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Helgina 24.-26. september verður farin landbótaferð á vegum klúbbsins. Ferðinni
verður væntanlega heitið á svæðið fyrir norðan Búrfell. Þar verður tekið til
hendinni við dreifingu bagga.
Skráning fer fram á opnum húsum í september auk þess sem hægt er að hafa
samband við meðlimi umhverfisnefndar.
Ferðin verður nánar kynnt á næsta félagsfundi.
Þrándur hs587 3919, vs. 563 3219, og Sigurður hs 555 4050, vs 567 4700

Umhverfisnefnd

Baggaferð



Næstu fundir
Reykjavík:  Mánudaginn 6. sept. á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00.

Fundarefni:  Sumarstarfið, hver er stefna Ferðaklúbbsins gagnvart Samút,
Erindi um Eyjabakka og Myndasýnig Jóhann Ísberg, Nes í Nes, ferð sem
hann og Fjalli fóru frá Reykjanesi til Langaness.

Suðurnesjadeild(Jeppavinafélagið):  Miðvikudaginn 8. sept. í Iðnsveinafélagshúsinu,
kl. 20:30.
Fundarefni:  Kynning á haustferð klúbbsins og vetrarstarfið framundan, 
kaffiveitingar.

Vesturlandsdeild:  Mánudaginn 13. sept. í Jónsbúð, kl. 20:30.
Fundarefni:  Haustferð og vetrarstarfið.

Vestfjarðadeild:  Næsti fundur í október.
Fundarefni:

Húnvetningadeild:  Fimmtudaginn 9. sept. í Hjálparsveitarhúsinu, kl. 20:30.
Fundarefni:  Vetrarstarfið.

Skagafjarðardeild:  Þriðjudaginn 7. sept. í kaffistofu Mjólkursamlagsins, kl. 20:00.
 Fundarefni:  Allt sem þarf að tala um.
Eyjafjarðardeild:  Þriðjudaginn 7. sept. á Furuvöllum 3, kl. 20:00.

Fundarefni:  Vinnuferðir og starfsáætlun vetrarins
Húsavíkurdeild:  Næsti fundur í október.

Fundarefni:
Suðurlandsdeild:  Föstudaginn 10. sept. í nýja Karlakórsheimilinu, kl. 20:30.

Fundarefni:  Langþráður bjórfundur og spjall.

Árshátíð Vesturlandsdeildar
Helgina 23.-25. júlí sl. var árshátíð Vesturlandsdeildar haldin.  Að þessu
sinni var förinni heitið norður í Bjarnarfjörð á Ströndum.  Þangað hélt fólk
í mismunandi stórum hópum og á mismunandi tímum.  Flestir mættu þó á
föstudagskvöldið, og um miðnættið voru komnir 20 bílar, um 60 manns.  Þrír
bílar bættust svo í hópinn seinni part laugardagsins, og voru því 23 bílar og
70 manns þegar flest var.
Föstudagskvöldið fór í að koma sér fyrir á tjaldstæðinu, koma upp tjöldum,
vögnum og fellihýsum, einstaka menn voru á “járntjöldum”, (4X4 húsbílar).
Þegar leið á kvöldið, skoruðu krakkarnir á fullorðna í fótbolta.  Leiknum lauk
fyrr en ætlað var með slæmri tæklingu og lá ein afburða knattspyrnustúlka
í valnum, aum á kálfa.  Deildinni til happs, er innan hennar vébanda einn af
okkar færu sjúkraflutningamönnum, og tók hann ráðin í sínar hendur og
hlúði að hetjunni.  Meiðsl voru sem betur fer ekki alvarleg og gekk stúlkan
óhölt daginn eftir.  Laugardagurinn var tekinn missnemma hjá mönnum eins



