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Helgina 5. til 7 nóvember verður farið í „létta“ og skemmtilega ferð inn í
Setur.  Þar mun skálanefnd sýna afrakstur sumarsins nýjum og gömlum
félagsmönnum, jafnvel unnin nokkur handtök ef áhugi er.  Verður svo
hápunkturinn kvöldvaka á laugardagskvöldið með mat, gamanmálum og
göldrum.  Semsagt ógleymanleg ferð þeirra sem mæta.
Skráning í ferðina fer fram á opna húsinu fimmtudaginn 4. nóvember, allir
hvattir til að mæta.

Heimboð Skálanefndar

Bjórkvöld verður í Mörkinn 6, föstudaginn 12. nóvember.  Hefst það
kl. 20:30, bjórinn verður á kostnaðarverði.



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

Fundarefni:  1.  Innanfélagsmál
2.  Aldamótaferðin
3.  Tæknierindi frá Tækninefnd klúbbsins
4.  Kynning á VHF-fjarskiptamálum.  Eðvald Geirsson.
5.  Vörukynning frá Útilífi.
6.  Myndasýning - myndband.

Suðurnesjadeild(Jeppavinafélagið):  Miðvikudaginn 3. nóv. í Iðnsveinafélagssalnum,
kl. 20:30.
Fundarefni:  Myndasýning frá ferðinni yfir Grænlandsjökul.

Vesturlandsdeild:  Mánudaginn 8. nóv. í Jónsbúð, kl. 20:30.
Fundarefni:  Sjá heimasíðu Ferðaklúbbsins 4x4.

Vestfjarðadeild:  Þriðjudaginn 2. nóv. kl. 20:30, í Kiwanishúsinu við Úlfsá.
Fundarefni:  Félagsstarfið og skipulagning árshátíðar

Húnvetningadeild:  Föstudaginn 12. nóv. kl. 20:30, á kaffihúsinu við Árbakkann.
Fundarefni:  Landsfundurinn í Setrinu.

Skagafjarðardeild:  Þriðjudaginn 2 nóv. í kaffistofu Mjólkursamlagsins, kl. 20:00.
 Fundarefni:  Fréttir af landsfundi.
Eyjafjarðardeild:  þriðjudaginn 2. nóv. kl. 20:00, í Lundi, húsi björgunarsveitarinnar 

Súlna, Viðjulundi 1.
Fundarefni:  Páll Arason kemur, segir frá ferðalögum fyrr á árum og sýnir 

myndir.
Einnig verður rætt um 44" ferðina, sem verður næstu helgi eftir fundinn, 
sagðar fréttir af landsfundi og árshátíðin 27. nóv. kynnt.

Húsavíkurdeild:  Fundir eru fyrsta og þriðja sunnudag hvers mánaðar í Höfða kl. 20:00.
Fundarefni:

Suðurlandsdeild:  þriðjudaginn 2. nóv. kl. 20:30.  Það verður vinnufundur í húsnæði 
Vélaverkstæðis Þóris, Gagnheiði 36 á Selfossi.

Fundarefni:  Farið verður yfir tappaviðgerðir á hjólbörðum, rafsuðu með
geymum, vatnskassaviðgerðir með lóðbolta, hnúta og hvernig skipta á 
um krossa

  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



Aldamótaferð
Nokkuð er síðan að farið var að ræða hvernig klúbburinn ætti að fagna
aldamótunum og er nú í mótun hugmynd um sérstaka aldamótaferð
byrjun næsta árs.   Ferðin verður með hæfilegri erfiðleikagráðu og ef til vill
með svipuðu sniði og mjög fjölmenn ferð klúbbsins yfir Sprengisand í
mars árið 1997 eða "hundrað bíla ferðin" fræga árið 1987.     Nú í byrjun
nóvember er meiningin að mynda undirbúningshóp og eru áhugasamir
hvattir til að koma á mánudagsfund klúbbsins 1. nóv. næstkomandi þar
sem Friðrik Halldórsson, fyrrverandi formaður klúbbsins, mun kynna
málið.  Setrið mun flytja nánari fréttir í desemberblaðinu.

Reykjavík

44" ferðin verður farin 6. - 7. nóvember. Þetta er helgarferð fyrir
betur búna bíla.
Árshátíð Eyjafjarðardeildar verður haldin að kvöldi laugardagsins 27.
nóvember.  Á dagskránni er kvöldverður og skemmtiatriði.  Kjörið tækifæri
til að mæta með makann! Árshátíðin verður kynnt á félagsfundi 2.
nóvember og síðar í Sjónvarpsdagskránni og á heimasíðu deildarinnar.

