
Setrið
Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4                          Pósthólf 8948 128 Reykjavík

4. tbl.10. árg.                           SEPTEMBER 1998       Halldór Jóhannsson

Meðal efnis í blaðinu er:

Ferða og útivistarsýning fjölskyldunnar.
Sumarhátíð Ferðaklúbbsins 4x4.
Afmælisferðin í Setrið.
Smáauglýsingarnar og smá slúður.



Næstu fundir
Reykjavík: Fundur verður haldinn mánudaginn 7. sept. að Hótel Loftleiðum kl. 20,00.

Fundarefni: Innanfélagsmál. Farið verður yfir sumarstarfið og sagt frá því í
máli og myndum. Rætt um Ferða og útivistasýningu fjölskyldunnar er verður haldin í Lau-
gardalshöllinni 25-27 sept. nk. Jeppadagur fjölskyldunnar verður kynntur en hann er
fyrirhugaður 24. okt.  nk.. Friðrik Halldórsson verður með fyrirlestur um spil á bíla, val
þeirra og notkun. Að loknu kaffihléi verður myndasýning.
Suðurnesjadeild(Jeppavinafélagið): ????????????????????????

Fundarefni: ????????????????????????
Vesturlandsdeild: ????????????????????????

Fundarefni:????????????????????????
Vestfjarðadeild: ????????????????????????

Fundarefni:????????????????????????
Húnvetningadeild: ????????????????????????

Fundarefni: ????????????????????????
Skagafjarðardeild: Fundur verður haldinn þriðjudaginn 8. sept. í kaffistofu 

Mjólkursamlagsins kl. 20,00.
Fundarefni: Vinnuferð og sýningin.

Eyjafjarðardeild:Fundur var haldinn 2. sept. að Furuvöllum 3, efri hæð og kl. 20,00.
Fundarefni: Fjallað var um væntanlegar vinnuferðir ofl.

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

Fundarefni:
Suðurlandsdeild: ????????????????????????

Fundarefni: ????????????????????????

KÆRU FÉLAGAR!  NÚ ÞEGAR STARFIÐ ER ALLT AÐ FARA Á FULLT ER
ALVEG BRÁÐNAUÐSYNLEGT AÐ ALLAR TILKYNNINGAR SÉU SENDAR
RITNEFND TÍMANLEGA FYRIR ÚTGÁFU BLAÐSINS.  EINNIG ERU
GREINAR, PISTLAR OG HUGLEIÐINGAR VEL ÞEGNAR.  FÉLAGSMENN
GETA VARLA VERIÐ SVO SKOÐANALAUSIR?  SÍÐASTI SKILADAGUR
FYRIR NÆSTA BLAÐ ER 18. SEPTEMBER N.K.

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

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

Fax ritnefndar 872 1454
Skrifstofa Ferðaklúbbsins 4x4 er að Mörkinni 6

 sími og myndsendir 568-4444
Munið opna húsið fimmtudagskvöld að Mörkinni 6 kl.20:30

Heimasíða klúbbsins er  http://rvik.ismennt.is/~4x4/



Ferða og útivistasýning
fjölskyldunnar

Nú er komið að næstu sýningu Ferðaklúbbsins 4x4 og okkur vantar
sjálfboðaliða til að starfa á sýningunni.
Fyrirkomulag verður svipað og á síðustu sýningu þe. á föstudeginum
verður ein vakt, en tvær á laugardag og sunnudag.  Þeir sem geta
unnið á tveimur eða fleiri vöktum ganga fyrir.  Einnig bendum við
landsbyggðardeildunum á að skemmtilegt er að fjölmenna á sýninguna
og vinna á einni vakt og skoða síðan sýninguna hinn hluta dagsins.
Með þessu er hægt að slá tvær flugur í einu höggi, skoða sýninguna
og kynnast öðrum félagsmönnum með því að vinna með þeim á
sýningunni.  Þeir sem hafa áhuga á að vinna geta skráð sig á
mánudagsfundinum næsta,  á opnu húsi eða í síma 568 4444 á
fimmtudagskvöldum fram að sýningu.  Einnig er hægt að skrá sig með
því að senda nafn, félagsnúmer og símanúmer á E-mail á
netfangið sigurgeir@vgk.is.  Þetta er gott tækifæri til að taka þátt í
starfsemi klúbbsins og kynnast öðrum félagsmönnum á sama tíma.
Kveðja Sigurgeir
Starfsfólk vantar einnig í veitingarsöluna. Vaktirnar verða þrjár pr. dag
(nema föstudag). Áhugasamir hafi samband við Ragnheiði (Heidu), í
síma 898 0075

