra fer-
ska í stjórn.

Hjálparsveit skipa:
Guðmundur L. Kristjánsson, Kristján Guðmundsson, Magnús Halldórsson,
Sigurður Jónsson og Steinmar Gunnarsson.
Þar er hefð fyrir einum nýliða á hverju ári, það vantar einhvern á léttum bíl, þar
er þegar fyrir hendi flestir best búnu bílar landsins. Tilvalið fyrir einhvern nýliða
að komast í þessa nefnd og njóta reynslu þessara manna.

Tækninefnd skipa:
Eiríkur Jónsson, Jónas G. Jónsson, Sigurður Birgir Sigurðsson,
Vilhjálmur Freyr Jónsson og Örn Jónsson.
Það er ekki vitað um breytingar á þessari nefnd.

Ritnefnd skipa:
Ásgeir Baldur Böðvarsson, Halldór Jóhannsson og Rögnvaldur Guðbrandsson.
Ásgeir og Rögnvaldur ætla að nema lönd og gerast fréttaritarar frá Noregi og
Danmörku. Þannig að það vantar nokkra liðtæka penna í þessa nefnd.
Þetta er trúlega ein auðveldasta nefndi að starfa í. Engin skyldumæting.



Þegar flestir heyra “pabba helgi” þá hugsa menn, jæja var hann að skilja, en
það eru til fleiri merkingar á þessum orðum.
Ég Sigþór Árnason ætla hér að lýsa jeppaferð er farin var inn í setur helgina
14-15 mars. Við ætluðum bara að skreppa inn eftir og vera fljótir. Ég bauð
pabba mínum með (Árni Brynjólfsson, félagsmaður númer 2), hann er alltaf
tilbúin að fara þangað uppeftir. Í þessa ferð ætluðum við á þremur Toyotum,
Vítöru og Bronco, en á Skeiðunum bilaði ein toyotan og var hann skilinn eftir
við Gósen, þegar komið var á bensínstöðina í Hrauneyjum þurftum við að
hinkra eftir sukkunni dágóða stund, þegar hún svo birtist voru lætin svo mikil
að hann var fylltur upp með Hráolíu. Þetta er víst ekki diesel Súkka.
Klukkutími fór í að tappa því af, síðan var haldið af stað og gekk ferðin mjög
vel. Við fórum  upp Kvíslárveituveginn, á honum voru nokkrir
krapapyttir en engir stór vandræði, á leiðinni bættust tvær toyotur við, fórum
Sóleyjarhöfðann og vorum snöggir, keyrt eins og græjunar gátu, hálfgert Rally
sem diesel jálkarnir unnu.
Við komum í Setrið um kaffileitið, þegar leið á daginn komu nokkrir
keflvíkingar úr Sultarfitjum og svo komu tveir jeppar á eftir okkur
Sóleyjarhöfðann, þannig að á laugardagskvöldinu voru 13 jeppar fyrir utan
Setrið. Strax um nóttina byrjaði að hvessa og var ákveðið að fara snemma af
stað. Fórum við með keflvíkingunum af stað kl. 9 um morguninn, skyggni var
lélegt og kominn helvíti mikill krapi, við komumst 1500 metra til austurs,
snérum þar við og fórum aftur í skálann.  Aftur var reynt um hádegið, þá með
Aroni og hans félögum, eftir 440 metra var snúið við, enda 12 vindstig og
skyggni ekkert. Ákveðið var að bíða til kvölds, reyna þegar komið væri
myrkur. Dagurinn leið ótrúlega hratt og u níu um kvöldið var enn einu sinn
lagt í hann, skyggni hafði skánað til muna var um 3-6 metrar. Ferðin gekk þó
vel, hægt en samt stöðugt, Aron leiddi okkur til baka eftir trakkinu. Þegar við
vorum komnir rétt austur yfir Þjórsá tók krapinn við, erfitt að forðast hann því
að það lá snjór yfir honum. Við komumst niður á veg um miðnætti, vorum þá
búnir að vera c.a. 3 tíma þessa 19 km. frá skálanum. Hélt maður þá að þetta
væri næstum búið, nei aldeilis ekki, ballið var rétt að byrja.
Kvíslárveituvegurinn virtist vera óvenju langur og erfiður þessa helgi,
skyggnið skánaði ekkert og krapapyttirnir höfðu bæði stækkað og þeim fjöl-
gað og að lokum stoppuðum við hjá erfiðum pytt sem hafði bólgnað mikið,
ekki reyndist hægt að fara yfir hann, svo nóttin fór í það að reyna að fara upp í
hlíðina austan megin við hann. Reyndist það mjög erfitt vegna: skyggnis, gr-
jóts, krapa og þess á milli djúpur snjór. Annað hvort varð að vera með allt

