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Meðal efnis í blaðinu er:
Fjórar ferðasögur.
Tillögur að lagabreytingum er varðar aðal-
fundinn er haldinn verður í maí.
Hugleiðingar um hálendið.
Afmælisferð í Setrið.
Pistill frá höfundi “Sögu Ferðaklúbbsins”.
Er Suðurnesjadeildin að lognast útaf ?
Smáauglýsingarnar og smá slúður.



Næstu fundir
Reykjavík: Fundur verður haldinn mánudaginn 4.maí. að Hótel Loftleiðum kl. 20,00.

Fundarefni: Aðalfundur, venjuleg aðalfundaarstörf.
Suðurnesjadeild(Jeppavinafélagið): Fundur verður haldinn fimmtudaginn 7 maí, í 

Björgunarsveitarhúsinu Holtsgötu Njarðvík kl 20,30.
Fundarefni: Aðalfundur, venjuleg aðalfundaarstörf.

Vesturlandsdeild: Fundur verður haldinn föstudaginn 8. maí á Langasandi kl. 20,30.
Fundarefni: Komin er fram tillaga að nýrri stjórn. Myndasýning og sögur úr 
páskaferðum, rætt um vorferð og árshátíð, inntaka nýrra félaga og bjórkvöld.

Vestfjarðadeild: Fundur verður fimmtudaginn 14. maí í Hjálparsveitahúsinu kl. 20,00.
Fundarefni: Aðalfundur, venjuleg aðalfundaarstörf.

Húnvetningadeild: Fundur verður haldinn föstudaginn 30. apríl í Hjálpars. kl. 20,30.
Fundarefni: Sumarstarf rætt. Fjölmennum á fundinn.

Skagafjarðardeild: Fundur verður haldinn þriðjadaginn 5 maí í kaffistofu 
Mjólkursamlagsins kl. 20,00.
Fundarefni: Aðalfundur, venjuleg aðalfundaarstörf.

Eyjafjarðardeild:Fundur verður haldinn þriðjadaginn 5. maí að Furuvöllum 3, efri hæð 
og kl. 20,00.

Fundarefni: Aðalfundur, venjuleg aðalfundarstörf.
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 föstudaginn 16. maí í Karlakórsheimilinu kl. 20,30.
Fundarefni: Aðalfundur og skemmtikvöld.

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/

Jeppamenn athugið!

Nú er tími aurbleytu á fjallavegum kominn og víða hefur vegum verið
lokað. Viljum við benda mönnum á að kynna sér ástand vega hjá
Vegagerðinni áður en lagt er af stað í ferðir. Og haga ferðum sínum
þannig að fyllsta tillit sé tekið til þessa viðkvæma ástands sem vegir og land
er í.

Umhverfisnefndin.



Páskaferð 4x4 Vesturlandsdeild
4 X 4 Vesturlandsdeild fór í ferð um bænadagana.  Farið var á 14 bílum frá
Akranesi á Skírdagsmorgunn og ekið sem leið lá að fjallagistingunni í
Hrauneyjum. Þegar allir  voru búnir  að helga sér næturstað, var ekið af stað aftur
í glampandi sól og blíðu, inn í Landmannalaugar. Færið var nokkuð gott og var
ekkert um vesen eða vandræði, þó okkur tækist að finna púðurpytti hér og hvar. Í
Laugunum var stoppað drjúga stund og veðurblíðunnar notið. Á bakaleiðinni var
færið notað til að draga hugaða skíðamenn og ævintýrastelpur á dekkjaslöngu. Á
Föstudeginum langa var haldið inn í Jökulheima, og í þá ferð bættist 4Runner á
31” dekkjum, þó svo að lámarksstærð fyrir ferðina hafi verið gefin 33”. Færið
inneftir var þó þannig að ekki kom til þess að skilja þyrfti hann eftir. Í
Jökulheimum var ákveðið að kíkja á jökul. Ekið var upp á Tungnárjökul og enn
fylgdi 4Runnerinn. Í þessum leiðangri komust allir upp og norður undir Kerlingar.
Þar var snúið við, því sameiginleg máltíð beið hópsins, 50 manns, í Hrauneyjum
og enginn vildi koma of seint í hana, þannig að greitt var ekið til baka, í
snjómuggu en hægu veðri.  Laugardagur rann upp bjartur og fagur, lagðar voru
línur hvaða leið skyldi ekin heim. Ákveðið var að fara vestur um hálendið með
viðkomu í Setrinu, þaðan var ekið meðfram Hofsjökli yfir á Kjalveg og á
Hveravelli. Þaðan var kúsrinn tekinn á Langjökul og hann ekinn nánast endilan-
gur, aðeins stoppað við Þursaborg, og komið svo niður við skála Húsafellsmanna.
Útsýni og veður á laugardeginum var  eins og best verður á kosið, glampandi sól
og ekki skýhnoðri á himni. Í þessari ferð voru bæði reyndir og óreyndir
fjallaferðamenn, og það sannaðist á þeim óreyndu að fallegt veður og útsýni,
ásamt góðu fær, heillar og seiðir.

Pálína Pálsdóttir.

R. Sigmundsson hefur flutt í nýtt og glæsilegt húsnæði.
Félagar Ferðaklúbbsins 4x4 hafa átt ánægjuleg viðskipti við R. Sigmundsson í
gegnum árin og óskum við þeim til hamingju með ný og glæsileg húsakynni.
Nýtt heimilisfang: Fiskislóð 84
Nýtt símanúmer: 520-0000
Nýtt faxnúmer: 520-0020
Hjá R. Sigmundssyni fæst Garmin GPS, Statpower spennubreytar,
Nobeltec plotter forrit ásamt landkortum á geisladisk og margt fleyra.

Þeir eru fluttir ...



