Aðalfundurinn
Aðalfundur Félags Trérennismiða á Íslandi verður haldinn
laugardaginn 27. mars 2010 kl. 10 í húsnæði Kennaraháskóla Íslands, Skipholti 37, R.
Dagskrá:
1.
Skýrsla stjórnar.
2.
Lagðir fram endurskoðaðir reikningar.
3.
Kosning stjórnar og nefnda.
4.
Ákvörðun um félagsgjald.
5.
Önnur mál.
6.
Fundargerð lesin upp og borin undir atkvæði.
7.
Kaffiveitingar

FÉLAG TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI

Fréttabréf
2. tbl. 16. árg. mars 2010

Vorferðin
Vorferðin verður farin laugardaginn 24. apríl. Fyrirhugað er að heimsækja Borgarfjörðinn. M.a. verður komið við hjá Huldu í Skorradal og
Ásmundi Guðmundssyni skógarbónda þar sem hádegismatur verður
framreiddur.

Nauðsynlegt er að menn skrái sig hjá Úlfari Sveinbjörnssyni í
síma 565 2550 og 863 3625 sem allra fyrst svo hægt verði að
gera ráðstafanir í tíma með hópferðabíl og matarinnkaup.

Fréttabréf FÉLAGS TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI.
Ábm. Reynir Sveinsson Faxatúni 36, 210 Garðabæ. Sími 565 8588.
Kt. félagsins 540395 2179. Banki 1195-26-246.
Netfang: reyn@ mi.is. Veffang: trerennismidi.is.
Fræðsluefni/myndbönd: Sigurjón 553 2367 og 869 6719
sigurjon.kristjansson@reykjavik.is.
Netfang gjaldkera: Antonía Sveinsdóttir tona@internet.is
Vefstjóri: Einar Óli. Netfang: hamrar@islandia.is
Endurprentun leyfð sé heimildar getið. Uppsetning RS.
Fundarstaður Skipholt 37, 2. hæð.
Prófarkalesari: Úlfar Sveinbjörnsson
Ljósm. RS nema annars sé getið.

Anton Örn Guðmundsson við rennibekkinn á vinnustofu sinni þar sem taflmennirnir eru renndir.
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Frá ritstjóra
Næst á dagskrá félagsins er aðalfundurinn 27. mars og síðan vorferðin 24. apríl.
Vorferðirnar hafa frá byrjun lukkast
ákaflega vel með góðri þátttöku og
heimsóknir til hinna ýmsu staða.
Ekki síst heimsóknir til félagsmanna eða þeirra mörgu handverksmanna sem finna má í hverju
byggðalagi.
Síðast fórum við um Reykjanesið og komum þá við á söfnum svo sem
Saltfisksetrinu í Grindavík, Sjávardýrasafninu í Sandgerði, Byggðasafninu í Garðinum og hjá handverkshópnum “Einstakir” á Keflavíkurflugvelli. Reyndar var meira á listanum sem ekki reyndist tími til að skoða
og bíður betri tíma.
Vorðferðin að þessu sinni verður í Borgarfjörð og heimsækjum við
Huldu skógarbónda sem færði okkur furuna á síðasta ári og undanfarið
hefur verið að klæða skemmu með furuskífum úr sínum skógi sem Guðmundur Magnússon sagar niður.
Einnig munum við heimsækja Ásmund Guðmundsson félagsmann
okkar og konu hans sem á undanförnum árum hafa verið iðin við skógrækt. Þar munum við grilla saman og snæða.
Ef tíminn leyfir verður komið við á Hvanneyri en þar er búvélasafn og
ullarsetur.
Félagsmenn eru hvattir til að skrá sig tímanlega vegna matarinnkaupa
og pöntunar á hópferðabíl. Síðast var hvert sæti skipað. Sjá auglýsingu
á baklhlið,
Eftir vorferðina tekur við sölusýning félagsmanna í Heiðmörk sem
Skógræktarfélag Reykjavíkur opnar fyrir okkur við Elliðavatn. Ef vel
tekst til gæti þessi uppákoma orðið fastur liður í starfi félagsmanna,
enda verið að vinna með sama hráefnið. Sjá nánar í auglýsingu á bls.
15. Sumarið nota félagsmenn vonandi til að undirbúa sýninguna í
Ráðhúsi Reykjavíkur og munu verkin tala þegar þar að kemur.
Í ágúst er fastur liður að mæta á handverkssýninguna að Hrafnagili í
Eyjafjarðarsveit helgina eftir verslunarmannahelgina. Þá er einnig upplagt að koma við á fiskideginum mikla á Dalvík.
Félagstarfið hefst síðan af fullum krafti eftir sumarleyfi í september.
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Verkefni fyrir félagsmenn
Sölusýning Félags trérennismiða á Íslandi.
Skógræktarfélag Reykjavíkur býður félagsmönnum aðstöðu í Elliðavatnsbænum í Heiðmörk dagana 1. og 2. maí n.k. Og einnig dagana
8. og 9. maí. Opið verður kl. 10—18 sýningardagana. Þegar nær
dregur verða væntanlega nánari upplýsingar að fá á heimasíðu skógræktarinnar og á heidmork.is Skógræktin hefur verið með jólamarkað
þar undanfarin ár. Fyrri helgin mun vera á opnunartíma veiðimanna
sem fjölmenna á svæðið ásamt fylgdarliði.
Hér býðst gott tækifæri fyrir félagsmenn að kynna sig og koma
verkum sínum í sölu.
Félagsmenn sem áhuga hafa á að taka þátt hafi samband við Karl
Helga í síma 553 1580 eða á netfang trelist@simnet.is.