Eyjafjarðardeild

Bíslagið kostar sitt
Hin mikla framkvæmdagleði Skálanefndar Setursins hefur orðið til þess
að framkvæmdasjóðurinn (um 450 þúsund krónur) er upp urinn.  Á næsta
félagsfundi (1. nóvember) verður lögð fram beiðni frá skálanefnd um
viðbótarfé úr félagssjóði til að fullgera bíslagið.

Árbúðir
Árbúðir á Kili eru nú opnar til afnota fyrir klúbbfélaga (frá 1. okt. til 1. júní.)
Skálinn er í mjög góðu ástandi og rúmar um 30 manns í kojur.  Hann er
læstur nema forstofan, en lykill fæst hjá skálanefnd.  Gistigjald er kr. 500-
nóttin fyrir klúbbfélaga en kr. 900- nóttin fyrir aðra.  Skálanefnin er þessi:
Eðvald Geirsson (sími 554 6407, 696 2301), Sveinn Vignisson (586 1008)
og Friðrik Sigurbergsson (564 4764).  Einnig fást afnot af Fremstaveri,
suðaustan undir Bláfelli hjá skálanefnd Árbúða.



Fjölbreytni í starfinu
Formaður kom að máli við  ritnefnd og kom fram að verkefni vetrarins eru
margvísleg og starfið með miklum ágætum um þessar mundir.  Þetta
verða helstu viðburðir vetrarins:
5.-7. nóv.  Heimboð skálanefndar í Setrið
12. nóv. Bjórkvöld
3.-5. des Nýliðaferð í Setrið
5. febrúar Þorrablót í Setrinu
Febrúar Bjórkvöld
Mars/Apríl Aldamótaferð
Gíróseðlar vegna félagsgjalda hafa nú borist félagsmönnum í pósti og  er
mjög mikilvægt að greiða gjöldin sem fyrst.  Félagsskírteinin verða send
/afhent strax og greiðsla hefur borist.
Von er á 6 mánaða uppgjöri klúbbsins frá gjaldkera á næsta fundi og
verða helstu tölur birtar í Setrinu í des.

Glæsileg árshátíð
Árshátíð Ferðaklúbbsins 4x4,  var haldin laugardaginn 16. október, og
var einhver sú fjölmennasta og glæsilegasta til þessa.  Alls seldust 212
miðar og hófst hátíðin með fordrykk í boði Frumherja hf.  Þá var sest að
glæsilegum kvöldverði í umsjá SV-veitinga.  Glæsilegt happdrætti fór
fram og að því loknu var dansinn stiginn fram undir morgun.  Einar
Sólonsson og Kristín Jónsdóttir í skemmtinefndinni eiga heiður skilinn
fyrir þessa frábæru árshátíð!

Landsfundur 29.-31. október
Horfur eru á mjög góðum fundi að þessu sinni. Allir sem seturétt eiga á
Landsfundi klúbbsins hafa fengið boðsbréf og hafa um sextíu manns frá
öllum deildum, ráðum og stjórnum boðað komu sína í Setrið.  Þeir sem
enn hafa ekki skráð sig eru hvattir til að hringja strax  í Þórarinn formann
í síma 8941842.

Hágöngur   -  Versalir
Umsókn klúbbsins um nýbyggingu skála á Hágöngusvæðinu væri
hafnað.  Engar ástæður höfnunar voru tilteknar í bréfinu. Hins vegar bauð
hreppurinn klúbbnum að taka skálann í Versölum á Sprengisandsleið til
vetrarvörslu.   Málið er í athugun hjá stjórn klúbbsins.



R. Sigmundsson hefur sett upp heimasíðu.  Stefnt er að því að hafa
heimasíðuna lifandi, fræðandi og skemmtilega.  Fyrst um sinn verður lögð
áhersla á grunnupplýsingar um fyrirtækið og þjónustu þess.  Í næsta
áfanga verður m.a. bætt inn vörulista og gagnasöfnum (vegpunktum,
leiðum o.fl.) fyrir Garmin notendur.  Í þriðja áfanga verður hægt að kaupa
vörur á heimasíðunni.  Tilboðshnappur er á síðunni og ættu menn að
fylgjast reglulega með honum því öðruhverju verða sett sértilboð þar inn
sem gilda í stuttan tíma.  Slóðin er www.rs.is

Hér er svolítið sem flestir Garmin eigendur hafa verið að bíða eftir.
Garmin Int. hefur sett á markað forritið MapSource World Map, Windows
hugbúnað fyrir Garmin GPS tæki.  Hingað til hefur aðeins verið til DOS
forrit að nafni PCX-5, sem hefur haft þann helsta galla að erfitt er að læra
á það.
Með MapSource World Map er hægt að búa til vegpunkta og leiðir á korti,
hlaða vegpunktum, leiðum og ferlum í og úr tæki og vinna með kort af
Íslandi.  Unnið er að því að gera landabréf af Íslandi til að nota í
forritinu og verður þá hægt að hlaða því í þau Garmin tæki sem það taka.
Verð er kr. 8.258,- án tengikapals sem kostar u.þ.b. 2.800,-. Þeir sem
eiga PCX-5 forritið fá 60% afslátt af nýja forritinu gegn framvísun
upprunalegu diskettunnar.

