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Meðal efnis í blaðinu er:

Sýningin.

Stikuferð.

Viðhorf nýliðans.

Tæknihorn ofl.



Næstu fundir
Reykjavík: Fundur verður haldinn mánudaginn 5. okt. að Hótel Loftleiðum kl. 20,00.

Fundarefni: Margvísleg umræða.
Suðurnesjadeild(Jeppavinafélagið): Fundur verður haldinn miðvikudaginn 7. okt., í 

Iðnsveinafélagshúsinu Keflavík.kl 20,30.
Fundarefni: Umræður um vetrarstarfið framm undan og óskir félaga
 um starfið í vetur

Vesturlandsdeild: Fundur verður haldinn mánudaginn 12 okt. á Langasandi kl. 20,00.
Fundarefni:

Vestfjarðadeild: Verið að vinna í málinu.
Fundarefni:

Húnvetningadeild: Fundur verður haldinn fimmtudaginn 8. okt. í húsi Hjálparsveitar
Skáta Blönduósi kl. 20,30.

Fundarefni:
Skagafjarðardeild: Fundur verður haldinn þriðjudaginn 6. okt. í kaffistofu 

Mjólkursamlagsins kl. 20,00.
Fundarefni: Um nóg að ræða.

Eyjafjarðardeild:Fundur verður haldinn 6. okt. að Furuvöllum 3, efri hæð  kl. 20,00.
Fundarefni:

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

Fundarefni:
Suðurlandsdeild: Fundur verður þriðjudaginn 6. okt.  á Vélaverkstæði Þóris

Gagnheiði 36. kl. 20,30.
Fundarefni: Verklegar æfingar í ýmsu sem viðkemur ferðalögum á fjöllum.

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 öll fimmtudagskvöld að Mörkinni 6 kl.20:30

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



Til stjórna landsbyggðadeilda Ferðaklúbbsins 4x4

Nú líður að landsfundi Ferðaklúbbsins 4x4 sem haldinn verður í Setrinu skála
klúbbsins, þann 3. október nk.  Miðað er við að fundarmenn komi á
föstudagskvöld inn í Setur.
Landsfundurinn hefst kl 10:00 á laugardagsmorgni.
Boðaðar eru allar deildastjórnir (aðalmenn og varamenn), nefndarmenn allra fas-
tanefnda og stjórn og varastjórn félagsins.
Drög að dagskrá:

10:00 Fundur settur og farið yfir starf Ferðaklúbbsins á síðasta ári. SÞ
10:30 Deildirnar kynna starf sitt á liðnu ári.
Suðurlandsdeild, Suðurnesjadeild, Vesturlandsdeild, Vestfjarðadeild,
Húnvetningadeild, Skagafjarðardeild, Eyjafjarðardeild og Húsavíkurdeild.
 (10-15 mín á deild)
12:00 Sýningarnefnd gefur skýrslu um sýninguna 25.-27 sept. SH
12:30 Léttur hádegisverður í boði félagsins
13:00 Nefndir félagsins kynna starf sitt.  (10-15 mín á nefnd)
Umhverfisnefnd,Tækninefnd, Skálanefnd, Ritnefnd, Hjálparsveit
14:00 Innheimta félagsgjalda  RHB
14:20 Félagatal og útgáfa félagsskírteina BMG
14:40 VHF- talstöðvamálin kynnt. EG
15:00 Farið verður í gegnum stefnumörkun félagsins frá síðasta ári, rætt um
hvernig hún hefur ræst og hverju mætti breyta í ljósi reynslunnar. ÞG
15:30 Kaffi í boði félagsins
16:00 Framtíðarhlutverk Tækninefndar – Breyttar áherslur vegna áhrifa frá
EES og EB.  
16:30 Önnur mál 
17:00 Umræður
18:00 Fundarslit
18:30 Kvöldverður í boði klúbbsins.
Æskilegt er að sem flestir sjái sér fært að mæta þar sem þetta er eina tækifærið
fyrir allt félagið að hittast og ræða saman um starf þess og væntingar
félagsmanna til þess.
Mikilvægt er að þátttakendur tilkynni þátttöku til okkar sem fyrst og í síðasta
lagi fyrir miðvikudaginn 30. sept.  Best er að staðfesta þátttöku til undirritaðs í
síma 895 1199 eða á netpósti: sigurgeir@vgk.is .

