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Gleðilegt ár kæru félagar

Nú í desember síðastliðnum átti félagið 
65 ára afmæli og óska ég félagsmönnum 
innilega til hamingju! Frábært var að sjá 
hve margir mættu í afmæliskaffið okkar.

Það er um hver áramót sem hugurinn leitar 
til þess sem liðið er. Hverjum finnst ekki 
gaman að rifja upp veiðisumarið á liðnu 
ári eða spá í hvernig það næsta verður. 
Ekki skal ég leyna því að mér var oft 
hugsað til þess í desember liðnum þegar 
hitastigið var rétt undir 10° dag eftir dag 
að nú væri vorilmur í lofti. Ekki var ég ein 
um að ruglast aðeins í ríminu. Sýndist grasið meira að segja 
vera gægjast upp. Hafði orð á því við veiðifélagana að nú 
ætti maður bara að komast til veiða í þessu fína vorveðri en 
það verður bara að bíða vorsins.

Annars er ekki hægt að segja annað en að félagsstarfið 
hafi verið með hefðbundnum hætti á síðasta ári, opin hús 
og alls kyns kynningar ásamt frábæru lokahófi. Okkur til 
skemmtunar á því kvöldi heimsótti Össur Skaphéðinsson 
okkur og yfirfór með okkur sögu Ísaldarurriðans í 
Þingvallavatni. Var þetta afskaplega fróðlegur fyrirlestur 
og við margs vísari um hversu einstakur hann er. Það sem 
skyggir á er að unglingastarfið gekk ekki upp á síðasta 
ári sökum lítillar þátttöku. Er það einlæg ósk okkar að nú 
verði breyting á fram að vori. Vil ég hvetja ykkur að kynna 
þetta fyrir ungdóminum í fjölskyldunni sem og víðar, því ef 
nægur fjöldi kemur þá verður þetta einu sinni í viku þeim 
að kostnaðarlausu. Er þetta miðað við 12-16 ára. Munum 
að ungir veiðimenn og konur gætu orðið væntalegir félagar 
í framtíðinni. 

Veiðileyfasala gekk líka með ágætum bæði í forsölu sem 
og á netinu. Vel var sótt um þau veiðsvæði sem félagið 
hefur í umboðssölu frá SVFK. Sem dæmi þá seldust öll leyfi 
í Fossála og Jónskvísl. 

Við höfum til mikils að hlakka allavega hvað Hlíðarvatn 
varðar. Þvílíkur umsnúningur í veiðitölum milli ára. Já, það 
verður virkilega spennandi að fylgjast með veiðinni þar í 
sumar. Að venju var góð mæting á Hreinsunarhelginni og 
var hún hefðbundin. Síðan fór fram opni dagurinn þann 
11 júni í frábæru veðri, þar sem veiðimönnum bauðst að 
kynnast vatninu á besta tíma og voru aflatölur þennan dag 
alveg ljómandi svo allir fóru sáttir heim. Það má alveg segja 
að þetta framtak félagana við vatnið hefur aukið áhuga 
margra og haft áhrif á hversu vel það var sótt allt sumarið 
þar til í september. Mikið sást af smáfiski sem gefur góða 
von fyrir komandi sumar. Sú breyting á veiðitilhögun í ágúst 
og september sem kynnt var á síðasta ári hefur greinilega 
líka haft sitt að segja. Ánægjulegt var að sjá hve vel seldist 
í ágúst, enda mjög góð veiði þann mánuðinn og það hefur 
áhrif á veiðitölur að vatnið sé sótt líka síðsumars. 

Síðasta vor lagði félagið meðal annars í þær framkvæmdir 
að skipta út rotþró í Djúpavatni sem var orðið tímabært. 
Einnig var skipt um sólarsellu. Ekkert lát er á vinsældum 
vatnsins og oft fengu færri en vildu og veiðin var mjög fín. 
Í veiðibók voru skráðir tæplega 500 fiskar.

Því miður hefur ekki verið hægt að hafa veiðibók við 
Kleifarvatn og skrá afla. Einu aflatölur sem við vitum af 
eru ef veiðimenn hafa samband. En höfum engar haldbærar 
tölur. Félagið mun gera sitt besta til að viðhalda áfram 
ræktunarstarfi með seiðasleppingum til uppbyggingar 
fyrir framtíðina. Nokkuð hefur veiðst af merktum fiski sem 

sleppt var fyrir 6-8 árum síðan og eru 
þetta myndarlegir boltar og vel haldnir. 
Því má segja að það virðist vera nóg æti 
í vatninu, þegar skoðað er ástand þeirra 
fiska sem veiðast.

Framundan er svo aðalfundur félagsins 
sem ég hvet ykkur til að mæta á. 
Meðfylgjandi er einnig umsóknarblað 
veiðileyfa. 

Eins og vanalega höfum við leitað til 
félagsmanna með innsent efni í blaðið og 
þökkum þeim það.

Að lokum vil ég þakka stjórn félagsins 
fyrir frábært samstarf sem og þeim nefndarmönnum sem 
hafa lagt á sig ómælda vinnu fyrir félagið. Einnig viljum við 
þakka þeim sem styrkt hafa okkur við útgáfu blaðsins.

Vona að ég sjái ykkur á opnum húsum í vetur því fleiri sem 
mæta því öflugra verður félagsstarfið.

