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Stjórn og ritnefnd óskar
félagsmönnum gleðilegra
jóla og  farsældar á nýju

ferðaári, með von um
mikinn og góðan snjó í

vetur.



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

Fundarefni:  Aldamótaferð.
Kynning frá Aukaraf.
Myndasýning frá nýliðaferð.
Kaffi og kökur (gleymdist í fyrra).
Myndband frá síðustu páskum.

Suðurnesjadeild:  Miðvikudaginn 8. des. í Iðnsveinafélagssalnum, kl. 20:30.
Fundarefni:  Eðvald Geirsson verður með kynningu á VHF.

Þorrablót kynnt o. fl.
Vesturlandsdeild:  Jólafundur í Jónsbúð, Mánudaginn 13. des. kl. 20:30.

Fundarefni:  Fulltrúi frá Reykajvíkurdeild kemur og segir frá starfinu.
Jólalegar kaffiveitingar.
Félagar fjölmennið og takið betri helminginn með.

Vestfjarðadeild:  Föstudaginn 10. des. kl. 20:30, að Smárateig 1, Hnífsdal.
Fundarefni:  Myndakvöld.

Kynning á aldamótaferð.
Léttar veitingar.

Húnvetningadeild:  Föstudaginn 3. des. í Glaðheymum 7 (stóra húsið), kl. 20:30.
Fundarefni:  Aldamótaferðin ásamt fleiru.

Jólaglögg í lok fundar.
Skagafjarðardeild:  Þriðjudaginn 7. des.  kl. 20:00.  Verkstæðisfundur í 

Hjólbarðaþjónustu Óskars, Borgartúni.
 Fundarefni:  Ýmiskonar vigerðarmálefni, ásamt fleiru.
Eyjafjarðardeild:  þriðjud. 7. des. kl. 20:00, í Lundi, húsi björgunarsv. Súlna, Viðjulundi 1.

Fundarefni:  Aldamótaferðin.
Félagsmenn koma með myndir.
Léttar veitingar.

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

Suðurlandsdeild:  Þriðjudaginn 7. des. kl. 20:30, í húsnæði björgunarfélags Árborgar.
Fundarefni:  Freyr Jónsson mætir og segir frá jeppaferð á Grænlandsljökul 

og sýnir myndir.
Sýndar verða vídeómyndir frá Landsfundinum og rætt um hann.

  Ritnefnd
Tölvupóstfang ritnefndar:  ritnefnd@f4x4.is

Fax ritnefndar 872 1454
Helgi Valsson hs: 562 0463, vs: 5694313, fax: 552 2744, tölvup: hev@caa.is

Arnþór Þórðarson hs: 554 0030, tölvupóstur: arntor.tordarson@lais.is
Kristján Kolbeinsson hs: 553 7995, tölvupóstur skuri@mmedia.is

Tölvupóstfang stjórnar:  stjorn@f4x4.is
 Sími og myndsendir Ferðaklúbbsins 4x4:  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



Ef félagsmenn hafa einhverjar tillögur að fundarefnum, fyrirlestra,
myndasýningar o.fl., þá er um að gera að koma þeim hugmyndum til
stjórnar.

Stjórnin

Fundurinn í febrúar verður tileinkaður gömlum félögum.  Þá er einnig
upplagt fyrir nýja félaga að kynnast gömlu geðstirðu köllunum.

Fjarskiptanefnd Ferðaklúbbsins 4x4 hefur formlega tekið til starfa og
mun hún strax hefja aðgerðir.  Nefndin er skipuð þannig:
Bragi Reynisson, formaður, hs: 557 3430, GSM: 896 330,
E-mail: bragi@itn.is.
Hjörtur A. Óskarsson,  ritari, hs: 567 6272, NMT: 855 3103,
E-mail: begga@if.is.
Eðvald Geirsson,  VHF mál, hs: 554 6407, GSM: 696 2301,
NMT: 852 1840, E-mail: edvald@vortex.is.
Er það von nefndarmanna að þeir geti komið að sem mestum notum er
varðar fjarskiptamál innan Ferðaklúbbsinns, bæði fyrir klúbbinn og
félagsmenn.

Félagsmál

Útilíf verður með kynningu fyrir félagsmenn föstudaginn 10. des. milli kl.
19 og 21.  Útilíf hefur verið að stækka útivistavörudeildina undanfarið.