Fimmtudagsmorguninn 9. apríl fóru 5 bílar allt Toyotur, af stað frá Reykjavík upp
á Lyngdalsheiði og Skjaldbreið. Hópurinn saman stóð af 9 karlmönnum og 2
stúlkum. Á Skjaldbreið var gert stutt stopp í blíðskaparveðri og nokkrum
myndum smellt af stórkostlegu útsýninu. Síðan lá leiðin uppá
Vestri-Hagafellsjökul og ekið var sem leið lá inn á Langjökul og inn í
Þursaborgir. Þaðan var haldið niður af jöklinum um Kirkjujökul og skundað á
Hveravelli. Þar var áð um stund til að taka bensín og líta á laugina. Að svo búnu
var þeyst inn í Setur og var færðin þangað einstaklega góð. Ekki var neitt af fólki
fyrir í Setrinu og vorum við aðeins 11 á fimmtudagsnóttinni. Það var mikið fjör og
“sumir létu plata sig þegar skipt var á Captain Morgan og eplasafa í einni
flöskunni !!!!!”  Eins og gefur að skilja var Jói ekki mikið þunnur á
föstudagsmorginum en þá voru einmitt allir komnir á ról um hálf átta og lagt var í
hann um 10 leytið. Það varð að byrja á því að fara í Hrauneyjar til að kaupa
dieselolíu á dieseljálkana og sjálfskiptiolíu á 4Runnerinn sem tók upp á því að
leka þeim vökva…ansi hratt, 5 ltr. á 870 km. ferð. Síðan var haldið aftur upp
Kvíslarveituveg og stefnan tekin á Nýjadal en Hofsjökull heillaði í góða veðrinu
og ákveðið var að reyna við hann. En þegar komið var að jöklinum breyttist
veðrið skyndilega (ha...á Íslandi…nei!!) og lítið sem ekkert sást fyrir snjóblindu.
Því var ákveðið að gista aðra nótt í Setrinu og reyndist sú nótt heldur
gestkvæmari en sú fyrri, alls 10 bílar. Á laugardagsmorgninum var aftur farið á
fætur kl. hálf átta,  með misjöfnum undirtektum skálagesta. Þá var náttúrulega
ekkert annað í stöðunni en að reyna aftur við Hofsjökul og farið var upp
Blautukvíslarjökul og komið niður nýlega leið beint á móti Illugahnjúkum og
Langahrygg. Þar var farið í íshelli og reyndist hann svo stór að “Mökkur litli”fór
með fólkið í sætaferðum inn í hann (Þetta nafn fékk bíllinn hans Rikka Sigmunds
í ferðinni vegna þess hversu mikið hann “mökkaði”). Eftir að hafa skoðað hellinn
var stefnan sett á Gæsavatnaskála (þann nýja) og hann skoðaður. Síðan var haldið
áfram austur Gæsavatnaleið og stefnt á Sigurðarskála. Mökkur litli varð olíulaus
á þeirri leið og við bramboltið sem því fylgdi tókst bílstjóra hans að beygja
lykilinn í svissinum (guð má vita hvernig?) og varð hann heldur fúll þegar þetta
atvik vakti  mikla kátínu ferðafélaganna  sem spurðu
skellihlæjandi hver af öðrum hvort hann væri ekki örugglega með aukalykil.
Og eins og sönnum fjallamanni sæmir hafði þessi elska auðvitað tekið með sér
aukalykil, sem var jú eins gott því hinn var nefnilega boginn í 90°. Síðan var
haldið aftur af stað og stoppað næst á Urðarhálsi og gígurinn skoðaður. Að svo
búnu var ákveðið að stytta sér leið yfir Dyngjujökul. Þegar í Sigurðarskála var
komið var slegið upp veislu og nokkrum vænum lambalærum skellt á grillið. Þar
sýndu nokkrir listilega tilburði við matseldina, m.a. var boðið uppá
hvítlauksristaða sveppi með sniglaívafi. Það kvöld voru flestir frekar

Mökkur litli fer á fjöll



kvöldsvæfir og fóru tveir síðustu djúsboltarnir í háttinn um eitt þrjátíu, ekkert
úthald í þessu liði. Um morguninn þurfti að dytta að einum bílnum og eftir það
voru íshellarnir í Kverkfjöllum skoðaðir í þessari líka rjómablíðu. Þaðan lá leiðin
upp á Dyngjujökul og inn á Vatnajökul. Á Grímsfjalli var stoppað og allir gæddu
sé á smurðu og fljótandi. Síðan var farið fyrir Tungnárjökul og var hann vægast
sagt stórbrotinn að sjá. Þá var komið við í Jökulheimum og hugði nú hópurinn á
heimleið. Á heimleiðinni var stoppað við Sultartangavirkjun og það er vægt til
orða tekið að þar sé landslagið óþekkjanlegt. Þaðan var svo haldið til
borgarinnar og var hópurinn kominn í bæinn um 20.30, þreyttur en ánægður með
góða ferð.

Fyrir hönd hinna 5 fræknu,
Ásthildur Björnsdóttir ¤ Eiríkur Jónsson.

Heyrst hefur....
.... að það hafi verið Haraldur Pétursson (Halli Pé út torfærunni) hafi verið sá
sem að féll ofaní Sandkluftavatn  um daginn, hann var á gamla Fordinum hans
Steina Sím. Honum virðist ganga betur að keyra á vatni á Torfærugræjunni.

.... að Ingi í Húsavíkurdeildinni hafi líka reynt að fljóta á vatni en líka fundið út
að þessar græjur fljóta illa.

.... að á aðalfundi 4x4 eigi að kýla í gegn helmings stækkun á Seturinu, ætla þeir
er standa að þessum málum að fjölmenna á fundinn.

... að það sé þegar fullskipað í flest allar fastanefndir, þannig að það ætti að vera
óhætt að mæta á aðalfund án þess að lenda í einhverri nefnd.

....að dagblaðið Dagur nýti sér heimasíðuna okkar reglulega, bílagreina
höfundur þeirra vitnar reglulega í síðuna okkar, gott að hún geti verið fleirum til
góðs.

....að það verði ekki eingöngu karlmenn er sitji í næstu stjórn.

....Gulli Sonax sé búinn að kaupa nýjan (“98) Patrol. Vél og kassi er víst til sölu,
í á að fara 5,7 l. TPI mótor og sjálfskipting.

....nýjustu fréttir úr skúrnum hjá Oddi Formanni séu að hann sé ennþá að tengja
víraspaggetíið, en sem kunnugt er hann að setja í 6,5 l. Turbo diesel.