Með von um góðan fund og fjölmennan.
Sigurgeir Þórarinsson
Formaður Ferðaklúbbsins 4x4



Helgina 28-30 ágúst var stikuferð á dagskrá umhverfisnefndar.

Samkvæmt venju (er mér sagt) þurfti að smala félögum í þessa ferð, menn eru
löngu búnir að gleyma því sem sagt var á júní fundinum, og það gekk bara
mjög vel, við náðum saman 9 jeppum með 12 félögum og gátum boðið Sjálf-
boðaliðasamtökunum upp á 20 sæti.  Þegar nær dró og veðurspáin gerði ráð
fyrir verulegri rigningu fækkaði hægt og bítandi í þeirra hóp og því miður
komu aðeins 7 manns frá Sjálfboðaliðunum, þannig að bílunum var fækkað
um tvo en allir 4x4 félagar sem höfðu skráð sig mættu með
regngallann sinn (hraust fólk).
Á föstudagskvöldið var svo haldið inn í Hólaskjól og höfðu menn með sér
nokkrar kerrur, nesti og góða skapið að ógleymdum regnfatnaði.
Á laugardagsmorgun mættu heimamenn á staðinn, bændur komu á
dráttarvélum og vörubíl með heyrúllur, og þá var ekkert að gera annað en
galla sig upp (það dugði sko ekkert annað en 66° ) og var hópnum skipt í
tvennt, annar hópurinn fór í að gera við slóða inn í nýuppgerðan skála í
Skælingum, möl var ekið í verstu glompurnar heim að skálanum og settir
nokkrir þverbrandar í brekkuna upp frá honum til að koma í veg fyrir
úrrennsli en mikil úrkoma gerði fólki og tækjum erfitt fyrir.  Hinn hópurinn
notaði heyið úr rúllunum til að fóðra innan skorninga sem myndast hafa bæði
af náttúrulegum orsökum og ógætilegri umferð um viðkvæm svæði (gömul
sár).  Heyið er mjög gott til að stöðva uppblástur og úrrennsli, því það myndar
fljótt þétta þekju á sárin, bindur þannig lausan jarðveg og vatnið
rennur ofan á því.  Síðan breytist það í gróðurmold og er auk þess fullt af
fræjum.  Það var ótrúlegt að sjá breytinguna sem varð á brekkunum, þær litu
strax miklu betur út og gaman verður að sjá árangurinn á næstu árum.
Um kvöldið buðu svo Skaftárhreppur og KÁ, Kirkjubæjarklaustri til veislu í
skálanum og stóð Jóhanna B. Magnúsdóttir ferðamálafulltrúi þeirra austan
manna sig eins og hetja, stóð hokin úti undir tröppunum í ausandi rigningunni
og grillaði ofan í allan hópinn meðan við dormuðum inni í skála.  Að máltíð
lokinni gerðust menn eðlilegir og skemmtu þátttakendur sér við kertaljós
frameftir kvöldi í góðum félagsskap.
Á sunnudagsmorgni mættu fulltrúar Landgræðslunnar og Landgræðslufélags
Skaftráhrepps með áburð og fræ og var enn klæðst í regngallana og ráðist til
atlögu við nokkur rofabörð sem einmitt blasa við vegfarendum rétt ofan við
Hólaskjólsskálann.  Upp úr hádegi skildu síðan leiðir, heimamenn héldu til

(Stikuferð) með
Sjálfboðaliðasamtökunum.



búa sinna, og við héldum einnig heim á leið með viðkomu í OLÍS skálanum á
Selfossi, en þar var fyllt á tanka farartækjanna í boði OLÍS, og auðvitað var
rennt ís á mannskapinn meðan dælt var á bílana.
Þrátt fyrir alla bleytuna var mjög gaman í þessari ferð og ég gat ekki heyrt á
nokkrum manni að hann sæi eftir að hafa farið í sullið.  Það er skemmtilegt að
vinna að svona verkefni með svo ólíkum hópum og þarna komu saman.  Því
auðvitað er mjög langt á milli sjónarmiða þeirra sem helst vilja ekki fara út af
vegum nema gangandi og telja að ekkert megi breytast í landslaginu, og þeirra
sem nýta landið til beitar, og svo erum við með okkar ferðamáta.  En öll ge-
tum við starfað saman í sátt og samlyndi og satt að segja er ég bara askskoti
ánægður með hvað við stóðum okkur vel þarna við svona heldur leiðinlegar
aðstæður.

