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Næstu fundir
Reykjavík: Fundur verður haldinn mánudaginn 2.nóv. að Hótel Loftleiðum kl. 20,00.

Fundarefni: Innanfélagsmál , sagt verður frá Landsfundi félagsins, kynnt 
verður stofnun Sambands útivistarfélaga, önnur mál, tæknierindi , kynnig á 
vörum frá Fjallasporti og eftir kaffihlé verður myndasýning

Suðurnesjadeild(Jeppavinafélagið): Fundur verður haldinn fimmtudaginn 4. nóv., í 
í Iðnsveinahúsinu Keflavík kl 20,30.
Fundarefni:  Freysi Pólfari kemur í heimsókn með myndir og fróðleik.

Vesturlandsdeild: Fundur verður haldinn mánudaginn 9. nóv. á Langasandi kl. 20,30.
Fundarefni:

Vestfjarðadeild: Fundur verður ekki.
Fundarefni:

Húnvetningadeild: Fundur verður haldinn 5. nóv. í Hjálparsveitahúsinu kl. 20,30.
Fundarefni:

Skagafjarðardeild: Fundur verður haldinn þriðjadaginn 3. nóv. í kaffistofu 
Mjólkursamlagsins kl. 20,00.
Fundarefni:

Eyjafjarðardeild:Fundur verður haldinn 3. nóv. að Furuvöllum 3, efri hæð og kl. 20,00.
Fundarefni: 44" ferðin 7.-8.nóvember og landsfundur klúbbsins 31. október.
Að öllum líkindum kemur Jóhannes Geir, stjórnarformaður Landsvirkjunar, 
og ræðir um framkvæmdir Landsvirkjunar á hálendinu, svo sem lón,
skurði, raflínur og vegi.

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 3. nóv. í Tryggvabúð kl. 20,30.

Fundarefni: Valin atriði úr skyndihjálp fyrir fjallafara

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 eru að Mörkinni 6

 sími og myndsendir 568-4444
Munið opna húsið á fimmtudagskvöldum í Mörkinni 6 kl.20:30

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

Birgir Már Georgsson Hs: 5861399 e mail bmg@prent.is



F E R Ð   Í   S E T R I Ð
Fyrirhugað er að fara í Setrið helgina 4. - 6. desember næstkomandi.

Lagt verður af stað að kvöldi föstudagsins 4. desember, ekið sem leið liggur
um Gullfoss og Kerlingarfjöll, komið í Setrið seint um nóttina.
Laugardagurinn 5. desember byrjar með sameiginlegum “morgunmat”.
Dagurinn notaður í að skoða nágrenni Setursins og leika sér, um kvöldið
verður sameiginleg glæsimáltíð, jafnvel kíkt í glasabotna og eitthvað sér til
gamans gert. Sunnudagurinn 6. desember byrjar snemma með sameiginlegum
morgunmat, gengið frá skálanum, pakkað í bílana og lagt af stað heim.
Ákveðið þá, með tilliti til aðstæðna hvort farin verði sama leið heim.

Kostnaður á mann  kr. 3.500.- Innifalið í verðinu er upplýsingamappa,
undirbúningur og leiðsögn, morgunmatur laugardag og sunnudag auk
kvöldmatar á laugardeginum.

Skráning fer fram á fimmtudagskvöldum í Mörkinni 6.  Síðasti möguleiki á að
skrá sig er fimmtudagskvöldið 5. nóvember og þá þarf að greiða
þátt-tökugjaldið.

Ferðin er ætluð fyrir minna reynda félagsmenn, á minna breyttum bílum, en er
að sjálfsögðu opin öllum félagsmönnum. Miðað verður við 35” dekk sem
lágmarks stærð, annars verður dekkjastærð að miðast við þyngd bíls.
Miðað er við að tveir séu í bíl, og verður annar aðilinn að vera félagi í
klúbbnum og vera búinn að greiða félagsgjöld fyrir veturinn ´98 -´99.

Við áskiljum okkur rétt til að hafna þátttöku bíla sem ekki fullnægja kröfum
okkar um dekkjastærð, miðað við þyngd.

Fimmtudagskvöld 12. nóvember verður farið almennt yfir búnað fyrir bíla og
menn, síðan léttar umræður um efnið.  Fimmtudagskvöld 19. nóvember verður
farið yfir leiðina á korti, gefnir upp GPS-punktar og rætt um
eldsneytisáætlun, umræður um efnið.  Fimmtudagskvöldið 26. nóvember notað
til að kynnast betur og spjalla um ferðina.

HSFK 4X4



Vegna greinar í Morgunblaðinu þann 23. september síðastliðinn, um að GPS
eigendur geti lent í vanda í ágúst 1999, er rétt að eftirfarandi komi fram.
R. Sigmundssonn er umboðsaðili fyrir GPS-tæki af gerðinni Garmin.
Tvöþúsund-vandamálið svokallaða mun ekki hafa nein áhrif á starfsemin
GPS-tækja frá Garmin. Garmin hefur gert ráð fyrir þessu vandamáli frá
upphafi og því munu þau starfa eðlilega eftir árið 2000. Tæki sem byggja á
tvítalnakerfi munu sýna 00 fyrir það ár, 01 fyrir 2001 osfrv.
Annar mikilvægur atburður verður 22. ágúst á næsta ári eins og fyrrnefnd
grein í Morgunblaðinu fjallaði um eða svokallað “GPS week number
rollover”. Þá munu vikuteljarar sem GPS tækin nota í kerfinu breytast úr 1023
í 0. Þetta mun ekki hafa áhrif á Garmin tækin þó að þau verði í notkun meðan
breytingin verður.
GPS kerfið er starfrækt af bandarískum stjórnvöldum. Þau bera ábyrgð á
nákvæmni og viðhaldi kerfisins, þar með talið vandamálum vegna ársins 2000
og svokölluðu “GPS week number rollover”.

Ríkarður Sigmundsson
R. Sigmundsson ehf.
Umboðsaðili Garmin Int.

FRÉTTATILKYNNINGAR

Fimmtudagskvöldið 05/11/1998 kl 20.00 býður Skátabúðin félögum 4x4 á
kynningarkvöld í versluninni að Snorrabraut 60. Þetta eina kvöld verður
veittur 20% afsláttur  af öllum vörum í búðinni og þar með talinn afsláttur ofan
á tilboðsverðin í KJALLARANUM. Í kjallaranum eru sýnishorn af nýjum
vörum, eldri vörur og fleira.

