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Hin árlega fjöruga árshátíð Ferðaklúbbsins verður haldin laugardaginn
16.október n.k.  Hátíðin verður með breyttu sniði frá því sem verið hefur
s.l. ár og verður ekki farið í óvissuferð.  Þeim mun mikilvægara verður að
menn mæti stundvíslega kl.19:00 í Bifreiðaskoðun Frumherja að Hesthálsi
6-8.  Þaðan verður farið í rútum í sal SV veitinga við Auðbrekku í Kópavogi
þar sem mikið húllumhæ verður fram eftir nóttu.  Framreidd verður
þríréttuð "Gourmet" máltíð að loknum fordrykk.  Happadrættið verður á
sínum stað og hefur líklega aldrei verið glæsilegra og óvæntur
langferðavinningur fellur í hlut eins heppins árshátíðargests.  Tveir
stórleikarar munu flytja frumsaminn leikþátt, og að því loknu mun
hljómsveitin KOS leika fyrir dansi fram á rauða nótt.  Miðaverðið er aðeins
2500kr. og mun miðasala fara fram á fimmtudagskvöldum fram að árshátíð
og á fundi á Loftleiðum þann 4.október.  Það er von okkar að sem flestir
sjái sér fært að mæta og gera sér glaðan dag í góðum hópi.

Skemmtinefnd.

Árshátíðin



Næstu fundir
Reykjavík:  Mánudaginn 4. okt. á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00.

Fundarefni:  1: Innanfélagsmál.  2: Erindi frá Landsvirkjun um áhrif núverandi 
virkjanaframkvæmda á hálendisumferðina í vetur.  3: Kynning á 
loftkerfum í bíla (Barki hf).  4:  tæknierindi frá hjálparsveit 4x4.  5: 
Hágönguskáli nýjar fréttir  .6: Myndasýning eftir kaffi.

Suðurnesjadeild(Jeppavinafélagið):  Miðvikudaginn 6. okt. í Iðnsveinafélagssalnum,
kl. 20:30.
Fundarefni:  Jeppaferð yfir Grænlandsjökul.

Vesturlandsdeild:  Mánudaginn 11. okt. í Jónsbúð, kl. 20:30.
Fundarefni:

Vestfjarðadeild:  Fyrsti fundur eftir sumarhlé verður haldinn þriðjudaginn 5. okt. kl. 20:30, 
í Kiwanishúsinu við Úlfsá.

Fundarefni:  Vetrarstarfið, félagar fjölmennið.
Húnvetningadeild:  Fimmtudaginn 7. okt. í Hjálparsveitarhúsinu, kl. 20:30.

Fundarefni:  Bara eitthvað
Skagafjarðardeild:  Þriðjudaginn 12. okt. í kaffistofu Mjólkursamlagsins, kl. 20:00.
 Fundarefni:  Vetrarstarfið
Eyjafjarðardeild:  Þriðjudaginn 5. okt. á Furuvöllum 3, Akureyri, kl. 20:00.

Fundarefni:
Húsavíkurdeild:  Fundir eru fyrsta og þriðja sunnudag hvers mánaðar í Höfða kl.

Fundarefni:
Suðurlandsdeild:  ,þriðjudagskvöldið 5. október í húsnæði Björgunarsveitarinnar 

Tryggva á Selfossi kl. 20:30.
Fundarefni:  TRS á Selfossi kynnir GPS-tæki, forrit og tölvur.  Einnig koma 

fulltrár frá R Sigmundssyni, söluaðila Garmin GPS-tækja.

  Ritnefnd

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

Helgi Valsson hs: 562 0463, vs: 5694199, fax: 552 2744, tölvup: hev@caa.is
Arnþór Þórðarson hs: 554 0030, tölvupóstur: arntor.tordarson@lais.is

Kristján Kolbeinsson hs: 553 7995
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:
Rögnvaldur Guðbrandsson, tölvupóstur:  felagatal@f4x4.is

Eyjafharðardeild:  http://akureyri.ismennt.is/~gretar/eydeild.htm



Nýliðastarfið - umsjónarmenn vantar:  Félaga vantar til að sjá um
nýliðastarfið í haust.  Fjögurra kvölda námskeið í nóvember sem endar
svo með helgarferð í Setrið í byrjun desember.  Dagskrá og námsefni er
til staðar.  Áhugasamir hafi samband við stjórnarmenn.
Þórarinn hs: 564 1856, fs: 894 1842.  Björn Þorri hs: 561 1841.
Tölvupóstur stjorn@f4x4.is.