Þeir félagar sem ekki hafa fengið félagatal Ferðaklúbbsins eða límmiða í
bílinn geta nú nálgast þetta í Mörkinni 6 á fimmtudögum og á fundum á
Hótel Loftleiðum.
Félagsmenn úti á landi geta snúið sér til stjórnar sinnar deildar.

Breytt heimilisföng
Mikilvægt er að koma upplýsingum um breytta hagi félagsmann til ritara.
Það er of mikið sem kemur til baka af fréttabréfinu Setrinu, þegar
félagsmenn flytja og láta ekki vita af nýju heimilisfangi.  Einnig er gott að
fá upplýsingar um aðrar breytingar svo sem breytta jeppaeign, síma,
NMT, GSM og tölvupóst.  Það er hægt að koma þessu í tölvupósti til ritara
á felagatal@f4x4.is, í síma/fax klúbbsins 568 4444 eða með venjulegum
pósti (Ferðaklúbburinn 4x4, Pósthólf 8948, 128 Reykjavík).  Mjög æski-
legt er að félagsnúmer komi líka með.



Ferðir
Aldamótaferðin

Eins og margir vita er stefnt að því að fara félagsferð nú í vetur sem
fengið hefur heitið „Aldamótaferðin“. Fyrirhugað er að ferðin verði upp úr
miðjum mars, og er áætlað að farið verði bæði frá Reykjavík og Akureyri
á miðvikudegi.  Hópar hittast inn í Nýjadal um kvöldið og þaðan verður
haldið inn á Gæsavatnaleið og inn í Kverkfjöll þar sem gist verður á
fimmtudagskvöldi.  Þaðan verður síðan haldið áfram í austur inn á
Eyjabakka og í Snæfell.  Áætlað er að enda á Egilstöðum helst á
föstudagskvöldi þar sem ferðinni verður slitið með lokahófi.

8 manna undibúninghópur hefur verið myndaður sem þegar hefur
tekið til starfa.  Hópnum er ætlað að stækka þegar ýmsum grunnatriðum
er komin á hreint.

Ferðin verður eingöngu fyrir vel útbúna bíla og gera má ráð fyrir því
að settar verði reglur eins og í Sprengisandsferðinni um dekkjastærð,
búnað bíla og manna.  Til að nefna eitthvað sem fyrirhugað er að setja
reglu um er að allir bílar hafi GPS staðsetningarbúnað og talstöð.

Eins og fram hefur komið er fyrirhugað að þessi ferð verði
samstarfsverkefni allra deilda og má gera ráð fyrir að ekki færri en 100
bílar taki þátt í ferðinni.  Á næstu fundum hér í Reykjavík og úti á landi
verður áhugi félagsmanna fyrir þessari ferð kannaður þannig að betur
megi gera sér grein fyrir þáttökufjölda.  Ekki er fyrirhugað að leita eftir
stuðningi fyrirtækja eins og var í Sprengisandsferðinni heldur verður
ferðin eingöngu farin á vegum klúbbsins.

Þeir sem mynda vinnuhópinn eru:
Ásgeir Böðvarsson, Benedikt Guðlaugsson, Benedikt hjá Guðmundi
Jónassyni, Birgir Brynjólfsson(Fjalli), Friðrik Halldórsson, Oddur
Einarsson, Sigurður Jónsson og Steinmar Gunnarsson.

Heimboð í Setrið 5. til 7. nóv.
Ferðin snerist upp í hefðbundna haustferð þar sem aðstæður gerðu það
að verkum að ekki var hægt að ná áætluðum áfangastað.  Um miðnætti
á föstudag var snúið frá Gýgarfossi og ferðinni heitið inn á Hveravelli,
síðustu bílar komu þangað á laugardagsmorgunn.  Á laugardeginum var
farið í skipulögðum hópum frá Hveravöllum og ferðinni heitið í Árbúðir, og
voru tíndir upp á leiðinni þeir fjórir bílar sem skildir voru eftir á aðfararnótt
laugardags.  Í Árbúðum hittist allur hópurinn og snædd miðnætursteik og
skrafað var saman yfir miðnæturkaffi á eftir.  Á sunnudeginum var farið frá
Árbúðum í frostleysi og voru allir komnir til Reykjavíkur eftir miðdegiskaffi.

Kveðja Skálanefndin



Ferðir
Nýliðaferð
Farin verður nýliðaferð helgina 3. til 5. des.  Markmið ferðarinnar verður
að gera sjálfbæra ferðamenn.  Ferðaskipulag byggir á aðstoðarhópum
sem saman standa af undanförum, millihóp og eftirförum, inn á milli verða
nýliðahópar sem hafa það markmið að allir taki virkan þátt í að koma
sýnum hóp á áfangastað.  Ferðin er orðin fullskipuð.