Sjáumst kát og hress

Vilborg Reynisdóttir

Formaðurinn
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Við höldum fast í hefðirnar - og einnig lög félagsins - og höldum aðalfund félagsins í febrúar. Hér á síðunni má sjá 
nokkrar myndir fá aðalfundinum sem haldinn var 20. febrúar 2016. Allgóð mæting var, eins og ávallt. Reyndar var 
nýr fundarritari í þetta skipti - eitthvað sem hefur ekki gerst árum saman. Alexandersbikarinn var afhentur, hefð sem 
við verðum að tryggja að haldist á sínum stað.

Aðalfundur 2016

Formaðurinn okkar - Vilborg Reynisdóttir les 
fundargestum pistilinn.

Fundarstjórinn - Þorleifur Sigurðsson sá um að allt færi 
fram samkvæmt lögum félagsins.

Alexandersbikarinn afhentur. María P. Ingólfsdóttir (t.v.) 
með bikarinn, ekki í fyrsta skiptið og ábyggileg ekki síðasta.

Gjaldkerinn og formaðurinn gleðjast yfir góðri afkomu 
félagsins, þó gjöldin hafi verið eh hærri en tekjurnar.

Mætingin á aðalfund er ávallt góð hjá okkur. Félagar halda í hefðina og mæta á aðalfund um leið og umsókum um 
veiðileyfi er skilað.
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Að vanda var lokahóf SVH „Kvöldið fyrir Sumardaginn fyrsta” haldið á síðasta vetrardag. Við fengum 
góðan gest og happadrættið var á sínum stað. Að vanda var vel mætt og allir skemmtu sér hið besta. 
Vinningum í happadrætti og hnýtingarkeppni var útdeilt - bæði hægri og vinstri.

Ekki gleyma að setja í dagatalið hjá ykkur næsta lokahóf. Það verður rétt að afstöðnum páskum, 
miðvikudaginn 19. apríl 2017, kl: 20:00, í félagsheimili okkar að Flatahrauni 29. Við bendum á að 
þetta er miðvikudagur eftir páska - ekki gleyma að taka frá tíma fyrir þennan frábæra viðburð.

Lokahóf 2016
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Styrktaraðilum er þakkaður stuðningurinn á Lokahófi SVH 2016

Lokahóf 2016 - Þakkir 

ROYAL

SVH

ÁRVÍK

N1

ÚTILÍF

REIÐA ÖNDIN

Gamla Vínhúsið

Ólafur Ragnarsson / Húsheild ehf

VEIÐIHORNIÐ

FJARÐARKAUP

VERÐI ÞINN VILJI

KAKI Strandgötu

CINTAMANI

KRAFLA

TEMPRA 

Björgvin Guðmundsson

VESTURRÖST 

VEIÐIVON

Ævar Ágústsson 

Veiðiþjónustan Strengir

VEIÐIFLUGUR 

RAFGEYMASALAN

VEIÐIVERSLUN.IS 

INTERSPORT

NONNI GULL 

DALAKOFINN

Apótekið Fjarðarkaupum 

REYKOFNINN

Viltu vinna fyrir félagið?
Ef þú félagi góður hefur brennandi áhuga á að vinna með okkur, 
endilega kíktu við á eitthvað af opnu húsunum og spjallaðu 
við okkur. Einnig er hægt að senda póst á stjorn@svh.is og 
forvitnast um málið.

- Stjórn SVH
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Flugustöngin, bakpokinn og hundurinn

Arnarvatnsheiðin í máli og myndum. 

Ég ákvað að tína saman nokkrar myndir frá 
ýmsum ferðum á heiðina undanfarin ár og fara í 
gegnum hvernig einn dagur á heiðinn er. Suma 
daga er gengið hátt í 20 kílómetra og árangurinn 
í bakpokanum lítið sem ekkert. Svo kannski annan 
dag er gengið svipað langt og bakpokinn fylltur af 
fiski. Hér á eftir er dæmi um einn dag, í júní. Síðan 
eru þrjár síður með mynum bæði úr þessum túr 
og öðrum - ásamt ýmsum myndum af svæðinu - 
lesandi góður, njóttu.
 Klukkan er 7:00 að morgni, ég set á mig 
bakpokann sem geymir kaffi og nesti fyrir daginn, 
fluguboxin, gamla góða áttavitann, aukafatnað 
og annað sem nauðsynlegt er fyrir næstu tólf 
tímana á flakki. Ég tek flugustöngina og legg af 
stað út í þokuna sem er óvanalega þykk svona að 
morgni. Hundurinn skokkar á eftir mér. Hitastigið 
er ekki nema rétt um 3° þó komin sé síðasta vika 
júnímánaðar. Þegar ég rýni út í þokuna er ekki 
laust við að það glitti í stöku snjókorn, það má 
ekki gleyma því að ég er jú í rúmlega 400 metra 
hæð yfir sjávarmáli. Stefnan er tekin eitthvað út 
í buskann. GPS tækið segir stefnuna vera í NA. 
GPS tækið geymir trygga punkta af upphafsstað 
og þekktum kennileitum á heiðinni svo hægt sé að 
rata til baka ef á þarf að halda, öryggistæki sem 
gott er passa vel uppá. Eftir tæplega tveggja tíma 
göngu kem ég að fyrsta vatninu í þessum hring. Ég 
sest niður við vatnið og anda að mér náttúrunni. 
Lykt af lyngi, kjarri - fuglasöngur, fátt annað sem 