Heyrst hefur.... að árshátíð Ferðaklúbbsins verði haldin þann 17. október n.k.
og undirbúningur sé hafinn.  Hugmyndaríkir skemmtinefndarmeðlimir hafa
verið ráðnir og fengið þau fyrirmæli að hlífa engum í skemmti atriðunum.....
Dagskráin verður leyndó eins og áður, en líklegast mun verða uppselt eins og
alltaf þannig að menn þurfa að skrá sig en það verður auglýst síðar....

Heyrst hefur.... að hæstvirtur meðlimur klúbbsins sé að velta yfir í OldBoys-
deildina og mun verða mikið skrall og fjör.  Hvað er hægt að gefa manni sem
á allt ...... ? Eitthvað gott er hressir upp á mann, kæmi sér vel.
 Tja, gamla manninum veitir ekki af kraftinum....uhum........



Frá sýningarnefnd
Kæru félagar. Nú líður að sýningu Ferðaklúbbsins 4x4 í tilefni af 15 ára
afmæli klúbbsins. Sýningarnefndin hefur verið starfandi síðastliðin 2 ár,
hefur hún unnið að undirbúningi og margt hefur verið klárað en samt er margt
eftir. Á þessum síðastliðnum árum hefur margt verið pælt og spekúlerað, t.d.
með hvernig best væri að útfæra “Trekkingaratriði” og margt fleira. Sýningin
sem haldin verður 24-27 september næstkomandi, í
Laugardalshöllinni, verður með svipuðu sniði og sýningin árið ‘95. Sýningunni
hefur verið valið nafnið:FERÐA OG ÚTIVISTARSÝNING FJÖLSKYL-
DUNNAR ’98.  Sala á sýningarsvæðum í höllinni hefur gengið mjög vel og er
nánast öll seld. Flest bílaumboðin hafa fest sér bása á sýningunni má þar nefna
Toyota, Ræsi, Brimborg,  B & L, Heklu, Ingvar Helgason og Bílabúð Benna.
Einnig eru mörg ný fyrirtæki sem hafa skráð sig á sýninguna t.d. V.D.O., Still-
ing, Fálkinn, Elco, Bílabúð Rabba og Fjallasport, auk fjölda fyrirtækja sem
stutt hafa okkur á undanförnum sýningum. Gengið hefur verið frá samningum
við sýningarkerfi  um uppsetningu á sýningarbásum og
teppalagningu á Höllinni. Á sýningu sem þessari þurfa allir félagsmenn  að
standa saman svo hún verði að veruleika. T.d. hafa deildir utan af landi hafa
aðstoðað sýningarnefnd með greinum, styrktaraðilum, bílum á sýninguna og
ekki má gleyma sjálfboðavinnu á sýningu.
Sýningarnefnd vill minna félaga á að hafa samband ef þeir hafa góðar
hugmyndir til að koma á framfæri og hitta okkur á fimmtudagsfundum í
Mörkinni.
Sýningarnefnd skipa :
Nafn: Sími Gsm E-mail
Sveinbjörn Halldórsson 587-1389 892-2916 sveinbj@centrum.is
Sigurjón Þ. Sigurjónsson 567-4246 898-3772
Edvald Geirsson 554-6407
Sveinn Vignirsson 586-1008 699-3830
Auglýsingastjóri.
Snæbjörn Tr. Guðnason 896-1182 stg@mmedia.is
Starfsmannastjóri.
Sigurgeir Þórarinsson 565-2017 sigurgeir@vgk.is