Kveðja Ferðanefnd

Ágætu félagar nú hefur verið opnuð TILKYNNINGAR síða á netinu og
geta stjórnir og forsvarsmenn nefnda fengið aðgang að henni. Mjög
þægilegt er að setja þarna inn ýmislegt efni.  Geta fulltrúar nefnda og
stjórna sett sig í samband við webmaster@f4x4.is til að fá aðgangsorð
fyrir sig.  Verum nú duglegir að nýta okkur netið.
Heimasíðan er mikið heimsótt og um að gera notfæra sér hana meira en
gert hefur verið

Rögnvaldur Guðbrandsson, Ritari

Félagsmál

Netútgáfa
Það er stefnan að gefa Setrið út á netinu, þ.e.a.s. senda það í tölvupósti.
Það er þá sent í Acrobat formi (Setrid.pdf).  Lesara fyrir þetta form er
hægt að nálgast frítt á síðu Adobe (www.adobe.com), einnig er tengill inn
á þá síðu á heimasíðu Ferðaklúbbsins - bókasafn.  Það verða notuð
netföng félagsmanna úr félagaskránni til að senda eftir.  Ég hugsa að
fræga og vinsæla „gagnagrunnsaðferðin“ verði notuð að senda þeim sem
eru með skráð netfang í félagaskránni nema þeir láti vita að þeir vilji ekki
fá það sent.  Áfram verður Setrið sent til félagsmanna á pappír eins og
verið hefur.  Til að hægt sé að gera þetta af einhverju viti þá þurfa netföng
í félagaskránni að vera rétt, og tilkynna þarf breitingar á þeim.  Á þennann
hátt berst Sterið félagsmönnum nokkrum dögum fyrr.

Helgi

Bílabúð Benna hefur gefið Ferðaklúbbnum tvö 38 tommu dekk.
Verður annað þeirra á Hveravöllu en hitt í Setrinu.  Ef dekk eyðileggst á
að vera hægt að grípa í þessi dekk til að bjarga sér.



Magús og Ólafur, hafið þökk fyrir góðar og gagnmerkar greinar í október
Setrinu.  Það er jú einmitt svo að það virðist vera útbreidd áhugaflensa að
ganga, bæði umhverfisnefnd og skálanefnd hefur gengið illa að virkja
hinn almenna félagsmann (svo og utanfélagsmenn sem einnig eru
velkomnir) til starfa.  Skal þó undan skilja hina landsfrægu „á annað
hundrað manna“ landgræðsluferð í Þórsmörk.

-Þó svo að einhverjir bjóði sig fram eða láti neyða sig til
nefndarstarfa, þá er ekki þar með sagt að þeir einir eigi eða geti unnið að
málefnum 4x4.  Svona félag er hálfþreytt ef ekki tekst að hrífa hinn
almenna félagsmann með í pælingum nefndarmanna.  Því hlítur sú
spurning að vakna, liggur e.t.v. áhugi óvirkra félagsmanna annars staðar
en hjá nefndum þeim og stjórn sem leiða félagið?  Mun léttara væri fyrir
nefndirnar ef þær fengju þá a.m.k. ábendingar um hvaða áherslum mætti
breyta!

Nú, það stendur til að koma upp vegvísi í Kerlingafjöllum fyrir
landsfundinn til að tryggja betri heimtur fundarmanna.  Til stendur svo
næsta sumar að laga slóðina og að stika leiðirnar inn í Setrið betur, til að
auðveldara sé að glöggva sig á slóðinni.  -Já, það er nefnilega einmitt það
að komin eru út lög um náttúruvernd, þar segir m.a. í 17. grein:  „Akstur
utan vega.  Bannað er að aka vélknúnum ökutækjum utan vega.  Þó er
heimilt að aka slíkum tækjum á jöklum, svo og á snjó utan vega utan
þéttbýlis svo fremi sem jörð er snævi þakin og frosin.“  Og í reglugerð um
akstur í óbyggðum segir m.a. í 2. grein:  „Allur akstur utan vega og
merktra slóða það sem náttúruspjöll geta hlotist af er bannaður.  Með
náttúruspjöllum er meðal annars átt við spjöll á gróðri, jarðvegi og
jarðmyndunum, myndun nýrra slóða, hvort sem er á grónu landi, þar með
töldu mosavöxnu landi, eða ógrónu og skiptir ekki máli hvort líkur eru á
varanlegum skaða eða tímabundnum.“