heyrist. Hundurinn ákveður að leggja sig í smá 
kjarri þar sem við stoppuðum. Bara ef lífið væri 
svona einfalt, að maður gæti hent sér út af hvar 
sem þú ert staddur. Síðan er tekið við að berja 
vatnið á nokkrum stöðum með misgóðum árangri, 
þokunni hefur létt, hitastigið er á hraðri uppleið. 
Ég ákveð að ganga að næsta vatni. Ég kasta flugu 
hér og þar, en árangurinn svona ekkert spes miðað 
við það sem ég átti von á. Komið er rétt fram undir 
hádegi - sólin farin að skína það glatt að hundurinn 
sér þann kost vænstan að vaða útí vatnið til að 
kæla sig. Þetta er mjög sérstakt tíðarfar. Nánast 
snjókoma um morguninn en svo kominn brækjuhiti 
um hádegi. Aflabrögðin eftir fyrstu tvö vötnin ekkert 
sérstök. Þrátt fyrir hitann sést lítið af uppítökum - 
fiskurinn virðist lítið í yfirborðinu. Hefur skortur á 
hita þau áhrif að lítið sé af mý-i og / eða öðru æti? 
Flugnanetið hefur ekki enn verið sett upp þennan 
morguninn sem er óvanalegt. 
Eftir smá kaffipásu er bakpokinn settur á bakið og 
haldið af stað, pokinn er svona fullléttur ennþá. 
Þessar ferðir eru ekki ætlaðar í veiða og sleppa. 
Þarna er verið að dansa við eina af frumþörfum 
mannsins: Veiða sér til matar. Það er ekki langt 
í næsta vatn. Í vatnið renna tveir lækir sem oft 
geyma fisk. Ég byrja á vatninu, einn og einn fiskur. 
Svo fer ég að huga að lækjunum. Annar þeirra 
hefur myndað smá “hyl” þar sem hann rennur í 
vatnið. Þennan hyl þekki ég ágætlega, enda kem 
ég reglulega við þarna. Í miðjum hylnum er steinn 
og bak við hann liggja oft bleikjur. Ég læðist að 
hylnum og byrja að kasta flugunni úr töluverðri 
fjarlægð og reyni að láta fluguna “renna” að 
steininum. Eftir annað eða þriðja kast tekur bleikja, 
þannig að þá veit ég að þær liggja bak við steininn. 
Ég get því fært mig aðeins nær. Eftir smá tíma 
eru komnir upp nokkrir fiskar sem hægt er að 
hirða, smærri kvikindin fá að fara út í vatn aftur. 
Hundinum finnst þetta hangs á sama stað ekkert 
sérstakt og rannsakar ánægður nágrennið. Þegar 
búið er að ganga frá fiskunum ákveð ég að ganga 
að hinum læknum. Þar eru nokkrir smáhyljir með 
dálitlu millibili. Hundurinn fylgir samviskusamlega 
á eftir og við förum á milli þessara hylja og næ 
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Flugustöngin, bakpokinn og hundurinn 

að tína upp einn og einn fisk. Klukkan er að verða 
17:00 - þannig að það er best að huga að ganga 
til baka. Ég set bakpokann á bakið, hann er farinn 
að síga aðeins í. Hann hefur verið þyngri í þessum 
ferðum, þó verður að passa samsetninguna: 
Þyngd bakpokans og vegalengd til baka. Ef hann 
er of þungur miðað við vegalengdina gæti ég 
verið í slæmum málum. Ég finn áfangastaðinn 
í GPS tækinu og legg af stað. Tækið gefur upp 
rúmlega klukkutíma göngu þangað, sem passar 
nokkurn veginn við hringinn sem ég ætlaði að fara. 
Hundurinn skokkar ánægður við hliðina á mér. Á 
leiðinni er ein smá “á” sem vert er að kíkja í úr því 
tíminn er á réttu róli. Þessi á er ekki meiri en svo 
að hægt er að fara yfir hana á mörgum stöðum á 
gönguskónum, já, vöðlurnar eru frekar lítið notaðar 
í þessum ferðum. Það eru ágætir veiðistaðir í ánni 
á svipuðum stað og ég ætla yfir hana. Ég ákveð 
að kíkja á tvo til þrjá af þeim stöðum á leiðinni. 
Á fyrsta staðnum er ekkert að hafa, enda álftapar 
með hreiður rétt hjá og eru búin að vera svamlandi 
þarna um. Ég stalst til að kíkja á hreiðrið og eggin, 
merkilegt nokk létu þær það vera að ráðast á mig. 

Á öðrum staðnum næ ég í vænan urriða og tvær 
bleikjur. Á þriðja staðnum sé ég að þar er töluvert 
líf, hylur og fiskur í yfirborðinu. Fiskur tekur strax 
og ég kasta ánægður í hylinn. Þegar ég er kominn 
með nokkrar bleikjur í “löglegri” stærð á bakkann 
ákveð ég að hætta. Bakpokinn má ekkert verða 
mikið þyngri en þetta - leiðin sem á eftir að fara 
er ekki beint slétt eða malbikuð og of þungur poki 
getur sett strik í reikninginn. Þegar “heim” er komið 
geng ég frá fiskunum í ískassa. Eitt af því sem passa 
verður vel á þessum ferðum er frágangur fisks. 
Slægja strax áður en hann fer í bakpokann og grafa 
slógið. Við heimkomu fer fiskurinn svo strax í ís - 
þá er lítil hætta á að hann skemmist. Ískassarnir 
sem ég hef meðferðis í seinni tíð eru kælikistur, 
ekki frauð. Frauðkassarnir eiga það til að brotna á 
skröltinu á áfangastað. Svo þurfa ísbirgðir að duga 
næstu þrjá daga.
Ég er svo heppinn að ferðafélagarnir eru búnir að 