Frá bílavalsnefnd

Nú líður að bílasýningu  Ferðaklúbbsins 4 x 4 og undirbúningur er í fullum
gangi. Val á bílum sem verða inni í Höllinni er lokið. Reynt hefur verið að
hafa úrval bíla sem fjölbreytilegast og vonum við að vel hafi tekist til.
Til að gera sýninguna líflega og skemmtilega hefur verið lögð áhersla á það
við bíleigendur sem sýna bíla sína, að vera með bílinn sem næst ferðakláran
þ.e. með farangri og því sem til þarf til ferðalaga, sýna svefnaðstöðu ef hún er
fyrir hendi o.s.frv.  Sýnendur munu verða við bílana og sinna forvitnum
sýningargestum sem vilja vita meira um viðkomandi bíl en það sem stendur á
spjaldi framan við bílinn.
Val á bílum sem verða á útisvæði er ekki lokið, allar ábendingar á bíla vegna
þess eru vel þegnar, en lögð er áhersla á að bílarnir séu í “ stærri og grófari “
kantinum.
Að lokum viljum við benda vinnufúsum höndum á að nóg verður að gera,
bæði við undirbúning og á sýningunni sjálfri.

                                           Benni                 s: 567-6693
             Heiðar               s: 564-4066
        Jói                   s: 554-2054

     Steinmar             s: 564-1037

Til sölu Toyota Double Cab 1989. Ekinn ca. 130.000 km. Lengdur fyrir Extra
Cab skúffu (skúffa þarfnast viðgerðar, aðkeypt vinna af fagmönnum!!!)
Vél V6 Chevrolet 4,3 með EFI, flækjum, 175 hp. knastás, rocker örmum með
hækkuðu hlutfalli og Hypertech tölvukubbi. TH700R4 sjálfskipting, Toyota
millikassi og Toyota aukamillikassi.  GM 12 bolta (1:4,88) afturhásing með
loftlæsingu og endurbættum hjólalegum Toyota (1:4,88) framhásing með
loftlæsingu. Range Rover gorma fjöðrun að aftan.  Fjögurra arma
gormafjöðrun að framan. Loftdæla á vél tengd loftlæsingum.  Tveir 110 lítra
bensíntankar með dælum og GM deilirofa. V6 Toyota mælaborð.  Leitarljós.
Nýuppgerður stýristjakkur.  Nýr vatnskassi.  Nýr alternator.
Einn gangur af slitnum 38" á felgum.  Einn gangur af góðum negldum 44" á
17,5" breiðum felgum. Vandræðalaus og drifgóður bíll.

Fæst á kr. 1.640.000
Jónas vs. 568 9986, hs. 588 7494
jonas@sv.is



Sumarhátíð Ferðaklúbbsins 4x4 var haldin með glæsibrag að Laugum í
Sælingsdal helgina 17.-19. júlí og var hátíðin í umsjá Vesturlandsdeildar 4x4.
Voru allir þátttakendur sammála um að hátíðin hafi verið skemmtileg og
fjölbreytt enda mjög vel skipulögð á allan hátt. Boðið var upp á fróðlega
kvöldgöngu á föstudagskvöldið þegar flestir voru komnir og búnir að tjalda.
Birna leiðsögumaður sagði frá sögu staðarins sem ber þess merki að þarna áttu
merkilegir atburðir sér stað enda um að ræða sögusvið Laxdælu auk magnaðra
álfasagna. Á sólríkum laugardeginum var boðið uppá fjölbreytta dagskrá og
gátu gestir valið um skemmtilega ökuferð, lengri eða styttri eða bara buslað í
sundlauginni og sólböð eða bara allt saman! Tveir félagsmenn,bræður úr
sveitinni, teymdu jeppalestina ásamt henni Birnu (sem vissi bókstaflega allt um
héraðið) upp á fjöll og hóla enda þekktu þeir svæðið eins og handarbakið á sér.
Í talstöðinni gátu ferðalangarnir hlustað á fróðleik um staði og fólk og er
líklega sjaldan sem heyrst hefur jafn mikið af viti í talstöðvum félags-
manna………..
Er líða tók á daginn og sumir höfðu sofnað úti í sólinni (eftir að hafa synt 10
km í sundlauginni) rumskaði fólk við flugvélarhljóð sem nálgaðist svæðið
óðfluga.  Var hér mættur formaður Húnvetningadeildarinnar og lét hann
sælgætinu rigna yfir hátíðargesti við mikinn fögnuð viðstaddra, ungra sem
aldna, og létu sumir það ekkert á sig fá þótt kílóunum rigndi yfir bílhúddin…
Að lokinni grillmáltíð tók svo við þétt skemmti- og leikjadagskrá og verður að
segjast að félagsmenn 4x4 eru kappsfullir en misfljótir til.  Keppt var m.a. í
pokahlaupi og boðhlaupi með snúningi fyrir fullorðna og börn auk
skemmtilegrar þrautar sem Toyotuliðið vann örugglega undir dyggri forystu
Björns Þorra.  Veinin og öskrin og hláturinn hafa eflaust vakið allt huldufólkið
í sveitinni til lífsins því hávaðinn og æsingurinn var svo mikill.  Ekki minnkuðu
lætin þegar happdrættið hófst. Mikill fjöldi vinninga var í boði og rötuðu þeir
flestir aftur til síns heima eða til Vestlendinganna. Kvöldvaka og brennusöngur
var svo hápunktur kvöldsins og verður að segjast að
Vesturlandsdeild hefur á að skipa miklu og duglegu söngfólki.  Félagsmenn
skemmtu sér svo konunglega langt fram á nótt að hætti Kjartans, Bolla og
Guðrúnar Ósvífursdóttur.  Það er mál manna að sumarhátíðin hafi verið vel
heppnuð og að Vesturlandsdeildin eigi heiður skilinn fyrir frábæra skipu-
lagningu og skemmtilega dagskrá og er því hér með komið á framfæri!