RE. Sigmundsson ehf.
Fiskislóð 84
101 Reykjavík
Sími: 520 0000

F.h. R. Sigmundssonar.
Ríkarður Sigmundsson

R. Sigmundsson - fréttatilkynning

Óktóber fundur.  Á síðasta fundi í Reykjvavík, m.a. erindi frá
hjálparsveit um króka og tjakkfestingar, loftkerfi frá Barka og hvaða árhif
virkjanaframkvæmdir hafa á vetrarumferð á hálendinu frá Landsvirkjun.
Þessu verða gerð skil síðar.



Tvær vinnuferðir voru farnar nú nýlega á vegum umhverfisnefndar
Ferðaklúbbsins 4x4.  Hin sú fyrri var farin helgina 28. til 29. ágúst í
samvinnu við Sjálfboðaliðasamtökin austur í Skáftártungu.
Til leiks mættu sjö frá sjálfboðaliðasamtökunum og fjórir á 3 jeppum frá
4x4.  Tekið var vel á móti okkur um hádegisbilið á laugardag með heitri
súpu og kaffi, og reyndar svo grillað ofan í okkur Skaftártungverskt
háfjallalamb um kvöldið í boði heimamanna.  Unnið var að
landgræðslustörfum á svæðum í grend við Lambaskarðshóla með
liðveislu landgræðslufulltrúa og Landgræðslufélags bænda.  Borið á og
sáð í rofabörð í grend við Hólaskjólsskálann, og uppblásturssvæði við
hlaupfarveg Skaftár þar neðan við, svo og reynt að loka gömlum
hjólförum inn við Álftavatnakrók með heyrúllum.  Sýndi þessi ferð okkur
glögglega hversu nauðsynlegt okkur það er að hafa stuðning
heimamanna sem leggja til tól og tæki til þessa starfa.  Á
sunnudagsseinnipartinn var svo haldið heimleiðis um Álftavatnakrók,
Mælifellssand og niður í Fljótshlíð, gerði það góða ferð enn betri.
Kunnum við heimamönnum bestu þakkir fyrir gott viðmót og góðan
viðgjörning, og þátttakendum öllum fyrir þeirra framlag.
Seinni ferðin (og hin þriðja þetta sumarið) var farin helgina 25. til 26.
september í samstarfi við Landgræðslu ríkisins.  Þátttakendur voru sex
fullorðnir og fimm börn á fimm jeppum í öllum regnbogans litum, auk
þeirra Guðjóns og Jóns frá Landgræðslunni.  Ekið var fylktu liði upp
Landssveitina og Guð-Jónarnir fræddu okkur á CB-rás 4 um það sem fyrir
augu bar, og helst þá með tilliti til uppblásturs og varna gegn honum.
Haldið var að Klofaey, sem stendur á þurru í fyrrum farvegi Þjórsár ofan
Búrfells, en farveginum var breitt nokkuð fyrir liðlega 30 árum er
Búrfellsvirkjun var byggð, og verður reyndar breytt enn meir við tilurð
Sultartangavirkjunar.  Þar hafa aftakaveður náð að rjúfa gróðurþekjuna í
norðausturenda eyjunnar þannig að náttúrulegum skógi í eynni , birki, víði
og eini, svo og ýmsum lággróðri svo sem baunagrasi og hrútaberjalyngi
stendur ógn af.  Eftir kaffisopa og Scnaps gengum við um eyjuna og
söfnuðum birkifræi til greiningar og ræktunar, því þetta er eflaust einhver
efsti skógarreiturinn á þssu svæði.  Var síðan unnið við að loka sárinu
með melgresisböggum, sáningu og áburðargjöf.  Grillað var um kvöldið
og gist í Áfangagili, og á sunnudegi ekin fáfarin slóð umhverfis Valafellið
og síðan beinleiðis heim.  Klofaey þarf nánast að vera í gjörgæslu áfram,
hægt er að komast að henni um 2 til 3 km. ofan Ísakots
(hjáveitumannvirkis ofan Búrfells) austan Þjórsár.
Er þáttakendum öllum þakkað fyrir vel unnin störf og Olís fyrir stuðninginn
í formi eldsneytis.