kveikja upp í “grillinu”. þegar ég kem á svæðið. 
Grillið eru hlaðnar hlóðir úr sléttu grjóti sem komið 
fyrir þannig að ekki sé hætta á að kveikja í mosa 
eða neinu slíku. Á grillið fer síðan rétt kryddað 
lambalæri - síðar kartöflurnar. Framundan er rólegt 
kvöld enda fullyrti GPS tækið að þessi hringur hafi 
verið rúmlega 15 kílómetrar. Stundum er tekið 
léttur göngutúr með stöngina á kvöldin, en ekki 
í þetta sinn. Þegar hundurinn er búinn að fá sinn 
mat - og að sjálfsögðu búinn að reyna að sníkja 
lambakjöt frá okkur hinum með mis góðum árangri, 
hverfur hann - ég finn hann svo í sínu “húsnæði” 
steinsofandi og augsjánlega mjög ánægður - þvílíkt 
líf. 
Veðurguðirnir eru ekki alltaf í jafn góðu skapi og 
þennan dag. Stundum lendir maður í þvílíkri rigningu 
í fleiri kílómetra fjarlægð frá gististaðnum að ekki 
er inni í myndinna að “hlaupa” heim. Þá er bara 
að bíta á jaxlinn og taka því að verða hundblautur 
og reyna svo að þurrka reifið utan af manni þegar 
heim er komið, þetta er jú inni á hálendi.
En hvað fær mann til að stunda þessa tegund af 
stangveiði? Er það náttúran á svæðinu? Nálægðin 
við jöklana? Eru það slóðarnir sem þarf að þræða 
til að komast á áfangastað? Það gat oft tekið 
tímann sinn að fara örfáa kílómetra yfir stórgrýti 
sem taldist vegslóði. Kannski er það bland af þessu 
öllu saman. Þó ég hafi verið einn á ferð þennan 
dag er það sjaldnast svo. Stundum erum við tveir 
eða þrír saman í svona “göngutúr”. Framundan eru 
tveir svona dagar í viðbót því að öllu jafnan erum 
við um þrjá daga á heiðinni í hvert sinn. Góður 
dagur með gönguferðum úti í íslenskri náttúru með 
flugustöngina, bakpokann og hundinn - þetta 
er lífshleðsla fyrir líkama, sál og hundinn.  Ég ætla 
að enda pistilinn á línum frá veiðifélaga mínum 
Sjón sem hann orti á heiðinni, þetta inniheldur allt 
sem segja þarf.

Jökullinn kemur og jökullinn fer,
mennirnir ganga til fiskja.
Fiskurinn kemur og fiskurinn fer,
mennirnir halda til byggða.
Höf - Sjón

Kveðja - Ævar #135
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Flugustöngin, bakpokinn og hundurinn

Það er nú þannig 
með hálendið að 
miklar rigningar geta 
gert jarðveginn svo 
gegnsósa að vatnið 
sígur ekkert niður. 
Þá geta slóðarnir 
hreinlega “horfið” í 
bleytu. Þá er betra 
að ganga þó það taki 
sinn tíma. Sumir reyna 
að finna leið framhjá 
aurbleytunni þó það kosti náttúruspjöll. Eins og sjá má á þessum myndum er er skynsamlegara að ganga heldur en 
reyna að aka - þó það séu alltaf einhverjir sem ætla að “stytta” sér leið og aka um svæðið. 

Fyrsti farartálminn inn 
á Arnarvatnsheiðina er 
Norðlingafljótið. Stundum 
var vaðið rétt fært breyttum 
jeppum. Í dag er búið að 
laga það að einhverju leiti, 
sem vonandi verður til þess 
að það haldist þokkalegt. 
Þegar svo lengra var komið 
inn á heiðina tóku við 
slóðar sem voru í misjöfnu 
ásigkomulagi. Á þessum 

tíma taldist þetta ekki utanvegaakstur því slóðinn lá í gegnum mýrlendi 
sem gat verið þurrt eða rennblautt. Stórgrýti var stundum þannig að 
við vorum í vafa um hvort framundan væri slóði, árfarvegur eða við 
hreinlega villtir. GPS tæki með “þekktum” slóðum gat oft bjargað því 
ef þoka er á svæðinu og slóðinn illsjáanlegur - er eina leiðin að fylgja 
tækinu.

Úrkoma í grennd 
heitir fyrri myndin. 
Inni á hálendinu 
sést oft þegar stutt 
er í  rigningarbakka. 
Þá er betra að 
vera annað hvort 
kominn í hús eða 
hreinlega bíða með 
að halda af stað. Ef 
þú ert ekki kominn 
í hús og lendir í 

þeirri úrkomu sem þarna sést koma - þá er ekkert ósennilegt að kvöldið fari í að þurrka reifið utan af þér - og 
öðrum sem lenda í sama úrhelli.  
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Flugustöngin, bakpokinn og hundurinn

Svona morgnar - svona 
kvöld - svona nætur. Þetta 
er það sem oft gefur manni 
mikið á þessu svæði. Sitja 
við vatnið í “dauðastillu” 
snemma að morgni getur 
verið óborganlegt. Þú hefur 
ekkert fyrir því að taka fram 
stöngina. Bara sitja, horfa og 
njóta. Eins og segir í kvæðinu 
“andar að þér flóru landsins”. 
Sama er seint að kvöldi, 

jafnvel komið frá á “rauða” nótt, bara njóta náttúrunnar.
Stundum fær maður sér göngutúr að kvöldi, finnur lítinn læk til að kasta 
flugunni. Ekki eru það endilega aflabrögðin sem heilla - heldur oft á 
tíðum litavalið á himnum. Myndin hér til hliðar er tekin um nótt, nánast í 
hánorður þegar örlítið er byrjað að skyggja á næturna. Þá er oft gaman 
að staldra við með fluguna, kasta nokkur köst í smá lænu, þær leyna oft 
á sér og geta gefið ansi fallega fiska.

