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Meðal efnis í blaðinu er:
Þorrablót
Væntanlegar ferðir
GPS mál
Ný gerð áttavita
Radíóamatöranámskeið



Næstu fundir
Reykjavík:  Mánudaginn 1. febrúar á Hótel Loftleiðum kl. 20:00.

Fundarefni:  Uppbygging VHF kerfisins. IRA kynnir starf sitt og námskeið til 
réttinda radíóamatörs.  Raunveruleikinn um ölvunarakstur.  Myndasýning.
Kynning á Árbúðaferð fyrir félagsmenn í byrjun mars.

Suðurnesjadeild(Jeppavinafélagið):  Miðvikudaginn 3. febrúar í Iðnsveinahúsinu Keflavík 
kl. 20:30.
Fundarefni:  GPS kynning frá R.Sigmundssyni.

Vesturlandsdeild:  Mánudaginn 8. febrúar:  Opið hús í Jónsbúð á Akranesi.
Fundarefni:  Birgir Brynjólfsson (Fjalli) verður með myndasýningu.

Vestfjarðadeild:  Þriðjudaginn 2. febrúar kl 20:30 í Kíwanishúsinu á Ísafirði kl 20:30.
Húnvetningadeild:  Fimmtudaginn 4. febrúar í Hjálparsveitahúsinu kl. 20:30.

Fundarefni:  Þorrablótsferð 20. febrúar í Húsafell.  Stórferð 5. til 7. mars.
Skagafjarðardeild:  Þriðjudaginn 2. febrúar í kaffistofu mjólkursamlagsins kl. 20:30.
 Fundarefni:  Skráning á þorrablót sem fer fram í Skiptabakka helgina 19. til 

21. febrúar,.  Stórferð 5. til 7. mars.
Eyjafjarðardeild:  Þriðjudaginn 2. febrúar á Furuvöllum 3 kl. 20:00.

Fundarefni:  Þorrablót á Hveravöllum 13. til 14. febrúar, skráning og greiðsla 
þáttökugjalds.  Stórferð umhverfis Hofsjökul helgina 5. til 7. mars.
GPS námskeið í umsjón Smára Sigurðssonar.

Húsavíkurdeild:  Sunnudagana 7. og 21. febrúar í Höfða, kl. 20:00.
Fundarefni (7. feb.):  Umræður um þorrablót og stórferð 5. til 7. mars.

Suðurlandsdeild:  Þriðjudaginn 2. febrúar í Tryggvabúð kl. 20:30.
Fundarefni:  Afmæliskaffi í tilefni 10 ára afmæli Suðurlandsdeildar, glæsileg 
afmælisterta frá formanni okkar eins og honum einum er lagið.
Spáð verður í Þorraferð, skálamál verða rædd og einnig verður vörukynning.

Ritnefnd

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: 586 1399 e mail:  felagatal@f4x4.is



Fréttahornið
Suðurlandsdeild er 10 ára um þessar mundir.  16. janúar 1989 var haldinn
stofnfundur Suðurlandsdeildar í Tryggvaskála á Selfossi.  Á fundinn mættu um 80
manns.

Fréttir af snjó:
Það sem frést hefur af hálendinu er að nægur snjór sé kominn til að ferðast en
sumstaðar þurfi að passa sig á grjóti sem stendur upp úr.  Þokkalegur snjór er
kringum Setrið, nægur snjór er kominn í Illahraunið til að hægt sé að fara beint til
Hveravalla úr Setrinu, en krækja þarf fram hjá grófasta kaflanum í hrauninu.
Þokkalegur snjór er á Kili, lítill fyrir norðan Hveravelli, en mikill fyrir norðan
Langjökul, lítill á Holtavörðuheiði.  Á Landmannalaugasvæðinu er snjór eins og
mest gerðist síðasta vetur.  Frá Húsavík er það að frétta að þar og í Mývatssveit
sé allt á kafi í snjó

Nú er tími þorrablótanna runninn upp og eru sumar af deildum Ferðaklúbb-
sins með þorrablót, bæði til fjalla og á láglendi.