Skátabúðin
Snorrabraut 60
105 Reykjavík
Sími:5 11 20 30
Fax:5 11 20 31
E mail: 
www.itn.is/skatabudin



Þannig var að við mig var haft útvarpsviðtal þ.9.okt.s.l. í sambandi
við svokallaða 33"ferð okkar Eyfirðinga sem ég reyndar kaus að kalla
"Kynningarferð" deildarinnar. Ferðin var farin þ.10.-11.okt. og tókst í
alla staði mjög vel. En til að hafa allt í réttri röð, þá var kallað í
undirritaðann í viðtal á Rás1 föstudaginn 9.okt. Þar svaraði ég
spurningum þáttastjórnanda um klúbbinn,deildina og ferðir á vegum deil-
darinnar. Fórum við yfir þessi helstu markmið klúbbsins og síðan starf
deildarinnar skála deildanna og hvað menn þurfa nú helst að hafa í huga
í hálendisferðum, viðtalið tók ca.10-15 mínútur og held ég að hafi tekist
að koma flestu til skila sem máli skiptir. Daginn eftir ,eða þ.10.okt var
farið í svokallaða "Kynningarferð" með lítið-eða óbreytta bíla og hafði það
verið auglýst vel hér á Akureyri. Í þessa ferð mættu 5 óbreyttir eða lítið
breyttir bílar og 8 "félagsbílar". Ekið var frá Akureyri kl.10,oo og að Fos-
shóli í Bárðardal, þar sem tankað var upp. Síðan var ekið upp
Bárðardalinn að Svartárkoti og hleypt úr dekkjum áður en haldið var yfir
Suðurárhraunið. Nokkrir félagar fóru aðeins á undan til að setja niður
stikur sem nauðsynlegt er, því hraunið getur verið ótrúlega erfitt á
þessum árstíma. Er við komum að Suðuránni var skýrt fyrir "nýliðunum"
hvernig aka skuli ánna, en hún er þannig að vaðið liggur í 90 gráður til að
forðast að aka á stóran stein sem þar leynist, jafnframt sem ílla sést hvar
aka á uppúr. Er yfir ánna og síðan hraunið var komið var greið leið yfir
svokallaða Skafhóla og Skafeyrar að Réttartorfu, skála deildarinnar á
Hafurstaðaeyrum. Þar var farangur tekinn úr bílunum, kveikt upp og
borðað nesti .Ókum við að því loknu suður Hafurstaðaeyrarnar í svonefnt
Krossárgil og gengið nokkurn spöl inn það. Eftir það ókum við til baka í
átt að skálanum og upp á Hafurstaðahlíðina og útsýnið nýt svo mikið
sem hægt var. Þarna var nokkuð kalt en stillt veður og
nokkur raki í lofti. Um kvöldið var kveikt upp í grilli og setið við spjall
frameftir. Á sunnudagsmorgninum voru allir komnir í bílana kl.10,oo og
þótti sumum nóg um hversu árla skyldi af stað haldið. Ekið var að
Hrafnabjargavaði á Skjálfandafljóti  þar sem aðstæður voru kannaðar.
Lítið var í fljótinu og ók því öll hersingin yfir eftir kúnstarinnar reglum.
Aldeyjarfoss var heimsóttur en stutt var stoppað þar sem kalt var og farið
að blása eilítið. Næst var stoppað við Mýri í Bárðardal og pumpað í, stef-
nan síðan tekin heim og allir ánægðir með ferðina. Í þessari ferð voru 21
fullorðinn og 7 börn. Af þessum 5 "óbreyttu" gengu 3 í klúbbinn og erum
við gömlu félagarnir mjög ánægðir með árangurinn.
Þess má að lokum geta að 44" ferðin okkar verður farin helgina
6.-8.nóv. og er ætlunin að skoða svæðið norðan Vatnajökuls sem kemur
til með að breytast mikið ef áætlanir Landsvirkjunar verða að veruleika á
næstu árum.

F.h.Eyjafjarðadeildar
 Ari Karlsson

Kynningarferð / 33"ferð



Hugleiðingar um Ferðaklúbbinn 4x4.
Í síðasta tölublaði Setursins birtist grein undir nafninu Viðhorf.  Í þessari grein
komu fram margar spurningar um Ferðaklúbbinn 4x4 og hvert hann stefndi.
Það er ánægjulegt  að félagsmenn hafi áhuga á starfi klúbbsins og séu tilbúnir
að gagnrýna á rökstuddan hátt það starf sem fer fram innan hans. Það var þó
tvennt sem skemmdi fyrir trúverðuleika þessarar greinar, en það var að í
greininni voru nokkrar staðhæfingar sem voru settar fram af þekkingarleysi á
starfi klúbbsins og síðan hitt að greinin var ekki skrifuð undir nafni.  Mig lan-
gar til að svara nokkrum spurningum og leiðrétta nokkrar rangar staðhæfingar
er koma fram í greininni.
Kynning á starfi klúbbsins.
Fyrst er fjallað um sýninguna og þær gagnrýnisraddir sem höfundur heyrði á
henni.  Þar er spurt hvort “sýningin eigi ekki að vera auglýsing á starfi og
markmiðum Ferðaklúbbsins”.  Jú að sjálfsögðu á hún að vera það, og ég get
fullyrt að starfi klúbbsins og markmiðum hans hefur aldrei verið gerð eins góð
skil á nokkurri sýningu fram til þessa.  Klúbburinn var með um 400 m2
aðstöðu í kjallara og í anddyrinu til að kynna klúbbinn og starf hans.
Landsbyggðadeildirnar voru flestar með kynningabása í kjallaranum þar sem
þeir kynntu starf deildanna.  Umhverfisnefndin var með bás í anddyrinu og þar
voru alla sýninguna minnst tveir nefndarmenn og kynntu starf klúbbsins og
nefndarinnar.  Skálanefndin var með “skála klúbbsins” í kjallaranum og þar
var skálastemming alla helgina.  Ólafur Ólafsson var einnig í kjallaranum og
kynnti sögu klúbbsins og dreifði  ásamt öðrum upplýsingabæklingum með um-
sóknareyðublaði um inngöngu í klúbbinn.  Fleiri voru þarna á sýningunni og
kynntu klúbbinn.  Það er því mjög óréttlátt að segja að
klúbburinn hafi ekki staðið að kynningu á starfi og markmiðum klúbbsins.
Árangur þessarar kynningar á sýningunni hefur skilað yfir hundrað
umsóknum um inngöngu í klúbbinn bæði á sýningunni sjálfri og í pósti eftir
sýninguna.  Um síðustu helgi var einnig farið í ferð með þá gesti sem tóku þátt
í getraun sýningarinnar og má búast við að þar bætist við nokkrir nýir félags-
menn í viðbót.
44”, 300 hestafla tryllitæki.
Í greininni er spurt hvort Ferðaklúbburinn 4x4 sé “bara lauslegt 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 komast með á fjöll?”
Ferðaklúbburinn 4x4 er ekki og hefur aldrei verið ferðafélag með skipulagðar
ferðir fyrir félaga sína.  Ferðaklúbburinn 4x4 er hagsmunafélag “áhugamanna
um ferðalög og búnað fjórhjóladrifsbifreiða” eina og stendur í fyrstu lögum