Ásgeir Kristinsson
Umhverfisnefnd

BAGGAFERÐ!!!
Hin árlega baggaferð umhverfisnefndar verður farin laugardaginn
24. október n.k. Farið verður á svæðið í Skarfanesi í Landssveit þar sem
unnið hefur verið síðastliðin tvö ár. Fyrirhugað er að halda inn í
Landmannahelli að lokinni vinnu og  grilla þar stórsteik, gista þar og hafa
gaman af. Á sunnudeginum verður svo ekin einhver skemmtileg leið heim.
Væntanlega verður lagt af stað úr Mörkinni um níu leytið á
laugardagsmorgni og vonumst við eftir að sjá enn fleiri en í fyrra.

Umhverfisnefnd

Tapað fundið

Helgina 29 til 30 ágúst gleymdist græn og blá úlpa frá 66 norður upp í

Setri. Úlpan var alveg ný. Þeir sem geta gefið upplýsingar vinsamlegast hafa
samband við Friðrik síma 567-1845



Allir hafa skoðanir….
Um þessar mundir er vetrarstarf Ferðaklúbbsins að hefjast fyrir alvöru og því
við hæfi að staldra við og velta ýmsum málum fyrir sér sem brunnið hafa á
félagsmönnum undanfarið, þ.e.a.s. þeim er hafa eitthvað komið nálægt starfinu
síðustu mánuði.  Nýliðin sýning vakti upp spurningar hjá
pistlahöfundi um starfsemi klúbbsins og stefnumótun hans.  Það er ekki hjá því
komist að á svona fjölmennum samkomum, þar sem margir félagsmenn hittast,
séu ýmis málefni klúbbsins rædd og fleiri en eitt sjónarmið komi fram.  Að því
leyti eru svona sýningar og aðrar uppákomur á vegum félagsins bráðnauðsynle-
gar en einnig er nauðsynlegt að koma þessum sjónarmiðum á framfæri og opna
umræðu um þau á meðal félagsmanna.  Það er alltof algengt að félagsmenn
haldi skoðun sinni á lofti í fámenni út í horni þegar sú skoðun á fullt erindi til
allra félagsmanna.  Nýafstaðin sýning er gott dæmi um slíkt.  Hér og þar mátti
heyra viðhorf félagsmanna til skipulagningar sýningarinnar, fjármála henni
tengd, félagsstarfs klúbbsins, nýliðaferða og annarra skipulagðra ferða.  Einnig
heyrðust gagnrýnisraddir varðandi það hvort markmiðum klúbbsins væri fylgt
eftir í raun eða hvort þeim væri fórnað á altari 44” dekkjanna.
…en enginn segir neitt!
Og hvaða skoðanir eru á sveimi um framangreind mál?  Fyrst ber að nefna
sýninguna.  Hún var glæsileg og Ferðaklúbbnum til sóma en þó heyrðust
gagnrýnisraddir um skipulagningu hennar sem beinast fyrst og fremst að
ýmsum “smáatriðum” sem hægt hefði verið að hugsa fyrir miklu fyrr en ollu
vandræðum og töfum, aðallega við uppsetningu og undirbúning
sýningarinnar.  Eitthvað vantaði upp á að áform stjórnanda sýningar skiluðu sér
í tíma til almennra félagsmanna er starfa áttu á sýningunni í að kynna
félagsstarfið og klúbbinn.  Á þessi sýning ekki að vera auglýsing á starfi og
markmiðum Ferðaklúbbsins????  Einhvern veginn virtist það gleymast innan
um glansandi bílhúddin, stóru dekkin og bæklingaflóðið.
Hvar voru áþreifanlegu upplýsingarnar um það sem klúbburinn hefur upp á að
bjóða?  Hvar eru skipulögðu ferðirnar fyrir nýliðana og aðra sem ekki treysta
sér einir á fjöll???  Er klúbburinn bara laustengt samband milli örfárra
jeppadellukalla á 300 hestafla tryllitækjum sem ferðast um hvippinn og
hvappinn án þess að muna eftir hinum 95% sem gjarnan hefðu hug á að koma
með ferðir á fjöll?  Þessa spurningu fengu nokkrir starfsmenn á
sýningunni….”verður maður að eiga einn svona á 44” til að vera með???”
Hvað með hina á “venjulegri” bílum?

