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Bakkamottur í 
flesta bíla!

Opnunartími verslunar:
Alla virka daga frá kl. 8-18.
Vagnhöfði 23 - S: 590 2000 
benni.is - verslun@benni.is

Sérfræðingar í bílum

Eigum sérsniðnar bakkamottur í Nissan, Toyota, 
VW, Ford, BMW, Chevrolet, Land Rover o.fl.

Bakkamottur  

í skott frá kr. 9.900

Djúpar motturfyrir vatn og snjó
Verð frá kr. 13.990 frammí og afturí

Ferðaklúbburinn 4x4 er stofnaður 10. 
mars 1983 og er því 28 ára gamall. Á 
þessum 28 árum hefur klúbburinn þrosk
ast og eflst og er í dag eitt af stærstu 
útivistarfélögum landsins. Starfsemi fé
lagsins er mjög fjölbreytt en þó er hags
munabaráttan sú vinna sem mesta tíma 
tekur. Í dag eru stjórnvöld að vinna að 
því að skipuleggja allt hálendið, búið er 
að samþykkja drög að stofnun Vatna 
jökulsþjóðgarðs, verið er að vinna í 
breytingum að lögum um Náttúruvernd, 
vegalögin eru komin til umræðu, stækk
un friðlandsins í Þjórsárverum, þar sem 
Set rið skáli klúbbsins er innan friðland
sins, og svo má ekki gleyma að þó að 
stór hluti útivistafélaga sé á móti þeim 
lokunum og höftum á aðgengi í Vatn a
jökulsþjóðgarði þá er strax farið að tala 
um stækkun á þjóðgarðinum. Til þess að 
félagasamtök eins og Ferða klúbburinn 
4x4 geti og hafi bolmagn til að standa 
fyrir öflugri hagsmuna gæslu og standa 
vörð um ferðafrelsi fyrir íslens kt ferð
afólk þá þarf starfsemi klúbbsins að 
vera öflug og með gott innra starf. Á 
þessum tímum þegar þjóðfélagið hef ur 
staðið á tímamótum og erfiðleikar steðj
að að heimilum fólks, þá hafa alltaf 
verið til staðar aðilar sem eru tilbúnir 
að fórna frítíma sínum til að standa vörð 
um ferðafrels ið.  Það eru mörg atriði 
innan félags á borð við Ferðaklúbbinn 
sem gera félagið sterkt, má þar nefna 
ýmis störf nefnda klúbbsins. Eitt af því 
sem hef ur alltaf þjappað félaginu sa
man er stórviðburðir eins og sýningar 
og stórferðir sem félagið hefur staðið 
fyrir á undanförnum árum. Hér í þessu 
blaði eru sögur þriggja félagsmanna um 
þeirra reynslu af stórferðum klúbbsins, ég 

er viss um að ef menn myndu setjast niður og punkta hjá 
sér ferðasögur sínar, þá væri örugglega hægt að gefa út 
nokkrar bækur af ferðasögum fél agsmanna um hálendi 
Íslands. Það má segja að í þessum leiðara er töluverður 
áróðursbragur en það er alveg augljóst mál að ef við ætl
um að fá að ferðast um hálendi Íslands áfram á ábyrg an 
hátt og njóta þeirra náttúru sem hálendið býður upp á 
þá þurfum við að standa saman og styðja við bakið á 
talsmanni okkar Ferðaklúbbnum 4x4.  Höfum það að 
leiðarljósi alltaf þegar við ferðumst, njótum náttúrunnar 
og göngum vel um hana við ætlum að eiga hana áfram.

Sveinbjörn Halldórsson
formaður

Ferðaklúbbsins 4x4

Ferðaklúbburinn 4x4
28 ára

Efnisval  Sveinbjörn Halldórsson, Hafliði S. 
Magnússon, Einar Sólonsson
Umbrot Bjarki Clausen, Merkiverk
Prentun Birkir Már Georgsson, Litlaprent

Að bæklingnum komu:



Föstudagur 25. mars
Haldið af stað frá Hótel 
Hrauneyjum kl. 9:00 og ekið 
yfir Sprengisand (leiðarval 
er frjálst).  Eyfirðingar verða 
með móttöku fyrir félagsmenn 
(flatlendinga og aðra sem 
slást í hópinn) í Réttartorfu 
sem er skáli félagsmanna í 
Eyjarfjarðardeild klúbbsins.  
Dagurinn endar á Akureyri.

Laugardagur 26. mars
2011 verður morgunkaffi hjá 
Bílabúð Benna í Bílaríkinu 
Glerárgötu 36 (á móti Glerár
torgi) milli kl. 9:00 og 11:00.  
Safnað er saman í hópa og 
haldið af stað í stutta ferð 

Sprengisandur - Kjölur
undir leiðsögn Eyfirðinga að 
Súlumýrum eða á Vaðlaheiði.  
Hóparnir leggja af stað á 
tímabilinu 9:00 til 11:00.  
Eftir hádegi, kl. 14:00 verður 
safnast saman á planinu hjá 
útgerðarfélaginu Brim, beint 
fyrir neðan Hagkaup, þarð 
verður sýning á bílunum til kl. 
17:00.  Um kvöldið eða um 
19:00 verður svo sameigin
legur matur í Golfskálanum 
á Akureyri, rútuferðir verða 
frá völdum stöðum í bænum.  
Kokteill verður við innganginn 
og borðhald hefst kl. 19:31.  
Síðasta rúta fer frá Golfskála
num um miðnætti 00:30.