Vesturlandsdeild:  Þorrablót verður haldið með húnvetningum í
Húsafelli helgina 19. til 21. febrúar.  Á laugardaginn verður dorgað á
Arnavatnsheiði eða farið á Jökul.  Hafið samband við stjórnarmenn fyrir
31. janúar vegna gistirýmis. Sjá nánar í fréttabréfi deildarinnar.

Húnvetningadeild:  Þorrablótið verður í Húsafelli helgina 19. til 21.
febrúar, með vestlendingum.  Verður farið nánar í tilhögun ferðarinnar á
febrúarfundinum.

Eyjafjarðardeild:  Þorrablótið verður á Hveravöllum helgina 13. til 14.
febrúar.  Skráning á þorrablótið fer fram á febrúarfundinum.  Síðasta
þorrablótsferð eyfirðinga varð ansi söguleg eins og lesa má á vefsíðu
Eyjafjarðardeildar  http://akureyri.ismennt.is/~gretar/eydeild.html.

Þorrablót



Reykjavík:  Farin verður skipulögð ferð í Árbúðir fyrst í febrúar.  Ferðin
verður kynnt á fundinum í febrúar.

„STÓRFERÐ ´99“

Helgina 5.-7.mars´99 verður farin sameiginleg „stórferð“ allra norðurlandsdeilda
Ferðaklúbbsins 4X4, þ.e.a.s. Húnvetninga, Skagfirðinga, Eyfirðinga og
Húsvíkinga (helgin 12.-14.til vara).  Ætlunin er að fara frá Akureyri föstudaginn
5.mars upp úr hádegi og aka Sprengisandsleið í Nýjadal, gista þar aðfaranótt
laugardags og leggja árla morguns af stað í Setrið, skála félagsins í Kisubotnum
þar sem gist verður.  Á sunnudag verður ekið að Hveravöllum þar sem drukkið
verður kaffi og ferðinni lokið formlega.  Ýmsir munu gista á Hveravöllum
aðfaranótt mánudags, en aðrir halda áfram til síns heima. Áhugi er mikill og
væntanlega verða á milli 40-50 bílar með í för.  Skipulag „100 bíla ferðarinnar“
verður notað og er undirbúningur nú þegar hafinn.  Endanleg áætlun með
tímasetningum og öðrum nauðsynlegum upplýsingum mun verða kynnt á fundum
deildanna í byrjun febrúar.  Þáttökutilkynningu lýkur 22.feb. og endanlegur
fundur með þáttakendum er áætlaður sunnudaginn 28.feb.  Þáttökugjaldi verður
stillt í hóf sem kostur er, en skálagjald í Nýjadal svo og annar kostnaður sem af
þessu hlýst ræður því.  Gert er ráð fyrir að hver og einn sé sér nógur um nesti eins
og í öllum almennum ferðum, en þó mun ætlunin að hafa eina sameiginlega máltíð
í Setrinu á laugardagskvöldinu þegar allir hafa skilað sér þangað.  Þeir sem áhuga
hafa á þáttöku eru beðnir að tilkynna það sem fyrst til einhvers eftirtaldra:
Eyjafjarðard. Ari s. 461-2911 / 894-5301
Húsavíkurdeild Óskar s. 464-3696 / 893-1853
Skagafj.deild Rúnar s. 453-6477 / 854-6213
Húnvetn.deild Björn s. 452-4019 / 895-8323

Fyrir hönd undirbúningsnefndar
Ari Karlsson, Eyjafjarðardeild.
( 894-5301 )

Vegna þessarar ferðar er félagsmönnum bent á að Setrið er upppantað
6. til 7. mars.

Skálanefnd.