Viðhorf



Heitir klúbburinn ekki “Ferðaklúbburinn 4x4”?  Hverjir ferðast?  Í hvaða
ferðir?  Hvað ætlar klúbburinn að gera við alla nýju félagsmennina sem gengu
í félagið núna á sýningunni?  Hvað með ályktun aðalfundar félagsins um að
klúbburinn myndi standa fyrir skipulögðum ferðum fyrir félagsmenn sem lögð
var fram af félagsmanni að nafni Sigurður Jónsson og samþykkt var með
dynjandi lófaklappi??  Hvar er nefndin sem stjórnin átti að skipa samkvæmt
þeirri ályktun?  Þessi nefnd átti að starfa í sumar og setja fram í upphafi
vetrarstarfs grunn að starfsreglum sem menn yrðu að fara eftir ef þeir hygðust
skipuleggja ferðir í nafni klúbbsins.  Ekkert bólar á nefndinni né reglunum.  Og
hvar er nýliðaferðin?  Það kannski hljómar eins og gömul tugga þegar minnst
er á að klúbburinn eigi að standa fyrir fleiri skipulögðum ferðum.  Ekki er það
slæm hugmynd, sem heyrðist oftar en einu sinni um helgina, að í upphafi
vetrarstarfs sé gefinn út bæklingur í ætt við það sem önnur ferðafélög gera sbr.
Útivist og FÍ.  Fleiri ferðir, styttri sem lengri, þýða að fleiri geta tekið þetta í
starfsemi klúbbsins.  Hægt væri að bjóða upp á dagsferðir, ferðir í skálana sem
klúbburinn og nefndir innan hans sjá um, ferðir á vegum landsbyggðardeil-
danna og margt fleira og kynna
dagsetningarnar í upphafi vetrarstarfsins.  Fleiri ferðir þýða einnig að fjöldinn í
hverri ferð verður ekki eins mikill og meiri líkur á að nýir og nýlegir
félagsmenn nái að falla inn í hópinn og finna þar góða ferðafélaga.  Hægt væri
að bjóða upp á ferðir í ýmsum “styrkleikaflokkum”, fyrir minni eða stærri bíla
eða eftir þjálfun félagsmanna.  Félagsmenn eru ekki að heimta að klúbburinn
greiði þessar ferðir niður heldur að fyrir þeim sé staðið, ferðum fyrir alla
félagsmenn hvort sem þeir keyra um á litlum eða stórum jeppa, reyndir eða
óreyndir.
Og fjármunum klúbbsins hefur nú svo sem verið verr varið en að greiða niður
að hluta svo sem eina ferð á ári.  Ferðaklúbburinn 4x4 og forráðamenn hans
verða bara að gera það upp við sig hvar áherslurnar eiga að liggja.
Nýir félagsmenn munu staldra stutt við ef rykið verður ekki dustað af
stefnumótun síðasta landsfundar.



Laugardaginn 17. október n.k. verður árshátíð
Ferðaklúbbsins 4x4 haldin með veglegum hætti.
Dagskráin er algjört leyndó eins og venjulega en þó skal
það upplýst að girnilegar kræsingar verða í boði  auk þess
sem vinsæl hljómsveit mun leika fyrir dansi.
Mæting er kl. 16:38 í Mörkinni stundvíslega.
Nauðsynlegt er að skrá sig á árshátíðina og munu
skráningareyðublöð liggja frammi í Mörkinni og á næsta
mánudagsfundi.  Einnig verður hægt að skrá sig í síma 898
0075 hjá Ragnheiði gjaldkera.  Verðið er mjög gott, aðeins
kr. 2.500 á mann, sem er ekki mikið miðað við hvað verður
boðið upp á.
VIÐ HVETJUM ALLA TIL AÐ MÆTA - ENDA Á AÐ
HALDA UPP Á AFMÆLISÁRIÐ MEÐ
GLÆSIBRAG !!!!