Nýliðastarfið

GPS námskeið verður haldið á vegum Landsbjargar, þriðjudaginn 5. okt í
björgunarsveitarhúsinu, Sauðárkróki.  Þáttaka tilkynnist í seinasta
lagi mánudagskvöldið 4. okt. til Heru í síma 453 5052.  Námskeiðsgjald er
kr. 650-

GPS námskeið, Sauðárkróki

Árleg landgræðsluferð klúbbsins var faran í Þórsmörk helgina 18. -20. júní.
Yfir eitt hundrað manns mættu þar inneftir og tóku hraustlega til hendinni.
Landgræðslan kom með birkiplöntur og birkifræ, en Olís gaf áburð og
grasfræ.  Guðjón Magnússon fræðslufulltrúi Landgræðslunnarfræddi
hópinn um gróður og gróðurfar á svæðinu, og leiðbeindi stórum og smáum
við störfin. Um kvöldið var svo grillað og fólk skemmti sér vel.  Gaman var
að sjá hve margir úr Vesturlandsdeildinni komu, og einnig kom fólk úr
Suðurnesjadeild og verður vonandi framhald á að fólk úr
landsbyggðardeildum komi í þessar ferðir svo og aðrar landgræðsluferðir.
Þórsmörkin hefur verið friðuð um nokkurt skeið og er gróður smátt og
smátt að nema land þar sem áður var auðn eða rýrt land. Birkið hefur náð að
sá sér og gróa upp fyrir tilstilli áhugamann og styrktaraðila.  Ánægjulegt
er að sjá hvernig Merkurraninn er allur að gróa upp þar sem
Ferðaklubburinn 4X4 hefur verið að bera áburð á og dreifa fræjum. Við
hvetjum félaga í Ferðaklúbbnum 4X4 til að hlú að landinu og gefa gott
fordæmi um umgengi og vernd þess.  Kunnum við öllum bestu þakkir fyrir
þeirra framlag.

Umhverfisnefnd 4X4.

Landgræðsluferð



Ágætu félagar!  Þegar ég fór í stikuferðina í sumar með umhverfisnefnd,
varð ég var við það að farþegi minn og aðrir ferðafélagar voru misánægðir
með kort Landmælinga Íslands af landinu, þó ný væru.  Var talað um
rangnefni á stöðum, vöntun á nöfnum, vöntun á greiðfærum leiðum og
betri merkingum sem jafnvel útlendingar gætu farið eftir.  Frá því er
skemmst að segja að ég bar þetta undir starfsmann hjá Landmælingum
og tjáði hún mér að mikið væri hringt og skammast en í fæstum tilfellum
komið með fullnægandi rök fyrir vitleysunni eða rangnefninu, og þar af
leiðandi væri erfitt að lagfæra þetta.  Að mér skilst sitja nokkrir
einstaklingar og yfirfara slíkar villur, í fullu starfi.
Mér datt í hug að þar sem við værum ferðafélag með ógurlega reynslu af
landinu og staðháttum, væru kannski til í okkar röðum félagsmenn sem
gætu tekið sig saman, og samið einhverja skrá eða komið með
athugasemdir við þekktar leiðir og staðhætti.  Sent það síðan til
Landmælinga Ísl. til athugunar og leiðréttingar.  Ég veit að þetta gæti
orðið talsverð vinna og kannski ekki beint á okkar færi en þyrfti þó ekki að
vera það ef margir tækju sig saman.  Rökstuddar athugasemdir yrðu
örugglega vel þegnar, en við erum örugglega ekki síðri en þau hjá
Landmælingum.  Mér datt einnig í hug að þetta gæti orðið verðugt
verkefni fyrir SAMÚT þar sem við eigum fulltrúa eða orðið hópaverkefni í
umsjá umhverfisnefndar.
Þetta eru aðeins hugrenningar mínar og ætlaðar til umræðu.