félagsins.  Ferðaklúbburinn hefur með starfi sínu og þrotlausri vinnu félags-
manna sinna komið því til leiðar að við fáum að breyta jeppum okkar í dag.
Ef ekki hefði komið til vinna Tækninefndar klúbbsins við að taka þátt í
samningu reglugerða um breyttar bifreiðar þá værum við sennilega í sömu
stöðu og nágrannar okkar.  Við mættum stækka dekkin undir bílum okkar um
5%, þ.e stærstu dekk undir Hilux væru þá 31”.  Í dag er umhverfisnefnd
klúbbsins búin að ná því fram að í drögum að nýjum lögum um náttúruvernd
er akstur á snjó almennt leyfður en í dag er hann bannaður ásamt öðrum akstri
utan slóða.  Ef þessi breyting næst ekki í gegn þá þarf ekki
annað en að við fáum  þröngsýnan Umhverfisráðherra og hann gæti stoppað
allan akstur á snjó utan slóða, lögin eru skýr og honum í hag eins og þau eru í
dag. Hinn almenni félagsmaður (hluti af þessum 95% sem eru óvirkir í klúbb-
num samkv. greininni) á ýmsa möguleika til að komast inn í hópa sem ferðast
saman.  Ferðaklúbburinn 4x4 stendur fyrir mörgum ferðum sem eru opnar öl-
lum félagsmönnum.  Umhverfisnefndin stendur fyrir árlegum stikuferðum,
baggaferðum og gróðurferðum, Skálanefnd stendur fyrir nokkrum vinnufer-
ðum á ári hverju frá því í júlí fram í nóvember.  Síðan
stendur klúbburinn fyrir sumarhátíð á hverju ári ásamt fjölskylduferð inn í Se-
tur hálfum mánuði eftir verslunarmannahelgi.  Þar að auki stendur
klúbburinn fyrir nýliðaferðum og hefur nefnd sem starfaði í sumar lagt fram
reglur um hvernig staðið skal að ferðum á vegum klúbbsins.  Það má því
vænta þess að þær verði mun fleiri í framtíðinni og næsta ferð verður um
mánaðarmótin nóv-des n.k.
Hinn “almenni félagsmaður” getur ekki ætlast til að þeir hópar sem ferðast
saman og hafa sumir hverir ferðast saman í mörg ár, séu skyldugir til að taka
með sér þá sem skemmra eru komnir í ferðamennskunni.  Ekki frekar en að
vera boðinn í brúðkaup einhvers sem hann ekki þekkir.  Aftur á móti eru bæði
félagsfundirnir fyrsta mánudag í mánuði og ekki síður opna húsið á fimm-
tudagskvöldum tilvalið tækifæri til að hittast og mynda nýja hópa eða komast í
kynni við þá sem eru í ferðahópum.
“.... verður maður að eiga einn svona á 44” til að vera með?”
Nei, klúbburinn er ekki eingöngu félag þeirra sem eiga mikið breytta bíla.
Í lögum klúbbsins hefur verið frá upphafi 2. greinin  sem skilgreinir hlutverk
klúbbsins og hefur hún lítið breyst í gegnum tíðina. Í fyrstu lögunum er hún
svohljóðandi “Markmið samtakanna er að ná til sem flestra er áhuga hafa á
ferðalögum um landið á fjórhjóladrifsbílum og gefa gott fordæmi um
umgengni og verndun landsins.  Þessu markmiði hyggjast samtökin ná meðal
annars með því að standa að jákvæðri og gagnrýni í umræðu um nauðsyn
þess að vernda náttúru landsins fyrir spjöllum af völdum umferðar.
Í nýjustu lögunum er 2. greinin svohljóðandi:



“Markmið félagsins eru:
• Að ná til sem flestra sem áhuga hafa á ferðalögum um landið.
• Að gefa gott fordæmi um umgengni og verndun landsins með jákvæðri

eftirbreytni og umræðu um náttúruvernd.
• Að gæta hagsmuna félagsmanna varðandi búnað fjórhjóladrifsbifreiða og

annað er lýtur að fjórhjóladrifsbifreiðum  og ferðalögum í samráði við
viðkomandi yfirvöld.

• Að efla þekkingu félagsmanna á öllu því er viðkemur útbúnaði
fjórhjóladrifsbifreiða og ferðalögum um byggðir og óbyggðir landsins.

• Að  efla tengsl og kynni félagsmanna.

Samkvæmt þessu er ljóst að Ferðaklúbburinn er hugsaður sem
áhugamannafélag um ferðalög sem ber að sjá um að kenna og fræða
félagsmenn um ferðalög og gefa gott fordæmi.  Honum ber að gæta hagsmuna
félagsmanna og stuðla að kynnum þeirra.  Og þarna eru engin
skilyrði um dekkjastærð þannig að öllum er frjálst að vera með og starfa
innan klúbbsins.
Reynsla mín af starfi í klúbbnum
Ég tala af reynslu þegar ég segi að það er auðvelt að komast inn í hópinn.
Ég gekk í klúbbinn um 1987  og var óvirkur fyrstu árin.  Það var ekki
klúbbnum að kenna heldur mér sjálfum. Árið 1990 fór ég að starfa með
umhverfisnefndinni og var fljótt kominn í nefndina.  Síðan hef ég starfað í
klúbbnum bæði í Umhverfisnefndinni, í stjórn og nú sem formaður
klúbbsins.  Þetta hef ég getað þótt ég væri lengst af á 31” dekkjum og nú á
35”.  Maður þarf ekki að vera á 44” dekkjum til að vera með. Núverandi
gjaldkeri klúbbsins var nýliði á síðasta ári.  Maður verður bara að bera sig
eftir björginni. Ég vona að þetta svar mitt og gagnrýni á greinina í síðasta Setri
verði ekki til að stöðva alla umræðu um starf klúbbsins.  Við viljum endilega
heyra frá ykkur félagsmönnum, en við viljum að greinar séu
skrifaðar undir nafni.  Það er ekki vegna þess að við viljum geta “klekkt á
þeim sem dirfast að gangrýna störf stjórnarinnar eða klúbbsins”, heldur eru
greinar skrifaðar undir nafni trúverðugri og menn leggja meiri metnað í þær.