SEB.

Sumarhátíð Ferðaklúbbsins 4x4



Helgina 14. - 16. ágúst s.l. var farin afmælisferð í Setrið í tilefni af 10 ára afmælis þess.
Hafði verið skipuð afmælisnefnd til að undirbúa helgina og þar fór fremstur í flokki
Friðrik St. Halldórsson (æ, þessi sem gleymdi pulsunum) og hafði hann vaska meðhjál-
para, bæði úr nefndinni og aðra.  Boðið var upp á tvær brottfarir á
föstudeginum og var farin sín hvor leiðin upp í Setur, Kerlingarfjöllin og Gljúfurleitin.
Voru félagsmenn að tínast uppeftir fram eftir kveldi auk þess sem nokkrir bættust við
hópinn morguninn eftir og var áætlað að um 80 manns hefðu tekið þátt í afmælishófinu.
Laugardagurinn rann upp með ágætis veðri sem batnaði töluvert er á leið.  Sól og blíða
settu því svip sinn á hátíðarhöldin yfir daginn sem fóru að mestu fram inn við Kisub-
otna.  Reyndar gerði formaðurinn fyrrvarandi (æ, hann gleymdi þarna puslunum)
ítrekaðar tilraunir til að draga fólk í göngutúr klukkan tíu um morguninn og létu nokkrir
göngugarpar til leiðast en værukærir afmælisgestir fengu sér lengri lúr og söfnuðu kröf-
tum fyrir leiki og þrautir dagsins.  Af auglýstri dagskrá mátti ráða að nú ætti að virkja
hina minnimáttar í félaginu (konuþetta, konuhitt og svo eitthvað fyrir börnin…hm..), en
maður lét það ekki á sig fá, mætti bara til leiks ásamt hinum valkyrjunum sem bitu á
jaxlinn og létu svo bara vaða upp brekkur og yfir ár, hívertuðu af mikilli list og kyngdu
bensínblönduðu vatni án þess að blikna og þóttust ekki hafa gert neitt annað þeirra jep-
patíð.  Jæja, strákar.  Þið fáið ekki að keyra bílana (okkar) aftur í bráð, sorrí.  Hvað um
það, en þó verður að minnast á glæsitilþrif
konunnar á Hummernum þegar hún tæmdi ána á fleygiferð með Toyotu pick-up í togi á
eftir.  Svipur ökumanns Toyotunnar var óborganlegur…. Hummerinn sýndi reyndar
fleiri tilþrif, m.a. í brekkunni sem var eignuð "karlhormónum og torki" (fleyg orð sem
seint munu gleymast).  Einnig verður að minnast á hina efnilegu krakka sem stóðu sig
alveg frábærlega í hívertingunum og síðast en ekki síst reipitoginu.  Þar tapaði Toyotu-
liðið naumlega fyrir þessum þarna hinum en vert er að taka fram að T-liðið var
undirmannað, og skal sérstaklega minnast á þá sem ekki vildu kenna sig við þá tegund
bíla og stóðu hjá og horfðu á okkur tapa. Skamm! Geymt en ekki gleymt.
Haldið var heim í höllina og í kaffi og kökur með rjóma í boði klúbbsins.  Kjamsað var
á því góðgæti af bestu lyst en svo var farið að undirbúa sig fyrir kvöldið.  Kokkurinn
var þó byrjaður á sínu, hringsnerist um sjálfan sig í eldhúsinu og skammaði konuna sína
fyrir að gleyma hnífunum sem hann hafði gleymt sjálfur, týpískt.  Veiðihnífurinn var þá
bara dreginn upp og kom að góðum notum.  Matseðill kvöldsins var grillað
lambalæri kryddað með rósmarín og timian og soðin bayonskinka, með tengdamöm-
musósu, kryddsteiktum kartöflum, salati og gulum baunum, allt í boði klúbbsins.  Nam-
minamm.  Borðhaldið fór vel fram, borðað og drukkið af lyst og list og voru
haldnar ræður og klappað fyrir afmælisnefndinni og skálað fyrir kokknum.  Lúffi
trúbador tók við að borðhaldi loknu, leiddi afmælisgestina í söng og stóð sig alveg
frábærlega.  Kvöldið leið svo furðufljótt, músík, dans (eitthvað rámar mig í cancan?) og
allt tilheyrandi.  Gleði fram eftir nóttu að venju og virtust allir skemmta sér vel í
afmælisveislunni.  Heimferðin gekk svo að mestu vel daginn eftir enda fallegt veður
ásamt tilheyrandi fögru útsýni.  Velheppnað afmæli og vonandi fær afmælisbarnið
bráðum heitan pott og sturtur í afmælisgjöf!