Litlar lænur geta oft skilað fallegum fiskum. Stundum er maður búinn að reyna nánast allt úr fluguboxinu þegar 
dottið er niður á “stærðina” af flugunni sem bleikjan er á eftir. Stundum er það frekar peacock hnýtt á grupper öngul 
frekar en sú staðlaða sem skilar árangri eða akkúrat öfugt. Sama hefur oft verið upp á teningnum við smá lænur 
á svæðinu, þú reynir nánast allt - án þess að fá högg þó allt sé fullt af fiski. Þú reynir allt frá straumflugum niður í 
þurrflugur án þess að þær hafi áhuga - en er það ekki akkúrat það sem við viljum?
Hin myndin - álftaregg í hreiðri sem höfundur stalst til að skoða. Ekki er mælt með því að koma nálægt hreiðri 
álftarinnar. Ég hef óvart gengið of nærri slíku án þess að taka eftir að hreiður var á svæðinu og átt svo fótum fjör 
að launa. Þvílík læti, þvílíkur vængjasláttur. Svo hef ég getað laumast að svona hreiðri til að taka mynd og þær látið 
það óátalið. Í þessu tilfelli hafði ég verið að kasta flugunni nánast við hliðina á því án þess að taka eftir því - fyrr en 
hundurinn fór að sýna því áhuga. Þá var hann rekinn burt, ein mynd tekin, svo komum við okkur burt af svæðinu.
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Flugustöngin, bakpokinn og hundurinn

Eins og titill greinarinnar ber með sér er einn ferðafélaginn, hudurinn. Hann kann að 
kæla sig ef of heitt er í veðri, þá er bara um að gera að fara bara út í vatn. En eftir 
langa daga þá er gott að henda sér inn í hús - og fara að sofa.

Svo þarf að minnast aðeins á mý-ið. Ef þú átt erfitt með að þola mý. Hafðu þá allar varnir með sem til eru. Flugnanet, 
mýfælu og hvað sem til er. Ég hef komið illa étinn af mý til baka eftir smá gleymsku þar sem ég skildi eyrun eftir 
aðgengileg fyrir mý-i. Einnig hef ég verið illa bólginn á höndum eftir kvikindin líka.

Hvað á svo að gera við allan aflann? Jú klárlega er alltaf gott að láta reykja einhvern hluta hans, Eiga svo reykta 
bleikju og / eða urriða í frystinum. Svo má ekki gleyma því að silungabollur eru herramanns matur. Að eiga þær 
tilbúnar í frystinum - ss fulleldaðar er bara snilld, sjá uppskriftina í blaðinu. Ef þú átt ennþá silungaflök frá síðasta 
sumri er tilvalið að búa til bollur úr þeim núna, öllu nema þunnyldunum.

Svo er það alltaf eins með veiðiskapinn. Þú kemur að ársprænu með fallegum hyl. Hylurinn er fullur af fallegri 
bleikju. Þú eyðir þar kannski dágóðri stund - jafnvel einhverjum klukkutímum - já kannski of mörgum. Á bakkanum 
ertu með öll fluguboxin og prófar allt sem þér dettur í hug. Afraksturinn þrjár bleikjur, jú kannski þokkalega fínar, en 
já það fór kannski aðeins of langur tími í þessar þrjár. Svo heldurðu áfram gönguferðinni. Stoppar við næsta vatn, 
færð þér kaffibolla, horfir yfir vatnið og slakar á. Tekur flugustöngina og kastar flugunni (Peter Ross púpa) sem þú 
endaðar á síðast útí, færð þennan líka fanta fallega urriða í fyrsta kasti.
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Innihald

600 g beinhreinsuð og roðlaus bleikjuflök 

1 laukur skorinn í smábita

1½ teskeið salt

1 teskeið krydd lífsins frá Pottagöldrum

¼-½ teskeið pipar úr kvörn

1 egg

1 matskeið jurtaolía

1½ - 2 dl kókosmjólk eða möndlumjólk

3 matskeiðar gróft speltmjöl eða rísmjöl 

1 matkeið sesamfræ

Leiðbeiningar

Bleikjuflökin hökkuð og jurtaolíu, eggi og þurrefnum bætt í og 
hrært vel. Möndlu- eða kókosmjólkin notuð til að deigið verði 
mátulega blautt fyrir steikingu. 

(Hægt er að nota hveiti í stað spelts og kúamjólk í stað kókos/ 
möndlumjókur)

Steikist í blöndu af smjöri og jurtaolíu.

Þetta er endurtekið eins og aflinn segir til um (ég var með 6 kg 
2015)

Bollurnar frystar nokkrar saman í góðum frystipokum með eins 
litlu lofti og hægt er.

Þegar bollurnar eru teknar úr frysti er gott að þíða þær og 
steikja aftur lítillega í andafitu eða smjöri.

