
 

 

 
Stórferð 4x4, 30 ára afmælisferð Ferðaklúbbsins 4X4, árið 2013. 
 

14. mars nálgast og upphaf stórferðar 4X4 að bresta á. Rétt er að fara yfir nokkur atriði fyrir ferðina sem 
gætu létt þátttakendum lífið.  

 

Farið verður úr bænum 14 mars í Hrauneyjar eða nærliggjandi skála, allt eftir vali hvers og eins. 15. mars 
fara svo gengin í þá skála sem þeim hefur verið úthlutað.  

16. mars er mælt með að ræst verði snemma því farið verður yfir Vatnajökul þveran og endilangann og 
komið niður í Jöklasel við rætur Skálafellsjökull. Þar mun Hornafjarðardeild 4X4 taka á móti hópnum og 

vísa leiðina niður að Smyrlabjörgum. Næst skálanum og frá honum niður á þjóðveg getur verið varasamt 

að fara um og því verður gefið út nýtt track af þeirri leið sem við mælum eindregið með því að menn aki. 
 

Þátttakendur eru skráðir í hópum þar sem ekki eru færri en 3 jeppar í hóp. Það er gert vegna þess að 
hver hópur verður að getað bjargað sér án aðstoðar annara og þrír er talið lágmark svo að þeir geti talist 

sjálfbjarga. Allir hóparnir ferðast á eigin ábyrgð og hvorki Ferðaklúbburinn né undirbúningnefnd taka þar 
ábyrgð, því skulu ferðamenn taka leiðbeiningum undirbúningsnefndar sem leiðbeiningum en taka samt 

sem áður sínar eigin ákvarðanir í sínum athöfnum. 

 
Talsstöðvarrásum hefur verið úthlutað á gengin og nauðsynlegt er að í öllum jeppum í ferðinni séu VHF 
stöðvar sem hafa rásir 4X4 klúbbsins. Hóparnir eru beðnir um að halda sig á þeim rásum sem þeir hafa 
fengið úthlutað nema brýn þörf sé á að komast í samband við annað gengi. Ef þörf er á að kalla upp 

annað gengi skal nafngreina gengið sem kalla er frá og til, til að minnka misskilning í samskiptum.  

 
Skálareglur. Þessi ferð er nokkuð krefjandi og ef færið er ekki með besta móti geta dagarnir verið langir 
því er nauðsynlegt að menn/konur virði skálareglur, að næturró skal vera á milli 00:00 og 07:00 svo að 
allir fái þá hvíld sem þeir þurfa. Gæta skal að umgengni í skálunum, taka skal allt rusl með í bæinn og 

ganga frá skalanum eins og við viljum sjálf koma að honum. 

 
Ferlar hafa verið útbúnir eins öruggir og frekast er hægt en hóparnir verða sjálfir að taka ábyrgð á hvaða 
leið þeir fara, hvort sem það verður eftir þeim ferlum sem hafa verið útbúnir af þeim sem ferðast hafa í 
mörg ár á jöklinum og farið ótal leiðir um hann. 

 

Þegar komið verður á Höfn skrá menn/konur sig inn á hótelið á nafni þess sem skráður er á bílinn. Við 
skráningu mun hótelið vísa fólki á herbergi/gististað. Það eru vinsamleg tilmæli frá hóteli til að minnka 

örtröð í móttökunni að fólk komi fyrst og fái lykla afhenta og fari síðan og sæki farangurinn.  

Vegna plássleysis verður að leggja jeppunum þétt á bílastæðin sem staðsett eru við hótel og við kirkju 
(sjá mynd 3). Þeim þarf að raða þétt upp því á sunnudags morgun verður Hafnarbúum boðið til 
sýningar á faraskjótunum, þess vegna er mælst til þess að menn fari ekki af bílastæðum fyrr en kl 
12:00 hið fyrsta. Ekki þarf að hafa áhyggjur af jeppunum því  næturvörður verður alla nóttina á 
bílastæðinu sem vaktar allann flotann, einnig mun sjálfboðaliði frá hóteli leiðbeina mönnum í stæði.  

Matur verður borinn fram kl 20:00 og fram eftir nóttu eða eins lengi og menn eru að skila sér til byggða. 

ATH salurinn rúmar ekki allan fjöldan í einu svo menn eru vinsamlegast beðnir um að sína því tillitsemi og 
sitja ekki af óþörfu og hefta þ.a.l aðgang þeirra sem á eftir koma. Morgunverður er innifalinn í gistingunni 

og herbergi skulu vera frágengin í síðasta lagi kl. 13:00. 

 

 

 



 

 

Afslættir sem veittir verða vegna stóruferðar 4x4 

Hrauneyjar 
 

Samningar hafa náðust við Hrauneyjar um 20% afslátt af mat og öllum drykkjum á meðan á 

afmælisferðinni stendur en þessi kostnaður er ekki innifalinn í 12.000 kr. þátttökugjaldi ferðarinnar. 
Nokkrir möguleikar eru á gistingu  í Hrauneyjum, allt frá svefnpokaplássi til uppábúið rúm með 

morgunverði og er verðið frá 4.500 kr. Til 9.900 kr. Ferðalangar verða að kynna sér það betur sjálfir. 
 

Afslættir hjá Skeljungi 
 

• 14 kr afsláttur pr l  á Vesturlandsvegi þriðjudag til og með föstudags. 12-15. Mars 

• 14 kr afsláttur pr l á Freysnesi sunnudag og mánudag  17-18 mars 

• 20% afsláttur af ísvara í bensín/diesel á Select við Vesturlandsveg þriðjudag – föstudags  12-15 mars 

• 25% afsláttur af smurningu og þjónustu á Shell Laugavegi og Skógarhlíð –mánudag – fimmtudags 11-
14. Mars 

• Kleinur verða í boði á Select við Vesturlandsveg á fimmtudeginum milli kl 17-19 

• Þrí rétta kvöldverður í Freysnesi á kr 2.250 á sunnudeginum 17. mars 

Gangnlegir símanúmer: 
Hótel Höfn  4781240 
Heilsugæsla  4708600 

Staðsetning á verlsun N1 og verkstæði á Höfn 

Til að fá aðgang að verkstæði þarf að hafa samband við Ögmund ehf Hafnarbraut 70 

Sími: 4782202 
GSM: 8954966 

Til að fá aðgang að varahlutaþjónustu N1 er hægt að hafa samband í eftirfarandi síma 

Útkallssími GSM  8611955.  Björn Þórarinn ( Tóti ) 

N1 mun vera með dekk af ýmsum stærðum á staðnum 

 

  

Mynd 1 verkstæði á Höfn 



 

 

 

 

Mynd 2 N1 verslun á Höfn 

 

Mynd 1 Staðsetning á bílastæðum við Hótel Höfn 

Undirbúningsnefnd fyrir stórferð Ferðaklúbbs 4X4 árið 2013. 