Afmælisferð í Setrið
Helgina 18.-19. apríl var farið í hina marg umtöluðu afmælisferð í Setrið.
Föstudaginn 17. apríl lögðu 6 bílar af stað til að kanna leiðir fyrir hópinn og
undirbúa komuna inn í Setur. Upphaflega stóð til að skipta hópnum og fara 3
leiðir.  Tvær nefndir sáu um allan undirbúning fyrir þessa ferð og voru það
afmælisnefnd og jeppadagsnefnd.  Afmælisnefndinni var falið að fara á
föstudagskvöldinu og hin nefndin átti að sjá um að koma fólkinu á leiðarenda.
Farið var frá Select um 19.00 og keyrt sem leið lá upp á Lyngdalsheiði og  inn á
hraunið undir Skjaldbreið. Þar reyndust vera nokkrir erfiðir krapapyttir sem
jafnvel gátu reynst allra stærstu bílunum erfiðir. Sá minnsti í hópnum (undirrituð)
fékk að hanga í spotta hjá Scout á 44” þar í gegn og yfir Ásbrandsá. Tveir úr
hópnum höfðu verið aðeins á undan og ákveðið að kanna Langjökulinn en hann
reyndist vera mjög þungur og því sneru þeir við. Annar þurfti að snúa við og fara
í bæinn því eftir því sem mér skilst fór lega í Blower (N.B. ég hef ekkert vit á
bílum því tek ég ekki ábyrgð á þessari yfirlýsingu). Þegar yfir ánna var komið var
stuttur kafli eftir á línuveginum út á Kjöl en hann var skrambi þungur yfirferðar.
Þegar við komum inn á Kjöl tók ekki betra við og við ákváðum að gista í
Árbúðum því þegar þangað var komið var klukkan orðin 03.45 og allir frekar
lúnir eftir sleitulausa keyrslu. Þar var haldinn óformlegur fundur um hvað gera
skildi við hópinn því ljóst þótti að þessi leið væri allt annað en vænleg. Við
komumst að þeirri niðurstöðu að Setrið væri út úr myndinni og var því ákveðið að
beina hópnum inn í Húsafell og hringt var í Kristleif í Húsafelli og fengið leyfi til
að tjalda stóra veitingatjaldinu á góðum bletti. Næsta morgun var haft samband
við þá sem komu úr bænum og átti að  beina þeim til baka inn í Húsafell  en hinir
bílarnir ætluðu yfir jökul og koma á móti hópnum í Húsafelli en hið ótrúlega var
að aðeins 800-1000 m eftir Árbúðir var komið þetta líka fína rennifæri svo
ákveðið var að halda upphaflegu plani og fara inn í Setur. Við Gullfoss kom í ljós
að, að Kjalvegur var lokaður og var haft samband við Vegagerðina til að fá leifi
en það fékkst ekki og var því ákveðið að fara Kvíslaveituveginn og Sóleyjarhöfða
en að þjösnast á Kjalveginum. Keyrt var því sem leið lá frá Gullfossi niður á
Flúðir og inn í Hrauneyjar. Þar var stoppað og nokkrir fengu sér í gogginn en
aðrir héldu áfram undir dyggri stjórn Hjálparsveitar 4X4. Kvíslárveituvegurinn
reyndist blautur á köflum og skítugri bíla er ekki hægt að hugsa sér eftir þann
akstur. Haft var á orði að þetta væru nýju felulitir klúbbsins því allir bílarnir voru
orðnir eins á litinn. En um leið og beygt var út af Kvíslárveitunni tóku við sléttur
með einhverju skrýtnu hvítu efni á (hugmyndir voru uppi um að taka sýnishorn og
senda í rannsókn). Klukkan var að renna í 16.00 þegar flestir bílar renndu upp að
Setrinu, flestir því sumir voru lengur að borða í Hrauneyjum en aðrir.
Þar hittum við fyrir afmælisnefndina sem hafði þá þegar slegið upp tjaldinu (það
er búið að finna upp hina réttu stillinga á hvernig strekkja á, á svona tjöldum, og



voru byrjaðir að grilla kjötið (16 ljúffeng lambalæri). Þegar allir höfðu komið
svefnpokum sínum á réttan stað var drifið í að gera allt klárt fyrir veislu
kvöldsins. Það þurfti að leggja á borð, skera banana, skera súkkulaði, þeyta
rjóma o.s.frv. Matseðillinn var stórglæsilegur og fyrir ykkur sem ekki komust
með er smá útlistun vel við hæfi. Kryddlegið lambalæri með SVEPPAsósu (stærri
sveppir hafa sjaldan eða aldrei sést í sósu), kartöflusalat og  hrásalat og í eftirrétt
voru grillaðir bananar með súkkulaðifyllingu og þeyttum rjóma. Nammi namm!!!!
Strax að loknum málsverðinum var tjaldið tekið niður og menn sneru sér að
skemmtun kvöldsins. Mikið var sungið og trallað og virtust allir skemmta sér hið
besta…misvel þó…því fjandans kokkurinn tók upp á því að “leggja sig” um
20.00. Þvílíkt og annað eins partyljón hefur sjaldan sést á hálendi Íslands.
Kannski gera þeir þetta svona í New York…ha??? Einn maður svaf ekkert alla
helgina þ.e.a.s. frá föstudegi til sunnudags og því er ekki hægt að segja hvenær
síðustu menn fóru í koju en flestir voru nú komnir í ró um 01.30. Á sun-
nudagsmorgninum var blíðskaparveður og þótti mörgum heldur skítt að þurfa að
fara heim en heim skyldi haldið og var eldaður hafragrautur í stórum potti og
honum gerð góð skil, þeir sem voru þægir fengu rjóma út á grautinn. Menn (og
konur) borðuðu vel og sumir smurðu sér nesti því af nógu var að taka. Um
klukkan 10.30 var skálinn orðinn hreinn og hópurinn að verða ferðbúinn og fengu
menn að velja hvort þeir vildu fara yfir Langjökul heim eða fara Sóleyjarhöfðann.
Aðeins 4 bílar fóru síðarnefndu leiðina. Báðir hóparnir lögðu af stað klukkan
11.00 frá Setrinu og lenti stóri hópurinn strax í vandræðum við Kerlingarfjöll því
eitthvað voru þessir bílar misvel útbúnir. Þegar komið var upp að norðurenda
jökulsins 'þótti sýnt að einn bíll kæmist ekki upp, hvað þá yfir. Hann var því
sendur við annan bíl styttsu leið til byggða. Jökullinn reyndist mönnum þungur og
hópurinn kom í bæinn um 01.30 og samhliða þeim  niður Ártúnsbrekkuna keyrðu
bílarnir sem fóru Kjöl. Bílarnir sem fóru
Kvíslaveituveginn komu í bæinn klukkan 15.30 því sú leið hafði batnað ískyggi-
lega við frostið sem hafði lagst yfir á laugardagskvöldinu.
Eitt drif brotnaði á Kvíslaveituveginum á leiðinni heim og er það vel sloppið í svo
stórum hóp, samtals 34 bílar. Allir komust heim í ból þreyttir en ánægðir (ég hef
ekki heyrt annað) með góðan túr.
Fyrir hönd beggja nefnda vil ég þakka öllum fyrir stórgóða helgi.