Varðandi meðlæti finnst mér ágætt að hafa blöndu af kálmeti 
(gulrætur, salat, pápríku, o.fl) og remúlaði, eða heimagert 
kartöflusalat. Einnig finnst mér ágætt að fá tröllasúrumauk 
(rabbabarasultu) með þeim eða hella svolitlu hunangi eða 
hlynsírópi á bollurnar þegar þær eru tilbúnar.

Meðlæti er auðvitað eftir smekk en ég bendi á remúlaðið og 
kartöflusalatið sem meðlæti með köldum bollum í slarkferð þar 
sem konur eru ekki með í för!

Svo er það nú alltaf með svona uppskriftir að menn leika sér með 
þær og breyta og bæta að eigin smekk en það er alltaf gott að 
hafa viðmið.

Síðast þegar ritstjórinn bjó til bollur samkv. þessari uppskrift 
og leiðbeiningum, þá var magnið þokkalega ríflegt (sjá meðf. 
mynd). Ég get ekki annað en mælt með þessari.

Innihald og leiðbeiningar eru nákvæmlega frá Guðmundi Hauki, 
leyfilegt er að aðlaga að eigin þörfum.

Uppskriftin
Bleikjubollur Guðmundar Hauks félaga #524 hjá Ármönnum
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 Það er til siðs að halda veglega upp á “næstum” stórafmæli. Núna í desember s.l. 
varð félagið okkar 65 ára. Af því tilefni héldum við kökuboð. Boðið var upp á kaffi, kakó, 
kökur, kleinur og konfekt. Fjölmargir félagar mættu í afmælið og tala myndirnar hér á 
næstu tveim síðum sínu máli.

SVH - 65 ára
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Við hjá SVH sendum öll okkar óseldu leyfi inn á söluvefinn www.leyfi.is
Fylgist með þar þegar fer að vora (þar er einnig er hægt að skrá sig á óskalista)

SVH - 65 ára
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Aðalfundur Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar verður haldinn 
laugardaginn  4. mars 2017,  kl.  13:00 í  samkomusal félagsins 
að Flatahrauni 29. Hafnarfirði
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf og bikarafhending.
Framboð til stjórnar og varastjórnar:
Samkvæmt lögum félagsins skal skila skriflegum framboðum til setu í stjórn 
SVH.
Þann 18.2.2017 þurfa því skrifleg framboð að vera komin til 
félagsins.
Auglýsing með framboðum verður birt á vef SVH www.svh.is, í 
Fjarðarpóstinum og með fjölpósti.
Félagar eru hvattir til að mæta.
Kaffi og vöfflur að loknum aðalfundarstörfum
Við minnum á að skilafrestur umsókna um veiðileyfi er á aðalfundi.

- Stjórn SVH

Aðalfundur SVH 2017

Vantar þig veislusal? 
Hægt er að fá hinn 
glæsilega sal SVH 
leigðan.
(Sjá einnig www.svh.is) 
Upplýsingar veitir: 
Sigríður símar: 5653602 
eða 8923037
Einnig sími: 5654020

Salurinn
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Hér er komið yfirlit yfir Hlíðarvatn 2016.

Óvenjugóð aflabrögð voru þetta ár - og virðist sem 
vatnið sé að ná sínum fyrri hæðum sem eitt af 
bestu bleikjuvötnum landsins. Eins og sjá má af 
fyrsta súluritinu var heildarveiðin yfir 3.000 bleikjur 
síðasta sumar, - það eru ansi mörg ár síðan slíkar 
tölur hafa sést - eða ekki síðan 2009. Okkar veiði 
hjá SVH var yfir 1.000 stk. Ekki var það bara að 
veiðin væri góð, heldur meðalþyngdin fín. Dreifing 
yfir sumarð er sérstök, þegar september er hærri 
en júní.

Yfirlitið má sjá á næstu þrem síðum.

- SVH

Hlíðarvatn - yfirlit
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Hlíðarvatn - yfirlit
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RAFGEYMASALAN 
Dalshrauni 17 Hafnarfirði 565 4060
sala@rafgeymar.is  www/rafgeymar.is

