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Næstu fundir
Reykjavík: Næsti fundur verður haldinn í byrjun september en munið opna húsið á

fimmtudagskvöldum í sumar.
Suðurnesjadeild(Jeppavinafélagið): Næsti fundur í sept.
Vesturlandsdeild: Næsti fundur í sept.
Vestfjarðadeild: Næsti fundur í sept.
Húnvetningadeild: Næsti fundur í sept.
Skagafjarðardeild: Vinnuferð í Skiftabakka skála  helgina 3-5. júlí.
Eyjafjarðardeild:Næsti fundur í sept.
Húsavíkurdeild: Næsti fundur í sept.
Suðurlandsdeild: Næsti fundur í sept.

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

Soffía E. Björgvinsdóttir  Hs: 553 2362  e mail isafold@isholf.is
Helgi Valsson Hs: 562 0463 e mail hev@caa.is

Fax ritnefndar 872 1454
Skrifstofa Ferðaklúbbsinns 4x4 eru að 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/

Auglýst er eftir mönnum sem áhuga hafa á að
taka saman á leigu viðgerðarhúsnæði við
Skemmuveg (rauð gata) c.a. 220 fm. með þriggja
metra lofthæð. Níu bílstæði fyrir utan.
Áhugasamir hafi samband í s 564 3333.



Fréttahornið
Landgræðsluferð í Þórsmörk.

Helgina 18-21. júní sl. stóð umhverfisnefnd fyrir landgræðslu- og skemmtiferð
í Þórsmörk. Ferðin var farin í samvinnu við Landgræðsluna og Olís hf sem gaf
okkur eitt tonn af áburði. Skráning í ferðina var á júnífundi á Loftleiðum og á
fimmtudagskvöldum í Mörkinni. Fór hún frekar hægt af stað en þegar upp var
staðið höfðu 54 skráð sig í ferðina.
Hópurinn týndist inn í Þórsmörk á föstudagskvöldinu og slegið var upp tjald-
búðum í Þvergili en þar átti klúbburinn frátekið svæði. Reyndist þessi staður
hinn ágætasti og hópurinn alveg útaf fyrir sig þó um 1300 manns væru á
Goðalandssvæðinu. Þegar fólk fór að líta í kringum sig eftir að hafa reist
tjöldin í flýti, því smá rigningarúði var, rak það fljótt augun í sjaldséða veru í
Þórsmörk. Reyndist þetta vera leirljós hestur sem reikaði þarna einn og
umkomulaus um svæðið. Vera hans þarna var þó fljótt útskýrð þar sem
mönnum þótti augljóst að þarna væri komið efnið í grillmáltíðina á
laugardagskvöldinu og að hinn hagsýni kokkur Beggi hefði látið steikina
koma sjálfa inneftir á fæti enda nóg af öðrum fótalausum og fyrirferðarmiklum
matvælum sem flytja þurfti á diesel Toyotunni. Byrjuðu menn að hlakka til að
fá að smakka grillað hrossakjöt og fóru með þá tilhlökkun í háttinn.

Talsverð rigning var um nóttina en þegar líða tók á morgun fækkaði
skúrunum og urðu loks engar. Vöknuðu menn endurnærðir í blíðskaparveðri
og dunduðu sitthvað fram að hádegi. Um eittleitið hitti hópurinn svo Guðjón
Magnússon frá Landgræðslunni við vegamótin inn í Langadal. Á meðan fólkið
var að týnast á svæðið brá Guðjón á leik með börnunum og lét þau kasta
steinum í 2 lítra Egils appelsínflösku sem að lokum féll og voru henni þá gerð
góð skil. Guðjón ræddi síðan við hópinn um landgræðsluna í Þórsmörk og
hafði hann á orði að uppgræðslusvæðin m.a. það sem við sáðum í fyrra væru
ekki eins græn og falleg og þau gætu orðið sökum þess að úrkomu hefði skort
um langt skeið. Nú væri þó von til þess að úr rættist því 4x4 væri kominn á
svæðið og honum fylgdi ávalt rigning!! Taldi Guðjón þessa staðreynd vera
eina af aðal ástæðum þess að 4x4 væri einn af hans
uppáhaldshópum. Þá var útdeilt bæklingnum “Að lesa landið” sem gefinn er
út af Landgræðslunni og Rannsóknastofnun landbúnaðarins.