Ragnheiður Hrönn Björnsdóttir #1743



Eins og flestir vita sem fylgjast með þá hafa verið miklar umræður að undanförnu
um hálendið. Ástæðan er ekki síst sú að nokkur frumvörp hafa verið lögð fram á
Alþingi sem fjalla um eignarrétt og umráðarétt yfir hálendinu og mun samþykkt
þessara frumvarpa hafa miklar breytingar í för með sér.  Það sem skiptir okkur
mestu máli er sú spurning hversu mikil merkjanleg áhrif þessi nýju lög hafi á rétt
okkar til að ferðast og dvelja á hálendinu.  Fram til þessa hefur umferðarréttur
ferðafólks á hálendinu grundvallast á ævagömlum rétti sem á
rætur sínar að rekja til Grágásar, lögbókarinnar fornu og kallast það
almannaréttur.  Í núgildandi lögum um náttúruvernd er að finna svipað ákvæði
sem heimilar ferðafólki að ferðast um óræktað land svo lengi sem það er ógirt.
Umferðaréttur jeppamanna og annarra hefur fyrst og fremst byggst á þessu
ákvæði og öðrum svipuðum í eldri löggjöf.  Almannaréttur hefur eflst hin síðustu
ár því útivist af ýmsum toga er orðin hluti af lífstíl almennings og
ferðalög um hálendið hafa aukist til muna. Almenningur hefur því getað ferðast
að mestu óáreittur um óbyggðirnar. Það hefur einnig hjálpað til að mikil óvissa
hefur ríkt um hver eigi afréttina á hálendinu og að sögn sumra eru aðeins tvær
jarðir í einkaeigu sem geta sannað eignarrétt sinn að afréttum sínum alla leið að
jöklum (Kalmanstunga og Reykjahlíð). Flestir aðrir hafa aðeins átt beitarrétt og
veiðirétt á afréttum eins og dæmin um Landmannaafrétt sanna. En nú á að verða
breyting á skipan mála. Samkvæmt frumvarpi ríkisstjórnarinnar um þjóðlendur á
allt landsvæði sem engin getur sannað eignarrétt sinn á að verða eign ríkisins og
á forsætisráðherra að fara með hlutverk eigandans fyrir hönd þjóðarinnar.
Í sjálfu sér er þetta frumvarp ekki alslæmt fyrir jeppamenn og aðra áhugamenn
um hálendið, því aðgangur að hálendinu ætti þá ekki að vera háður duttlungum
margra "landeigenda", heldur ráðherra sem þarf að lúta málsmeðferðarreglum
stjórnsýslulaga.  Það land sem telst vera þjóðlenda er því ekki háð eignarrétti
neins nema sem að t.d. nemur beitarrétti eða veiði í ám og vötnum.
Hitt frumvarpið er varhugaverðara, hin nýju sveitastjórnarlög þar sem
stjórnsýslumörk sveitarfélaga sem liggja að hálendinu eru færð alla leið inn að
miðju. Ég held að margir hafi ekki gert sér grein fyrir því hvað í raun felst í
þessari breytingu.  Eignarréttur er eitt en stjórnsýsla er annað.  Þetta tvennt þarf
ekkert að fara saman.  Við það að hálendið færist undir valdmörk nærliggjand
sveitarfélaga verður t.d. Setrið og umhverfi þess allt í einu hluti af svæðis- og
deiliskipulagi.  Nú þurfum við ekki lengur að lúta umhverfis- og
náttúruverndarsjónarmiðum eingöngu, heldur þarf að glíma við byggingarnefndir
og sveitarstjórnir um hvort viðbygging eigi að vera á einni hæð, með flötu þaki
eða risi.  Greiðsluseðlar vegna ýmissa gjalda (t.d. holræsagjalds og/eða sorpg-
jalds) frá viðkomandi sveitarstjórn ættu heldur ekki að koma á óvart því Setrið
verður bara eins og eitt af húsunum við aðalgötu nærliggjandi bæjarfélags -