Sigurgeir Þórarinsson formaður Ferðaklúbbsins 4x4.



Stjórnir deildanna eins og þær eru núna:

Suðurnesjadeild
Formaður Borgar Ólafsson
Gjaldkeri Marteinn Jensen 421 2923
RitariAðalsteinn Guðmundsson 421 3710
Meðstj. Hörður Birkisson 421 3489
Meðstj. Smári Friðjónsson 421 3909

Vesturlandsdeild
Formaður Guðjón Pétursson 431 2830
Gjaldkeri Jón Haukur Hauksson 433 8973
RitariPálína Pálsdóttir 431 1138
Meðstj. Brynja Helgadóttir 431 3231
Meðstj. Valdimar Geirsson 431 2659

Vestfjarðadeild
Formaður Sigurður Stefánsson 456 7545
Gjaldkeri Reimar Vilmundarson 456 7052
RitariJónína Eyja Þórðardóttir

Húnvetningadeild
Formaður Jónas Þ. Sigurgeirsson 452 4090
Gjaldkeri Bryndís Pálmadóttir 452 4950
RitariBjörn Þórisson 452 4019
Meðstj. Jakob J. Jóhannson

Skagafjarðardeild
Formaður Stefán Jónsson 453 5863
Gjaldkeri Ólafur Björnsson 453 6752
RitariRúnar Símonarson 453 6477
Meðstj. Sævar Einarsson 453 6617
Meðstj. Helgi Ragnarsson 453 5834

Eyjafjarðadeild
Formaður Unnsteinn Jónsson 462 4149
Gjaldkeri Ingimar Árnason 462 2747
RitariGrétar Ingvason 462 4335
Meðstj. Ari Karlsson 461 2911
Meðstj. Anton Örn Brynjarsson 462 3271

Húsavíkurdeild
Formaður Karl Óskar  Geirsson 464 1721
Gjaldkeri Þorgrímur Ólafsson 464 2183
RitariSævar Guðbrandsson 464 1578
Meðstj. Hlynur Bragason 465 2281
Meðstj. Magnús Hermannson 464 1629

Suðurlandsdeild
Formaður Bergur T Sigurjónsson 482 1253
Gjaldkeri Sveinn Grímsson 482 3407
RitariÞorvaldu Guðmundsson 482 2671
Meðstj. Ögmundur Kristjánsson 482 2776

HV



VHF fjarskipti
Í vor var gengið í það á vegum félagsins að fá úthlutað rásum á VHF
tíðnisviðinu.  Við fengum úthlutað tveimur rásum, annarri fyrir endurvarpa
(duplex) hinni til beinna (simplex) viðskipta milli bíla.  Munurinn er sá að á
rásinni sem er beint á milli bíla er sendi og mótökutíðnin sú sama, eins og
menn eiga að venjast úr CB stöðvunum.  Á endurvarparásinni eru sendi og
mótökutíðnin sitt hvor, ástæðan er að þegar sent er tekur endurvarpinn á móti
og sendir það jafnóðum út á annarri tíðni sem sá sem er að hlusta tekur á móti.
Gallinn við VHF er að það nær einungis sjónlínu þannig að ef ekki er sjónlína
á milli bíla heyra þeir ekki í hvor öðrum, þarna kemur endurvarpinn inn í en
hann er staðsettur á fjallstoppi til að ná yfir sem mest svæði, þegar kallað er á
endurvarparásinni heyra allir sem eru á svæðinu sem endurvarpinn nær yfir, ef
þeir eru með stillt á endurvarparásina.  Kosturinn er hins vegar sá að truflanir
eru litlar sem engar og ef heyrist í viðmælandanum þá heyrist það vel.  Þannig
er mótunin svoköllu'f0 tíðnimótun (FM) en hún
hefur það framyfir styrkmótun (AM) sem algengust er í CB stöðvunum að tru-
flanir eru mun minni og langdrægni meiri.  Flestar nýjar og eitthvað af
eldri VHF stöðvum eru með, eða hægt er að setja í þær skanner möguleika, þá
er hægt að vera með stillt á aðra rásina en ef kallað er á hinni heyrist það líka í
stöðinni.  Líka er hægt að hafa öfuga endurvarpsrás í eða simplex rás með
senditíðni endurvarpans þannig er hægt að ná til þeirra sem eru á
endurvarparásinni ef ekki næst samband í gegnum endurvarpann en bíllinn er í
sjónlínu.  VHF er það sem björgunarsveitirnar nota mest til fjarskipta og eru
þær með töluverðan fjölda af endurvörpum til að ná sem víðast.
Í framhaldi af úthlutun rásanna var samþykkt að kaupa endurvarpa og setja
upp á Bláfelli, hann var settur upp helgina 10. til 11. Okt.  Rásirnar sem við
fengum úthlutað eru fyrir bein viðskipti (simplex) 153,100 Mhz og
endurvarparásin (duplex) sending (AX) 163,325 Mhz, móttaka (AX)
154,125 Mhz, þá er átt við sendingu og móttöku í bílstöðinni.
Þeir sem prófað hafa segja að endurvarpinn virki mjög vel og hafi mjög gott
drægi.  Áframhaldið ræðst töluvert af notkuninni og hvet ég alla til að skoða
þennan möguleika og prófa.  Radíóþjónusta Sigga Harðar er með tilboð til
félagsmanna á VHF stöðvum, en fleiri aðilar eru líka með slíkar stöðvar.

Helgi Valsson



Frá ritara aðaldeildar

Kæru félagar,
Nú þegar nóvember hefur gengið í garð er nýtt tímabil félagsgjalda hafið.
 Ritari heldur utan um félagaskrá klúbbsins, þurfi menn að breyta skráningu
sinni eitthvað er best að hafa samband við mig beint. Ef gíróseðillinn hefur
ekki borist með þessu blaði þá kemur hann væntanlega innan skamms. Unnið
er hörðum höndum að bæta félagatalið svo allir þeir sem standa skil á
félagsgjöldum fái Setrið sent heim mánaðarlega.

 Hætt verður að senda Setrið til þeirra sem ekki hafa
greitt fyrir næstu áramótin.