Markmið þessa bæklings er að auðvelda fólki að skynja ástand
landsins. Með lestri og notkun hans getur lesandinn kannað gerð jarðvegsrofs
og áætlað hversu alvarlegt það er, lært að meta gróðurfar, hvernig æskilegt ás-
tand landsins skal vera og hvernig því skal náð.  Allir krakkarnir fengu
afhentar Olíshúfur og barmmerki sem á stóð “ Ég er landgræðslumaður”.



Að öllu þessu loknu var ekið í átt til Þórsmerkurranans. Á leiðinni var
stoppað og farið í smá fuglaskoðun en hægt var að ganga að
straumandarhjónum á fögrum læk rétt við veginn. Hjónin sáu þó fljótt sitt
óvænna og flugu á brott þegar hópurinn kom askvaðandi.
Við lækinn var mikil gróska í hvönninni sem nú hefur náð sér á strik eftir að
Mörkin var friðuð fyrir sauðfé en hvönnin er sælgæti í augum rollunnar og
reyndar undirritaðrar líka eftir að hafa smakkað hana ásamt fleirum þarna við
lækinn. Þegar sýnt þótti að ferðaklúbbsfólk með Guðjón í fararbroddi stefndu
í að taka við hlutverki rollunnar við útrýmingu hvannarinnar var hópurinn
drifinn af stað aftur og nú ekið í einum rykk yfir Krossá að suðurhlíðum
Þórsmerkurranans.Hópnum var nú skipt í tvennt. Karlarnir tóku til við að bera
áburð upp í hlíðina og dreifa þar sem þurfa þótti. Konur og börn fóru hinsve-
gar með Guðjóni og sóttu birkiplöntur sem þarna voru geymdar og eftir smá
kennslustund hjá Guðjóni hófst gróðursetning þeirra. Krafturinn var svo mikill
í körlunum að þeir kláruðu fljótlega að bera á þetta svæði en þá var farið yfir í
næstu brekku sunnan við en þar er uppgræðslan styttra á veg komin og þurfti
að dreifa þar grasfræi með áburðinum. Krakkarnir fengu nú að fara með kör-
lunum og sitja í kerrunni hjá Ásgeiri yfir að brekkunni og höfði gaman af. Þe-
gar tæpir tveir tímar voru liðnir voru allar birkiplönturnar (hátt í 500) komnar
ofan í jörðina og allir áburðarpokarnir tómir. Hinir vösku menn og konur set-
tust því niður í fagurri laut og þáðu hressingu hjá Guðjóni sem var mjög
ánægður með árangurinn og þakkaði okkur fyrir komuna, krökkunum þó
sérstaklega með handabandi. Þarna kvöddum við Guðjón og hélt nú hópurinn
aftur inn í Goðaland. Tímanum fram að grilli eyddi fólk m.a í gönguferðir en
aðrir fengu sér smá blund. Veðrið varð sífellt betra og betra og nú fór sólin að
skína af og til og Mörkin skartaði sínu fegursta.
Ýmsir biðu spenntir eftir matseldinni og var hugmyndin að efna til
snörunarkeppni og fanga hestinn en þegar að því kom var hann horfinn. Kom
á daginn að kjötið lá nú tilbúið í dýrindis kryddlegi ofan í fötu (þeir eru ekki
lengi að þessu þessir hálærðu kokkar !!). Grillinu var því snarlega slegið upp
og kjöti og kartöflum skellt á. Upp spruttu hvert trogið á fætur öðru með
dýrindis salötum og  meðlæti og piparostasósa kraumaði í potti. Menn létu því
ekki bíða eftir sér þegar kokkurinn sagði: “Gjörið þið svo vel” og gerð voru
góð skil þessum frábæra mat og hrossakjöti sem bragðaðist satt best að segja
jafnvel ef ekki betur en lambakjötið í sveitinni hjá mömmu. Einstaklega vel
heppnuð máltíð í kvöldsólinni. Eftir matinn tókum menn til við að skoða
veigarnar í farteski sínu og kættu andann óspart fram eftir kvöldi. Ekki þarf að
lýsa kvöldinu frekar því flestir kannast við þá einstöku stemmingu sem ska-
past í Þórsmörk á fallegu sumarkvöldi.
Menn vöknuðu á misjöfnum tíma á sunnudagsmorgun og fólk týndist smátt og
smátt af svæðinu.  Sama blíða veðrið var en ekki sól og þegar síðasti klúbb-