Hlíðarvatn - yfirlit
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Minning um veiðimann! 
Í lok síðasta árs kvöddum við góðan félaga Ármann 
Sigurðsson, - hann Manna. Með honum er genginn, 
ekki aðeins góður félagi í SVH sem lagði mikið til 
félagsins, heldur einnig góður maður, mannvinur 
og veiðifélagi, skarð hans verður ekki fyllt. 
Ármann var fæddur austur á Norðfirði – 
Neskaupstað og byrjaði sinn veiðiferil eins og aðrir 
pollar í sjávarplássum á bryggjunum þar. Seinna 
lærði hann til skipstjórnar og var stýrimaður á 
síðutogurum sem gerðir voru út þar eystra, og frá 
þeim tíma var eitt uppáhalds orðatiltækið hans 
„hann er allur að hægja og birta“ en skýringin á 
því er sú að eitt sinn var hann í talsverðri brælu á 
sjó og segir við þann sem er á vakt að hann ætli að 
nota tækifærið og fleygja sér aðeins í koju. Nokkru 
seinna kemur bátsmaður niður til hans og Manni 
spyr hvernig veðrið sé og fær þetta svar - „hann 
er allur að hægja og birta“, og segir þá „láttu það 
fara“ og átti þá við trollið, en þegar því hafði skolað 
þrisvar sinnum aftur um borð var hætt að reyna. 
En Manni rifjaði þetta oft upp þegar við vorum að 
reyna að veiða í leiðindaveðri og auðvitað var aldrei 
slegið slöku við frekar en á sjónum í denn.
Það var svo ekki fyrr en eftir að hann kom í land og 
fluttist til Hafnarfjarðar seint á sjötta áratugnum 
sem stangaveiðin fór að taka hug hans, og hann 
gékk í Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar. Framan af 
veiddi hann mest í Kleifarvatni sem þá hafði verið 
ræktað upp í nokkur ár en síðar meir tók Manni 
ástfóstri við Hlíðarvatn í Selvogi og hafði mikið dálæti 
á því vatni og veiddi iðulega vel, Black Gnat flugan í 
miklu uppáhaldi. Hann var kappsamur veiðimaður, 
iðinn úr hófi og slyngur að finna hvaða æti mátti 
bjóða bleikjunni í það og það skiptið. „Maður veiðir 
ekki með færið uppá landi“ sagði hann stundum ef 
við félagarnir tylltum okkur niður til hvíldar – satt 
er það, enda fór það oft svo að við horfðum á hann 
taka fisk, sitjandi á rassinum sjálfir, en það var bara 
heldur ekkert leiðinlegt. Iðan í Hvítá var hinsvegar 
hans uppáhalds laxaveiðisvæði, sem hann stundaði 
lengi og kunni vel á. 
Minnistæðar eru ferðir austur í sjóbirting og bleikju 
með Manna og Siggu, og þar fékk hann gælunafnið 
Glæpaforinginn, en þannig bar til að einn félaginn 
tók með sér netstubb og lagði í vatnið rétt fyrir 
hættutíma að kvöldi, Manni vildi sem minnst af 
því vita og kallaði okkur bölvaða glæpamenn, en 
morguninn eftir var hann fyrstur á fætur – eins og 
iðulega, og gat ekki beðið með að komast niður 
að vatni, sagðist ekki ætla að láta hanka sig fyrir 
veiðibrot, en við töldum nú að hann hafi bara verið 
orðinn ansi spenntur að vitja, og gáfum honum því 
þetta nafn. 

Annað skipti fórum við á bát útá vatnið og gerði 
skyndilega hvassviðri, Manni sat í stefni en 
stýrimaðurinn sló ekki af á leið í land og skyndilega 
stakkst báturinn í öldu og fylltist uppað borði af 
vatni. „Ætlarðu að drekkja mér mannfjandi“ hraut 
þá vörum hans, veiðarfæri og afli flaut upp og út 
fyrir, en allt fór vel að lokum og hlógum við oft að 
minningunni síðar. Oft raulaði Manni fyrir munni sér 
þegar gengið var til veiða og oftar en ekki voru það 
lögin hans Inga Té sem líka var austfirðingur og 
hélt hann mikið uppá tónskáldið.
Ármann var hafsjór af fróðleik og miðlaði honum 
fús, kunni ótal sögur af sjómennsku, stangaveiði, 
ferðalögum og mannlífi sem gaman var að heyra. 
Í seinni tíð gafst honum meiri tími til veiða þegar 
hann dró úr vinnu – löngu kominn í hóp þeirra 
hefðarmanna sem skilað hafa sínu. Taldist okkur 
oft til að hann væri fleiri daga sumars í veiði en ekki 
og áhuginn lifði með honum fram á síðasta dag, 
þótt fæturnir gæfu sig þá sat hann bara í stól útí 
vatni og hélt áfram að veiða, með dyggri aðstoð og 

undir eftirliti Siggu – Sigríðar Hrólfsdóttur.
Ármann var líka Haukamaður, en eins og allir vita 
er ekki hægt að búa í Hafnarfirði án þess að vera 
annaðhvort Haukamaður eða FH-ingur, og mætti 
iðulega á handboltaleiki félagsins, í enska boltanum 
var Man. Utd. hans félag sem hann hafði unun að 
fylgjast með, gjarnan klæddur í treyju félagsins. 
Manni var heiðursfélagi í SVH og starfaði um árabil 
fyrir félagið okkar og sat í stjórn og varastjórn í 
6 ár, var ritari í 2 ár, og formaður í 3 ár. Fyrir það 
þökkum við og óskum honum góðrar veiði á nýjum 
veiðilendum. Við frændur þökkum samfylgdina 
gegnum árin og viðkynnin sem auðguðu tilveru 
okkar.