Unnið er við að bæta heimasíðu Ferðaklúbbsins 4x4 sem væntanlega verður
að mestu lokið fyrir næstu áramót. Verið er að sækja um lén (www.???.is) svo
auðveldara verði að finna heimasíðuna á internetinu en núverandi slóð er
frekar flókin, verður ný slóð væntanlega auglýst í næsta Setri.
Á heimasíðunni má finna ýmsar upplýsingar sem viðkoma jeppamönnum og
starfsemi Ferðaklúbbsins 4x4. Bæta á verulega GPS punktasafnið og verður
hægt að taka niður textaskjal með leiðarpunktunum beint af netinu.
Ef menn luma á góðri sumar- eða vetrarleið væri það vel þegið að fá hana
senda. Sérstaklega vantar GPS punkta frá landsbyggðadeildum.
Einnig væri gaman að fá sendar myndir úr ferðalögum eða annarri starfsemi á
vegum klúbbsins. Ef félagsmenn halda úti heimasíðu á eigin vegum er
sjálfsagt að koma á tengingu frá heimasíðu klúbbsins.

Birgir Már Georgsson, ritari
Sími: 586 1399
Netfang: bmg@prent.is



Árshátíðarpistill

Árshátíð 4X4 var haldin með glæsibrag þann 17. október s.l.. Var nú hist kl.
16,38  í Mörkinni þar sem drukkin var fordrykkurinn Frostlögur eða eitthvað
því um líkt, og dvöldu menn til 18,00 en þá var farið í rútum í smá bíltúr upp í
Ártúnsbrekku og komið við í Fjallasport. Þar var boðið upp á snakk, bjór og
brennivín :), skoðuðu menn og konur þar glæsilega verslun.  Einnig var
Aukaraf með kynningu á vörum sínum þarna.  Áttu félagsmenn þar góða stund
við glasalyftingar eða í rúman klukkutíma. Síðan var aftur farið í rútuferð og
núna var stefnan tekin upp á Akranes en ekki höfðu menn úthald í svo langa
ferð, svo að það varð úr að stoppa í Hlégarði í Mosfellsbæ. Þar var boðið í
stórglæsilega matarveislu, steikarhlaðborð með meiru. Síðan var komið að
happdrættinu, var búið að safna saman fjölda stórglæsilegra
vinninga sem ýmsir velunnarar félagsins höfðu gefið, voru miðar seldir á 200
krónur hver en ekki virkuðu allir miðar jafn vel, sumir eiga nokkra tugi er ekki
virkuðu….  Einnig var farið í nokkra leiki og komu sumir upp um hversu lítið
þeir taka eftir klæðnaði kvenna sinna….. Að þessu loknu var dansð fram eftir
öllu undir dúndrandi danstónlist að hætti hinna einu sönnu Papa.  Voru menn á
einu máli að útnefna Papana hirðhljómsveit
Ferðaklúbbsins!  Var það mat manna að skemmtinefndin ætti hrós skilið fyrir
vel heppnaða hátíð.

Þakkir….

Ferðaklúbburinn vill koma á framfæri þökkum til allra er gáfu stórglæsilega
happdrættisvinninga í tilefni af árshátíðinni.  Á meðal vinninga voru Garmin
GPS tæki, fjarstartari/þjófavörn í bíl, CragHoppers útivistarfatnaður,
DickCepek ljóskastarar, hótelgisting, gjafabréf á Þrjá Frakka og Lónið og
blóm, Warn ljóskastarar, gönguskór og svefnpoki auk fjölda annarra
vinninga.
Þeir aðilar er gáfu vinningana eru eftirtaldir:

R. Sigmundsson Skeljungsbúðin Toyota Bílabúða Benna
Aukaraf Olís 12Volt Skátabúðin
Seglagerðin Ægir Þrír Frakkar Stilling Lónið, Loftleiðum
Bræðurnir Ormsson Reykjagarður B&L Bílabúð Rabba
Blóm, undir stiganum Bílanaust

HJ



Öryggið í akstri aukið.
Þetta er ein fullkomnasta uppfinning sem stuðlar að öryggi í akstri er komið
hefur á markað síðan ABS bremsukerfi og loftpúðar komu á markaðinn.
Án þess að fara út úr bifreiðinni mun þráðlausa dekkja skynjunar kerfið frá
SmarTire’s™ gefa ökumanni öruggar upplýsingar um að hvert dekk sé með
réttan loftþrýsting.
SmarTire’s er lína af byltingarkenndum dekkja skynjunar kerfi  (TMS) er
hannað er til að: lengja líftíma dekkja, spara bensín, auka endingu bíla og öryggi.
Hvort sem þú sért ökumaður á: 18 hjóla trukki, á jeppa, sportbíl eða bara á fjöl-
skyldubílnum þá veistu alltaf hvort réttur loftþrýstingur sé til staðra. Þetta færir
ökumanni það öryggi sem nauðsynlegt, nú á tímum hins mikla hraða. Þetta kerfi
hefur verið prófað og samþykkt af helstu dekkjaframleiðendum í heimi, þar á
meðal hjá Bridgestone, Goodyear og Michelin.

Helstu kostir SmarTire’s TMS eru:

Öryggi – Þegar dekkja þrýstingur er haldið réttum mun bremsur, stýri og
stöðuleiki bílsins vera í hámarki. Rangur dekkja þrýstingur getur framkallað
óstöðuleika, stjórnun og bremsun getur orðið öfgakennd og gæti valið slysi.

Bensín eyðsla -  Ástand dekkja hefur bein áhrif á eyðslu. Rangur loftþrýstingur í
dekkjum um 1 pund til eða frá eykur eyðslu. Kostnaður við loftleysi í dekkjum,
sérstaklega á atvinnubílum og jeppum, er ótrúlega mikill.

Minni kostnaður - Stöðugt eftirlit með ástandi dekkja hefur sýnt það að færri,
óvæntar og tímafrekar viðgerðir út í vegarkanti, leiða til minni viðhalds
kostnaðar. Það að kerfið mæli líka hita í dekkjum gerir það að verkum að engin
óvænt leguskipti ættu að eiga sér stað. Þegar legur fara þá myndast fyrst meiri
mótstaði í þeim og þá kemur fram hiti í hjólnafinu sem leiðir út í dekkið.
Þráðlausa dekkja skynjunar kerfið frá  SmarTire’s™ samanstendur af móttakara
og einum skynjara fyrir hvert dekk. Sendarnir eru staðsettir á miðju hverrar felgu
og mótvægi sett á móti til að hindra titring. Móttakari er staðsettur á góðum stað
inni í bifreiðinni. Í hverjum sendi er 6 volta lithium rafhlaða sem endist í það
minnsta 5 ár eða 160.000 km. Nákvæmni kerfisinns er uppá 1 pund sem mælt er
á 30 sekúndna fresti.

Söluaðili er:
VDO Mæla- og Barkaviðgerðir
Suðurlandsbraut 16
Sími: 588 9747  HJ



Nokkur orð um fjöðrun.  