Sunnudagur 27. mars 
2011, brottför frá Akureyri kl 
9:00  og ekið í Varmahlíð en 
þar munu félagar úr Skaga
fjarðardeild klúbbsins taka 
á móti okkur og lóðsa okkur 
upp í Skiptarbakkaskála sem 
er skáli Skagafjarðardeildar 
klúbbsins.  Síðasta brottför frá 
Varmahlíð er kl. 11:00.  Eftir 
stutt stopp verður ekið suður 
Kjöl og er leiðarval frjálst.



Litlaprent ehf. | Skemmuvegi 4 | 200 Kópavogi
Sími 540 1800 | Fax 540 1801 | litla@prent.is

Stórt verk lítið mál

prent.is



Réttartorfa (Réttarkot) 
GPS N 65°15,911 W 17°18,764
Hæð y.s. 400 m
Skálinn er í Réttartorfu við Grafarlönd vestari, 
austan við Skjálfandafljót.  Nafnið Réttarkot er 
tilkomið vegna misritunar á skilti sem sett var á 
skálann.
Skálin er í eigu og umsjón Ferðaklúbbsins 4x4, 
Eyjafjarðardeild.  Gistirými er fyrir 36 manns en 
hægt er að koma fyrir dýnum á loftinu fyrir fleiri.

Skálar Ferðaklúbbsins 4x4 í ferðinni

Setrið
GPS N 64°36,92 W 19°01,19
Hæð y.s. 700m
Skálinn er sunnan Hofsjökuls, við Blautukvíslar
jökul, austan Kerlingarfjöll.
Skálinn er í eigu og umsjón Ferðaklúbbsins 4x4.  
Gistirými er fyrir 67 manns..
Sími skálanefndar er: 844 5010

Skiptabakkaskáli
GPS N 65°07,904 W 19°04,324
Hæð y.s. 650 m
Skálinn er norðan Hofsjökuls, sunnarlega á 
Goðdalafjalli.
Skálinn er í eigu og umsjón Ferðaklúbbsins 4x4, 
Skagafjarðardeild.  Gistirými er fyrir 2030 
manns.



Hratt fennir í sporin og hjólför 
verða oft minningin ein. Ferða
menn á hálendi Íslands að vetri til 
þekkja það af eigin raun.  Gaml
ar reynslusögur eru því aldrei of 
oft sagðar, öðrum til fróðleiks og 
skemmtunar.  Ég er svo lánsamur 
að hafa snemma fengið brennandi 
áhuga á jeppamennsku. Austur á 
Hellu kynntist ég ungur frumkvöðlum 
og hef síðustu þrjátíu árin fengið 
að taka þátt í mótun áhugaverðrar 
sögu um íslenskar hálendisferð
ir.  Margt hefur breyst og því 
gaman að rifja upp upphafsárin.
 
Aðdragandinn að fyrstu stórferð 
4x4 árið 1987 var samtal undir
ritaðs og Guðbjörns Grímssonar, en 
við áttum í baráttu um torfærutitla á 
þessum árum.  Ég bjó á Akureyri en 
Bubbi, jafnan kallaður, bjó í Reykja
vík. Í einu af mörgum símtölum okk
ar stakk ég uppá því að fá ferða
jeppa frá Reykjavík, þar sem mikil 
gróska var  í jeppabreytingum, til 
þess að taka þátt í jeppasýningu um 
veturinn á Akureyri.  Allt er keppni 
í huga hins sanna jeppamanns og 
Bubbi fékk strax keppnishugmynd, 
„hver gæti orðið fyrstur norður yfir 
Sprengisand!“.  Frekar var lagt á 
ráðin og allir vita hvernig það fór,  
Hundrað bíla ferðin svokallaða.

Við norðanmenn undirbjuggum 
komu sunnlenskra jeppamanna 
af metnaði.  Fjölnisgatan fékkst 
lokuð allri umferð undir sýninguna 
með leyfi  lögreglu.  Verkstæðið 
Bílvirki sf., var búið að stilla 
upp margvísleg um jeppavörum 
til sýningar frá fyrirtækjum af 
svæðinu, einnig komu ýmsar 
vörur með flutningabíl úr Reyk
javík, m.a. frá Bílabúð Benna. 