PABBA HELGI



stífpumpað og reyna að skera sig í gegn eða með allt flatt og reyna að fljóta
ofaná en þ'e1 varð maður líka að passa sig vel á steinunum.  Það var ekki fyrr
en undir morgun að okkur tókst að krækja fyrir þennan pytt og voru þá ke-
flvíkingarnir rétt fyrir aftan okkur en þeir lögðu af stað 2 ½ tíma á eftir okkur
út Setrinu.
Smávægilegar truflanir urðu þó á vegi þerra svo sem “hliðarrúðuflakk”, en
veðrið var það slæmt að hliðarrúðan í Scoutinum hjá þeim fauk úr í heilu lagi
með þéttingum og öllu, takk fyrir. Einnig urðu þeir fyrir því að þurfa að skilja
bíl eftir vegna harkalegra bilana er varð í húddi eins jeppans. Jæja, áfram með
söguna, við þurftum að læðast eftir veginum alla leið niður á
bensínstöðina við Hrauneyjarfoss, komust fyrstu bílar þangað rétt um kl. 15 á
mánudeginum.
Ég er viss um að beygjuradíusinn var alveg heilar 6-7 gráður og fjöðrunar
sviðið var núll (ekkert) svo mikill var klakinn undir græjunni að það var
lygasögu líkast. Ekki má gleyma því að pabbi minn var með mér og þótti
honum auðvitað ofsa gaman þótt smávægilegar bilanir kæmu í ljós, það var
fullt starf fyrir kóarann að sjá um rúðuþurrkurnar og hreinsa krapann af
ljósunum, miðstöðin hægði á sér af og til, jeppinn fyllst af snjó nokkrum
sinnum. En allt er nú gott sem endar vel og segi ég og meina það að maður
skreppur ekki alltaf bara inn í Setur! Þar er bógstaflega allt á kafi í vatni og
lítill snjór nema þegar maður nágast skálann. Í lokin vil ég segja það að það
var bara nokkuð gott að allir skildu komast heim af sjálfsdáðum úr þessari
ferð. Auðvitað vissum við að spáin væri ekkert sérstök, hljóðaði upp á 5-7
vindstig á sunnudeginum en ekki 12, hann átti líka að lægja einhvern tímann
en hann gerði það bara ekki. Við verðum bara að sætta okkur við þær
staðreyndir að við lifum á Íslandi og ef við færum alltaf eftir spá um veður þá
færi maður helvíti lítið, ekki satt. Ég vil þakka öllum þeim ferðamönnum sem
þarna átti hlut að, fyrir góða en erfiða ferð, þó þakka ég Aroni, Bjössa,
Sigþóri og Bjarka alveg sérstaklega fyrir það sem sjaldan er gert að taka með
sér annan hóp því hægara gengur það eftir því sem við erum fleiri.

