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Meðal efnis í blaðinu er:
Ritstjóraskipti
Baggaferð
Bjórkvöld / Jólaglögg
44” ferðin
Landgræðsluverðlaunin



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

Fundarefni: Innanfélagsmál, Gallar í GPS-leiðum, framtíðarhlutverk 
tækninefndar, myndasýning úr nýliðaferð og verið er að vinna í að fá Helga 
Björnsson jöklafræðing með erindi um Langjökul.

Suðurnesjadeild(Jeppavinafélagið): Fundur verður haldinn miðvikudaginn 2. des. í 
í Iðnsveinahúsinu Keflavík kl 20,30.

Fundarefni: Námskeið og létt upprifjun í skyndihjálp fyrir veturinn.
Vesturlandsdeild: Fundarboð verður sent í dreifibréfi.
Vestfjarðadeild: Fundur verður þriðjudaginn 1. des . kl 20:30 í Kíwanishúsinu Ísafirði
Húnvetningadeild: Fundur verður haldinn 10. des. í Hjálparsveitahúsinu kl. 20,30.

Fundarefni: Landsfundurinn Setrinu.
Skagafjarðardeild: Fundur verður haldinn þriðjudaginn 8. des. í Hjólbarðaþjónust 

Óskars kl. 20:30.
 Fundarefni: Rifjaðar upp dekkjaviðgerðir.
Eyjafjarðardeild:Fundur verður haldinn 1. des. að Furuvöllum 3, efri hæð og kl. 20,00.

Fundarefni:Komið saman með myndaalbúmin og piparkökurnar.
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 8. des. í Tryggvabúð kl. 20,30.
Fundarefni: Vörukynning frá Toyota

Ritnefnd
Ritstjóri

Stjórn Ferðaklúbbsins 4x4
Ritarar

Halldór Jóhannsson  Hs: 553 9352 GSM 897 1020 e mail hj@centrum.is
Soffía E. Björgvinsdóttir  Hs: 553 2362

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 að Mörkinni 6 kl.20:30
Heimasíða klúbbsins er  http://rvik.ismennt.is/~4x4/

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



Fréttahornið
Tilkynning frá fráfarandi ritstjóra.

Á aðalfundi vorið 1997 var stungið upp á mér í ritnefnd, og þótt ég vissi
ekkert um ritstörf og eða blaðaútgáfu tók ég þetta verk að mér. Allt frá þeim
degi hef ég getað fylgst vel með öllu sem er verið að gera innan félagsins.
Þetta hefur verið mjög skemmtilegur tími, margt búið að gerast og ég kynnst
fullt af skemmtilegu fólki. En allt gott tekur enda, vegna breyttar
vinnutilhögunar hjá mér og líka vegna breyttra ytri aðstæðna hef ég tilkynnt
stjórn að ég sé hættur sem ritstjóri Setursins. Ég mun trúlega halda áfram að
finna til greinar og senda til blaðsins.
Það er í höndum stjórnar Ferðaklúbbsins 4x4 að finna annan ritstjóra blaðsins.
Ég vil þakka öllum þeim er ég hef kynnst í ritstjóratíð minni fyrir góðar
stundir. Ég mun vonandi aftur geta stutt Ferðaklúbbinn 4x4 í komandi framtíð
með störfum mínum.

Halldór Jóhannsson.
Félagi  134

Bjórkvöld
Kæru félagar athugið að föstudagskvöldið 11. des verður haldið
bjórkvöld í Mörkinni 6 kl. 20:30. Frír bjór til kl. 22:00, kostnaðarverð
eftir það. Starfsfólk sýningarinnar og bíleigendur sérstaklega boðnir
velkomnir.

Bílavalsnefnd 4x4.

Jólaglögg - Húnvetningadeild
Jólaglögg verður föstudagskvöldið 11. des. kl. 20:30 í Glaðheimum
húsi 13.



Baggaferð
Helgin 24 til 26 október s.l. var mjög annasöm fyrir félaga í 4x4, og þeir

sem á annað borð langaði að fara að leika sér með hinum krökkunum gátu
valið um þrjár ferðir.