     Skemmtinefndin

Tilkynning frá skemmtinefnd



Nýjung

Er það ekki alltaf þannig að þegar maður heyrir um einhverja nýjung, þá hugsar
maður “Af hverju datt mér þetta ekki í hug, þetta er svo einfalt.”
En hvað um það, Ameríkani að nafni J. Michael Shittlette lenti í því að fá vatn
inná vélina í jeppanum sínum, og allir vita hvað vatn inná vél getur gert, ef ekki
þá er smá upptalning á því: brotið stimpla, beygt stangir, sprengt blokkir eða
skemmt hedd og svo framvegis, allt á þetta sameiginlegt með að vera verulega
dýrt. Eftir að hafa lagað jeppan fór hann að hugsa út leið sem kæmi í veg fyrir að
þetta gæti gerst aftur. Eftir að hafa skoðað allar leiðir til að
hindra að vatnið kæmist inn í vélina þá datt hann niður á þá hugmynd að láta
postulínið í kertunum (miðjan í kertinu) vera haldið með einhverju spes lími. Þe-
gar vatn fer inná vélina þá mun postulínið spring út og vatnið mun sprautast út
um kertagötin, án þess að valda skaða á vélinni. Restin af kertinu er síðan fjar-
lægð á venjulegan máta. Ný kerti sett í og haldið aftur af stað. Michael er búin
að fá einkaleyfi á þessari hugmynd og er að reyna að fá
einhvern kertaframleiðenda til að setja þetta á markað.
Nú er bara að bíða og vona að þetta komist í framleiðslu.

Tæknihornið
Endurbætur á hjólalegum í Toyota að aftan.
Þegar settar eru keflalegur í stað kúlulega í afturhásingu á Toyota þá er í raun
helsta breytingin fólgin í olíuþéttingunum. Innri pakkdós í hásingunni (þessi sem
þéttir á krumphringnum) er tekin, og sett er pakkdós í ytra sætið þar sem up-
phaflega er stór pakkdós sem jafnframt er drulluskafa. Þá þarf að gæta þess að
sætið fyrir hana sé slétt og hreint. Það er því aðeins ein pakkdós á öxlinum í stað
tveggja áður. Skipt er um leguna á venjulegan hátt og svokölluð velti-keflalega
sett í stað kúlulegunnar.Legunúmer hjá Fálkanum er: 230321308E.TVPB,
vöruheiti: 40 x90 x 23 Pakkdósarnúmer hjá Fálkanum er:
231048X62X8, vöruheiti: WRT725 Ásþétti Kostnaður er um það bil 5% minni
hjá Fálkanum þar sem Fálkinn veitir nú 15% afslátt af legum. Starfsmenn í
Fálkanum hafa þessi númer. Ef miðað er við 1000 kg. þunga á legurnar þá er
reiknaður endingartími um það bil fimmfaldur miðað við kúlulegu og miðað við
70 km. meðalhraða. Ef að auki er miðað við að smurning keflalegunnar kemur
frá olíu á drifi þá eykst endingarmunur enn meir.
Að smyrja legu frá drifi er betri smurning auk þess sem slík smurning
verndar leguna gegn vatni.