Jeppakveðjur
Sigþór Árnason  #52



Helstu breytingar á nýju gerðinni eru:
• Ný 2,4l Turbo dísil vél
• Lengri og hærri yfirbygging
• Vandaðri innrétting
• Aukið öryggi
• Betri akstureiginleikar
Það þarf vart að hafa stór orð um ágæti þessa bíls fyrir lesendum þessa blaðs.
Toyota Hilux hefur fyrir löngu sannað ágæti sitt við íslenskar aðstæður fyrir
yfriburða styrk endingu og gæði.
Þessi nýja gerð kemur aðeins til með að auka á orðspor Hilux því hér er á
ferðinni bíll sem hefur að geyma margar nýjungar sem viðskipavinir hafa beðið
eftir svo sem kraftmeiri vél og rýmra farþegarými. 2,4l (2L-T) vélin er túrbínu
vél með stjörnuolíuverki sem skilar 90 hestöflum við 3500 snúninga. Það sem
ökumaður skynjar strax við akstur er verulega aukið snúningsvægi eða frá
190Nm við 3600sn/mín í 226Nm við 2200-2500sn/mín þetta er breyting sem
gerir bílinn mjög skemmtilegan í akstri auk þess sem þetta hentar mjög vel við
akstur í snjó. Innanrýmið hefur verið aukið með því að lengja yfirbygginguna um
5cm og hækka um 3cm þetta gerir nýja Hiluxinn mun þægilegri í umgengni og
það fer betur um ökumann og farþega. Til að auka á öryggið eru nú
loftpúðar frammí staðalbúnaður. Innréttingin er öll ný og nú er í fyrsta sinn boðið
uppá SR5 útgáfu í Double Cab dísel en þá eru hlutir eins og teppaklædd gólf,
rafmagnsrúður, meira bólstruð sæti, höfuðpúðar á öllum sætum staðalbúnaður.
Undirvagninn er að mestu leyti eins og í gamla bílnum og 100%
driflæsing að aftan er staðal búnaður.
Breytingapakkar fyrir Hilux verða að sjálfsögðu í boði og kosta þeir frá 269,000
fyrir 31” og uppí 929,000 fyrir fullbúinn 38” bíl með færslu á
afturhásingu um 12cm og gormafjöðrun. Hægt er einnig að fá Intercooler í
Hiluxinn sem gefur verulega aukinn kraft.

Toyota kynnir nýjan Hilux

Breytingarpakkar

Hilux 31”
31” Dick Cepek dekk, málaðir ákíttaðir brettakantar, Aris gangbretti, Toyota au-
rhífar, felgur Prime 15x8, felgutoppur, vinna við breytingar.
Tilboðsverð frá 269.000 kr.



Hilux 33” (minni gerð af brettaköntum)
33” Dick Cepek dekk, krómfelgur Prime 15x8, fjaðrahengsli, demparar
framan og aftan, demparahosur Dick Cepek, Aris gangbretti, málaðir ákíttaðir
brettakantar, upphækkun, grindarstyrking, samsláttarpúðar, Toyota aurhlífar,
sjúkrakassi, slökkvitæki 2kg, sérskoðun, vinna við breytingar.
Tilboðsverð frá 339.000 kr.

Hilux 33”
33” Dick Cepek dekk, álfelgur Prime 15x10, fjaðrahengsli, demparar framan og
aftan, demparahosur Dick Cepek, Aris gangbretti, málaðir ákíttaðir
brettakantar, Toyota aurhlífar, frauðdýna í brettakanta,  grindarstyrking,
samsláttarpúðar, upphækkun, felgutoppur, sjúkrakassi, slökkvitæki 2kg,
sérskoðun, vinna við breytingar.
Tilboðsverð frá 430.000 kr.

Hilux 35”
35” Dick Cepek dekk, álfelgur Prime 15x10, felgutoppur, fjaðrahengsli,
grindarstyrking, upphækkun 100mm, gúmmí í innri bretti, Aris gangbretti,  Toy-
ota aurhlífar, málaðir ákíttaðir brettakantar, frauðdýna í brettakanta,  slökkvitæki
2kg,  sjúkrakassi,  sérskoðun, vinna við breytingar.
Tilboðsverð frá 529.000 kr.