Ein þeirra var hin árlega Baggaferð umhverfisnefndar. Ekki fannst okkur
nefndarmönnum blása byrlega með þátttöku, hún datt úr 13 bílum skráðum
niður í 5 þriðjudaginn fyrir ferð og sáum við okkur knúna til að breyta ferðinni
í dagsferð. En svo fór dæmið að snúast við, sumir unnu frameftir til að koma
bílunum í lag og bætast í hópinn og þegar upp var staðið mættu 10 bílar með
alls 29 manns niður í Mörk á laugardagsmorgni og ekki var veðrið til að spilla
fyrir.

Eins og venjulega mætti Guðjón Magnússon kynningarfulltrúi
Landgræðslunnar og leiddi hann hópinn austur í Skarfanes, en þó með

viðkomu í OLÍS skálanum á Selfossi, þar sem OLÍS gaf fyllingu á alla bílana,
og ís á mannskapinn. Þegar austur var komið var fyrst stoppað í fallegu
skógarrjóðri þar sem Guðjón sagði okkur ýmsar sögur bæði til fróðleiks og
skemmtunar. Einnig færði Guðjón klúbbnum að gjöf árbækur

Landgræðslunnar 1988- 1997 ásamt myndbandi um Þórsmörk
(undirritaður ætlaði að afhenda formanni gjöf þessa á síðasta mánudagsfundi,
en eins og margir vita þá geisar slæmur Alzheimer faraldur í umhverfisnefnd og
gleymdist góssið heima). Síðan var haldið áfram og þegar komið var á
uppblásturssvæðið tóku fleiri starfsmenn Landgræðslunnar á móti okkur, m. a.
Jón Helgason með þessa skemmtilega vísu.

Yfir kaldan eyðisand
æða jeppar stórir.
Fegra vilja föðurland
4 x 4.

Eftir að fólk hafði matast var hafist handa um að flytja baggana og raða
þeim í sandgildrur. Að þessu sinni voru baggarnir full fáir fyrir svo margar
vinnufúsar hendur, það er víst orðin veruleg eftirspurn eftir þeim enda frábærir
til uppgræðslu á sandfokssvæðum, við óskuðum eftir því að á næsta ári
fengjum við þó meira af böggum  Aftur á móti voru Landgræðslumenn með
allnokkuð af húðuðu melgresisfræi sem við dreifðum þarna á þau  svæði sem
tæki Landgræðslunnar komast ekki á, en þeir sá melgresi á milli baggaraðanna
sem mynda skjól fyrir verstu veðrunum.

Þetta er þriðja árið sem við röðum böggum þarna í sandgildrur og strax
má sjá árangur, sérstaklega af því sem við gerðum 1996 en þar er þegar komið
melgresi í raðirnar og virðast hafa myndað nægjanlegt skjól, því gróður er
kominn vel á veg á spildunum milli garðanna. Það sem við lögðum út í fyrra



lenti aftur á móti í aftakaveðri skömmu síðar og splundruðust raðirnar og lágu
baggarnir eins og hráviður út um allt. Þetta sögðu þeir Landgræðslumenn að
væri í lagi, sandurinn safnaðist bara í þá þarna og þar myndu  koma upp
fræbankar sem kæmu til með að stöðva sandfokið.

Aftur var komið að því sem jeppafólki þykir næst-skemmtilegast þ.e. að
matast og loks að því skemmtilegasta, farið var inn á Dómadalsleið og leitað
að snjó, ekki fannst mikið af þessu eðalefni. Mest hafði safnast í

vegarslóðann en hraunið stóð bert og tilbúið að skera upp dekk hvers
þess bjána er þangað álpaðist, nokkra góða skafla mátti þó finna og áður en
snúið var við um það leyti sem fór að skyggja voru allir búnir að festa sig, búið
var að kippa í alla (misoft) og allir höfðu fengið að kippa í aðra (mikið fjör,
mikið gaman).

Á heimleiðinni var áð á Selfossi og snæddu menn þar kjúklinga af
mikilli lyst.