Þanebblaeinmittþajá.  Til að koma í veg fyrir akstur utan vega/slóða
er e.t.v. raunhæfast að merkja slóðir þannig að ökumenn þurfi ekki að
leita nýrra leiða að áfangastað, og stika aðeins gróflega og þá sérlega á
villugjörnum leiðum.  Þannig gætum við tryggt okkur og afkomendum
okkar eðlilega og frjálsa ferðamennsku um landið, viðhaldið slóðum sem
annars er hætt við að falli í gleymskunnar dá, -frjálsir menn sem síðan
vakni upp við vondan draum og fari að leita nýrra leiða í stað hinna sem
týndust eða lokað var!  Þarna er e.t.v. framtíðarverkefni, þar sem 4x4
gæti í broddi fylkingar og e.t.v. í samstarfi við Vegagerðina,
Umhverfisráðuneyti, Náttúruvernd ríkisins, Ferðamálaráð o.fl. með
stuðningi hagsmunaaðila unnið að okkar mesta hagsmunamáli í tímum
upplýsinga, skynsemi, boða og banna, -frjálsri ferðamennsku í takt við

4x4x4=64, -margar hendur vinna létt verk!!!



tímann, -í sátt við náttúruna og löggjafann.  Og kannski mætti síðan koma
í nafni 4x4 upplýsingum til innlendra og erlendra ferðalanga varðandi
einmitt lög og reglugerðir, ástand (flokkun) slóða, og almennar
umgengnis- aksturs- og tæknileiðbeiningar.

Semsé, Umhverfisnefnd óskar eftir sjálfboðaliðum til að:
1. Mynda vinnuhóp sem færi yfir kortasögu Íslands síðustu 50 árin eða
svo, og samræmdi inn á eitt kort þá vegi og slóða sem eðlilegt er að halda
opnum til aksturs.
2. Mynda vinnuhóp sem sæi um að merkja þessar slóðir.
3. Mynda vinnuhóp til að mála og yfirfara nú í vetur stikur þær sem til
eru ójarðsettar.
4. Mynda vinnuhóp til að undirbúa gerð upplýsingabæklings til
innlendra og erlendra ferðamanna.

Erum við kannske á réttri leið?
Umhverfisnefnd Ferðaklúbbins 4x4

þetta er framtíðin í jéppamensku á Íslandi !

Alvöru jéppabreytingar, heimsgir hf



28. dag febrúarmánaðar árið 1992 var stofnun deildar  4 x 4
klúbbsins í Skagafirði formlega ákveðin á fundi. Fyrsti formaður
deildarinnar var Hermann Halldórsson, rallökumaður.

Þar sem starf og áhugi klúbbfélaga í Skagafirði sem annarsstaðar
snýst að verulegu leyti um ferðalög á fjöllum, einkum að vetri til, þá varð
megin viðfangsefni klúbbsins að koma sér upp húsaskjóli til fjalla. Fyrsta
ljónið, sem varð fyrir á þeim vegi var að um þetta leyti var orðin hörð
umræða í þjóðfélaginu gegn nýjum byggingum á hálendinu og vinna um
það bil að hefjast við heildarskipulag þess. Kom fljótt í ljós að nær
ómögulegt myndi reynast að fá tilskilin leyfi til nýbyggingar. Varð því úr, að
deildin samdi við Upprekstrarfélag Eyvindarstaðarheiðar um afnot af
gangnamannaskála þar sem heitir Skiptabakki suður af Skagafirði. Það
kom fljótt í ljós, að skálinn var bæði óhentugur og óvistlegur til dvalar að
vetri til og varð því niðurstaðan að endurbyggja hann að verulegu leyti og
stækka hann jafnframt talsvert. Var þetta verk unnið að mestu á árinu
1993 og er skálinn nú hinn vistlegasti. Meðal annars var sett í hann
Sóló-eldavél með miðstöð, vatnssalerni og góð eldhúsaðstaða.
Upphaflega var gert ráð fyrir ð um leigu deildarinnar á skálanum yrði að
ræða, en nú stefnir í fyrir að deildin verði að verulegu leyti eigandi að
honum út á þær endurbætur, sem gerðar hafa verið.