Ferðin sjálf var undirbúin og þó 
nokkur þátttaka norðanmegin, 

10 bílar.  Ég sjálfur á Jeep  CJ7, 
Jóhann á Jeepster, Bjarni á Scout, 
Árni Grant á CJ5, Halli Gulli á 
CJ5, Gústi á CJ5,Valli á Bronco, 
Erik Carlsen á Lada, Túni1, blár 
Bronco, Blár CJ5.  Ætlunin var að 
hitta stóra hópinn í Nýjadal og fylg
ja þeim norður yfir.  Eftirvæntingin 
var mikil þegar lagt var af stað frá 
Akureyri.  Við lögðum upp frá Mýri 
í Bárðardal og komumst lang leiðina 
að Fjórðungsöldu og gekk ferðin 
vel með áttavita að vopni, þar 
sem skyggni var lítið.  Notuð var 

Sprengisandur 
1987

Reynslusaga ferða manns 
að norðan

Japan/U.S.A.
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sú aðferð að fremsti bíll fékk skip
anir úr bíl númer tvö, til hægri eða 
vins tri.  Þetta var eina leiðin til þess 
að halda sæmilega beinni stefnu.  
Nokkru fyrr höfðu þrír bíl ar snúið 
við vegna bilana og lentu þeir í 
að missa framdrifslausan Bronco 
jeppa niður brekku að Skjálf
andafljóti og hékk hann í miklum 
halla á grjóti.  Brekkan var þakin 
klaka og ís og eitthvað fall í fljótið. 
Björgunarkallið kom og við hinir 
snérum við til aðstoðar.  Von
brigðin voru töluverð þegar okkur 
varð ljóst að hóparnir að norðan 
og sunnan myndu ekki hittast. 

Fjörið var rétt að byrja, þarna var 
veður farið að versna, með ofan
komu og skafrenningi.  Bílnum 
náðum við upp með öllum tiltækum 
spottum og tveir bílar tengdir við.  
Þarna var svo komið að tveir bílana 
voru framdrifslausir og einn eða 
tveir illa búnir fyrir mikinn púður snjó, 
öll okkar för horfin og mikil hríð. 

Við keyrðum í norður þangað til 
ferð in sóttist svo seint að ákveðið 

var að tveir öflugir bílar héldu áfram 
og könnuðu leiðina.  Þeir kom ust til 
byggða en við hinir máttum  dúsa í 
jeppunum í blindbyl í heilan sólar
hring í sömu förum.  Sem betur 
fer var ég með Gufunestalstöð og 
gátum við talað við hóp sunnan
manna og fengið fréttir af þeim. 

Á þessum árum voru  CB talstöðvar 
víða á sveitabæjum og náðum við 
þannig sambandi niður í Bárðar
dal.  Við höfðum ekki hugmynd um 
hvar við vorum, sáum ekki neitt.  
Sólarhring seinna, rétt í ljósaskipt
unum gátum við séð rofabörð og 
nálæg fjöll.  Þá var kallað í byggð 
með CB talstöð en ekki náðist nema 
á einn bæ með stöðinni.  Þar var 
húsfreyjan ein á bæ.  Hún kallaði 
í aðra úr sveitinni sem voru vel 
staðkunnugir á þessu svæði.  Hún 
kom skilaboðum á milli og með þes
sum litlu upplýsingum gátu bænd
urnir staðsett okkur.  Skilaboðin 
voru skýr, keyrið í suður og aust
ur fyrir næsta fell, síðan í norður.

Tilhugsunin um að keyra í suður 

var ekki akkúrat það sem við 
höfðum í huga, við vildum í 
norður ! Veður fór batnandi upp 
úr þessu.  Við héldum í suður fyrir 
fellið, í hvílíkum púðursnjó með til
heyrandi útsýnis og hleðsluleysi. 
Loksins stefndum við í norður. 
Ég dróg framdrifslausan Bronco 
og við stoppuðum eftir að hafa 
rifið eitt dekk og sett felgustans af 
varadekki mínu í húddið á Bronco 
jeppanum.  Valli ökumaður Fordsins 
kom til mín, óð snjó upp í kné og 
rakst við það á vegstiku sem hann 
rótaði frá og þá vorum við komnir 
á veginn á ný, hvílíkt ánægðir. 
Við vissum að félagar okkar sem 
komust deginum áður í byggð, 
væru á leiðinni með snjóbíl á móti 
okkur.  Við mættum honum við 
eina brekkuna sem við vorum að 
basla við. Gekk ferðin vel heim 
eftir þetta.  Þess má geta í lokin að 
ekki tókst syðri hópnum heldur ætl
unarverk sitt að ná á áfangastað í 
þetta sinn og engin var sýningin.

Davíð Sigurðsson R-2036



777
Hópstjóri 
Reynir Jónsson, GSM 618 4444, VHF rás 48
Magnús Skóg Kristjónsson, Sigrún
Reynir Jónsson, Kristín Sigurðardóttir
Steinar J Kristjánsson, Þóra Margrét Guðmundsd

Á-ferð
Hópstjóri 
Gunnar Már Andresson, GSM 820 8850, 
VHF rás einkarás
Gunnar Már Andresson, Agnar Jónsson, Pála
Kristján, NN
Lárus Hjartarson
Magnús Geir Helgason, Helgi
Sumarliði Aðalsteinsson, Stefán Lárusson
Sævar Óli Hjörvarsson, Jóhannes Jónsson