Þetta var síðasta ferð umhverfisnefndar þetta starfsárið og vill hún þakka
öllum þeim fjölmörgu sem tóku þátt í þeim, það virðist sem áhugi félagsmanna
sé mjög að aukast á þessum ferðum og er það vel, alltaf sjást ný andlit í hverri
ferð og sem betur fer sér maður þessi sömu andlit á næstu fundum. Ferðir sem
þessar gefa félögum kost á að koma saman og efla félagsandann og þær eru
tilvalið tækifæri fyrir nýja félaga að komast inn í hópinn, þessar ferðir eru léttar
og krefjast ekki breyttra bíla en varið ykkur nýliðar breytingardellubakterían
grasserar í þessum hóp. Vinnuálag í
ferðunum er ekki mikið enda er mottó nefndarinnar “Lítil vinna, mikið gaman”.

Að lokum vill greinarhöfundur koma þeirri persónulegu skoðun sinni á
framfæri við stjórn klúbbsins að það sé nauðsynlegt að skipuleggja starfið, það
er ótækt að hafa þrjár uppákomur sömu helgina, margir hefðu viljað komast í
fleiri en eina þessara ferða.

Fyrir hönd umhverfisnefndar
Félagi 1605.

Samút
Í byrjun Nóvember voru samtök útivistarfélaga stofnuð formlega.  Að Samút
standa 13 félög, 4x4, LÍV, Ísalp, FÍ, Útivist, hestamenn o.fl.  Tilgangur
samtakanna er að standa vörð um hagsmuni útivistarfólks í samstarfi við
opinbera aðila, t.d. endurskoðun náttúruverndarlaganna.



Aðgöngumiðahappadrætti
10. okt. var dregið úr vinningum í aðgöngumiðahappadrætti
Ferða og útivistarsýningar fjölskyldunnar í Laugardalshöll 25. til 27. sept.

Vinningaskrá:
Miði nr. Vinningur:
05746 4 stk. Bf. Goodrich jeppadekk í stærð 31-35" frá Bílabúð Benna.
03844 4 stk. Dick Cepek jeppadekk í stærð 31-35" frá Toyota aukahlutum.
03843 4 stk. Bf. Goodrich fólksbíladekk frá Bílabúð Benna.
01479 Metabo contact höggborvél frá Bílanaust.
02279 Scarpa gönguskór frá Skátabúðinni.
04423 Ajungilak svefnpoki frá Skátabúðinni.
06214 Dick Cepek ljóskastarasett frá Toyota aukahlutum.
00908 Helly Hansen flíspeysa frá Fjallasporti.
00023 Scarpa gönguskór frá Skátabúðinni.
00313 Ajungilak svefnpoki frá Skátabúðinni.

Til að nálgast vinninga er best að hafa samband við stjórn á fundum eða opnu
húsi á fimmtudagskvöldum, sími 568 4444.

Sýningarnefnd.

Ný heimasíða Ferðaklúbbsins 4x4: www.f4x4.is

Nýlega fékk Ferðaklúbburinn 4x4 úthlutað léninu www.f4x4.is  (www.4x4.is
var ekki laust) og er verið að færa upplýsingar af heimasíðu klúbbsins frá Ís-
mennt yfir á nýja lénið. Búist er við að því verki verði lokið í byrjun desem-
ber. Myndaður hefur verið vinnuhópur sem kemur til með að byggja upp nýju
heimasíðuna, en í  þeim hópi eru Birgir Már Georgsson, Jóhann Örn Jóhanns-
son, Oddur Einarsson og Þórður Örlygsson. Á nýju heimasíðunni er ráðgert að
auka verulega við það efni sem fyrir var og m.a. verða allar deildir klúbbsins
með sínar eigin undirsíður sem deildirnar sjá alfarið um. Auk áherslu á up-
plýsingagjöf til almennings um klúbbinn sjálfan og fyrir hvað hann stendur
verður mikil áhersla lögð á efni fyrir félagsmenn, m.a. tækniefni, bílabreytin-
gar, umhverfismál, ferðalýsingar og GPS-leiðir. Við viljum færa Ísmennt
þakkir fyrir að hafa hýst heimasíðu klúbbsins að undanförnu. Að lokum
hvetjum við alla félagsmenn með aðgang að Internetinu að heimsækja
heimasíðu klúbbsins (www.f4x4.is).
Vinnuhópur heimasíðu Ferðaklúbbsins 4x4 (VHF)