Virðingarfyllst Magnús Guðmundsson

Kort og leiðir

Hinn árlegi landsfundur Ferðaklúbbsins verður haldinn í Setrinu helgina
29. til 31. okt.  Boðaðar eru allar stjórnir landsbyggðadeilda svo og allar
fastanefndir, einnig fjarskiptanefnd, Samút fulltrúar, umsjónarmenn
heimasíðu og Árbúðanefnd.  Efni fundarins eru venjuleg landsfundarstörf.
Að loknum fundi á laugardagskvöldið verður kvöldverður í boði klúbbsins
fyrir fundarmenn.

Stjórn Ferðaklúbbsins 4x4.

Landsfundur



Skálanefnd hefur ekki setið auðum höndum í sumar.  Þar má fyrst nefna
að búið er að reysa bíslagið, sett var upp sturta í zetunni, smíðaður hefur
verið nýr olíutankur fyrir ljósavélina, búið er að fara með vetrarolíu uppeftir
og vatnið lagað, auk ýmissa annara smáverka.
Um helgina fór hópur af tækjaóðum radíóköllum í Setrið og ætluðu m.a
að taka út talstöðvarmálin.
Það kæmi sér vel ef fleiri sæu sér fært að leggja hönd á plóg í viðhaldi og
uppbyggingu Setursins.
Helgina 8. til 10. okt. verður farin ferð með markmiði í Setrið á vegum
skálanefndar, allir velkomnir.
Bjarki s:892 3065, Bergur s: 696 2221, Þórarinn s: 898 8995.

Skálanefnd

Föstudagskvöldið byrjaði með mikilli hestamensku hjá börnum og
fullorðnum, og fékk ein kona í hópnum flugferð mikla.  Er haft fyrir satt að
landbúnaðarráðherra hafi frétt af þessu og valið Skagafjörð sem miðstöð
hestamennsku í framhaldi af því.
Á laugardeginum var ekið́ fram í skiptabakka, undir stjórn valinkunns
leiðsögumanns, innfædds Lýtings sem kunni skil á hverri þúfu, örnefnum,
huldu og draugasögum.  Í Skiptabakka var boðið upp á pylsur, kók og kaffi.
Einhverjar smávægilegar bilanir urðu á leiðinni en allir skiluðu sér til baka.
Um fimm leitið var hafist handa við að tendra upp í langgrillinu og farið í
leiki með krakkana.  Eftir að snæðingi lauk var varðeldur með
harmonikkuspili og síðan gleði fram eftir nóttu í hinni þrotlausu Skagfirsku
blíðu.
Það mættu á annað hundrað manns (103), ég hefði viljað sjá fleiri koma en
þetta var mjög vel heppnað hjá Skaga og Vestfjarðadeildum.

Helgi

Sumarhátíðin

Umhverfisnefnd-geymsluhúsnæði
Umhverfisnefnd bráðvantar geymsluhúsnæði fyrir stikur.  Ef einhver veit
um slíkt er hann beðinn að hafa samband við Inga í síma/fax 554 6489