Fjaðrabúnaður faratækja er með ýmsu móti eins og jeppamenn vita.
Blaðfjöðrun, gormar, flexitorar, MacPherson, demparar af ýmsu tagi,
loftpúðafjöðrun og efalaust fleiri útgáfur. Vegna plássleysis verður í þessari
grein einungis fjallað um tvær tegundir fjöðrunar, þ.e. blaðfjöðrun
annarsvegar og loftpúðafjöðrun hinsvegar.

BLAÐFJAÐRIR.  
Algengasti fjöðrunarbúnaðar ökutækja hingað til eru blaðfjaðrir úr fjaðrastáli
svokölluðu. Þessi búnaður hefur ýmsa kosti en einnig galla. Þetta er einfaldur
búnaður, fjaðrir endast oftast vel og þjóna tvennum tilgangi, þ.e. bæði sem
fjöðrun og sem festing fyrir hásingu. Fjaðrir brjóta af sér snjó og klaka undir
flestum kringumstæðum, þannig að ekki er hætta á að þær frjósi fastar.
Með upphækkunarfjöðrum er hægt að lyfta bílnum upp að vissu marki á
tiltölulegan einfaldan og ódýran hátt. Fjaðrir eru ódýrar miðað við annan
fjöðrunarbúnað (miðað við stofnkostnað). Og síðast ern ekki síst er þetta jú
þrautreyndur búnaður. Gallar eru einnig fyrir hendi. Fjaðrir eru hannaðar fyrir
mjög þröngt þyngdarsvið, það er, þægilegasta fjöðrun er einungis við eina
tiltekna heildarþyngd, eða því sem næst ( +/- 10-50 kg eftir tegundum).
Mikið fjöðrunarsvið, þ.e. “vel fjaðrandi bíll”, sem er rangt hlaðinn og/eða
yfirhlaðinn, kostar það að farartækið getur hallað ótæpilega í beygjum ef ekið
er á sæmilegri ferð, nema að ballanstangir séu því öflugri og séu bæði að
framan og aftan. Einnig má nefna að faratæki sem eru reglulega yfirhlaðin, svo
sem þegar menn huga að fjallaferðir, slíta fjaðrafóðringum og sliga fjaðrir fyrir
aldur fram, sem svo kemur fram í leiðinlegri fjöðrun og óánægju með bifrein-
ina. Snöggt og skarpt högg, svo sem þegar ekið er ofan í gjótu, getur brotið
fjaðrablað eða jafnvel alla fjöðrina. Síðan en ekki síst- þeir sem hafa lent í því
að mölbrjóta fjöður út á víðavangi, vita að það er ekki skemmtileg lífsreynsla!
Hvað snertir viðhald á blaðfjöðrum ber helst að hafa í huga að smurning á
fóðringum og upphersla á fjaðraklemmum getur lengt líftímann talsvert mikið.
Þegar fjaðrablað brotnar þurfa menn að meta hvort það borgar sig skipta
einungis um brotna blaðið. Er fjöðrin orðin sliguð og þreytt ? með því að setja
eitt nýtt blað í slíka fjöður eru menn að fresta vandræðum í kamman tíma, því
nýja blaðið er að bera meginhluta þess þunga sem öll fjöðrin bar áður.
Endingin verður því engin. Kostnaður og vinna kann að verða til einskis.
Einnig má búast við að ef ekki er skipt um sama blað í fjöðrinni á móti, taki



bíllinn að hallast undir álagi. Verð á fjöðrum hefur lækkað og það er varasamur
sparnaður að spara í fjöðrun, sérstaklega ef það kostar óþarfa slit og skemmdir
á öðrum hlutum bílsins.

LOFTPÚÐAFJÖÐRUN.  

Loftpúðafjöðrun hefur verið að ryðja sér til rúms í stærri faratækjum, s.s. rútum
, vöruflutningabifreiðum og trailerum á undan förnum árum. Einnig er þessi
búnaður nokkuð algengur í sjúkrabifreiðum, sendibílum sem ætlaðir eru til
flutnings á viðkvæmum farmi og bifreiðum fyrir fatlaða. Þá má nefna að
Mercedes Benz notaði þessa tegund fjöðrunar í nokkrar dýrari gerðar fólksbíla
sína og einnig hannaði Chrysler fyrirtækið loftpúðafjöðrun í Imperial í kringum
1990. Þrátt fyrir að kostir loftpúðafjöðrunar séu óumdeildir, njóta kaupendur
nýrra fólks og jeppabifreiða þeirra ekki. bílaframleiðendur hafa haldið sig við
hina hefðbundnu fjöðrun sem við öll þekkjum. Hvers vegna ? ýmsar ástæður
kunna að liggja að baki og hafa þeir jeppamenn sem ég hef rætt þetta við
komið með nokkra þeirra. Sumir tala um íhaldssemi framleiðanda og hræðslu
þeirra við að kaupendur kunni ekki að meta þennan nýja búnað í bílum sínum.
Aðrir nefna að framleiðslutæki og samningar við undir
framleiðendur fjaðrabúnaður séu í föstum farvegi og vilinn sé lítill til að breyta
um stefnu, kostnaður sé þekktur og ný hönnun kosti gífurlegar
upphæðir. Svo er ein útskýring sem undirrituðum finnst mjög trúleg, og hún er
sú að kaupendur nýrra fólks- og jeppa- bifreiða vita ekki betur en svo að það  
sem þeim er boðið upp á í dag, sé það besta sem völ sé á  . Nú hafa efalaust
einhverjir lesenda minna prófað loftpúðafjöðrun og eru væntanlega þeirrar
skoðunar í dag, að hún bjóði upp á mun meiri breidd í fjöðrun en annar
fjöðrunarbúnaður. Með þessu er átt við þann höfuðkost loftpúða, að mýkt í
fjöðrun á sér stað á öllu hleðslu og fjöðrunarsviðinu. (Það er, ef rétt hefur verið
staðið að verki í upphafi !). hliðarveltingur er hverfandi, viðhald lítið, mun
auðveldara og fljótlegra er að skipta um púða en fjöður og fjöðrunarsvið er í
mögrum tilfellum meir en önnur fjöðrun býður upp á. Veghæð er sú sama hvort
sem bíllinn er hlaðinn eða tómur. Betri viðloðun hjólbarða við undirlag sem
þýðir minna og jafnara slit á hjólbörðum. Með stjórnbúnaði staðsettum í
mælaborði er hægt að rétta farartækið af í halla, hvort sem er í hliðarhalla eða
fram/afturhalla. Spyrja má hvort engir ókostir séu fyrir hendi með svona
fjöðrun. Fullyrða má að  þeir séu hverfandi. Gúmmíið sjálft er að vísu
viðkvæmt fyrir núningi ( steinvölur, snerting við einhvern hluta bílsins), og
fylgjast verður mð því á vetrum að snjór og klaki nái ekki að þjappast svo að
púðanum að hann hætti að virka rétt. Og ef rétt er staðið að ísetningu
loftbúðafjöðrunar, það er, valin rétt staðsetning fyrri púðana, rétti púðar fyrir