Hugleiðingar um hálendið



skiptir engu máli hvar húsið er innan stjórnsýslumarkanna.
Í frumvarpinu var ekkert gert ráð fyrir því að fulltrúar 90% þjóðarinnar ættu að
hafa eitthvað um stjórnsýslu þessa svæðis að segja.  Það hefði verið ómögulegt
að koma að nokkrum athugasemdum nema með mikilli fyrirhöfn.  En sem betur
fer hefur rödd almennings eitthvað að segja og í tillögum sem komið hafa fram á
þinginu er gert ráð fyrir að í nefnd sem umhverfisráðherra og félagsmálaráðherra
setja með heimild í skipulgslögum (12. gr.) skuli fulltrúar allra sveitarfélaga eiga
sæti og mun þessi nefnd m.a. eiga þátt í gerð
svæðisskipulags fyrir hálendið.  Sjónarmiðum þéttbýlisbúa mun því verða komið
áleiðis og er það mikilvægt að fulltrúar 4x4 eigi gott samstarf við nefndina.  Gott
skipulag á hálendinu er öllum til hagsbóta enda var úrbóta þörf.  Það þarf ekki að
vera ókostur að valdmörk sveitarfélaganna nái yfir hálendið því það þýðir að
auðveldara verður að taka á ýmsum vandamálum sem upp geta komið vegna
ferðamanna.  Óvissa um hver eigi hvað, ráði hverju og hvert eigi að snúa sér í
hinum og þessum málum verður heldur ekki eins ráðandi og áður.
Félagar í 4x4 um land allt verða fylgjast vel með þróun mála næstu vikur og
mánuði því mestu máli skiptir að klúbburinn nái á einn eða annan hátt að hafa
áhrif á stefnumótun í veigamiklum málum er varða umferð og dvöl inn til fjalla og
í óbyggðum.  Einnig er mikilvægt að forsvarsmenn klúbbsins séu vel á verði og
sjái til þess að upplýsingum um þessi mál verði miðlað til félagsmanna svo allir
geti tekið þátt í umræðunni.

Soffía Eydís Björgvinsdóttir

Tilllögur að lagabreytingum

Orðalagsbreytingar: Orðið 'endurskoðendur' (sem er
lögverndað starfsheiti) verði 'skoðendur'.
Orðalag tillögunnar á 9. grein er svohljóðandi:
* Hver fastanefnd skal kjósa sér formann.
* Hætti kosinn nefndarmaður störfum í nefnd þá tilnefni þeir
sem eftir sitja í nefndinni varamann í hans stað.

Stjórnin.



 Einstök náttúrufegurð og ævintýraþrá hafa laðað margan Íslendinginn inn á
hálendi Íslands að vetrarlagi. En það eru ekki einungis Íslendingar sem sækja
þetta stórkostlega svæði heim. Nú þriðja árið í röð koma hingað á eigin vegum
nokkrir Norðmenn og fara í ferðir á sínum eigin bílum inn á hálendið undir
leiðsögn reyndra íslenskra jeppamanna. Ástæða þess að þeir sækja um svo
langan veg er sú að í þeirra heimalandi er bannað að aka á snjó utan merktra leiða
og engin svæði þar sem menn geta reynt vélfáka sína við krefjandi aðstæður.
Undirbúningur ferðarinnar í ár hófst af okkar hálfu fyrir áramótin með skipu-
lagningu leiða og leiðsögn til Norðmannana með útbúnað o.fl.
Voru nánast vikulegar bréfskriftir um tölvupóst frá janúarlokum og örar síðustu
vikurnar fyrir ferðina. Var að mörgu að huga og ýmislegt sem kom uppá.
Norðmennirnir ætluðu fyrst að koma á sex bílum en þeim fækkaði síðan í þrjá
þegar varahlutir í bíla þeirra voru frystir í norska tollinum.Það voru því tveir
Willis Jeep CJ7 og einn Toyota Land Cruiser sem komu siglandi til landsins og á
eftir þeim komu fimm Norðmenn og einn Finni fljúgandi þann 19.mars sl.
Skipulagðar höfðu verið tvær ferðir. Sú fyrri var stutt helgarferð í
Landmannalaugar en sú síðari fjögra daga ferð á Vatnajökul. Að morgni
laugardagsins 21.mars var mikið um að vera fyrir utan Bílabúð Benna en þaðan
átti að leggja af stað í Landmannalaugaferðina. Auk Norðmannanna voru
undirrituð með Steinmari á Mözdunni, Rúnar skóari á Land Cruiser, Viðar á
Patrol, Gunni á Bronco, Atli á Econoline, Snorri og Örn á Toylet ogTeddi á
4Runner. Til hafði staðið að fara Dómadalsleið inn í Laugar en vegna fregna af
miklum krapa var ákveðið að fara Sigölduleiðina. Það stóð heima að þegar komið
var yfir hæðina ofan Sigöldu var hraunið illfært sökum krapa og gekk ferðin hægt
inn að Gönguskarði.Á leiðinni rákumst við á furðulega ferðalanga, gangandi á
skíðaskóm, berandi skíði á bakinu og kváðust vera á leiðinni í Sigöldu og óskuðu
okkur hlægjandi góðrar ferðar.Fyrir innan Gönguskarðið var útlitið ekki glæsilegt
en með því að fylgja hæðum gekk þetta ágætlega inn að Frostastaðavatni og eftir
það var nánast rennifæri inní Laugar en þangað var komið um 8 leitið. Var þá
þegar hafist handa við að matreiða kvöldverð og að sjálfsögðu farið í laugina.
Höfðu Norðmennirnir á orði að þetta væri ferð að þeirra skapi, mikið basl og bras
og spilin óspart notuð (ótrúlegt hvað þeir eru hrifnir af spilunum sínum). Um
nóttina opnuðust flóðgáttir himins og er lagt var af stað var enn rigning. Ferðin
gekk vel norður fyrir Frostastaðavatn en þar fyrir norðan tók hafsjór af krapa við.
En með mikilli þrautseigju og pælingum náðum við að þræða okkur í hlíðum
áleiðis að Gönguskarðinu án mikilla áfalla.
Hraunið reyndist nú mun léttara yfirferðar sökum þess hversu mikið hafði rignt og
snjó tekið upp. Á leið í bæinn hófst mikill eltingarleikur við einn
Norðmanninn um uppsveitir Árnessýslu en hann hafði beygt í ranga átt.