Jónas G Jónasson



FRÁ SKÁLANEFND
Jæja þá er farið að hausta, og skálanefnd búin að fara nokkrar vinnuferðir inn í
SETUR í sumar.  Mikið hefur verið framkvæmt þar, bæði smátt og stórt.
Farið var í fyrstu vinnuferðina í lok júní, og var sú ferð notuð til að  fara yfir
skálann eftir útleigur vetrarins, taka til og skipuleggja fyrir næstu vinnuferðir,
ásamt ýmsum smáverkum sem unnin voru.  Þátttaka í þessari ferð var mjög
góð ef miðað er við að þetta var fyrsta vinnuferð sumarsins.  Helgina eftir fór
svo Herjólfur með nýtt klósett uppeftir, vegna þess að það gamla hafði frost-
sprungið í vetur, og bónaði  hann einnig  öll gólf  í skálanum.  Í júlí var svo
farið með nýja 12kw ljósavél  í staðin fyrir þá gömlu.  Sá Hjálparsveit  4X4
um að koma nýju ljósavélinni inn í SETUR, taka gömlu ljósavélina niður og
koma þeirri nýju fyrir, og flytja þá gömlu  í bæinn, og færir skálanefnd þeim
bestu þakkir fyrir vel unnið starf.  Næsta vinnuferð var svo farin  um mánaðar-
mótin ágúst - september.  Var þá farið í að leggja  nýjan rafmagnskapal frá
nýju ljósavélinni  inn  í skálann, stiginn inn í  innri skála var færður til  og
jókst við það gólfpláss til muna í
eldhúsinu, þá var  koparplötu komið fyrir bak við gaseldavélina og ýmis
smáverk unnin.  Heldur var nú færra í þessari ferð, en þeirri fyrstu en engu að
síður aftraði það okkur ekki að halda grillveislu og okkar margrómuðu kvöld-
vöku í boði klúbbsins, eins og ávallt er í vinnuferðum skálanefndar.   Heldur
fækkaði þátttakendum  í  næstu vinnuferð, sem farin var 11.-13. september.  Í
þeirri ferð var farið í rafmagnstöfluskipti bæði  í skála og gám,  einnig  voru
settir nýjir  rafmagnstenglar og rafmagnshitaþræði komið fyrir í vatnslögn frá
skála og niður í brunn  til að freista þess að koma á  rennandi vatni að vetri til
í skálanum.   Þá var líka komið fyrir nýjum talstöðvarskáp  og tekið til í
skápum og hirslum í eldhúsi og settur nýr vaskur ásamt fleiru.  Var svo lau-
gardagskvöldinu varið eins og vant er í grill og kvöldvöku.
Helgina eftir fóru svo þrír upp í SETUR,  til að klára ýmsan frágang úti við
fyrir frost og snjó.  Eins og sjá má  hefur ekki verið verkefnaskortur í
vinnuferðum sumarsins þó að tilfinnanlega hafi verið skortur á mannafla  því
ýmislegt fleira hefði verið hægt að gera  í sumar.  Enn er ein vinnuferð eftir,
sem farin verður seinna í haust  og verður þá komið fyrir rafmagnsofnum  í
skálanum, sem koma munu í staðin fyrir vatnskyndingu sem fyrir er,
einnig eru ýmis konar smáverkefni eftir, sem ljúka þarf við fyrir veturinn.  Nú
hvetjum við ykkur félagar til að sýna lit og mæta  í síðustu vinnuferð
“sumarsins”  til  að ljúka þessum verkum og kynnast því hvernig  er að vera  í
alvöru grillveislu og kvöldvöku  að loknum góðum vinnudegi .

P.s. “ Oft  veltir lítil þúfa þungu  hlassi .”



Auglýsingar
TIL SÖLU:

V6 4,3 Cevrolet vél 220 hö. Ekin
25.000 km. Með öllu utan á. Toyota
hásingar með 4/30 drifum.
Rörastuðari á Hilux, 31 tommu dekk
á 6 gata felgum. Brettakantar fyrir
31-33 tommu á Double cab. Ýmsir
varahlutir úr Hilux 80 model.

Uppl.s.  557 9701           Henning.
eftir kl.18.00 á daginn.

Til sölu úr Rocky, hásingar, vél 2,0l
(Toyota 3Y), rolluhrellir framaná,
o.fl.  35” dekk á 5 gata hvítum spoke
felgum.
Tvær afturhásingar úr Scout 4,10
hlutföll önnur með nospin, framhásin
úr Scout 4,10 hl. (Dana 44).
Uppl.hs. 5620463, vs.5694199.
Helgi.

Eins  og sjá  má  hefur skálanefnd ekki setið auðum  höndum  í sumar.  Ein
mannabreyting hefur orðið  í skálanefndinni,  Birgir Már  Guðnason  lét  af
störfum  en  í  hans  stað  kom  Sigurjón Guðnason.  Þó nokkuð hefur verið
um útleigu á skálanum í sumar og einnig  í lyklasölu .  Um  nýafstaðna helgi
var  sýning  Ferðaklúbbsins 4X4  í Laugardalshöllinni  og var skálanefndin þar
með bás og settum við þar upp  “ útibú  frá SETRINU ”  og  vakti það  mikla
athygli  ekki  síst  kvöldvökustemmingin sem  reynt  var að  skapa  í básnum.
Að lokum viljum við minna á útleigu og sölu á lyklum að  SETRINU, sem
hægt er að nálgast inn í Mörkinni 6 á fimmtudagskvöldum,  eða hjá nefndar-
mönnum.