Hilux 38”
38” Dick Cepek dekk, álfelgur Prime 15x12,5, fjaðrahengsli, demparar
framan og aftan, upphækkun 100mm, breyting á rúðupisskút, gúmmí í bretti,
drifhlutfall 5,29, Aris gangbretti, Toyota aurhlífar, málaðir ákíttaðir
brettakantar, frauðdýna í brettakanta, slökkvitæki 2kg,  sjúkrakassi,
felgutoppur, sérskoðun, vinna við breytingar.
Tilboðsverð frá 789.000 kr.

Hilux 38” (með færslu á hásingu)
38” Dick Cepek dekk, álfelgur Prime 15x12,5,  demparar framan og aftan,
samsláttarpúðar, dempaarahosur Dick Cepek, gormafjöðrun aftann, grindarstyrk-
ing framan, upphækkun 100mm, breyting á rúðupisskút, gúmmí í innri bretti,
drifhlutfall 5,29, Aris gangbretti, Toyota aurhlífar, málaðir ákíttaðir brettakantar,
frauðdýna í brettakanta, afturhásing færð aftur um 12cm, slökkvitæki 2kg,
sjúkrakassi, felgutoppur, sérskoðun, vinna við breytingar.
Tilboðsverð frá 929.000 kr.

Líka er fáanlegt:
Millikælir, pallhús, ljóskastarar, grillgrindur, toppgrindur, strípur og margt
fleira...



Pistill frá Umhverfisnefnd

Nú á miðjum vetri kunna margir að halda að Umhverfisnefnd klúbbsins liggi í
hýði sínu og hrjóti en það er eins fjarri lagi og frekast má vera því sjaldan hefur
nefndin verið jafn upptekin. Lagafrumvörp og þingsályktunartillögur um málefni
hálendisins streyma til okkar til umsagnar. Hefur nefndin nú sent frá sér tvær
slíkar umsagnir. Sú fyrri er um frumvarp til laga um þjóðlendur en í
grófum dráttum tekur það á því hver eigi þann hluta landsins sem ekki er í byggð
og liggur utan eignarlanda en slíkt svæði er skilgreint sem þjóðlenda. Í annarri
grein frumvarpsins er kveðið á um að slíkt land sé í eigu íslenska
ríkisins nema einkaeign sé sönnuð og mun forsætisráðherra fara með málefni
þessara svæða sem ekki falla undir önnur ráðuneyti. Þetta er sá farvegur sem við
viljum að málin falli í, að hálendið sé eign okkar allra og málefni þess séu undir
einni heildarstjórn. Teljum við mjög gott að nú sé tekið á þessum málum og
orðið löngu tímabært.
Síðari umsögnin sem nefndin hefur sent frá sér er um þingsályktunartillögu um
þjóðgarða á miðhálendinu. Tillaga þessi felur í sér nokkuð róttækar hugmyndir
að stofnun þjóðgarða á hálendinu með stærstu jöklana sem miðpunkta. Nefndin
tók í umsögn sinni undir þau verndunarsjónarmið sem fram koma í tillögunni
enda er það á stefnuskrá klúbbsins að stuðla að verndun hálendisins og halda
framkvæmdum þar í lágmarki. Stofnun þjóðgarða myndi vissulega setja ákveð-
nar hömlur á framkvæmdir innan þessara svæða en einnig myndi það stuðla að
ákveðinni samræmingu í stjórnun á stórum hluta hálendisins sem
einnig er af hinu góða. En stóra spurningin er hvort stofnun þjóðgarða muni á
einhvern hátt skerða ferðafrelsi okkar jeppamanna og ef svo er eru slíkar tillögur
algerlega óásættanlegar. Fyrirvari okkar fyrir samþykki slíkra tillagna hlýtur því
að verða sá að aðgengi almennings að svæðunum sé á engan hátt heft eða skert á
óeðlilegan hátt hvort sem er með gjaldtöku eða lokun leiða. Við teljum afar mik-
ilvægt að Íslendingar og aðrir ferðamenn fái áfram notið þeirrar stórbrotnu nát-
túru sem þarna er.
Nefnin hefur nú til umfjöllunar þingsályktunartillögu um auðlindagjald og mun
fjalla um hana á komandi dögum.
En nefndin hefur ekki aðeins verið að grúska í lagafrumvörpum. Hún hefur
einnig verið að funda með áhrifamönnum í stjórnun umhverfismála á landinu og
fylgst grannt með því að ekki sé gengið á rétt okkar til að ferðast um og aka á
snjó og ætla ég nú að rekja í stuttu máli stöðuna í þeim málum. Reglugerðinni
um akstur á snjó sem 4x4 áttu í raun frumkvæði að að semja
hefur aldrei verið lokið eftir að málið sigldi í strand fyrir tveimur árum og
liggur hún nú ofan í einhverri skúffu í kerfinu sem við vitum ekki hvar er.
Að störfum er nú nefnd sem vinnur að endurskoðun náttúruverndarlaga og í þeim