Birna
Hópstjóri 
Logi Már Einarsson, GSM 893 6560, 
VHF rás 48
Baldur Harðarson, Karl smiður
Hallur Kristján Illugason, Þorsteinn Bjarnason
Jóhann Þröstur Þórisson, Birna Björnsdóttir
Logi Már Einarsson, Ómar Wieth
Arnbergur Ásbjörnsson, Rúnar Sigurjónsson, Jón 
Sveinlaugsson
Steinþór Örn Óskarsson, Einar Berg Gunnarsson

Broskallarnir
Hópstjóri 
Gísli Þór Þorkelsson, GSM 893 5815, VHF rás 49
Bjarki Logason, Kristján Logason
Einar Sólonsson, Birgir málari
Gísli Þór Þorkelsson, Baldur Freyr Gíslason, 
Theódór Kristjánsson
Heimir Morteins, Einar Sturluson

Ford
Hópstjóri 
Aron Árnason, GSM 894 0630, VHF rás 52
Arnór Diego
Aron Árnason
Finnur Reyr Stefánsson, Ingvi Jónasson
Hjörtur Sævar Steinason
Þórður Adolfsson, Sölvi Þórðarson

Fúlagengið
Hópstjóri 
Friðrik S. Halldórsson, GSM 820 6161, 
VHF rás einkarás
Friðrik S. Halldórsson, Sveinbjörn Halldórsson
Gísli Freyr Þorsteinsson, Hjalti Magnússon
Guðni Ingimarsson, Atli Karl Ingimarsson
Gunnlaugur Rafn Björnsson, Snorri Ingimarsson
Jón Grétar Ingvason
Oddur Einarsson, Einar Oddsson
Stefán Þ. Tómasson, Gunnar Stefánsson
Örn Ingvi Jónsson, Aldís Ingimarsdóttir

Jeep-gengið
Hópstjóri Oddgeir Gylfason, GSM 897 6880, 
VHF rás 52
Andrés Magnússon, Þorgeir Magnússon
Bjartmar Ö. Arnarson, Agnes Ósk Sigumundardóttir 
Björn Breiðfjörð
Davíð Sigurðsson, Oddstein Árnason
Guðmundur Jónsson, Sæmundur Jónsson
Oddgeir Gylfason, Haukur Magnússon
Óskar Erlingsson
Þórður Gunnarsson, Konráð Karl Sigurðsson
Örn Guðmarsson, Höskuldur Örn Arnarson

Ljóshraðagengið
Hópstjóri 
Sigurður Bjartmar Sigurjónsson, GSM 863 3590, 
VHF rás 51
Arnar Þorsteinsson, Árni Bergsson
Guðjón Kristjánsson, Ingibjörg Sigurðardótir, Böðvar 
Guðjónsson
Kristján Hagalín Guðjónsson, Edda Ósk Einarsdóttir
Magnús Bs, Inga M Magnúsdóttir
Sigurður Bjartmar Sigurjónsson, Gísli Geir Sigurjóns
son

Sóðar
Hópstjóri Páll Halldór Halldórsson, GSM 664 
2103, VHF rás einkarás
Agnar Benónýsson
Björn Þorri Viktorsson, Billi bilaði
Júníus Guðjónsson, Erlendur Traustason
Óskar Ólafsson, Gísli Hauksson
Páll Halldór Halldórsson, Hilmar Magnússon
Ragnar P Aðalsteinsson

Sprengisandur - Kjölur 2011
Hópar



Pappakassar
Hópstjóri 
Hafliði Sigtryggur Magnússon, GSM 896 7477, 
VHF rás 53
Andres Pétur Rúnarsson, Gunnar Toftegaard
Hafliði Sigtryggur Magnússon, Halldór Rúnar Hafliða
son
Ingi Ragnarsson, Jóhanna Reykjalín
Pétur Ásgeirsson, Ástvaldur Óskarsson
Ragnar Rafn Eðvaldsson, 
Steinunn Gróa Sigurðardóttir

Strútsgengið
Hópstjóri 
Sigurður Már Olafsson, GSM 894 8088, 
VHF rás 54
Friðrik Hreinsson, Unnar Már Sigurbjörnsson, Haral
dur Þór Vilhjálmsson
Jens Þór Sigurðarson, Davíð Þór Sigurðarson
Kristján E. Jónsson, Matthías Hálfdánarsson
Kristján Þ Björgvinsson, Agnes Úlfarsdóttir
Sigurður Már Olafsson, Vignir Gunnarsson
Steinar Vilhjálmsson, Sigurður Vilhjálmsson
Tímon Davíð Steinarsson, Trausti Þrastarsson, Þorsteinn 
Stefán Jóhannsson

Krílin
Hópstjóri Agúst Thor Gudbergsson, GSM 893 
5414, VHF rás 51
Agúst Thor Gudbergsson, Andri Berg Ágústsson
Vilhelm Þórarinsson, Óttar

Toyota
Hópstjóri 
Jón Svan Grétarsson, GSM 8215121, 
VHF rás 50
Davíð G. Diego, Hrafnkell Orri Sigurðsson, Aron 
Berndsen
Friðfinnur Guðmundsson, Jóni Ingi
Jóhann Valdimar Helgason
Jón Svan Grétarsson, Guðmundur Sigurðsson
Lárus Elfar Jóhannesson, Ingvi Reynir Berndsen
Rögnvaldur Rafnsson, Róbert Lárusson
Sigurður Trausti Þorgrímsson, Andri Sigurðsson