Heimasíðan
Félagsmenn eru hvattir til að heimsækja heimasíðu félagsins. Einar Óli
reynir að uppfæra það helsta sem er í gangi. Þá má sjá myndir frá
félagsfundunum. Og eins og áður hefur komið fram má auglýsa þar
vélar og verkfæri til kaups eða sölu. Þá eru félagsmenn hvattir til að
senda inn myndir af verkum sínum.

Óska eftir að kaupa.
1 fasa þykktarhefil og afréttara. Litla bandsög. Tifsög.
Rennibekk og almenn handverkfæri.
Kristján Gissurarson Valdal, Skagafjörður
S. 451 0010 og gsm 896 6386.
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Aðsent
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Félagsfundurinn í janúar
Guðmundur Magnússon
sýndi hvernig hann
rennir kúlu. Kom hann
með rennt sæti sem kúlan var slegin í og kom í
stað patrónu.

Hér er um að ræða munina sem félagsmenn renndu úr furunni frá Huldu í
Skorradal og færðir voru Thorvaldsenkonum til fjáröflunar.

Einn búnaðurinn fyrir kúlurennslið.

Sveinn G. Sveinsson sýndi
þessa hluti á janúarfundinum.

Anna Björk situr við prjóna á fundinum.
Sagðist hafa séð Guðmund eiginmann
sinn svo oft við rennibekkinn.

Helmingur
kúlunnar er
renndur í
patrónunni eða
á milli odda.
Síðan er rennt
hald fyrir
kúluna og síðan rennd í
haldaranum.
Ein af mörgum
aðferðum.
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Janúarfundurinn

Félagsmenn fylgjast með Guðmundi renna kúlu. Sýndi hann
eina af mörgum aðferðum sem eru tiltækar við slíkt rennsli.

Sigurður Már veitingastjóri okkar undirbýr
kaffisopann. Sigurður hefur staðið sína plikt
og eru félagsmenn þakklátir fyrir kaffisopann
og meðlætið. Jón og Úlfar halda sig nærri
kaffikönnunni.

Þessir ágætu
félagar halda sig
aftur á móti í
véla og efnissal
og spjalla
saman.

Stefán Ólafur
Jóhannsson
skoðunarmaður
félagsins í góðum
félagsskap á
janúarfundinum.

Verk eftir Stuart Mortimer
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Sýning félagsmanna í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Anton Örn Guðmundsson mætti með
taflborð og taflmenn sem hann hafði
gert. Virkilega flott og mikil vinna er á
bak við slíka sérsmíði.
Sá nánar á miðopnu.

Sýningarsalurinn í Ráðhúsi Reykjavíkur hefur verið frátekinn fyrir Félag
trérennismiða á Íslandi dagana 5.—21. nóvember n.k.
Það verður því hamrað á félagsmönnum fram að þeim tíma að undirbúa
sig svo sýningin verði okkur öllum til sóma. Aðstaðan og staðsetningin
í Ráðhúsinu er frábær. Góð lýsing og mikil umferð í og við húsið gefur
okkur einstakt tækifæri til að kynna félagið og sýna hvers við erum
megnugir. Sýningarstandar í eigu félagsins eru til staðar.
Hafið samband tímanlega við sýningarstjórana Karl Helga Gíslason s.
553 1580, netfang trelist@simnet.is og Lýð Sigurðsson s. 557 9641,
netfang lysig@simnet.is og tilkynnið þátttöku tímanlega. Það auðveldar
þeim undirbúninginn.