verður tekið á þessum málum. Samstarfsnefnd útivistarfélaga sem
klúbburinn er aðili að á fulltrúa í þessari nefnd. Einhver skortur er á upplýsin-
gaflæði frá þessum fulltrúa og erum við ekki viss um að hann sé að tala okkar
máli.Okkur þótti þessi staða mála ómöguleg og fórum við því út af örkinni og
könnuðum stöðuna í þessum málum. Nefndin fundaði í febrúar með Ólafi Erni
Haraldssyni suðurpólsfara og formanni umhverfisnefnar alþingis.Féllst hann á að
grafast fyrir um snjóakstursreglugerðina og í ljós kom að hann var mjög
fylgjandi okkar skoðunum í flestum þeim málefnum sem varða hálendið og
ferðalög þar þannig að þar eigum við góðan talsmann okkar sjónarmiða í þeim
málum. Við létum ekki þar við sitja heldur fórum við á fund aðstoðarmanns
umhverfisráðherra Guðjóns Ólafs Jónssonar sem jafnframt er formaður
nefndarinnar sem vinnur að endurskoðun náttúruverndarlaganna. Kynntum við
fyrir honum starfsemi klúbbsins og helstu sjónarmið okkar í umhverfismálum og
málefnum hálendisins. Við kröfðum hann einnig svara hvort nokkuð væri verið
að ganga á rétt okkar til ferðalaga á snjó með hinum nýju
náttúruverndarlögum og mæltumst einnig til að inn í þau kæmi reglugerð sem
fjallaði um akstur á snjó. Guðjón fullvissaði okkur um að ekkert slíkt væri inni í
myndinni og að einhverjar setningar um snjóakstur væru nú þegar komnar inn í
drög að lögum sem nú liggja á borðinu. Við munum væntanlega fá að fylgjast
mjög náið með framvindu þessa lagafrumvarps meðan það er í smíðum og síðan
fá það til umsagnar fullbúið.
Eftir fund þennan létti nú nokkuð áhyggjum nefndarmanna og sjáum við fram á
að geta farið að snúa okkur að léttari og e.t.v örlítið skemmtilegri verkefnum
núna með vorinu. Nefndin hefur ýmislegt í huga m.a. það að útbúa kort yfir
Seturssvæðið þar sem fram komu allir áhugaverðir staðir á svæðinu, aksturs og
gönguleiðir og jafnvel reiðleiðir. Kort þetta verður svo hengt upp í Setrinu nú á
afmælisári þess.
Á þessu sést að "græna nefndin" er alls ekki í dvala þó að nú sé hávetur og jörð
loksins orðin hvít a.m.k. öðru hvoru.

f.h. Umhverfisnefndar

Kristín Jónsdóttir.



Ólafur Örn Haraldsson, alþingismaður og formaður umhverfisnefndar Alþingis
hefur boðað til opins fundar um málefni hálendisins, þ.e. stjórnsýslu og
skipulag hálendisins og aðgengi almennings að því.