Deildin hefur haldið árlegt þorrablót á fjöllum og var það fyrsta haldið
í Ingólfsskála, en síðan hafa þau verið haldin að Skiptabakka. Hafa þau
verið fjölsótt og færri komist að en vildu. Einnig hefur deildin skipulagt
styttri og lengri ferðir félagsfólks. Hún hefur jafnframt tekið þátt í þeirri
starfsemi, sem fram fer á landsvísu, meðal annars með því að
félagsmenn hafa tekið þátt í vinnu við sýningar landsklúbbsins, fjölskyldu-
og sumarmótum og fleiru slíku.

Núverandi formaður deildarinnar er Stefán Jónsson.

Guðbr. Þorkell Guðbrandsson

Skagafjarðardeild



Erindið varðar skála þann er nefndur er Skiptabakkaskáli, og er
staðsettur syðst á Goðdalafjalli, 16 km. norðan við Ingólfskála, norður af
Hofsjökli.

S k a g a f j a r ð a r d e i l d
Ferðaklúbbsins 4x4 hefur
undanfarið ár haft skálann á leigu
hjá upprekstrarfélagi
E y v i n d a r s t a ð a h e i ð a r .
Ferðaklúbburinn hefur endurbyggt
skálann og byggt við hann.  Þar er
nú gistirými fyrir 30 manns, þar af
20 í kojum.  Góð eldunaraðstaða
er í skálanum og kyndibúnaður er
bæði með sólóeldavél og gasi.  Lýsing er með sólarsellum.  Vatnssalerni
er innandyra ( og þykir til fyrirmyndar).

Nú hefur okkur boðist skálinn til kaups.  Þar sem Skagafjarðardeild
hefur, sökum smæðar sinnar, ekki bolmagn til að fjármagna kaupin, þá
viljum við sækja um styrk frá móðurfélaginu til kaupanna.  Þar sem
umsamið kaupverð er mjög sangjarnt að okkar mati, finnst
Skagafjarðarðardeildinni ekki annað hægt en ganga að þessu tilboði,
sem hljóðar upp á kr. 350.000-.  Vonumst við eftir jákvæðum undirtektum
við kr. 300.000- í styrk.

Innifalið í kaupunum er skálinn
með öllum búnaði, ásamt
óinnréttuðum bragga sem hefur
verið notaður sem hesthús, og
kjörinn er til geymslu á bílum og
snjósleðum.  Eftir stæði kvöð á
skálanum um að gangnamenn
mættu nota hann til gistingar á
haustin við fjárleitir.

Fyrir hönd Skagafjarðardeildar,
Stefán Jónsson.

Skiptabakkaskáli



Á landsfundinn að þessu sinni mættu 39 manns, frá öllum deildum
nema Vestfjarða og Húnvetningadeildum, en þeir afboðuðu sig á síðustu
stundu, einnig mættu fulltrúar frá öllum fastanefndum nema ritnefnd.
Tilgangur fundar er að efla tengsl deilda og aðalfélags, miðla reynslu og
þekkingu, skiptast á skoðunum og taka ákvarðanir er varða starf
Ferðaklúbbsins.  Á þessum fundi var farið yfir starf félagsins frá síðasta
landsfundi og hvað væri framundan.  Skírt var frá ástæðum hækkunar á
félagsgjöldum og breytt form á uppgjöri deilda til aðalfélags, einnig var
rætt um breytingar á félagsnúmerakerfi félagsins og það sett í nefnd.
Rætt var um sýningarmál og fleira því tengt.  Nefndir sögðu frá sínu starfi
og hvað væri framundan.  Farið var yfir stefnumótun félagsins og árangur
af henni.  Rætt var um þörf félagsins fyrir starfsmann og not fyrir hann.
Var samþykkt einróma að vinna að því máli, talað um að þó að kostnaður
væri tölverður í upphafi yrði að líta á hlutina til lengri tíma.  Var málinu
vísað til stjórnar til úrlausnar.  Rætt var um aldamótaferðina og var mikill
áhugi á henni.  Sumarhátíð verður í umsjón aðalfélags að þessu sinni.

Síðan var óvænt boðið upp á fordrykk fyrir matinn og var fundi því
slitið snarlega af formanni um fimm.