þyngd og fjöðrunarsvið og staðsetning og frágangur á stífum er réttur
( þar sem þörf er á stífum ), má heita víst að bíllinn fái skemmtilegri fjöðrun en
áður var og verði eiganda sínum til meiri ánægju en nokkru sinni fyrr. En hvað
er átt við með réttri staðsetningu púða ? Loftpúðar eru eins og gefur að skilja
“svagir” í eðli sínu, það er að segja, “veggir” púðans þola ekki mikið
hliðarálag, t.d. við lágan þrýsting í háum púða. Framleiðendur loftpúða mæla
þess vegna með því að bil á milli púða sé tvöföld hæðin frá götu að
þyngdarpunktinum í farartækinu. Til að útskýra þetta nánar: Segjum að
þyngdarpunktur í fararæki sé í 50 cm hæð frá götu, þá ætti bil á milli púða að
vera minnst 1 metri. Þetta á að útiloka að púði geti lagst til hliðar, sama hver
hönnun hans er. Rétt bil á milli púða tryggir einnig hámarksstöðuleika fartæk-
isins. Með réttum púða er átt við að mælt sé á milli miðju á hásingu og neðsta
punkts á grindarbita og annarrar festingar sem menn kjósa að nota.
( Farartækið verður að sjálfsögðu að vera í kjörhæð frá vegi á meðan ! ).
Svo sé valinn púði sem passar í þetta bil, bæði hvað snertir lámarks- og
hámarks- hæð. Ekki má gleyma burðargetunni, sem ekki má vera of lítil, sök
sér að hún sé yfirdrifin. Mjög mikilvægt er að huga að stoppi bæði upp og
niður, til að koma í veg fyrir hugsanlegar skemmdir. Auðvitað liggur talsverur
stofnkostnaður við að breya bíl sem hefur verið á blaðfjöðrum, sérstaklega ef
menn þurfa að kaupa vinnu líka. Þessi stofnkostnaður, ásamt öðru, kann að
vera ástæðan fyrir því að loftpúðafjöðrun er ekki algengari í bílum jeppamanna
í dag en raun ber vitni. En eftirspurnin virðist ver mjög vaxandi og verður
fróðlegt að sjá hvert hlutfall loftpúðafjöðrunar verður, t.d. árið 2000.

Þórarinn Jónsson
Fjaðrabúðin Partur
Eldshöfða 10
112 Reykjavík
Símar: 567 8757 / 587 3720
Fax: 567 9557



Auglýsingar
TIL SÖLU:

TOYOTA  4 RUNNER 
Árg 1990 Rauður Dekur Bíll
Ekinn 140.000. Nokkur dæmi um
auka hluti í bílnum.
38´´ Diek Cebek dekk nýleg,
Leður Stýri, Álfelgur 12,5 ,
Dráttar krókar framan og aftan,
Loftlæsing, Topplúga, Loftdæla
Auka miðstöð afturí, Auka Bensín
Tankur, Skyggni með ljósum,
Leitarljós Fjarstýrt, Rafmagn í
Rúðum, C B Talstöð, ÁL Gangbretti
Aukaraf, Driflokur, Þjófavörn
Stillanleg fjöðrun, Kastari aftan,
Fjarstýrðar Samlæsingar,
2 Sett ljóskastarar og fl. og fl.
Uppl.s.892 7800                Jóhannes.

Nissan Patrol "91 breyttur fyrir
44"dekk en er á 38", milligír,
loftlæsing, aukatankur, loftkerfi
ofl.vel með farinn og vel breyttur,
tilbúinn á fjöllin. Verð 2,3.
Uppl.s. 5873848 og 8934773

Jón Ólafsson

Ford Bronco II Eb ´84, breytt ´96.
Vél:351 Windsor, mikið breytt.
Gírkassi: 4 gíra New Process.
A-hásing: 9´´ Ford, fljótandi,
krómstál öxlar, Nospin.
F- hásing: Dana 44, Nospin.
Bensíntankar: 300 lítrar.
38´´ dekk.
GPS fylgir.
Uppl.s. 898 1796                   Stjáni.



Það kom mörgum félagsmanninum spánskt fyrir sjónir þegar formaður
félagsins steig í pontu á síðasta mánudagsfundi og tók einn saklausan,
nafnlausan nýliða af lífi í beinni fyrir það eitt að hafa skrifað grein í síðasta
fréttabréfi og látið í ljós skoðun sína á starfsemi og markmiðum klúbbsins.
Þess ber að nefna að stjórn félagsins hafði ekki spurt ritstjórann að því hver
hefði skrifað greinina fyrir umræddan mánudagsfund heldur ályktað sem svo að
umræddur nýliði hefði viljandi og af illgirni einni saman ákveðið að hafa
greinina nafnlausa. Einnig heyrðum við Setursritarar að stjórnin héldi að við
hefðum skrifað umrædda grein. Við undirrituð erum í raun dauðfegin að greinin
var nafnlaus eftir að hafa verið viðstödd aftökuna á síðasta mánudagsfundi.  Hér
með tilkynnist öllum félagsmönnum að ef þeir hafa áhuga á að koma skoðunum
sínum á framfæri er þeim öllum hjartanlega velkomið að senda
ritnefnd greinar án þess að gefa upp nafn.  Við getum ekki ætlað nokkrum manni
þá meðferð sem nafnlausi nýliðinn hlaut á síðasta fundi.  Á mjög svo óprúð-
mannlegan hátt var greinin dregin niður í svaðið og lítið gert úr skoðunum viðko-
mandi aðila, og í raun lagt út frá þeim á ýmsa vegu sem virtist koma efni greinar-
innar ekkert við.  Við sem þetta skrifum lýsum okkur hér með sammála flestu
sem fram kom í umræddri grein, alla vega eins og við skiljum hana. Af greininni
má lesa að pistlahöfundur sé að vitna í skoðanir ýmissa og taka undir þær.  Eitt
er það sem við tökum hiklaust undir en það er að allt of lítill tími var gefin til
undirbúnings fyrir sýningu fyrir nefndir félagsins.  Sumar nefndirnar gerðu
frábæra hluti á skömmum tíma, svo sem umhverfisnefnd og skálanefnd en t.d.
hefði mátt leggja meira í að kynna klúbbinn sjálfan og m.a. nýta plássið við in-
nganginn.  En nóg um sýninguna, hún tókst vel að flestu leyti og verður enn flot-
tari næst!!  En snúum okkur aftur að deiluefninu, hinni umþrættu grein
“Viðhorf”.  Formaðurinn virðist vera eitthvað tvíbentur þegar
talað er um Ferðaklúbbinn sem ferðafélag.  Einnig virðist hann misskilja þá
umfjöllun að sniðugt væri að kynna í upphafi starfsársins í hvaða ferðir verður
farið.  Verður að efast um að átt hafi verið við að klúbbinn ætti að reka sem
ferðaskrifstofu í ætt við Ferðafélag Íslands, heldur að gera þær ferðir sem
áætlað er að fara aðgengilegri fyrir félagsmenn.  Einnig verður að efast að
greinarhöfundur hafi ætlast til þess að starfsemi klúbbsins ætti eingöngu að
snúast um nýliða.  Athugasemd Ólafs Ólafssonar á síðasta mánudagsfundi var
mjög gott innlegg í umræðuna, þ.e. að einnig eigi að huga að “eldri” félögum,
ekki bara nýliðum.  Það var ansi hjákátlegt þegar formaðurinn vitnaði í gamlar
og nýjar lagagreinar úr lögum klúbbsins til stuðnings þeirri fullyrðingu að það sé
ekki á meðal markmiða klúbbsins að standa fyrir skipulögðum ferðum og svo
stuttu seinna varpaði annar stjórnarmaður upp glæru þar sem þetta markmið stóð
þar skýrum stöfum, ættað frá síðasta landsfundi allra nefnda og deilda klúbbsins.