Ferðir



Á fundinum í desember í Reykjavík var Björn Þorri með erindi um galla í GPS
leiðum.  Þar sem hann fór sérstaklega í tvær leiðir, úr GPS bókinni, frá
Kerlingafjöllum í Setrið og frá Kvíslárveituvegi í Setrið.  Hvað varðar leiðina úr
Kerlingafjöllum þá er púnkturinn (á hæð) á hæðinni stuttu áður en komið er að
Setrinu, þar sem ekið er til austurs og síðan tekin ca. 90 gráðu beygja til norðurs,
mjög varhugaverður.  Virðist vera sem púnkturinn sé of austarlega (100 til 150 m)
fyrir neðan hæðina, þetta getur haft mjög slæmar afleiðingar eins og gerðist hjá
Birni Þorra en hann velti bílnum sínum þarna fram af hæðinni.  Á hinni leiðinni frá
Kvíslárveituvegi er púnktur vestan við Sóleyjarhöfðavað í Þjórsá þaðan er farið í
púnkt sem er við Setrið, sú leið er full sunnarlega.  Ef menn hafa farið sunnarlega
í trakkinu hafa þeir lennt í basli í Hnífánni.  Þannig að það þarf að fara aðeins
norðan við trakkið.  Einnig komu fram á fundinum athugasemdir við fleiri leiðir í
GPS bókinni.  Það sem þarf að gæta að í notkun á GPS púnktum, sama hvaðan
þeir koma.  Athuga að rétt bauganet (hnitakerfi / datum) sé valið, þau sem eru
notuð hér eru WGS84 og Hjörsey55.  Stinga púnkta út á korti til að sjá hvort þeir
séu nokkuð alveg „gaga“, nákvæmni korta er ekki mikil en hægt er að sjá kvort
púnktar eru alveg út úr kortinu og hvernig leiðir liggja.  Æskilegast væri að keyra
leiðir í góðu skyggni til að tékka af púnktana.  Hafa í huga að það eru skekkjur í
GPS kerfinu.  Fara varlega.
Slóðir inn á nokkra staði þar sem GPS púnkta er að finna:

www.itn.is/bragi/alarm.html
www.isholf.is/gop/sverrir.htm
www.os.is/~ehh/gps
akureyri.ismennt.is/~gretar/eydeild.htm
www.est.is/~baldurs/html/4x4.html
www.f4x4.is

GPS mál

Bílanaust er farið að selja nýja gerð tölvuáttavita fyrir bíla og önnur farartæki.
CO-PILOT áttavitinn byggir á tækni sem kallast „PN-Magneto-inductive“ MI-
tækni.  Þessi tækni getur greint á milli seguláhrifa frá segulskautum jarðar og
truflana sem hin ýmsu rafmagnstæki í bílnum gefa frá sér, þannig að truflaninar
hafa ekki áhrif á áttavitann.  CO-PILOT áttavitinn er með sjálvirka leiðréttingu
misvísunar, klukku sem hægt er að nota sem skeiðklukku líka, baklýsingu á
skjánum og geymsluminni fyrir stefnu og tíma.  Hægt er að velja í milli
segulstefnu eða réttrar stefnu (true) með rofa.  Áttavitinn gengur fyrir tveimur
lithíum rafhlöðum, líka er hægt að fá snúru til að tengja í 12 volt.  CO-Pilot
áttavitinn er raka og vatsþéttur, og með honum fylgja festingar sem gera auðvelt
að koma honum fyrir.  Verðið er kr. 12.885- og kr. 2.366- fyrir straumsnúruna,
félagsmenn Ferðaklúbbsins 4x4 fá 20% afslátt af CO-PILOT áttavitanum.

www.precisionnavigation.com/copilotstart.html

Áttavitar



Á janúar fundinum í Reykjavík voru tvö fyrirtæki með kynningu.  Á. Bjarnason
kynntu nýja gerviefna (syntetíska) smurolíu frá Castrol (SLX 0W/30), fá
félagsmenn 10% afslátt á smurolíum hjá þeim.
Fjallasport kynnti einnig sínar vörur, t.d. Helly Hansen útivistarfatnað og 12 volta
loftdælur sem hannaðar eru til að dæla í stór jeppadekk.  Kynntar voru tvær
stærðir Quick AIR 1 fyrir dekk upp í 35” og Quick AIR 2 fyrir dekk upp í 44”.
Verðið er fyrir Quick AIR 1 kr. 22.832- og í tösku kr. 29.354-,  Quick AIR 2 kr.
33.442- og í tösku kr. 39.758-, félagsmenn fá síðan 10% afslátt.
Valdi rakari og Finnur (man ekki hvers son) héldu síðan erindi um
þykktarmælingar Raunvísindastofnunar á Langjökli.  Þetta var afar skemmtilegt
og fróðlegt erindi.  Var bæði mæld þykkt snjóþekjunar á Langjökli og hæð hans.
Kom fram að form (hæð) Langjökuls er tölvert önnur en er sýnt er á kortum.
Einnig voru sýndar teikningar af landslaginu undir jöklinum, eru þar undir fjöll,
hæðir og miklir dalir.