Úlfarnir
Hópstjóri 
Samúel Þór Guðjónsson, GSM 848 2317, 
VHF rás 47
Ágúst Snævar Sigurbjörnsson, Rúben Sigurbjörnsson
Árni Jóhannes Reyndal Bragason, Eiríkur Jónsson
Guðmundur G. Kristinsson, Jón Ingi Gunnsteinsson, 
Svanhildur Jóhannesdóttir, Parpai
Pétur Friðrik Þórðarson, Anders Þráinssson
Reynir Áslaugsson, Ingvar Þór Reynisson
Samúel Þór Guðjónsson, Andrea Ágústa Aðalsteins
dóttir
Stefán Baldvinsson



Fyrsta hugmyndin að ferð yfir 
Sprengisand að vetri til átti Guðbjörn 
Grímsson eða Bubbi í Pólum eins 
og hann var kallaður.  Hugmyndin 
var um einhverskonar kapphlaup 
eða kappakstur frá Reykjavík, 
yfir Sprengisand og til Akureyrar. 

Bubbi stakk upp á þessu við stjórn 
klúbbsins og var málið síðan lagt 
fyrir félagsfund sem samþykkti 
að blásið yrði til fyrstu stórferðar 
Ferðaklúbbsins 4x4 í mars 1987.  
Í undirbúningsnefnd voru auk 
Bubba, Eiríkur Kolbeinsson (öðru 
nafni Eiríkur sexa) og Sveinbjörn 
Halldórsson (kallaður þrykkjumeist
arinn).  Eftir að nefndin kom saman 
og fór að skoða hve margir vildu 
koma með varð ljóst að þátttakan 
yrði langt fram úr vonum.  Svona 
uppákoma var dýr þannig að við 
fórum að leita að styrktaraðilum  
og að lokum varð niðurstaðan sú 
að Mart gerðist aðalstyrktaraðilli 
ferðarinnar.  Þá var sú hugmynd 
komin upp að fá einhverja fjölmiðla 
með í málið og var fyrst leitað til 
sjónvarpstöðva.  Stöð 2 sem þá 
var rétt að stíga sín fyrstu skref var  
strax tilbúin í slaginn.  Undirbúning
ur ferðarinnar tók um tvo mánuði 

og var þá aðalega farið yfir leiðir 
og reynt að samræma við Eyjar
fjarðar og Húsavíkurdeild klúbbsins 
hvernig staðið yrði að málum 
þegar komið væri yfir Sprengi
sand.  Það var aldrei rætt um nei
na flóttaleið.  Búið var að panta 
gistingar, ballstaðir voru klárir 
og búið að kanna alla matstaði.  
Þetta átti ekki að vera neitt mál. 

Undirritaður var þá nýlega 
búinn að festa sér Storno bíla
síma með skipaloftneti til að geta 
verið í stöðugu sambandi við út
varpsstöðina Bylgjuna sem átti að 
gefa landsmönnum greinagóðar 
upplýsingar um gang ferðarinnar.
Stóri dagurinn rann svo upp.  
Hópurinn lagði af stað frá Mart í 
Vatnagörðum og lá leiðin austur yfir 
heiðar og upp á Kvíslárveituveg.  
Allt gekk vel þar til að Hreysikvísl
inni var komið.  Áin var opin 
og voru bakkar hennar ísilagðir 
og erfitt að komast upp úr ánni.  
Þarna var hópurinn, um 100 bílar, 
í marga klukkutíma að komast yfir.  
Margir öflugustu bílarnir brutu öxla 
og drifbúnað við að komast upp úr 
ánni.  Var haft á orði að þetta væri 
góður faratálmi til að vanbúnir bílar 

heltust úr hópnum.  En svo var alls 
ekki því þeir voru bara númer 90 
– 100 og keyrðu yfir eins og búið 
væri að malbika  stóru og öflugu 
bílarnir voru þeir einu sem fóru illa 
út úr átökunum við ána.  Eftir að 
minn hópur hafði komist yfir ána, 
sem gekk vel og án allra áfalla, var 
haldið sem leið lá að skála Ferða
félags Íslands  í Nýjadal á Sprengi
sandi.  Þangað voru bílar að tínast 
að til kl. 05:00 um morguninn 
(aðeins einn bíll var skilinn eftir í 
ánni og var hann  illa frosinn dag
inn eftir).  Allir leiðangursmenn 
fengu eithvað að borða og stutt
an svefn.  Morguninn eftir hafði 
veður og færð versnað til muna, 
skafrenningur og snjóblinda. 