44" tommu ferðinni
44" tommu ferðinni , sem átti að fara 6.-8. nóvember, var frestað vegna
veðurs. Hún var síðan farin viku seinna og var aðalmarkmið ferðarinnar að
skoða framhlaup Hagafellsjökla. Fjórir bílar lögðu af stað frá Veganesti
kl. 19:30 á föstudagskvöld og fóru inn á Hveravelli. Seinna um kvöldið kom
síðan einn félagi okkar frá Reykjavík Daginn eftir bættust síðan tveir
bílar til viðbótar í hópinn og var síðan ekið um Langjökul. Þar sem séð var
að komið yrði myrkur þegar komið væri að áðurnefndum jöklum var ákveðið
að gista á Húsafelli. Á sunnudeginum var ekið um Kaldadal og línuveginn og
Leynifoss og Nýifoss skoðaðir. Lítið bar á framhlaupi jökla, aðeins
smákúla uppi í þeim vestari og bylgja ofarlega í þeim eystri. Með því að fara
upp með Jarlhettum og gegnum skarð í þeim var þó hægt að komast að stað
þar sem jökullinn var að leka fram af móbergsklettum og heyrðust þar brestir
og vatn kom í smá gusum undan jöklinum. Augljóst var að jökullinn hafði
gengið fram síðan síðast snjóaði, því hann hafði ýtt fönninni upp á undan sér.
Eftir þessa náttúrskoðun var ekið heim um Kjalveg í stjörnubirtu undir eld-
fjörugum norðurljósum.

Kveðja
Grétar

Landgræðsluverðlaun

Ferðaklúbburinn 4x4 hlaut landgræðsluverðlaun Landgræðslunnar 1998.
Verðlaunin hlaut klúbburinn fyrir að hafa unnið að umhverfisvernd og ábyrgri
afstöðu félagsmann til góðrar umgengni við náttúru landsins. Að þessu hefur
verið unnið með starfi umhverfisnefndar, landgræðsluferðum félagsmanna,
áróðri og fræðslu. Þessi verðlaun eru mikill heiður fyrir klúbbinn og hvatning til
áframhaldandi starfs. Landgræðslan hefur sett sér það markmið að styðja starf
sjálfboðaliða sem frekast er unnt. Verðlaunin eru einn þáttur í því, og til að
vekja athygli almennings á því hversu mikið starf er innt af hendi við ræktun og
umhverfisfegrun. Verðlaunin eru „Fjöregg“ Landgræðslunnar, sem er hreiður
með þremur áletruðum tréeggjum í.



Auglýsingar
TIL SÖLU: ÓSKAST TIL KAUPS:

4 stk. 33" Sidewinder
fínmunstruð dekk hálfslitin, verð
25.000.-
Uppl.s. 891 8921                VPM.

Óska eftir nýlegum eða lítið slitnum
4:88 drifhlutföllum og
driflæsingum fyrir Toyota
Landcruiser BJ40, árg. 1980, með
"semifloat"  afturhásingu.  Ýmsar
læsingar koma til greina, t.d.
No-Spin og Lock Right eða True
Trac, Power Brute of.l. positraction
læsingar.
Uppl.s 565 3133.              Sverrir.

Eitt stykki AVM drifloka fyrir
Toyota Hilux.
Uppl.s 565 3133.              Sverrir.

Felgur, White Spoke 12"x15"
innvíðar, sex gata, sandblásnar
og grunnaðar, passa t.d. á IFS
Toyota 4Runner/Hilux, verð kr.
10.000,-.
Uppl. s. 567-6838
Óskar Erlingsson.
nr. 166

Til sölu úr Toyotu Hilux:
Afturhásing fljótandi með
diskabremsum, miðja ónýt en hægt
að færa búnaðinn á aðra hásingu
verð kr. 100.000-. Legustútar fyrir
fljótandi búnað passa beint á hilux
hásingu verð kr. 25.000-. Gírkassi
verð kr. 30.000- og millikassi verð
kr. 15.000-. Afturöxull úr ´85 hilux
verð kr. 10.000-. Loftlæsing ástand
og verð óljóst.
Uppl. s. 894 1451.          Þorsteinn.

Framstífur úr Patrol eða
Landcrusier. Dana 60
afturhásing úr Dodge og tvær
felgur 8 bolta.
Uppl. s. 894 1451      Þorsteinn.