Stjórn Ferðaklúbbsins ákvað fyrir ekki löngu síðan að kaupa veðustöð til að setja
upp í Setrinu.  Gerðist þetta í kjölfar kynningar sem Kórall hélt á slíkum stöðvum
á desember fundinum í Rvík.  Stjórnin sá að það er ómögulegt fyrir þá sem
staddir eru upp í Setri að vita ekki í kvaða átt þeir eiga að snúa þegar þeir bregða
sér út fyrir að sinna kalli náttúrunnar.  Stöðin mælir vindhraða og átt, hita, raka og
úrkomu.  Gaf Kórall Ferðaklúbbnum góðan afslátt af stöðinni.  Það var farið með
stöðina upp í Setur helgina 22. til 24. jan.

Af síðasta fundi

Þeir sem eru með netfang skráð í félagaskránni urðu væntanlega varir við
að síðasta fundarboð var sent í tölvupósti.  Það er stefnan að halda þessu
áfram og senda þá líka fundarboð deildanna.  Einnig eru uppi hugmyndir um
að senda Setrið í tölvupósti til þeirra sem vilja.  Boðið verður upp á tvo
möguleika, annarsvegar að fá Setrið bæði sent í tölvupósti og á pappír eins
og verið hefur og hinsvegar að fá það einungis sent í tölvupósti.  Setrið
verður sent í Acrobat (*.pdf) formi, hægt er að fá lesara fyrir það frítt á
netinu, slóðin er http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Útgáfumál

Jeppar á fjöllum er bók sem var gefin úr af bókaútgáfunni Ormstungu, fyrir
nokkrum árum.  Í þessari bók er mikið af upplýsingum um jeppa og
ferðamennsku.  Hún á fullt erindi við jeppamenn.  Síðast þegar ég vissi var hún til
hjá Seglagerðinni Ægi.



Nú seinni hluta vetrar og fram á vor verður haldið námskeið til
áhugamannaréttinda í fjarskiptum, svokallaðra radíóamatör réttinda.
Námskeiðið er haldið af Íslenskum radíóamatörum, ÍRA, og verður í
Þróttheimum við Holtaveg á fimmtudagskvöldum frá febrúarbyrjun og til
aprílloka.
Markmið námskeiðsins er að veita þátttakendum færni og þekkingu sem nægi til
þess að standast próf hjá Póst og fjarskiptastofnun, hafi þeir lagt sig nægilega
fram við námið.
Skráning þátttakenda fer fram sem hér segir:
a. Á fimmtudagskvöldum í Þróttheimum, þar sem félagsaðstaða ÍRA er.
b. Með tölvupósti til stjórnarmanna, sjá heimasíðu ÍRA, www.nett.is/~tf5bw/ira/

ira.html.
c. Í talhólfi 881 2158, þar sem lesa má inn nafn og símanúmer og verður þá haft

