
Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4     Pósthólf 8948 128 Reykjavík

8. tbl.10. árg.      Janúar 1999       Ábm. Helgi Valsson

Vegna tímaskorts í kringum jólin er setrið svona þunnt og lítið af efni en það
gerist vonandi ekki aftur, en til að koma fundarboðum út var ákveðið að hafa
þetta svona.

Helgi

Tölvupóstfang ritnefndar:  ritnefnd@f4x4.is
Fax ritnefndar 872 1454

Helgi Valsson hs: 562 0463, vs: 5694199, fax: 552 2744, e mail: hev@caa.is
Soffía E. Björgvinsdóttir  -hs: 553 2362
Tölvupóstfang stjórnar:  stjorn@f4x4.is

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://www.f4x4.is/

Umsjónarmaður félagsskrár er:
Birgir Már Georgsson hs: 5861399 e mail: felagatal@f4x4.is



Næstu fundir
Reykjavík:  Fundur verður haldinn mánudaginn 4. jan. að Hótel Loftleiðum kl. 20,00.

Fundarefni:
Suðurnesjadeild(Jeppavinafélagið):  Fundur verður haldinn miðvikudaginn 6. des. í 

Iðnsveinahúsinu Keflavík kl 20,30.
Vesturlandsdeild:  Fundur verður mánudaginn 11. jan.  Nánar boðaður með dreifibréfi
Vestfjarðadeild:  Fundur verður þriðjudaginn 5. jan . kl 20:30 í Kíwanishúsinu Ísafirði
Húnvetningadeild:  Fundur verður haldinn fimmtudaginn 7. jan. í Hjálparsveitahúsinu 

kl. 20,30.
Fundarefni:  Vakna eftir áramótin.

Skagafjarðardeild:  Fundur verður haldinn þriðjudaginn 5. jan. í kaffistofu mjólkursam
lagsins kl. 20,00.

Eyjafjarðardeild:  Fundur verður haldinn þriðjudaginn 5. jan. að Furuvöllum 3 efri hæð, 
kl. 20,00.
Fundarefni:  Ferðir á vegum deildarinnar næstu mánuði.

Húsavíkurdeild:  Fundir eru haldnir 1. og 3. sunnudag í hverjum mánuði, í Höfða og 
hefjast kl. 20,00.
Fundarefni:

Suðurlandsdeild: Fundur verður þriðjudaginn 5. jan. í Tryggvabúð kl. 20,30.
Fundarefni:  Afmælisferð skipulögð.

Akstur í Bláfjöllum
Ég hef heyrt frá bláfjallamönnum að tölvert sé um akstur utanvega á
skíðasvæðinu í Bláfjöllum, bæði á jeppum og vélsleðum.  Það er alveg bannað
að keyra utanvega í fólksvanginum í Bláfjöllum líka á snjó, þessi akstur í
skíðasvæðinu er mjög illa séður, þó ekki sé opið en förin geta verið slæm í
brekkunum þegar verið er að skíða.  Sjálfur hef ég séð þegar jeppar óku tvis-
var yfir gönguskíðabrautina, inn og út úr henni þegar hægt var að fara framhjá
henni með tvö til þrjúhundruð metra krók.  Ég veit að akstur á svæðinu pirrar
skíðafólk mjög mikið og svertir mjög álit á okkur í þeirra röðum.  Látum það
því vera að aka utan vega í og við skíðasvæðið í Bláfjöllum, nóg er af svæðum
fyrir okkur.

Helgi 

Eyjafjarðardeild
Stefnt er að ferð laugardaginn 2. janúar. Þeir sem hafa áhuga á ferðinni hafi
samband við Ara Karlsson í símum 461 2911 og 461 2909.



Snjómælingar á Hveravöllum

Uppdráttur sem sýnir afstöðu snjómælingareitsins

Á melnum við hraunjaðarinn skammt suðvestan við bensíndælurnar á Hver-
avöllum hafa verið reistar 97 stikur sem ætlaðar eru til að mæla snjódýpt.  Er
það hluti af rannsókn á snjósöfnun í óreglulegu landslagi sem Veðurstofan
stendur fyrir í samvinnu við franskar rannsóknarstofnanir.  Stikurnar eru ýmist
með 7,5 eða 15 metra millibili og eru þær í 100 metra breiðum ferningslaga
reit.  Meginmarkmið ransóknanna er að kanna skaflamyndun og er því brýnt
að snjóþekjan verði fyrir sem minnstri röskun af mannavöldum.  Æskilegt er
að ferðalangar á svæðinu forðuðust að aka inn í reitinn.  Hentugast er fyrir
þá sem koma að Hveravöllum úr suðvestri að aka úr hrauninu vestan við ben-
síndælurnar.
Miðpunktur reitsins er á 64°51´55´´N og 19°33´57´´V, sé miðað við hnit ISN
93 (WGS 84).
Allar nánari upplýsingar um mælingarnar veitir Haraldur Ólafsson á Veðursto-
funni

Til Sölu
Brettakantar á Toyota D.C., 33-35". Uppl. í síma 896 0310, Beggi



Heimasíða: http://www.islandia.is/~eyrarros

Dags.       7.12.1998
Ferðaklúbburinn 4x4.

Þar sem ég hafði upp á E mailinu ykkar ákvað ég að senda ykkur
línu.
Í fyrsta lagi þakka ég ykkur viðskipti liðinna ára.
Þó manni detti ekki vetur í hug þessa dagana þegar úti er næstum tíu
stiga hiti, þá er það nú víst þannig að úti geisar vetur.
Við á Hrauneyjum erum farin að hugsa til ykkar, en hjá okkur verður
nú í fyrsta sinn opið í allan vetur, alla daga. Eins og þið vitið eruð
þið ávallt velkomin.
Við verðum með tilboð á gistingu í svefnpoka, fimm nætur á fimm
þúsund. Þetta gildir til aprílloka.
Vinsamlega komið þessari frétt til ykkar félagsmanna, því eins og
þið vitið allra best hefur ykkur oft þótt gott að vita af fólki á
Hrauneyjum, við viljum sannarlega reyna að vera ykkur innan
handar.
Af því almanakið segir að nú sé desember þá óska ég ykkar
félagsmönnum Gleðilegra jóla og vona að nýja árið verði nú hæfi-
lega snjóþungt, ykkar vegna.

Bestu kveðjur,

Jórunn Eggertdóttir,
f.h. Hrauneyja ehf.