Ingi

Landgræðsluvinnan göfgar manninn



Fyrirhugað er að fara nýliðaferð í Setrið helgina 3. til 5. desember
næstkomandi.
Lagt verður af stað að kvöldi föstudagsins 3. desember, ekið sem leið
liggur um Gullfoss og Kerlingarfjöll, komið í Setrið seint um nóttina.
Laugardagurinn 4. desember byrjar með sameiginlegum “morgunmat”.
Dagurinn notaður í að skoða nágrenni Setursins og leika sér, um kvöldið
verður sameiginleg glæsimáltíð, jafnvel kíkt í glasabotna og eitthvað sér
til gamans gert. Sunnudagurinn 5. desember byrjar snemma með
sameiginlegum morgunmat, gengið frá skálanum, pakkað í bílana og lagt
af stað heim.  Ákveðið þá, með tilliti til aðstæðna hvort farin verði sama
leið heim.
Kostnaður á mann  kr. 3.500.- Innifalið í verðinu er upplýsingamappa,
undirbúningur og leiðsögn, morgunmatur laugardag og sunnudag auk
kvöldmatar á laugardeginum.
Skráning fer fram á fimmtudagskvöldum í Mörkinni 6.  Síðasti möguleiki á
að skrá sig er fimmtudagskvöldið 18. nóvember og þá þarf að greiða
þátt-tökugjaldið.
Ferðin er ætluð fyrir minna reynda félagsmenn, á minna breyttum bílum,
en er að sjálfsögðu opin öllum félagsmönnum. Miðað verður við 35” dekk
sem lágmarks stærð, annars verður dekkjastærð að miðast við þyngd
bíls.
Miðað er við að tveir séu í bíl, og verður annar aðilinn að vera félagi í
klúbbnum og vera búinn að greiða félagsgjöld fyrir veturinn ´99 -´00.
Við áskiljum okkur rétt til að hafna þátttöku bíla sem ekki fullnægja
kröfum okkar um dekkjastærð, miðað við þyngd.
Fimmtudagskvöld 11. nóvember verður farið almennt yfir búnað fyrir bíla
og menn, síðan léttar umræður um efnið.  Fimmtudagskvöld 18. nóvem-
ber verður farið yfir leiðina á korti, gefnir upp GPS-punktar og rætt um
eldsneytisáætlun, umræður um efnið.  Fimmtudagskvöldið 25. nóvember
notað til að kynnast betur og spjalla um ferðina.
Nánari kynning verður á mánudagsfundinum 1. nóv.

Ferðanefnd

Nýliðaferð



Auglýsingar
ÓSKAÐ EFTIR:

Bensínvél og kassar úr Toyota
Double cab 1992, ekið 170.000 km.
Í góðu standi.
Uppl. Eyþór s: 567 6427.

TIL SÖLU:

Vantar Lödu Sport boddí.
Uppl. í síma 475 1312.

Plastskúffa í Toyotu Xcab.
Uppl. Stefán s: 894 6233.

Vantar 5,29:1 drif (hlutföll) í Toy IFS
aftan & framan.
Gísli Örn vs:588 2600 / hs 565 2077

Ónotuð Gufnestalstöð YAESU FT-
180A.   Verð: tilboð.
Uppl. í síma 565-3659, Ásdís.

Fram og aftur stýfur ásamt vél úr
Range Rover.
Uppl. í síma 421-3128. Garðar.

1.  Dana 44 afturhásing úr Wagoneer
með 3:73 hlutfalli.  Verð 20.000 kr.
2. Dana 35 afturhásing með 4:56
hlutf. + diskalæsing úr Wrangler 90´
3. Hlutföll 4:11 úr dana 30 rev
framan.  Verð samkomulag.
Uppl. Örn s: 567 2090 fyrir 17:00 og
Gunnar s: 862 0216 eftir 17:00.

Garmin GPS 210, lítið notað.
Uppl. í hs: 567 6272 eða vs:
525 1000 og biðja um kalltæki 1187.

12” breiðar (breikkaðar) white spoke
felgur með röndum innan í, sex gata.
Verð kr. 4.000- stk.
Uppl. Kjartan hs: 482 3010 og vs:
896 7952

TIL SÖLU:

Wagoneer ´74, vél 360 ekin ca.
25.000 km eftir upptekningu, TH400
skipting, Dana 44 hásingar.  31”
dekk 15”x8” álfelgur, síðast
skoðaður ´94.  Verður seldur í heilu
lagi.
Einnig 4 stk. 15”x8” hvítar felgur.
Uppl. Unnar hs: 557 4404 og
vs: 863 8036