Norðmannaferð



Hann náðist að lokum og var komið til Reykjavíkur um 11 leitið um kvöldið og
kvöddu þar hæst ánægðir Norðmennirnir okkur með von um enn meira basl í
næstu ferð. Tíminn fram til 26.mars var notaður til að dytta að farartækjunum og
skipta um spilvíra í spilum Norðmannanna sem höfðu látið á sjá í
Laugaferðinni. Þennan tíma notaði Jorn á Cruisernum ,ásamt Snorra og Erni og
Sigurði Óla úr Borgarnesi, hins vegar til að skjótast á Hveravelli.
Að morgni 26.mars var enn hitts hjá Bílabúð Benna. Báðir norsku Willysarnir og
norski Cruiserinn (hafði komið 4 tímum áður úr Hveravallaferðinni), ásamt
undirrituðum og Steina enn á Mözdunni, Rúnari skóara og Vidda á Cruisernum,
Magga Halldórs á Blazer, Ragga og Grétari á blower Willysnum, Röggi kokkur
og Dóri ritstjóri (á undanþágu vegna blaðamannapassa)á 4Runner. Ferðinni var
heitið á Vatnajökul. Smávægilegar tafir urðu vegna gangtruflana í öðrum norska
Willysnum og komst hópurinn ekki úr bænum fyrr en um hálf tólf. Leiðin lá í
Sigöldu með viðkomu í Árnesi þar sem menn og bílar voru tankaðir upp
(misstórir tankar í mönnum). Töluverð spenna ríkti er við nálguðumst
Veiðivatnaafleggjarann, minnugir Landmannalaugaferðarinnar frá helginni áður.
Enn viti menn færið hafði breyst mjög til hins betra og var hægt að spretta úr
spori, allt þar til Toyotan hjá Rögga lagðist nánast á hliðina í falinn krapapytt
(Dóra megin)(allir er eitthvað vita um bíla skilja að ólæstirbílar spóla sig alltaf
niður þeim megin er ekkert grip er, hann var sem sagt þyngri Rögga megin)
(innskot ritstjóra.). Eftir það slógu menn af og þræddu sig með hlíðum eins og
hægt var. Er innar dró virtist vera í lagi að aka eftir sléttunum allt þar til við áttum
ófarna 17 km í Jökulheima. Þá fór jörðin að gleypa okkur á ný. Urðum við þá að
aka eftir hlíðum Ljósufjalla og vorum komin í Jökulheima hálfátta.
Þá var framreiddur hinn týpíski kvöldverður og málin rædd fram eftir kvöldi.
Daginn eftir að loknum morgunverði var haldið inn að Tungnárjökli og ákveðið
var að leggja á jökulinn nokkuð norðar en Valdi rakari hafði farið í janúar. Fannst
þar góð leið upp með stefnu beint í 6. punkt Valda. Á leið upp jökulinn lentum
við öllum að óvörum í krapa í um 800m hæð og svo aftur í 1000m hæð. Þegar 20
km voru eftir á Grímsfjall fór að hvessa all verulega og var
skafrenningurinn það mikill að oft sá vart milli bíla. Í brekkunni upp að skálunum
hætti Mazdan hjá Steina alveg að drífa og stóð okkur ekki á sama
þegar ótrúlegustu bílar fóru framúr okkur. Við nánari athugun kom í ljós að
annan afturöxulinn vantaði. Skýringin var sú að boltarnir sem halda flangsinum
höfðu brotnað og öxullinn runnið út að öllum líkindum í krapapytti í um 1000 m
hæð. Eftir smá tilfæringar tókst að koma bílnum upp að skálum.
Óveðrinu slotaði ekki fyrr en um kl.10 morguninn eftir en hópurinn átti góðar
stundir í skálanum. Um leið og veðrið fór að skána fóru menn að huga að
bílunum, berja af þeim klaka og dytta að ýmsu sem þurfti að lagfæra m.a. þýða
startara, sjóða demparafestingu og ýmislegt annað sem hafði frosið fast. Hlutust
af þessu tafir þannig að ekki var lagt af stað fyrr en um kl.3 í frábæru veðri og var



ferðinni heitið austur í Esjufjöll og þaðan niður Breiðamerkurjökul til Kirkjubæ-
jarklausturs þar sem gista átti um nóttina. Færið hafði þyngst töluvert frá deginum
áður og var kúludráttur á 44". Gekk þó nokkuð vel alveg þangað til við vorum
komin í um 900m hæð á Breiðamerkurjökli. Þar þyngdist færið all verulega og
drifum við vart þó við værum í lágalága. Tók það okkur um 7 tíma að komast
niður í 300m hæð. Á þessum tíma brotnuðu boltar í hinum afturöxli Mözdunnar
og var hann dreginn út og settur í skottið við lítinn fögnuð. Skömmu síðar fór
loftlæsing að framan að leka þannig að segja má að keyrt hafi verið niður á
þjóðveg með drif á einu hjóli (en áfram skrölti hann þó, með aðstoð félaganna við
og við). Ekki var öllu lokið enn. Er niður á þjóðveg var komið fór bíllinn að láta
einkennilega í stýri. Við nánari athugun kom í ljós að skástífuturn að aftan hafði
brotnað. Með í för voru strekkjarabönd og voru þau nú nýtt í stað skástífu. Tafði
þetta för okkar það mikið að ferðahraðinn féll í 55-60km/klst. og var kl. orðin
hálfsjö á sunnudagsmorgni þegar við komum á Klaustur. Lögðu menn sig þar
fram að hádegi, borðuðu þá kvöldmatinn sem vera átti kvöldið áður og síðan var
rennt að Fossi á Síðu til Jóns bónda Kristóferssonar og var afturenda Mözdunnar
stungið inn í vélaskemmu hans, skástífuturninn soðinn og styrktur þannig að hann
var betri en upprunalega. Á meðan notuðu
Norðmennirnir tækifærið og klifu fjallið ofan við Foss og nutu þar stórkostlegs
útsýnis í frábæru veðri. Þegar þeir komu úr fjallgöngunni biðu heitar lummur og
kakó í boði húsfreyju. Enginn viltist á leið til Reykjavíkur eins og í fyrri ferðinni
þannig að hún gekk fljótt og vel. Norðmennirnir voru í skýjunum þegar þeir
kvöddu okkur, þótti þeim furðulegt hvernig hægt var að ferðast í kolvitlausu veðri
án þess að sjá út fyrir húddið þrátt fyrir að þeir væru sjálfir allir útbúnir GPS
tækjum. Einnig þótti þeim ferðahraðinn oft á tíðum full mikill og spilin full spart
notuð. Þess má geta að á næsta ári stendur til að 10-12 bílar komi á sama tíma í 9
daga ferð. Á þessum þremur árum sem þeir hafa sótt okkur heim hefur okkur
tekist að koma þeim í skilning um á hvaða hátt við ferðumst um landið
þ.e í sátt við umhverfið og með tilliti til náttúrunnar og  hafa þeir á því fullan
skilning.