Færið í snjónum var þokkalegt fyrir 
bíla sem voru á 35” dekkjum og 
stærri (mig minnir að algengustu 
stærri dekkin hafi verið 38” Mudd
er, en stærstu dekk voru 40“) en 
aðrir bílar, alveg niður í 31”, áttu 
ekki möguleika í þessu færi.  Nú 
voru góð ráð dýr og á fyrsta fundi 
morgunsins var ákveðið að reyna 
að skipta hópnum upp og fara 
áfram með þá bíla sem gætu, en 
hinir ættu að snúa við.  Með þessar 
fréttir var farið upp á næstu hæð og 
hringt í bæinn (kerfið var nýtt og 
ekki mikið um samband) og farið í 
beina útsendingu á Bylgjunni með 
þeim orðum að allt væri í stakasta 
lagi veður sæmilegt, færið þungt 
en ekkert til að stoppa okkur þessa 
vösku jeppamenn.  Eftir að komið 
var niður að skála var haldinn ann
ar herráðsfundur.  Það var komið 
babb í bátinn því ekki var hægt 
að skipta hópnum upp þar sem 
skyggnið var orðið mjög slæmt og 
ekki þorandi að senda vanbúna 
bíla eina til baka.  Voru einhverjir 
sjálfboðaliðar? (ég held að vinur
inn hafi meira að segja hætt að 
væla, það var dauðaþögn,engann 
langaði til baka).  Á þessum tíma 
var Friðrik Halldórsson formaður 
klúbbsins og tók hann þá erfiðu 
ákvörðun eftir stöðumat á veðri og 
útbúnaði leiðangursmanna að snúa 
öllum hópnum við (sem eftir á að 
hyggja var sú eina rétta ákvörðun 
sem hægt var að taka).  Þegar farið 
var yfir málin kom í ljós að aðeins 

Sprengisandur 1987
Reynslusaga ferðamanns að sunnan



tveir bílar voru með staðsetning
artæki (Loran) og voru það bílar 
Guðna Ingimarssonar og Þorvarðar 
Hjalta Magnússonar, sem oftast 
var kallaður Hjalti jeppamaður á 
mínu heimili, en það voru tækin 
sem við urðum að treysta á þar 
sem skyggnið var ekkert orðið.  
Það var sneyptur jeppamaður 
sem ók upp á ölduna og hringdi 
í Bylg juna (vonaði að það væri á 
tali) og tilkynnti landsmönnum í 
beinni útsendingu að við værum að 
snúa við.  Ferðin til baka var mun 
erfiðari en búast mátti við, lélegt 
skyggni og þungt færi.  Eingöngu 
var keyrt eftir lórantækjunum þann
ig að mikil halarófa myndaðist.  
Ef einhver stoppaði átti hann í 
erfiðleikum að finna hjólför ef bíll
inn sem á undan var hélt áfram.

Minn hópur skiptist upp þar sem 
bílar Guðna og Hjalta voru hafðir 
fremstir en ég, Ævar Gíslason, 
Gunnlaugur Björnsson (Gulli í 
Sonax) og Friðrik (formaður) vorum 
aftastir og tíndum upp þá bíla sem 
ekki komust áfram eða biluðu því sú 
ákvörðun hafði verið tekin að skilja 
engan bíl eftir og koma öllum til 
byggða.  Það tókst og voru síðustu 
bílar að koma niður á Kvíslárveitu
veg við sólarupprás daginn eftir.

Þegar við vorum vissir um að allir 
bílar væru komnir af Sprengisandi 
var minn hópur, Fúlagengið, að 
hugsa um að klára túrinn og  fara 
norður yfir  Sprengisand, en nú var 
benzín orðið af skornum skammti 
enda hafði ég verið með Willis 
31” í drætti nánast allan tímann.  
Ég bankaði upp á hjá bílstjóra
num þegar við vorum komnir á up
pbyggðan veg til að athuga hvort 
hann væri ekki til í að láta mig 
hafa afgangs bensín en hann var 

búinn að vera í spotta alla leið frá 
Nýjadal.  Ég náði aldrei að bera 
upp erindið þar sem hann fór fram 
á að vera áfram í spottanum þar 
sem hann væri nánast bensínlaus.
Þegar við höfðum farið yfir bensín
byrgðir í jeppunum kom í ljós að það 
borgaði sig ekki að fara til baka og 
héldum við til Reykjavíkur og komum 
þangað um hádegisbil, þreyttir en 
ánægðir með góðan og erfiðan túr.

Þetta sýndi hvernig útbúnaður 
sumra ferðalangana var.  Willis
mennirnir sem ég dró voru í morg
unmat á Múlakaffi þegar þeir 
heyrðu um ferðina í útvarpinu. og 
drifu sig beint í bílaröðina án mikils 
undirbúnings.  T.d. var fatnaðurinn 

bingógalli (jakkaföt) og skóbúnaður 
dönsku tjúttararnir (lakkskór) þ.e. 
allt klárt fyrir ballið í Sjallanum.

Mig minnir að eftir þennan túr hafi 
menn talað um að ekki yrði farið 
aftur í ferð á vegum klúbbsins  í 
líkingu við þessa.  En raunin varð 
önnur, klúbburinn hefur farið 
hverja stórferðina á fætur annarri 
auk margra minni ferða.  Má 
þar nefna Sprengisand 1997, 
Aldamótaferðina 2000 (öðru 
nafni Krapi 2000), Stórferðina 
2010 sem hét í Hjólför aldmótana 
og ferðir inn að miðju Íslands.  

Sveinbjörn Halldórsson, R-43

Marstilboð!