Þegar kristalshöllin hrundi.....



Þótt eitt af megin markmiðum klúbbsins verði alltaf að standa vörð um hagsmuni
félagsmanna sinna og þeirra sem vilja aka á breyttum jeppum, þá verður að gera
ráð fyrir að öll markmið breytist með nýjum félagsmönnum og á flestum
félagsmönnum er það að heyra að skipulagðar ferðir að vetri til væru mjög vel
þegnar.  Stjórnin virtist taka góðan kipp fyrir síðasta mánudagsfund og kom m.a.
nýliðaferðinni í höfn sem virtist hafa verið í járnum síðustu
dagana fyrir fundinn. Stjórnarmenn allra félaga verða að gera ráð fyrir að verða
gagnrýndir fyrir hönd viðkomandi félags og þeir verða að geta tekið henni eins
og viti borið fólk.  Það þýðir ekki að segja að gagnrýni sé velkomin en rakka
hana svo niður á ómálefnalegan hátt.  Hvernig ætti félagið okkar að þróast öðru-
vísi en fyrir tilstuðlan uppbyggilegrar gagnrýni og skoðanaskipta?
Við sjáum þetta á hverjum degi í pólitíkinni, alltaf er verið að gagnrýna
stjórnendur og hvernig væri þjóðfélagið okkar ef alltaf yrði brugðist við eins og
gert var á margumræddum fundi?  Það voru kostuleg ummælin sem heyrðust frá
stjórnarmönnum okkar eftir  fundinn, þar á meðal þetta:  Jújú, greinin var mjög
góð en hún átti bara ekki rétt á sér.... (!!!!)  Þetta starfsárið hefur stjórnin staðið
sig mjög vel og sýnt ýmsum málum góðan skilning og alls ekkert verið að
nískupúkast, og því bjuggumst við ritnefndarmeðlimir við þroskaðri viðbrögðum.
Reyndar spruttu fram skyndilega gríðarlega margar skipulagðar ferðir á síðasta
fundi og er ekki að sjá annað en vetrinum verði eytt að mestu upp á fjöllum á
helgum!  Það skal taka fram að núverandi ritnefnd er ekkert sérstaklega í mun að
vera upp á kant við stjórnina, enda margt gott fólk þar
innanborðs sem hefur staðið sig mjög vel, ekki síst nýliðinn!!
Það er von okkar að allir félagsmenn láti ekki deigan síga og haldi áfram að
koma skoðunum sínum á framfæri við okkur í ritnefnd.  Allt, svo lengi sem það
stríðir ekki gegn almennu velsæmi, verður birt!
Megi snjórinn fylgja ykkur í vetur.....

     Halldór Jóhannsson
     Soffía Eydís Björgvinsdóttir

P.s. Ein lítil ábending í tilefni af ummælum formannsins hér að framan, akstur á
snjó er ekki og hefur aldrei verið bannaður, en heldur ekki leyfður.  Aftur á móti
er bannað að aka utan vega og slóða ef hætta er á náttúruspjöllum, sbr. 16. gr.
laga nr. 93/1996, en einnig er almenningi heimil för um landsvæði utan landar-
eigna lögbýla, sbr. 14. gr. sömu laga.  Rétt skal vera rétt....
Vinna umhverfisnefndar miðar að því að eyða allri óvissu fyrir jeppamennsku að
vetri til, enda gott fólk þar innanborðs í dag sem veit upp á hár hvað það er að
gera.



Betra sein en aldrei.
Einhvern veginn tókst ritstjóra þess blaðs að gleyma þessari grein þangað til
núna. Sumarhátið Ferðaklúbbsins 4x4 var haldinn með Pompi og pragt í
sumar.Hátíðin var haldin í Laugum í Sælingsdal helgina 17-19 júlí. Og tókst
hún með afburðum vel. Sjá grein um hátíðin í fyrra Setri.
Vesturlandsdeildin vill koma á framfæri þakkir til styrktaraðila
sumarhátíðarinnar. Þessir aðilar styrktu klúbbinn með gjöfum og framlögum
og eru þeim færðar bestu þakkir fyrir stuðning og góðan hug:

Aukaraf ehf
Ásbjörn Ólafsson ehf
Bifreiðar og Landbúnaðarvélar hf
Bílabúð Benna
Bílabúð Rabba
Bílanaust hf
Brimborg hf
Fálkinn hf
Fjöðrin ehf
G.J.Fossberg ehf
Guðmundur B. Hannah úrsmiður Akranesi
Ingvar Helgason hf
Olís hf Akranesi
Olíufélagið hf Akranesi
P. Samúelsson ehf
R. Sigmundsson ehf
Seglagerðin Ægir
Skeljungur hf
Toyota – Aukahlutir
Vegagerðin Borgarnesi

Með kveðju frá Vesturlandsdeild