Nú, þegar Ferðaklúbburinn 4x4 er að sigla inn í sitt sautjánda aldursár er
ekki úr vegi að staldra svolítið við og skoða hvert stefnir.  Eins og margir
vita var klúbburinn stofnaður 10 mars árið 1983.  Áhugi hafði kviknað í
sameiginlegum ferðum jeppamanna um stofnun einhvers konar
félagsskapar áhugamanna um ferðalög og búnað fjórhjóladrifsbifreiða
ásamt umræðu um náttúruvernd.
Ótrúlega margt hefur breyst síðan þá. Áður fyrr voru allar breytingar
ólöglegar og litnar hornauga af viðkomandi yfirvöldum.  Reglan hjá
Bifreiðaeftirliti Ríkisins virtist á þessum tíma vera sú að ef hlutirnir væru
ekki leyfðir væru þeir örugglega bannaðir.  Menn voru að pukrast sitt í
hvoru horni.  Aðallega var verið að reyna að koma stærri dekkjum undir
bílana, þótt framboð af stærri dekkjum væri takmarkað.  Sumir reyndu
jafnvel að nota dekk af skítadreyfurum eða öðrum landbúnaðartækjum.
Síðan var farið að nota dekk undan Volvo Lapplander sem þóttu
„tröllablöðrur“ í þá daga. Til þess að þessi dekk kæmust undir var reynt að
hækka bílana, annað hvort með því að lengja fjaðrahengslin eða setja
hásingarnar undir fjaðrirnar.  nÁrangurinn varð oft skelfilega misjafn, því
ekki var þess alltaf gætt að spindilhalli væri réttur og voru bílar því
eðlilega lausir í rásinni.  Einnig stóð mikill styrr um öll aukaljós.
Fljótlega eftir stofnun Ferðaklúbbsins 4x4 kom upp umræða um að fá
fram reglugerð sem leyfði breytingar á bílum.  Stofnuð var nefnd innan
klúbbsins sem skyldi vinna að þessum málum.  Nefnd þessi vann mikið
og þakkarvert brautryðjendastarf og í byrjun árs 1986 var samþykkt ný
reglugerð og tók hún gildi þann 1. febrúar sama ár.  Síðar hafa verið
gerðar breytingar á þeirri reglugerð, en þarna var fyrsta vígið fallið.
Margt annað hefur gerst í sögu klúbbsins á þessum árum. Haldnar hafa
verið 7 bílasýningar.  Klúbburinn hefur staðið að byggingu Setursins og
margt fleira mætti upp telja.
Félagið hefur stækkað gífurlega á þessum árum og stofnaðar hafa verið
deildir út um allt land.  Ekki er hægt að bera á móti því að þessi fjöldi
félagsmanna er mikill auður fyrir félag sem þetta. Þess vegna verður að
gæta þess að halda vel í þann auð.  Því miður er það svo að allt of margir
sem gengu í klúbbinn á fyrstu árum hans eru hættir að láta sjá sig á
félagsfundum og eru jafnvel hættir í félaginu, en eru samt sem áður
jeppaeigendur og halda áfram að ferðast.  Þess vegna vil ég hvetja
núverandi stjórn að gera sitt besta til að ná til þessara eldri félaga og
vekja áhuga þeirra.  Benda má á að í „Framtíðarsýn“ félagsins stendur:
„Efla tengsl við eldri félaga“.  Ekki væri úr vegi að helga einn fund
vetrarins „Heldri borgurunum“

Hvert stefnum við?