Opnunartími verslunar:
Alla virka daga frá kl. 8-18.
Vagnhöfði 23 - S: 590 2000 
benni.is - verslun@benni.is

T-Max 2500 pund kr. 23.990 með afsl.
T-Max 9000 pund kr. 94.990 með afsl.
T-Max 9500 pund outb. kr. 104.718 með afsl.
T-Max 12000 pund outb. kr. 129.990 með afsl.
T-Max 12500 pund kr. 119.918 með afsl.

Sérfræðingar í bílum

20% afsláttur af öllum T-Max dráttarspilum. 
Gerðu frábær kaup!

Rúlluvarir fylgja öllum spilum

20% afsláttur
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Dekkjatilboð til 4X4 félaga
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Öxulliðir í flestar
gerðir jeppa

FRAMÖXLAR Í
JEPPA
FRAMÖXLAR Í
JEPPA

Þar sem að gullfiskaminni íslend
inga er víðfrægt, þá var hafin 
langur og strangur undirbúnin
gur á annarri sprengisandsferð 
hjá f4x4.  Tíu árum frá fyrstu ferð 
sem ekki nema örfáir kláruðu, þá 
var nú allt skipulagt í þaula.  Ja 
nema kannski veðrið.  Nú voru fles
tir komnir á 38” risa túttur, þessi 
sem notuð eru sem sumardekk í 
dag og töldu sig mun betur búna 
fyrir slíka ferð.  GPS. tæki nánast 
í öllum bílum þar sem búið var að 
setja inn fyrirhugaða leið.  Auk 
þessa hafði bílaflotinn yngst tölu
vert mikið, öfugt við mannskapinn.
Mjög blés byrlega fyrir ferðinni 
þegar lagt var af stað.  Reynd
ar svo mikið að til stóð um tíma 
að fresta henni.  En það var 
frítt í Sjallan þessa helgi svo 
menn vildu ólmir komast af stað.

Nokkrir undanfarar fóru á Fimm
tudegi en ákváðu að gista í 
Hrauneyjum vegna veðurs.  Þessir 
undanfarar, t.d  Ægir Bjarna og 
Didda á bic block fjólunni, Raggi 
smiður og Einar á willis sem þeysti 
um einsog priklaus raketta, Röggi 
kokkur og Benni á 4runner, Arn
ar á Jeepster, Maggi á Blazer, 
Maggi og Þórhildur á Bronco 
og síðast en ekki síst Steinmar á 
heimsins öflugasta Mazda pickup.
Litlu munaði að þau keyrðu á Ver
sali, því þar fór lognið um á met
hraða.  Einhverjir urðu eftir þar til 
að leiðbeina komandi hópum yfir 
brúnna, en aðrir nálguðust Ný
jadal þar sem klakahöllin beið.
Kokkarnir göldruðu fram pot
tþétan pottrétt þannig að veislan 
var tilbúin þegar fyrstu hópar 
náðu í hús.  Fram eftir allri nóttu 
týndust menn í hús þrátt fyrir lé
legt og ekkert skyggni á köflum. 
Þessa nótt dansaði bárujárns
klædda þakið svo fimlega að hver 
meðaldansari gæti verið stoltur 
af.  En þakið fór ekkert á undan 
okkur og kokkarnir voru búnir að 
græja dýrindis morgunmat fyrir 
allan hópinn.  Hafragrautur með 

rjóma blandi, ávaxtahlaðborð, 
brauð og hvað eina.  Það voru 
því saddir og sælir ferðalang
ar sem hreinsuðu snjó af tæk
junum og undirbjuggu brottför.
Svolítið hafði snjóað á þessum 
slóðum, reyndar svo mikið að 
norðanmönnum þótti vissara 
að koma á móti hópunum og 
leiða þá norður og niður í Rétt
artorfu, skála sem þeir hafa gert 
af miklum myndarbrag.  Þar 
beið Bændablaðið, heitt kakó 
og kleinur af alíslenskri gestrisni.
Nú var bara formsatriði að koma 
sér inn á Akureyri, sitthvað hafði 
bilað, affelgast og losnað en allt 
hafðist þetta að lokum.  Í einu 
afturdrifi höfðu boltar losnað af 
loftlæsingu og voru ónýtir.  En af 
einskærri tilviljun hafði einn af fer
ðalöngunum gleymt að taka svoleiðis 
bolta úr vinnugallanum hjá sér !
En Sjallin beið og allir kom ust 
inn nema Gunni frændi.
Hann var ekki með bindi.