SEB.
p.s. SKÁL fyrir kokknum!!!

Afmælisferðin í Setrið



Auglýsingar
TIL SÖLU:

ÓSKAST TIL KAUPS:

Skidoo Grand Touring 580
árg. ´´93.  Brúsagrind, töskur,
áttaviti, neglt belti, flott plastkerra
frá Víkurvögnum nærri ónotuð (2x).
Gott verð!!
Einnig til sölu hlutfall 5:71 í Toyotu
DC, á sama stað óskast hlutfall 5:29.
Uppl.s.553 2362 eða 896 0310
Beggi og Soffía.

Óska eftir góðum 35" eða  36"
negldum dekkjum og/eða 12"
breiðum 15" felgum á Toyotu.

Uppl.s. 565 2017            Sigurgeir.

Til sölu blæjur (segl) á langan (long
bed) japanskan pall verð kr. 35.000.
Einnig fæst gefins afturhásing í '45
Ford herjeppa.
Uppl.s. 5671177       Gunni frændi.

Daihatsu Rocky árg. 1987, bensín
ek. 175.000 km. illa farinn úr ryði,
einnig kemur til greina að selja úr
bílnum hluti.
Toyota 22R vél úr Xtra cab '85 ekin
ca 200.000 km. verð kr. 35.000-,
heilinn, flækja og kúplingshús fylgja
með.
4 stk. 35" Bf Goodright mud terrain,
lítið slitin á 10" hvítum spók felgum
5 gata. Verð. kr. 60.000-.
Restar af Ford 302 vél, (vantar utan
á hana flest), gefins.
Einnig ef einhver hefur áhuga á 4
stk. 36" Fun country (diagonal)
á breikkuðum Bronco felgum 10",
gefins.
Uppl. vs: 5694199, hs: 5620463.

  Helgi.

Til sölu Bronco árg.1988, (stóri
bíllinn) vél 351 Cleveland
nýuppgerð, sjálfskiftur, heil framhás-
ing dana 44 (með
pinnjón að ofan), 9" ford að aftan,
gormar að aftan, 35" dekk
BfGoodright all terrain, mjög
fallegur bíll.
Uppl.s.  8984547                   Bjarni.

Plasthúsi á Mözdu extracab B2600
Uppl.s. 564 1037             Steinmar.