F.h. skálanefndar,  K.K.K.

Kristján   K.  Kolbeinsson    899  7995   h.s.  553  7995
Bjarki Waage                       892  3065
Herjólfur  Guðjónsson          894  4708   h.s.  554  6991
Ingvi  Þór  Ragnarsson         894  8509   h.s.  554  6703
Sigurjón Guðnason               853  7785   h.s.  581  2789

Tvær svartar varnargrindur framan
á Nissan Patrol, stóra og litla
grindin. Einnig eru til sölu fjögur
hálfslitin 35” Dick Cepek dekk á 6
gata nýjum hvítum 10” felgum,
ónelgd.
Uppl.s. 554 0030             Arnþór..



Sýningin
Þetta árið var hún kölluð Ferða og útivistarsýning fjölskyldunnar. Var hún haldin
helgina 25-27 september í Laugardalshöllinni. Yfir 30 sýningaraðilar voru á
sýningunni. Var þar margt sýnt, t.d. alls konar aukahlutir, fatnaður, bílagræjur,
margar athyglisverðar nýjungar, nýir bílar, bón, margt fyrir málmsmíði, varahlutir,
GPS, GSM, NMT o.s.frv. Sumar græjunar voru þannig stilltar að heyrnalausir fengu
heyrn á ný, Höllin skalf öll og nötraði þegar hækkað var í græjunum í sumum
básunum. Félagsmenn sýndu mikið úrval jeppa á sýningunni, mismikið breytta bíla.
Mikla athygli vakti 1973 árgerð af Land Rover í eigu Bjarna Gunnarssonar. Fátt eða
ekkert er orginal eða á réttum stað í þeirri bifreið. Búið er að breikka hann og fegra
á alla kanta. Annar jeppi er vakti líka mikla athygli var einu sinni orginal Mazda
B2600 pickup árgerð 1992, en margt hefur breyst síðan. Fátt er eftir af upprunalegu
Mözdunni, eftir er mest megnið af boddíinu og grind, ekki má gleyma vatnskassa-
lokinu, en þar með er það upptalið sem orginal er. Í þennan ofurjeppa er nú komin
GM 400 vél, TH350 sjálfskipting, NP203 millikassi og Dana 44 hásingar með
loftlásum framan og aftan. Síðan er tækið komið með loftpúðafjöðrun. Jeppi þessi er
í eigu Eddu Björk Þórarinsdóttur og Jörundar H. Þorgeirssonar.  Meiri umfjöllun um
jeppana á sýningunni verður síða í vetur. Í kjallaranum voru allar deildir félagsins
með kynningu á hvernig þetta gengi fyrir sig í hverju byggðalagi. Einnig voru þar
básar er flestar nefndir kynntu hvað þeir væru að gera. Umhverfisnefnd var stórtæk
að venju og var með stóran bás í andyrinu og dreifði þar bækling um umhver-
fisvernd. Man nú ekki hvort
bæklingurinn hét Runni en hvað um það. Á efri hæðinni sá betri helmingur
félagsmanna um að allir fengju sína næringu og engar refjar. Sýningin tókst að ég
held stórslysalaust, aðsókn um 10.000. (Ath. þegar þetta er skrifað er aðeins
klukkutími frá því sýningunni var slitið og enn verið að tæma Höllina og engar
nákvæmar tölur komnar.)

HJ

Allir þeir starfsmenn sem muna og eða geta gefið uppl. um nöfn þeirra barna sem
komu og aðstoðuðu við sýninguna vinsamlega látið vita um nöfn, heimilisföng og
foreldri til að hægt sé að þakka þeim fyrir vel unnin störf á þessari sýningu. Nöfn
barna er hægt að senda í tölvupósti í sveinbj@centrum.is eða hringja í Sveinbjörn í
síma 892-2916. Ábendingar þurfa að berast fljótt því við viljum ekki skilja neinn
eftir útundan. ATH. um er að ræða öll börn, líka þau sem komu með foreldrum
sínum meðan þeir voru að vinna.
Einnig vill sýningarnefnd koma á framfæri þakklæti til allra þeirra sem gerðu þessa
sýningu að því sem hún varð.

Sýningarstjórn.