samband við viðkomandi.
Námskeiðsgjald er kr. 7.500 og eru námsgögn innifalin í því verði, þar á meðal
nýjasta útgáfa ARRL handbókarinnar (uþb. 1200 bls. biblía radíóamatöra).
Á námskeiðinu verður farið yfir hvaðeina sem þarf til að verða radíóamatör, sbr.
reglugerð um fjarskipti áhugamanna frá 1981, m.a. grundvallaratriði
rafmagnsfræðinnar, loftnetafræði og dreifingu radíóbylgna, mótunaraðferðir
(SSB, AM, FM, CW), uppbyggingu móttakara og sendis, lög og reglur um
fjarskipti.
T-leyfi gefur réttindi til að tala með fjarskiptatæki á metrabylgju (VHF og UHF),
mest 50W
A-leyfi gefur öll T-leyfis réttindi auk þess að mega nota mors á stuttbylgju. Þegar
A-leyfishafar hafa verið virkir notendur í 6 mánuði geta þeir sótt um aukin réttindi
án frekara prófs og fá þá einnig réttindi til að tala á stuttbylgju og nota meira afl,
mest 250W.
ÍRA er félag íslenskra radíóamatöra og er það stofnað árið 1946. Félagar eru um
130 talsins.
Félagar í  ÍRA voru fyrstir hér á landi til að setja upp endurvarpa á metrabylgju
þegar ‘Pétur’ var settur upp á Skálafelli árið 1978. Síðan hefur verið bætt við
endurvörpum á Búrfelli í Þjórsárdal, á Vaðlaheiði og á Digranesheiði. Þá er UHF
millitenging í Bláfjöllum sem þjónar Búrfellsendurvarpanum. Næst á dagskrá í
endurvarpamálum er að koma einum slíkum upp á Steingrímsfjarðarheiði og
hefur nú fengist leyfi fyrir radíóvita þar í tilraunaskini til að kanna útbreiðslu
merkis þaðan.

Námskeið til prófs radíóamatöra



Auglýsingar
TIL SÖLU: TIL SÖLU:
4 stk. dekk Michelin X  235/85x15
hálfslitin.  Uppl.  Helgi vs: 5694199,
hs: 562 0463.

Óska eftir 4 stk felgum 5 gata 10"
breiðum.
Uppl. í símum 567-6450 eða 892-
4656  Kjartan Pálsson.

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-, millikassi verð kr.
15.000-.  Afturöxull úr ´85 hilux verð
kr. 10.000-. Loftlæsing ástand og
verð óljóst.
Uppl. s. 894 1451.          Þorsteinn.

Er að rífa mikið breyttan 4Runner
árg.1991.
Eiríkur  s: 895 3357, 587 9006

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

Carmin GPS 45, selst með bíleiningu
lítið notaður.  Ásett verð kr. 8000-.
Tengilegur við P.C. fartölvu.  Einnig
til sölu talstöð (vhf) af YAESU gerð,
12 rása. Ásett verð kr. 10,000-.
Jóhann Tómas  sími: 892-2143

4 Stk. BF Goodrish (Mud Terrain)
Negld, mjög lítið notuð ekin c.a.8000
km. Stærð 33x12.50/15 Verð
kr. 40.000-.
Uppl.í síma 535-9048 eða 565-0202
Sigþór Árnason #52

13” breiðar stálfelgur (breikkaðar) 5
gata 4,5” gatadreifing (passar undir
Cherokee, litla Bronco).
Björn  hs : 452 4019, vs: 452 4670,
8958323

Stakur Blazer til sölu. árg. 1976
6.2L dísel ný 35" BFG All Terrain,
White Spoke felgur.  Nokkuð góður
bíll en lítið eitt biluð vél (ósamsett en
nýupptekin).
Uppl. í síma 891 8921 Valdimar.

9" afturhásing undan stórum Bronco
með nospin læsingu, 4.88 hlutfalli,
öxlum og bremsum. Verð kr.
40.000-.  Toyota motor 2LT orginal
túrbó vél án túrbínu, skemmd á
einum stimpli, fæst fyrir lítið.  Sjálf-
skipting úr Toyota Cressitu fæst ein-
nig fyrir lítið.  Fjögur stykki slitin
38" mödder fást fyrir 10.000-.
Uppl. 5641763  Gunnar

ÓSKAÐ EFTIR:

Óska eftir 700 sjálfskiptingu árg. ´85
eða yngri, með öllu aftan vélar,
einnig millikassa.

Sími : Hs. 461-3423. 893-4105. Vs.
462-7799. Borgar