meðlimur lagði af stað úr Mörkinni um sex leitið var komin rigning. Á leiðinni
niður á þjóðveg mættum við veru sem við áttum ekki von á að sjá, var þarna
kominn leirljósi hesturinn sem greinilega hafði sloppið undan kokkinum.
Strauk undirrituð nú kviðinn og hugsaði með sér “það hlaut að vera, það
bragðast ekkert svona vel en lambakjötið”. Ásgeir sem farið hafði fyrstur af
stað um morguninn kom aftur inneftir um kvöldið en hann hafði orðið að skilja
tjaldvagn sinn eftir því annað hjólið hreinlega brotnaði undan. Hefur vagninn
nú verið endurbættur og sett í hann loftpúðafjöðrun og er hann nú betri en nýr.
Var þetta eina óhappið í ferðinni sem var annars mjög vel heppnuð og vil ég
nota tækifærið og þakka öllum þátttakendum fyrir góða helgi í Mörkinni og
hvetja hina sem ekki komust með í þetta sinn og láta nú verða af því á næsta
ári að koma með í Landgræðsluferð í Þórsmörk og taka þannig þátt í upp-
græðslu á þessari náttúruparadís.

Kristín Jónsdóttir

Ferð með Sjálfboðaliðasamtökunum
Nú eru allar líkur á því að farin verði ferð með
sjálfboðaliðasamtökunum um náttúruvernd í lok ágúst. Stefnt er á
að fara helgina 28-30. Ágúst og er fyrirhugað að vinna að
endurbótum á vegaslóðanum inn í Skælinga (austan við Eldgjá á
Fjallabaksleið nyrðri) og jafnvel einhver landgræðsla í kringum
Hólaskjól.  Ferðin verður nánar auglýst síðar en ljóst er að við
þurfum að fá sem flesta bíla með í ferðina til að flytja
sjálfboðaliðana. Áhugasamir hafi samband við umhverfisnefnd í
síma eða á fimmtudagskvöldum í Mörkinni.

Gaman væri að sjá fólk úr landsbyggðardeildunum!

Umhverfisnefnd.



Sumarstarf Ferðaklúbbsins 4x4

Vinnuferðir í Setrið.
10 – 12 júlí, 28-30 ágúst, 4-6 og 11-13 sept.

Sumarhátíð haldin í Laugum Sælingsdal
17-19 júlí.

Afmælisferð í Setrið
14-16 ágúst.

Jeppadagur fjölskyldunnar
12. September.

Ferða og Útivistarsýning fjölskyldunnar
25-27 september.

Baggaferð.
17 – 18 október.

Ath ! dagskrá klúbbsins getur breyst án fyrirvara.



Drög að dagskrá.

FÖSTUDAGUR 17. JÚLÍ:
Kl. 23 Stutt gönguferð að Tungustapa með viðeigandi þjóðsögu.
Leiðsögn í boði R.SIGMUNDSSON.

LAUGARDAGUR 18. JÚLÍ:
Kl. 10 Ökuferð upp á Hrossaborg og/eða um Skarðsströnd/Klofning/
Fellsströnd.
Afslöppuð ferð fyrir alla aldurshópa, mörg stopp.
Leiðsögn í boði R.SIGMUNDSSON.
Kl. 15 (eða þegar komið er úr ökuferð)
Leikir, glens og gaman fyrir börn á öllum aldri.
Kl. 18 Kveikt upp í stóra grilli klúbbsins þar sem allir geta grillað matinn
sinn. Dregið í happdrætti - glæsilegir vinningar í boði ýmissa
styrktaraðila (s.s. Ásbjörns Ólafssonar, Bílabúðar Benna, Bílabúðar Rabba,
Brimborgar, Fálkans, Fjöðrinni, Fossberg, Olís, Seglagerðarinnar Ægis,
Skeljungs, o.fl. Varðeldur (dans og söngur eftir smekk hvers og eins).