Sérsmíðað hvílijárn.
Hvílijárnið má fella
niður án þess að færa
aðrar stillingar. Getur
komið sér vel ef menn
vilja slípa hlutinn og
síðan lyfta hvílijárninu
upp fyrir bútjárnið.

Allir rennismiðir sem renna í endatré vita átökin og nauðsyn þess að
rennijárnið rekist ekki í á röngan stað og hluturinn fljúgi úr patrónunni
eða brotni. Hér er einfaldur stýribúnaður sem hjálpar til í þessum
efnum.

Samlímd box og
fallbyssa. Verk eftir
Einar S.
Hlaupið er rennt úr
bryggjuvið “ekki”
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Febrúarfundurinn.

Af erlendum vettvangi

Trausti B. Óskarsson var við rennibekkinn og
renndi birkibox sjá mynd til vinstri.
Nokkrir félagsmenn æfðu síðan handtökin við
rennibekkinn undir leiðsögn Trausta.

Verk eftir Trausta. Opinn vasi úr rekaviði.
Yfirborðsmeðferð olía og vax.
Vasinn til hægri er úr selju, lok og botn úr
rósavið. Yfirborðsmeðferð olía og vax..

Í síðast fréttabréfi var sagt að heimabær Nikos Siragas væri á Ítalíu.
Lesendur hafa auðvitað séð í gegnum það að heimabær hans Rethymno
er á Krít. Linkur er á heimasíðu vinar hans sem einnig er Grikki og
heitir Kostos Gouvelos. Myndin að ofan er af Kostos og verkum hans.

TRÉ-LIST

Bræðraborgarstíg 38, 101 Rvík.
S. 553 1580 trelist@simnet.is

RRENNIBEKKIR
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OG PATRÓNUR.
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GRIP A DISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR.
G RIP A D ISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR.
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Heimasmíðuð verkfæri
Sveinn Kristinsson sýndi okkur þessa hluti á síðasta fundi. Nokkuð er
síðan hann gerði þessi verk. Sveinn er járnrennismiður og sést það vel
á verkunum að tæknikunnáttan er til staðar.
Súlurnar eru gerðar með yfirfræsara og kjarninn í miðju heldur sér.
Sveinn segist nú hafa snúið sér að silfur skartgripagerð.

Allt fyrir öryggið. Ágætur búnaður til að festa trjábol tryggilega áður
en hann er sagaður, eins og áður hefur komið fram er hætta á að menn
missi takið þegar sagarblaðið vill snúa bolnum og þá getur farið illa eins
og margir hafa reynt.

Einfaldur og handhægur mælibúnaður.

Hér er nokkuð góð hugmynd af
þykktarslípivél. Sandpappír er
vafinn um tromlu. Pappírinn
þarf að vera á strigabandi og er
vafinn með ca 35 gráðu halla.
Endana má skrúfa niður.

Sveinn Kristinsson
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Anton Örn Guðmundsson

Anton hefur komið sér upp aðstöðu í kjallara undir bílskúrnum og þar
er allt í röð og reglu. Aðstaðan er ekki stór en vel fyrir komið.

Anton Örn er einn af fasta kjarnanum sem mætir á
félagsfundi og vorferðirnar.
Hann rekur fyrirtækið Stigar og handrið í Kópavogi og
sérhæfir sig í smíði á flóknum og vandasömum stigum
og handriðum sem hann hefur unnið við í 30 ár. Sjá
stigar.is.
Á febrúarfundinn hafði hann meðferðis tafl og taflmenn sem hann
smíðaði. Það hefur hann þegar látið af hendi og ekki sökum að spyrja
þegar litli fingurinn hefur verið réttur fram er beðið um meira. Hann
er því með fleiri í smíðum. Fyrir smið sem unnið hefur í sérsmíði alla
sína tíð er þetta ekki
stórmál. Bara gaman
að hans sögn.

Taflborðið er unnið
þannig að kubbar eru
sagaðir niður fyrir
hvern reit og límdir
saman. Listum raðað á
hliðar og útkoman er
flott. Til að vinna
þessa smíði þarf góðan
vélbúnað svo allt smelli
vel saman.

Sérstakur rekki fyrir rennijárnin þar
sem þau eru aðgengileg. Fljótlegt og
gott að sjá hvert járn fyrir sig og verða
síður fyrir hnjaski með þessum aðbúnaði.

Hér sést hvernig
riddarinn er bandsagaður, síðan tekur
handavinnan við og
að lokum í rennibekkinn þar sem
undirstaðan er
kláruð.

Á vinnustofu Antons
kennir ýmsra grasa eins
og hjá öðrum rennismiðum. Hillur sem
geyma rennda muni á
ýmsum vinnslustigum
og hráefni.