Þórarinn Guðmundsson og Kristín Jónsdóttir.

Þeir sem hafa hug á að ferðast um Vestfirði og ætla að
koma við í Reykjafyrði ættu að athuga með að hafa
samband við Ragnar Jakobsson í síma 456 7215 útaf
gistingu. Skálinn er læstur



Breyta og bæta?
Hvenær er búið að breyta jeppa nóg þannig að hann þjóni sínum tilgangi best ?
Ég hef mikið verið að velta þessu fyrir mér og þá í sambandi við jeppann sem ég
á. Nú er mjög misjafnt í hvað menn nota sína jeppa, sumir eru bara á malbikinu,
aðrir skreppa aðeins útfyrir bæjarmörkin kannski í veiði og þessháttar, sumir
ferðast mikið á fjöllum yfir sumartímann, aðrir skreppa 1 eða 2 sinnum á fjöll yfir
vetrartímann o.s.f.v.   Svona væri lengi hægt að telja, alveg til þeirra sem kannski
eru á fjöllum nánast hverja helgi og jafnvel oftar (atvinnumenn) og þarf þá hver
og einn að gera það upp við sig hvað hann sérhæfir mikið jeppann sinn. Það væri
gaman að gera könnun á því hjá jeppaeigendum, bara innan félagsins, hve
notkunin er mikil hlutfallslega á fjöllum og í byggð.  Svo ekki sé minnst á alla þá
sem eru utan félags, sem eru að hoppa um á 38´´ til 44´´ dekkjum á malbikinu.
Greinarhöfundur vill taka það fram að hann hefur ekkert á móti þeim sem aka um
innanbæjar á upphækkuðum bílum, með stórum dekkjum, því hjá mörgum er það
bara áhugamál.  Ég á Hi-Lux DC SR5 breyttur fyrir 38´´ með driflæsingar,
aukatank, aukaljós og með allt það helsta í fjarskipta og
leiðsögubúnaði og svo hef ég annan gang af 35´´til að snattast á. Það er nefnilega
með mig eins og marga aðra að ég nota bílinn mikið eða miklu meira í byggð
heldur enn á fjöllum. Ég fer samt eins oft á fjöll og ég get ca. einu sinni á mánuði
kannski.  Nú er ég að spá í breytingar á bílnum og er það vinsælasta breytingin í
dag, nefnilega að „ lengja á milli hjóla og setja gorma að aftan“. Hann kemur af
færibandinu 2,85m á milli hjóla en yrði eftir lengingu 3m. Ég er ekki lengur í vafa
um að fá mér gorma, en með lenginguna, það er aftur annað mál.  Ef við teljum
fyrst upp kostina, þá á hann að, drífa betur við vissar aðstæður (trakka betur) ,
steypast minna í ójöfnum, flottari útlits og........?
Ókostir eru, það þarf að breyta mikið, lengja skaft, bremsurör og barka og fl.
(ef bremsubarki fer eða eitthvað þá þarf að sérsmíða í hvert skipti), ég missi
varadekksfestinguna, álag á grind verður annað en upphafleg hönnun gerir ráð
fyrir, hefur lítið grip á afturöxli ef hált er (stígur léttar til jarðar), þar af leiðandi
ekki eins stöðugur fyrir hliðarskriði, verra verður að fara yfir háa kanta( þar sem
millikassinn rekst fyrr niður), eitthvað hef ég heyrt að erfitt sé að finna réttu
gormana til að fá bílinn mjúkan þegar hann er tómur og hann verður stirðari í
innanbæjar snatti.
  Hvað er best að gera?    Væri kannski betra að fá sér aukamillikassa?
Gaman væri að heyra frá einhverjum sem vill eitthvað til málana leggja
annaðhvort hér í Setrinu eða hafa beint samband við mig. Eins væri gaman ef
einhver gæti gert samanburð á gormum, loftpúðum, blaðfjöðrum, jafnvel
vökvafjöðrun og skrifað um kosti og galla hér í Setrinu.

Halldór G.Hauksson (1644) s:564-5104 hgh@heimsnet.is



Góðir Félagar.

Nú er vinnslu á 15 ára sögu Ferðaklúbbsins 4x4 lokið.
Ákveðið hefur verið að gefa félögum í Ferðaklúbbnun 4x4 kost á að eignast
eintak af þessu verki.
Saga þessi er rúmar 40 blaðsíður í A4 broti og gormabundin.
Ekki er ennþá ljóst hver endanlegur kostnaður verður því það ræðst eftir þeim
fjölda sem pantaður verður. Ljóst er þó að verð hvers eintaks verður trúlega á
bilinu 600.- til  900- krónur fyrir utan sendingarkostnað.
Hægt verður að panta eintak hjá Ólafi Ólafssyni í síma 553 4049 eða í
gegnum tölvupóst: olios@@mmedia.is
Einnig verður hægt að taka við pöntunum á aðalfundi Ferðaklúbbsins í maí
næstkomandi. Verða það síðustu forvöð því að eftir það verður sá fjöldi eintaka
sem pantaður verður settur í fjölföldun og síðan sendur til kaupanda.

Nú þegar saga Ferðaklúbbsins 4x4 er komin út sést vel hversu nauðsynlegt er að
öll gögn úr sögu félagsins séu aðgengileg á einum stað. Því miður er mikill
misbrestur á því svo sé. Það hefur því verið ákveðið að koma á fót gagnasafni
þar sem hægt verður að nálgast hinar ýmsu upplýsingar úr sögu klúbbsins frá
liðnum árum.Til þess að það verði unnt er nauðsynlegt að fara fram á aðstoð
félagsmanna um gagnaöflun. Ekki er að efa að margir félagar luma á ýmsum
skemmtilegum upplýsingum sem fengur væri í að fá.
Ekki síst þeir sem starfað hafa í stjórnum og nefndum félagsins í gegnum tíðina.
Ekki væri síður fengur í upplýsingum frá félögum í
landsbyggðardeildunum.
Hér með er farið fram á það við félaga, sem geta veitt aðstoð að þeir hafi
samband við stjórn félagsins eða undirritaðan sem fyrst, þannig að hægt verði að
gera þetta sögusafn  sem veglegast.