Þá vil ég víkja svolítið að almennri virkni félagsmanna.  Grátlegt er að sjá
forsvarsmenn hinna ýmsu nefnda félagsins kynna hvað er að gerast í
félaginu og fara fram á aðstoð hins almenna félagsmanns, án nokkurs,
eða þá mjög lítils árangurs.  Vert er að benda félagsmönnum á að ekki er
betri leið til að kynnast öðrum í félaginu og komast í samband við
félagsstarfið en að starfa í svona hópum.  Vil ég þá helst benda á starf
skálanefndar, en varla gefst betra tækifæri til að sameina gott ferðalag og
gott hópstarf, en með því að skreppa eina ferð í Setrið.  Ekki er
nauðsynlegt að vera fagmaður á neinu sviði.  Það eina sem þarf er áhugi
á að taka til hendinni.  Vert er að rifja upp áhuga félagsmanna fyrsta
sumarið sem Setrið var í byggingu.  Tugir félagsmanna drifu sig á
byggingastað um hverja helgi, enda reis skálinn okkar á methraða.  Þess
vegna spyr maður sig að í dag, miðað við aukningu félagsmanna, hvers
vegna þátttaka er svo dræm sem raun ber vitni.  Eru almennir
félagsmenn orðnir áhugalausir á að starfa fyrir félagið eða þarf að breyta
um áherslu í stefnu félagsins. (Þarf kanske að ráða knattspyrnuþjálfara til
að öskra á menn og reka áfram?)  Ég tel vænlegra að menn líti í eigin
barm til að sjá að ekkert gerist í félaginu nema einhverjir vinni verkin.
Þá er komið að sýningarmálum.  Fyrirhugað er að halda jeppasýningu
árið 2001.  Vilja félagsmenn halda enn eina glæsisýninguna, eða vilja
menn draga eitthvað úr umsvifunum.  Benda má á að fyrsta sýning
Ferðaklúbbsins var útisýning í porti Austurbæjarskólans og næstu þrjár
voru haldnar í Reiðhöllinni í Víðidal.  Eftir að sýningarnar voru fluttar í
Laugardalshöllina hafa sýningarfyrirtækin og ekki síst bifreiðaumboðin
gert meiri kröfur um meiri glæsileika.  Eru sýningar sem þessar að verða
félaginu ofviða sem áhugamannafélagi, eða eigum við að halda áfram á
sömu braut?
Þá vil ég að lokum minnast örlítið á það sem er að gerast í umhverfis og
tæknimálum.  Ótrúlega mikið starf hefur verið unnið innan þessara
málaflokka innan félagsins.  Enda er staðreyndin sú að viðhorf
landsmanna til þeirra sem ferðast á jeppum hefur gerbreyst til batnaðar.
Einnig er sú staðreynd að málsvarar félagsins hafa náð eyrum
ráðamanna og eiga jafnvel sæti þar sem hægt er að hafa áhrif á gang
mála ótrúlega góður árangur miðað við kerfi sem er þungt í vöfum.
Ljóst er að við meigum ekki sofna á verðinum því ekki þarf nema nokkra
pólitíkusa í atkvæðasmölun til að allt starf sé unnið fyrir gýg.

Félagskveðjur:
Ólafur Ólafsson fél nr: 199



Auglýsingar
ÓSKAÐ EFTIR:

Til sölu er Toyota HiLux árgerð
1988.  Er á 35" dekkjum, breyttur
fyrir 36".  Bensín, ekin um 120 þús
mílur.  Fæst á um 400 þús.  Ennig
hásingar framhásing, Dana 60 og
afturhásing, 14 bolta GM með
fljótandi öxlum.  Er úr Chevrolet
CREW CAP 1990
Ásmundur Þórisson  s: 553 6039,
vs:587 1441, bs:854 4369

TIL SÖLU:

Vantar gott Scout Traveller boddí
eða bíl, kram aukaatriði.  Einnig 16 -
17" breiðar 5 gata felgur.
Upplýsingar í síma 4215283 eða
8961750. Heiðar

Í byrjun September opnaði Aukaraf ehf nýja heimsíðu.
Heimasíðan hefur að geyma yfirlit yfir allar vörur,
vörulista, lýsingar á vörum, tæknilegar upplýsingar,
teikningar, verð, tilboð, nýjungar, GPS gagnagrunn og

tengingar inn á margar aðrar gagnlegar síður.  Hægt verður að versla á síðunni og
það á betri kjörum en ef verslað er í versluninni sjálfri.  Hluti síðunnar er enn í
vinnslu og er ætlunin að öll síðan verði í stöðugri uppfærslu....lifandi heimasíða.
Tenging inn á síðuna er einnig að finna á heimasíðu 4x4.  Fyrir þá sem kjósa að
mæta á staðinn þá minnum við á að Aukaraf flutti um síðustu áramót í Skeifuna 4
(við hliðina á Epal og Everest).  Verið Velkomin.

Til sölu Garmin 2 plus GPS ásamt
fylgihlutum:  Festing í bíl, loftnet á
bíl, rafmagnssnúra í bíl, hlífðartaska
og sérhönnuð festing á mælaborð í
Toyota XC, DC, og 4runner.  Ásett
verð kr. 27000,-
Upplýsingar í v.s. 8922143 og h.s.
5542054 Jóhann Axelsson

T æ k n i  f y r i r  f ó l k  o g  f a r a r t æ k i