Hann snaraðist því í norðlenzka lopa
peysu og var hleypt inn sem rótara.
Eldsnemma, klukkan tíu opnaði 
svo jeppasýningin, öllum jeppum 
ferðarinnar var stillt upp niður við 
höfnina.  Veðrið var upp á sitt 
besta og mannskapurinn mjög 
sællegur eftir Sjallaferðina.  En 
nú kom stóra áfallið, vegagerð 
ríkisins auglýsti að þjóðvegur eitt 
væri orðinn ófær vegna snjóa. 
Sumir ákváðu að bíða til morguns 
en aðrir fóru upp á Hveravelli 
og gistu þar.  En aðrir fóru inn í 
Setur og Sóleyjarhöfðan og suðurúr.
Mánudagsmorgun á Hveravöllum 
bauð uppá logn, sólskín og enda
lausar breiður af snjóhvítum snjó!  
Á þéttum og góðum snjó var keyrt 
beint suður yfir hraunið frá Hveravöll
um.  Það kom sér vel því pinjónin í 
framdrifinu hafði snúist úr “hálslið”.
Ferðin heppnaðist mjög vel 
og greinlegt hvað það höfðu 
orðið miklar framfarir á þess
um tíu árum frá síðustu ferð.
Þeir eiga miklar þakkir skyldar 
sem lögðu á sig ómælda vinnu við 
und irbúning að þessari stóru ferð.

Árni Bergsson R-139
 

Sprengisandur 1997



Kort yfir staðsetningu og rásir VHF endurvarpa
Slysavarnafélagsins Landsbjargar og Ferðaklúbbsins 4x4.

Á heimasíðu Radio ehf (http://radioehf.is/toppur.php?val=49) er hægt að fá 
upplýsingar um VHF endurvarpa félagsins og fleiri aðila.

Mjög mikilvægt er fyrir alla ferðamenn að kynna sér vel hvar unnt er að nota 
endurvarpana (sjá kort).

Athugið að rás 45 er kallrás og á ekki að nota fyrir spjall.

Aðalfararstjórar
Friðrik Halldórsson 
820 6161

Sveinbjörn Halldórsson 
844 5000, 892 2916

Hafliði S. Magnússon 
896 7477, 864 7053



MerkiVerk.is - merkiverk@merkiverk.is - 578 7733 - Fossháls 13 - 110 Reykjavík

Heildarlausnir á merkingum fyrir einstaklinga og fyrirtæki.  VEKTU ATHYGLI !

» Áprentuð límbönd

» Allar bílamerkingar

» Derhúfur, �íshúfur, �íspeysur

» Sandblásturs�lmur

» Ljósaskilti, álskilti, frauðskilti

» Ljósmyndir á striga, bolla, boli

   púsluspil, músamottur o�. 

MerkiVerk.is

Strípur á sportbíla

» Vandaðir pennar frá Stilolinea með þínu merki.

Verkstæði á Akureyri

Toyota Akureyri (Shell þjónustu
aðili, smurstöð), Baldursnesi 1, 
Akureyri, sími 660 4317
Car-x, Njarðarnesi 8, Akureyri, 
sími 894 4200

Rútuferðir á Akureyri laugardaginn 
26.mars upp í Gólfskálann að Jaðri

Rúta no.1 verður á planinu hjá Farfuglaheimilnu Stórholti kl.18.10 og fer 
þaðan kl.18.15.

Næst verður ekið að Sjallanum og þar verður rútan kl.18.20.Þetta hentar 
þeim sem gista á Gistihúsinu Hrafninum Brekkugötu 4,Gistiheimillið 
Akurinn Brekkugötu 27a ,Gula Villan Brekkugötu 8, Hótel íbúðir Geis
lagötu 10, Gistiheimili Akureyrar Hafnarstræti 104 og Hótel Norðurlandi.

Rútan fer frá Sjallanum kl.18.25 og stoppar næst kl.18.30  við umferð
armiðstöðina sem er sunna við Hótel KEA. Þetta hentar þeim sem eru á 
Hótel KEA,Hótel Hörpu, Hótel Akureyri og Íbudir.is Hafnarstræti 81

Rútan fer frá Umferðarmiðstöðini kl.18.35 og stoppar næst fyrir framan 
Sundlaug Akureyrar kl.18.40 þetta stopp hentar þeim sem eru á Gulu 
Villuni Þingvallastræti 14.

Rútan fer frá Sundlaug Akureyrar kl.18.45 og stoppar næst kl.18.50  hjá 
Samkaups verslun sem er við suður hornið á Tjaldstæðinu á Akureyri.
Þetta hentar þeim sem gista á ‚Álfabúð Möðruvallastræti 5,AkGisting 
Norðurbyggð 1d,Gistiheimilið Brekkusel Byggðavegi 97,Gistiheimilið 
Súlur Þórunnarstræti 93.

Rútan fer frá Samkaups verslunini kl.18.55 og leggur á stað upp á Jaðar 
en kemur við í leiðini hjá Sæluhús Akureyri um kl.19.00  en komið verður 
í Gólfskálann kl.19.10

Ferðaklúbburinn 4x4
Eirhöfða 11  110 Reykjavík
www.f4x4.is  f4x4@f4x4.is



Bakkamottur í jeppa!

Opnunartími verslunar:
Alla virka daga frá kl. 8-18.
Vagnhöfði 23 - S: 590 2000 
benni.is - verslun@benni.is

Meðlimir 4x4 
njóta sérkjara hjá 
Bílabúð Benna.

Vorum að fá sendingu af slitsterkum gæða bakkamottum fyrir Nissan 
Patrol, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser o.fl. Einnig gott úrval af djúpum 
skottmottum. Frábært verð.

Sérfræðingar í bílum

HÁGÆÐA 
SMUROLÍUR  
FRÁ SHELL
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