Félagskveðjur.
Ólafur Ólafsson
Kambsvegur  14
104 Reykjavík

Saga Ferðaklúbbsins 4x4



Auglýsingar
 TIL SÖLU:

ÓSKAST TIL KAUPS:

Varahlutir í Nissan Patrol 1990
(gamla gerðin)Mismunadrif í
framhásingu, Innri öxlar og
hlutföll 5,14.Framstuðari,
Ballansstöng og orginal dekkja-
gangur á felgum nánast óslitinn.
Einnig 12V Warn spil MX6085.
Uppl.s.554 5894, 554 4020 Siggi.

SSB talstöð YAESU FT-180A ásamt
loftneti.
Uppl.s. Hs 462 5855, Vs 462 6700,
NMT 852 0524, Boðtæki 842 5040.
Rúnar Jónsson
Stapasíðu 17b, 603 Akureyri

Óska eftir 4stk. góðum 38" Mudder,
negldum, á 14", 6gata krómfelgum.
Er með 4stk. lítið slitin 36" Mudder,
negld, á 12" 6gata krómfelgum í
skiptum.
Uppl.s.461 2911, 461 2909,
894.5301.                             Ari.

Vantar afturfjaðrir undir Toyota
Hi-Lux DC 1990.
Uppl.s. 897 1020 á kvöldin. 

Halldór.

Vantar 1-2 stykki hálfslitin 38” Mud-
der.
Uppl.s.483 3100, 852 0113. 

      Lúðvík.

Vantar 12-14” léttmálmsfelgur er
passa undir litla Cherokee 5 gata.
Uppl.s. 452 400019, 895 8323.

Björn.

Göngu GPS tæki, Garmin 45 ásamt
loftneti. Staðgreiðsluverð 10.000.
Uppl.s.897 1020 á kvöldin.  

   Halldór.

Draumur fjallamannsins.
Ford Ranger 1991 V-6 4.0 L
38” Mudder, mikið breyttur
Uppl.s.483 3100, 852 0113.

      Lúðvík.

Felgur, White Spoke 12"x15"
innvíðar, sex gata, sandblásnar og
grunnaðar, passa t.d. á IFS Toyota
4Runner/Hilux.
Uppl. s. 567-6838 Óskar Erlingsson

38” Mudder fyrir 16 1/2 “ felgur,
hálfslitinn, selst á 30.000. kr.
Uppl.s.452 400019, 895 8323.

Björn.

Stóri Broncoinn hans Pálmars,
fullútbúinn fjallabíll á 44”.
 Einn með öllu.
 Uppl.s.  587 2520     Pálmar.

Vantar No-Spin læsingu í dana 27 10
rillu öxlar (gamli Willis).
Uppl.hs. 452 2797, vs. 452 4377.

Þór Gunnlaugsson.

GARMIN 65 GPS tæki ásamt
loftneti
Verð kr. 15.000
Uppl.s. 567 9376 Kalli.



Eitthvað undarlegt er að gerast hjá okkur Suðurnesjamönnum. Frá því að deilan
vegna Hlöðuvallaskálans kom upp við Ferðafélag Íslands, sem endaði með því
að deildin varð að skilaskálanum, hefur félagstalan hrunið.
Fundarsókn fór úr 60 til 70 manns niður í 10 til 20 manns á fundi. Fyrir 3 árum
voru skráðir 100 félagar, en nú í ár hafa aðeins 30 greitt árgjaldið.  Þó hafa flesti
fundir verið mjög áhugaverðir með góðum fyrirlesurum.
Í vetur gerði björgunarsveitin okkur þann grikk að selja húsnæði sitt, við það
töpuðum við fundarsalnum sem við höfðum haft frá upphafi. Hætt var að senda
út okkar fundarboð og Setrið látið duga.
Veðurguðirnir hafa hækkað meðalhitan um 2 gráður, afleiðingin hefur verið
hörmuleg á útnesinu, nagladekk alveg óþörf, sama má segja um snjómunstrið,
það hefur ekki séð snjó á útnesinu í tvö til þrjú ár. Fundarboðin hafa misfarist of
oft, sennilega er ritnefndin búin að týna faxtækinu sínu, allavega virkaði það ekki
í vetur og í síðasta Setrinu týndist faxnúmerið. Það verður nú að segja um Setrið,
mikið hefur það vaxið og dafnað í höndum sitjandi ritnefndar svo er þeim að
mestu sómi af. Ekki má þó gleyma því að fyrst er Setrið blað sem boðar fundi og
fundarefni. Ekki má ætlast til að allir Jeppa menn sitji við tölvu og glápi á net-
flækjur, til að koma efni í blaðið okkar, það hlýtur að vera í góðu lagi að nota
gömlu leiðirnar líka. Undirritaður er sannfærður að spurningarmerkjunum og x-
um muni snarfækka í fundarboðunum ef ritnefnd tæki upp samskipta aðferðina
hans Helga Valssonar, hún er mun hlýlegri og skapar mannlegri tengsl.Við þur-
fum á hver öðrum að halda, hvar sem við búum og hvar sem við erum.
Allir félagar Ferðaklúbbsins 4 x 4  mega ekki gleyma markmiðum klúbbsins
því þá fer allt sem gert hefur verið fjandans til. Þegar afskiptaleysið er látið ráða
og menn láta hvorki sjá sig né heyra, þá verðu engin gagnrýni né hvatning til
þeirra sem stjórna. Undirritaður hvetur alla núverandi og verðandi félaga
Ferðaklúbbsins 4 x 4 að láta allar tippamælingar eiga sig og halda áfram að hafa
gaman að stórum JEPPUM .
Mæta á fundi og láta sig félagsskapinn varða.

Með kveðju
Borgar Ólafsson

Er Suðurnesjadeildin að
lognast útaf ?

Faxnúmer Ferðaklúbbsins 4x4 er og hefur verið 568 4444


