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STIKUFERÐ
Helgina 28 til 29 ágúst verður farin "Stikuferð" í samvinnu
viðsjálfboðaliðssamtökin og bændur.  Ferðin verður með svipuðu sniði
og síðast.  Farið verður inn í Hólaskjól og svo verður dreift úr
rúlluböggum og annað er til fellur í nágrenninu.  Skráning fer fram á
Opnu húsi á fimmtudögum inn í Mörk og einnig verður tekið við
skránigu í síma hjá Þrándi hs587 3919 vs. 563 3219, og Sigurði hs 555
4050 og vs 567 4700

Nú fara félagsfundirnir að bresta á aftur, en þeir byrja í september.  Stjórnarmenn
eru beðnir um að koma upplýsingum um fundina til ritnefndar sem fyrst.
Tölvupóstfang ritnefndar:  ritnefnd@f4x4.is, Helgi hs: 562 0463, vs: 5694199.



Auglýsingar

Rafdrifin Gast loftdæla (frá Bílab.
Benna) til sölu. 12 volt, 14 amp.
Uppl. í síma 567-6838

Ég er með til sölu cb benco
heimatalstöð 40 rása am og fm 220
volt, tilvalinn fyrir skála eða heimilið.
Hún er lítið notuð og vel með farinn,
verð: kr. 6000.
Upplýsingar í síma 8976733 (oskar)

TIL SÖLU:

Eyjabakkar
Samút hvetur félagsmenn Ferðaklúbbsins 4x4 til að nota haustið til að skoða
Eyjabakkasvæðið.  Ef af virkjunarframkvæmdum verður eru þetta líklega
síðustu forvöð til að sjá svæðið í óbreyttri mynd.

Ísherji ehf., fyrirtæki með
ferðaskipuleggjendaleyfi sem hefur
starfað á sviði jeppaferða.
Uppl Friðrik s: 567-1845

Skálanefnd
Næsta vinnuferð skálanefndar verður helgina 10. til 12. sept.  Þáttaka í ferðum
skálanefndar hefur verið léleg það sem af er sumri.  Ef á að takast að koma
upp bíslagi fyrir veturinn þá þarf að fá þokkalega þáttöku í ferðir Skálanefndar.
Upplýsingar um vinnuferðir er hægt að fá á opnum húsum í Mörkinni, eða hjá
skálanefndarmönnum:  Bjarki  s: 567 8091,  Einar  s: 554 6586,  Sigurjón  s:
581 2789, Bergur  s: 588 2213 og Þórarinn  s: 898 8995.
Það verður skálavörður í Setrinu fram í september.

5 gírakassi úr Bens-kálfi með
kúplingu og breyttum Bronco
millikassa, 1x 2,7, var við GM V.8
vél, nýlega uppgert.  Verð 50 þús.
Góður Hilux millikassi, með flans
sem passar á GM sjálfskiftingu.
Verð 30 þús.
Upplýsingar hjá Borgar í símum 421-
4205 og 893-4105