og gengur og gerist í útilegu.  Upp úr kl. 11 var haldið af stað í ökuferð,
áleiðis norður fyrir hníf og gaffal.  Einn af félögum okkar var búinn að
leggja töluverða vinnu í að taka saman fróðleik um svæðið, örnefni, sögur úr
sveitinni og úr Íslendingasögunum, sem hann malaði svo yfir okkur í
talstöðinni, öllum til mikillar ánægju.  Fyrst var áð í Kaldbaksvík utanverðri
og fólki gefinn kostur á að rétta úr sér eftir ójöfnur og hlykki á Bölunum.
Eftir drjúgt stopp var haldið áfram og næst áð í Djúpuvík.  Þeir sem vildu
skoðuðu Kvennabraggann, sem nú hýsir hótel og veitinga aðstöðu.
Staðarhaldarar bjóða fólki upp á skoðunarferð um gömlu verksmiðjuna, á
fyrirfram ákveðnum tímum, en við létum það bíða betri tíma að þessu sinni.
Fólk var farið að svengja, svo áfram var haldið og nú að Gjögri.  Ekið var
framhjá flugvellinum og niður að fjöru.  Þar var skoðuð lítil laug sem
heimamenn hafa útbúið fyrir sig, en vatnið í hana kemur beint útúr
klettunum í fjörunni, sérstakt náttúrufyrirbrigði.  Þarna bauð deildin uppá
grill, hamborgara og pylsur, og voru þeim veitingum gerð góð skil.  Eyddum
við nokkuð góðum tíma þarna við fjöruna.  Krakkarnir fóru í náttúruskoðun,
skoðuðu skeljar og þess háttar ásamt öðru því sem finnst í fjörum landsins,
þó ekki eigi það beinlínis heima þar, t.d., netakúlur og fleira dót.  Þessi
skoðunartúr krakkanna fékk skjótan endi þegar, í hita leiksins, ein ne-
takúlan lenti á höfði eins ungans, með tilheyrandi hljóðum.  Enn og aftur
þurfti sjúkraflutningamaðurinn að láta til sín taka og athuga málið.  Eins og
í fyrra sinnið voru meiðsli mnniháttar.  En svo sérkennilega vildi til að
drengurinn er bróðir knattspyrnuhetjunnar sem meiddist daginn áður, og
varð okkur því að orði að einhver álög fylgdu þessari fjölskyldu í þessari
ferð, því þetta urðu einu óhöppin í túrnum.  Frá Gjögri var ekið yfir í
Trékyllisvík, og salernið í skólanum á Finnbogastöðum fékk að finna fyrir
fjöldanum.  Áfram var haldið og nú yfir að Eyri í Ingólfsfirði og gengið um
verksmiðjurústirnar.  Þaðan var haldið til baka og farið í kaupfélagið á
Norðurfirði.  Eins og við var að búast var rokið beint í ískisturnar, því
blessuð sólin var búin að baka okkur vel allan daginn.  Á hlaðinu í Norðurfirði
lauk formlegri leiðsögn um svæðið og var því frjáls ferðahraði til baka.
Flestir drifu sig til baka suður í Bjarnarfjörð til að undirbúa grillmáltíðir
sínar.  Þegar allir voru búnir að belgja sig út af gómsætum mat og drykk,
var fólkinu smalað saman á mitt tjaldstæðið og því att saman í allskyns
leikjum og fíflalátum.  Á sunnudeginum tóku allir sig upp og hver fór sína
leið.  Er það mál manna að árshátíð þessi hafi tekist vel, og menn hafi verið
ánægðir með það sem boðið var uppá til afþreyingar.
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Auglýsingar
ÓSKAÐ EFTIR:

Plastskúffa í Toyota Xcab.
Uppl. Stefán, s: 894 6233

Gufunesstöð m/fjarstýringu og stöng
(Landsímastöð)
Gísli, s: 565 4523

TIL SÖLU:

Vantar afturhásingarrör í Scout
(Dana 44 ).
Sveinn, s: 482-3407

Næsta vinnuferð skálanefndar verður helgina 10. til 12. sept.  Síðan
verða ferðir helgarnar 24. til 26. sept. og 1. til 3. okt.  Ef á að takast að
koma upp bíslagi fyrir veturinn þá þarf góðann hóp duglegra manna
(konur eru menn líka) í ferðir skálanefndar.  Einnig vantar einhvern
góðann til að sjá um að matbúa oní liðið.  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.

Skálanefnd

Mazda 2600 pickup árg. ‘92.  Vél
Gm 400 með álheddum, 10,5 þjöppu,
MSD o.fl.  Skipting TH350 með
nýjum diskum transpack og lockup,
NP 205 millikassi, Dana 44 hásingar,
loftlæsingar, 5,38 hlutföll, dekk “44
Svamper á “18 álfelgum og/eða
235R20 Mitchelin, loftfjöðrun, SSB
stöð, aukaljós, spil, GPS o.fl.
Einnig Dana 44 framhásing,
afturhásing, TH350 skypting í
pörtum, Dana 20 millikassi, GM 350
- 400 hedd, GM 350 - 400 millihedd
og hús yfir pall.
Uppl. Jörundur, s: 894 5771