Rökstuðningur við ráðningu starfsmanns.
Starfsmaður gæti sinnt tengslum við félagsmenn, viðskiptamenn og
deildir Ferðaklúbbsins.  Hugmynd er að starfsmaðurinn yrði á
skrifstofunni t.d. frá kl. 09 – 12 einn til tvo morgna í viku, allt eftir því hver
þörfin verður.
Sem dæmi um verkefni sem starfsmaðurinn mundi sinna er t.d. innheimta
félagsgjalda, innskráning nýrra félagsmanna, halda félagatal, almenn
tengsl við félagsmenn og upplýsingagjöf um starf og uppákomur innan
klúbbsins hverju sinni.  Þá er hægt að hugsa sér hverskyns aðstoð við
nefndir og deildir innan félagsins eftir því sem við á á hverjum tíma.  Hægt
er að ímynda sér aðstoð við öflun styrkja fyrir nefndir, útleigu á skálum
klúbbsins, bókhald, undirbúning  hverskyns uppákoma o.fl.  Starfsmaður
mundi vonandi í framtíðinni geta haldið úti öflugri kynningu, hugsanlega
staðið að útgáfu og auglýsingasöfnum í veglegt ferðablað.  Þannig að
hægt sé að auka veg og virðingu Ferðaklúbbsins 4x4 í íslensku
samfélagi.

Fréttir af landsfundi



Fréttatilkynningar
Aukaraf hóf nýlega sölu á litlum talstöðvum sem
draga 3-5km.  Stöðvarnar sem eru frá franska
fyrirtækinu President eru á stærð við GSM síma
eða minni.  Tvær gerðir eru í boði.  “Liberty” sem
eru seldar 2 saman í pakka á kr 15.900 og  “Micro
430S” sem kostar kr 15.900 stk en henni fylgir:
hleðslutæki, hlaðanleg rafhlaða, rafhlöðuhulstur
og taska utan um talstöðina.   Liberty eru mjög

einfaldar (2 takkar), ganga
fyrir rafhlöðum og bjóða ekki
upp á neina aukahluti.  Micro
430S bjóða upp á notkun á aukahlutum eins og
hljóðnema í eyra, raddstýrða hljóðnema, hlaðanlegar
rafhlöður og fleiri stillimöguleika.
Það sem er sérstaklega áhugavert við þessar
stöðvar er hversu litlar og langdrægar þær eru.  Þær
eru á 433MHz og því þarf engin leyfi eða
rekstrargjöld.  Þetta eru því ódýrar góðar stöðvar
sem leysa samskiptavanda á ódýran en vandaðan
hátt.

Undirrituð vill leyfa sér að kynna fyrir ykkur Hálendismiðstöðina í
Hrauneyjum.  Við erum við veg F26, staðsett um kílómeter sunnan við
Hrauneyjafossvirkjun.  Malbikað er alla leið.

Í Hrauneyjum bjóðum við upp á gistingu í eins og tveggja manna
herbergjum, hvort sem er svefnpokapláss eða uppbúin rúm.  Einnig er
boðið upp á morgunverð, hádegisverð, kvöldverð, nesti og svo eru
auðvitað réttir eins og hamborgarar og slíkt.  Bensínstöð er á staðnum.

Einnig hentar að vera með námskeið, fundi, þorrablót, afmæli,
ættarmót og tónleika.

S. 487 7782, Fax. 487 7781
eyrarros@islandia.is                                

www.islandia.is/~eyrarros                                        

Jórunn Eggertsdóttir



Auglýsingar
ÓSKAÐ EFTIR:

4 stk. 33" x 14,50" Dick Cepek á
14", 5 gata Rocky felgum.
Upplýsingar í síma 431 3254, Torfi.

TIL SÖLU:

35"-36"brettakantar af Patrol ‘92
verð kr. 20.000-.
Uppl. Sveinn s: 586 1008.

Pistlum og greinum í Setrið.  Helgina
3. til 5. des. verður farin nýliðaferð
og væri gaman að fá skrif einhverra
þátttakenda í ferðinni í næsta Setur.

Bílabúð Benna
Nú fer í hönd aðal ferðtími jeppamanna, því vill Bílabúð Benna minna á
mikið úrval af jeppavörum. Einnig erum við með mikið af nytsömum
jólagjöfum fyrir jeppamanninn.
Þar er helst að nefna:
Drullutjakkar.
Dekkjaviðgerðarsett.
Vasaljós frá Maglite.
Aukaljós frá IPF.
Optima rafgeymar.
Spil frá Warn og fylgihlutir.
Loftdælur, nokkrar gerðir.
Startkaplar.
Að ógleymdu miklu úrvali af dekkjum og felgum.
Bílabúð Benna óskar öllum jeppamönnum gleðilegra jóla og velfarnaðar
á komandi ferðaöld.