SUNNUDAGUR 19. JÚLÍ:
Nánar auglýst á svæðinu

Laugar (í Sælingsdal) í Dalasýslu eru u.þ.b. 15 km fyrir norðan Búðardal.
Hátíðin er að þessu sinni í umsjón Vesturlandsdeildar og Húnvetningadeildar
og það er búist við gífurlegri þátttöku. Klúbburinn er með tjaldstæði út af fyrir
sig og fólk er hvatt til að koma tímanlega.
Fyrir þá sem fara seint að sofa verður rúmgott samkomutjald á svæðinu í boði
Magellan GPS frá AUKARAF.
Sundlaugin á Laugum verður opin og það verður frítt í laugina fyrir
félagsmenn og gesti þeirra.

ÁRÍÐANDI:  Allir verða að muna eftir félagsskírteinunum sínum, þau
verða notuð sem happdrættismiði.

SUMARHÁTÍÐ FERÐAKLÚBBSINS 4X4
að Laugum í Dalasýslu,17. - 19 júlí 1998.



Jæja, þá er komið sumar og ný skálanefnd tekin við. En á síðasta aðalfundi
voru kosnir fjórir nýir nefndarmenn en fyrir var einn úr fyrri nefnd.
Framundan er margt á stefnuskrá fyrir komandi vinnuferðir. Svo sem skipta
um rafstöð, það er búið að kaupa nýja. Skipta um klósett, sem frostsprakk í
vetur. Klæða sökkul á gamla skálanum, koma kyndingar mólum í lag, laga
rennur og niðurföll, koma rennandi vatni á skálana allan ársins hring, mála
þök og ýmis önnur smá verk.
  Um helgina 26-28 júní var farið í fyrstu vinnuferð sumarsins. Farið var úr
bænum á fjórum jeppum um 19,30 og keyrt sem leið lá upp á Sultartanga og
þaðan inná Gljúfurleit leiðina. Sóttist ferðin hægt en örugglega sökum þess að
með í för voru 400 lítrar af diesel olíu fyrir skálann í tveimur 200 lítra
tunnum á kerru. Komið var í skálann um 01,30 en þar voru fyrir Viddi,
strákurinn hans og Jón flugstjóri og frú. Stuttu seinna mætti Röggi kokkur en
hann hafði aftur brotið afturdrif, fyrr um daginn, og fór af þeim sökum seinna
úr bænum. Daginn eftir fóru 4/5 skálanefndar að mæla og pæla fyrir komandi
vinnuferðir meðan Röggi fór í að skipta um gashellu í eldhúsinu, en Viddi fór í
björgunarleiðangur til að hjálpa Jóni sem hafði misst hjól undan
Econaline-inum á leiðinni heim, en það bjargaðist allt. Var síðan hafist handa
við að loka baki á stiga inn í innri sal, settir voru brunastigar á bæði loft,
útihurð og salernishurðir voru olíubornar og sett var olía á tankinn. Síðan var
sest að snæðingi og var það mikil eisla með grilluðum lærum og soðnu
svínakjöti með meðlæti og í eftirrétt voru vöfflur með rjóma. Allt var þetta í
boði klúbbsins því eins og flestir vita er frí kvöldmáltíð á laugardag í
vinnuferðum. Að máltíð lokinni voru krakkarnir í ferðinni með leiki og grín,
var svo endað með gítarspili og söng fram á rauða nótt.
Á sunnudagsmorguninn var svo málað yfir þökin í sól og logni, einnig var
komið fyrir hestagirðingu fyrir komandi útleigur. Að lokum var skálinn
þrifinn. Var síðan haldið Sömuleið til baka í bæinn með viðkomu á Stöng í
Þjósárdal.
Eins og komið var að fyrr í pistlinum er nóg að gera í vinnuferðum ársins og
því vantar nóg af mannskap í allar vinnuferðirnar það er búið að kaupa 12 kw.
rafstöð, sem eftir á að koma uppeftir en hún mun koma í stað fyrir hina sem
búin er að endast vel. Þeir sem hafa hug á að fara upp í Setur er bent á að það
er hægt að kaupa lykil að skálanum, og einnig ber að hafa í huga  að
Kerlingarfjalla leiðin er ekki fær sökum aurbleytu.(þegar þetta er skrifað en
það er allt að þorna.)   Að lokum hvetjum við fólk til að mæta í vinnuferðir,
skráning er á fimmtudagskvölum inni í Mörk.(það verður að gerast, útaf
snakkinu sem boðið er uppá á laugardagskvöldum.      NEFNDIN.

Skálanefnd