Frummælendur verða: Guðmundur Bjarnason, ráðherra
Páll Pétursson, ráðherra
Sigmar B. Hauksson, formaður Skotvís
Haukur Jóhannsson, forseti Ferðafélags Íslands.

Síðan verða fyrirspurnir og almenn umræða.
Fundurinn verður haldinn mánudaginn 30.03.98, kl. 20,30 að Hótel Borg.

Þar sem þessi mál skipta okkur í Ferðaklúbbnum 4x4 mjög miklu máli,
skorar umhverfisnefnd á félaga að mæta og sýna samstöðu um þetta mikla
hagsmunamál okkar.

Umhverfisnefnd Ferðaklúbbsins 4x4

Fundur um málefni hálendisins

Afmælisferð í Setrið.18 og 19 apríl.
Fyrirhugað var að Ferðaklúbburinn 4x4 héldi upp á 15 ára afmæli sitt með
því að halda jeppadag fjölskyldunnar nú í mars. Ákveðið var að hætta við
þessa uppákomu vegna snjóleysis. Í staðinn er félagsmönnum boðið
 upp á hópferð í Setrið dagana 18. og 19. apríl næstkomandi.
Fyrirkomulagið er í grófum dráttum þannig að myndaðir verða hópar sem fara
frá aðstöðu félagsins í Mörkinni laugardaginn 18. apríl. Fyrir hverjum hóp fara
hópstjórar og leiðangursstjóri. Í boði verða þrjár leiðir upp í Setur
og verða hópar settir inn á fyrirfram ákveðnar leiðir.
Í Setrinu verður boðið upp á sameiginlega kvöldmáltíð og kvöldvöku að hætti
fjallamanna.
Nauðsynlegt er að skrá þáttöku þar sem fjöldi þáttakenda ræðst af
svefnplássi í Setrinu. Kostnaður verður um 1.500 kr. á mann innifalið er
kvöld og morgunmatur í Setrinu.
Skráning fer fram á fimmtudags fundum í Mörkinni og á næsta félagsfundi
Reykjavíkurdeildar.

Afmælisnefndin.



Auglýsingar

TIL SÖLU:

ÓSKAST TIL KAUPS:

Ný upptekin 2,4 Diesel vél árg 92.
Einnig 8" og 10" 6 gata álfelgur.
Á sama stað er til sölu Toyota Hilux
árg 91 til niðurrifs (mikið breyttur
bíll)
Uppl.s. 434 1523               Bjarki.

Óska eftir 4stk. góðum 38" Mudder,
negldum, á 14", 6 gata krómfelgum.
Er með 4stk. lítið slitin 36"
Mudder,negld, á 12" 6 gata
krómfelgum í skiptum.
Uppl.s. 461 2911, 461 2909,
894 5301                              Ari.

Úr Suburban 1985 6,2 GM diesel
ek.130,000 mílur.
Turbo 400 sjálfskipting
með Transkit.
Bæði eru  í mjög góðu lagi.
Skynsamlegt verð.
Uppl.s. 565 1232                 Harry.

Íbúð til útleigu í Bárðardal, hentugt
fyrir fjölskyldur og hópa, stærð 75fm
Uppl.s.464 3219, 853 3919

Eiríkur eða Kristbjörg.

ANNAÐ:

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

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.

Drifhlutföll 4,22:1 passa í Range
Rover eða Land Rover.
Ekki   frá LR verksmiðjunum.
40,000 kr fr/aft
3 tonna Warn spil á 30,000 kr,
skíðakassi Mont Blanc á 25,000.
Uppl.s. 898 8994.                 Ásgeir.

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

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

Óska eftir húsnæði til leigu, ca. 50
fm. á höfuðborgarsvæðinu, helst á
Ártúnshöfða. Örugg leiga.

Uppl.s. 897 1020            Halldór.