Hans Unnþór Ólason og Árni Reykdal

Manni gerir klárt fyrir veiði í Hlíðarvatni
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Veiðisumarið 2016 var afar skemmtilegt hjá 
mér. Ekki vegna fjölda fiska sem komu á land 
heldur félagsskaparins sem ég var í. Langar 
að segja ykkur frá einni ferðinni sem stendur 
kannski meira upp úr en hinar- og voru þær 
nú ekki fáar ferðirnar sem ég fór. Þá er ég að 
taka með fjölmargar ferðir upp að Kleifarvatni, 
sem er vanmetið veiðisvæði með afbrigðum og 
stutt að fara. Jæja hvað með það, ferðinni er 
heitið að Hlíðarvatni, nema hvað. Með mér var 
Bogga (Vilborg Reynisdóttir) og Siggi skipstjóri 
(Sigurður Steindórsson). Bogga átti einn dag en 
við Siggi tvo, okkur finnst ekki taka því að vera 
í einn dag. Þennan dag var dásamlegt veður, 
nánast logn og sólarlaust, fiskur um allt. Við 
ákváðum að byrja í Botnavíkinni því við höfðum 
haft sagnir af fiski þar. Við byrjum að kasta 
og ekkert gerist, prufuðum fullt af flugum en 
ekkert gekk. Bogga dró þá upp einhverja rauða 
púpu með tunstenshaus sem hún hafði keypt 
nokkrum dögum áður, viti menn BANG og hann 
var á. Hver bleikjan var dregin upp á eftir annari. 
Skyndilega er rifið í hjá mér og allt fer á fulla 
ferð út, síðan kemur slaki smá stund og svo allt 
á fullu aftur. Allt í einu er allt stopp og ég finn að 
það hafði slitnað hjá mér. Ég stend bölvandi og 
ragnandi þegar allt í einu sé ég hvar himbriminn 
kemur upp rétt fyrir framan mig með þessa líka 
fínu bleikju þversum í kjaftinum – rauða púpu í 
gini fisksins og taumur þar úr. Hann náði að lokum 
að sporðrenna flikkinu ofan í maga. Stuttu seinna 
sjáum við hvar minkur er að rogast með þessa líka 
fínu bleikju. “Fjandinn sjálfur” segi ég “ er kvikindið 
nú hjá farið að veiða við lappirnar á okkur?” “Nei nei 
“ segir Bogga “hann hefur tekið þessa úr pokanum 
hjá þér” Ég fer og skoða pokann en þar er allt eins 
og það á að vera. Í lok dagsins kom nú í ljós að 
kvikindið hafði nagað gat á pokann. Áfram heldur 
minkurinn að angra okkur. Siggi skipstjóri stendur 
hinu megin við víkin á móti okkur og er að vesenast 
eitthvað, rekur upp hlátur og segir “ hann hangir í 
pokanum hjá mér litla greyið”. Við Bogga vorum 
næstum dottnar í vatnið af hlátri. Ekki fannst nú 
kalli þetta fyndið lengi því minkurinn varð alltaf 
meira og meira heimakær þarna í víkinni. Við förum 
að kanna fluguboxin og finnum flugu sem ég hafði 
hnýtt. Strax í fyrsta kasti gaf hún. Þennan dag tók 
ég 19 fínar bleikjur.
Næsta dag erum við Siggi skipstjóri tvö ein í húsinu. 
Hann vill endilega fara fyrir neðan Stakkavíkurhúsið 

á tangann sinn. Allt í lagi segi ég en ég ætla að fara 
í Botnlangan.
Eftir skamma stund heyri ég þetta líka skvamp hljóð 
og hélt að kallinn væri með einhvern rosa fisk á. Ég 
kalla “er allt í lagi með þig?” “Já” er svarað stutt og 
frekar hvasst. “Hvað kom fyrir?” kalla ég . “Ekkert” 
aftur frekar stutt og hvasst svar. “Dast þú í vatnið 
Sigurður !?” kalla ég. Löng þögn. “Já” svarar hann 
frekar aumlega. “Á ég að koma yfir” spyr ég. “Þú 
ræður því alveg sjálf”. Þá vissi ég að best væri að 
koma sér á stað og finni út hver staðan var þarna 
hinum meginn. Hendist á stað upp á bílastæði 
og reykspóla af stað til að bjarga kalli. Þegar ég 
kem niður standa lappirnar upp úr vatninu ásamt 
hausnum. Þá hafði hann dottið á æðri endann og 
skorðast fastur á milli steina. Þegar ég er rétt búin 
að ná honum upp kemur Vignir B. Árnason og tekur 
myndir þar sem karl situr á steini og hellir vatni 
úr vöðlum sínum. Sem betur fór meiddi hann sig 
ekkert og erum við oft að rifja þetta upp og hlæja 
að vitleysunni í okkur.

María Petrína #252

Veiði
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Ritstjórinn

Þessi fluga varð til þegar dótturdóttir mín færði mér 
bleikt héraskott og bað mig um að hnýta einhverja 
bleika flugu. Nokkrar tilraunir voru gerðar og endaði 
ég með þessa flugu. Afbrigði af Peacock með Disco 
litum.
 
Þessi fluga var síðan reynd af mér og mínum nánustu 
vinum og ættingjum og henni var vel tekið af bleikjum 
í Hlíðarvatni og víðar. Í Hlíðarvatni var hún í fjórða 
sæti yfir veiðnustu flugurnar hjá SVH sumarið 2016.

Siggi Kalla félagi #50

Disco Peacock

 

Öngull: Grubber stærð 10

Kúla: Gull

Tvinni: Svartur

Búkur: Páfuglsfjöður fjólublá lituð 

Vængstubbur: Bleiklitaður hérahali 

Frambúkur: Rauðleitur glimmer tvinni (sjá 
mynd t.v.)

Flugan

Ritstjórinn kveður.
Sælir félagar
Nú hef ég verið viðloðandi félagið í all nokkur ár, kominn tími til að einhver 
annar taki keflið og haldi því á lofti.
Ég hef séð um Agnið - félagsblað okkar síðan á aðalfundi 2005, já í 11 ár.
Er þá ekki ágætt að skoða hvort ekki sé einhver pennahagur einstaklingur 
tilbúinn að taka við? Ég veit að núna ætlar fagnaðarlátunum aldrei að linna.
Það má örugglega breyta einhverju - aðlaga annað - ja eða hreinlega fara í 
einhverja hallarbyltingu.
Þegar ég byrjaði vorum við með blaðið í einfaldari útgáfu, en núna, hefur 
það þróast yfir í það eintak sem þið eruð með í höndunum.
Útgáfa í þessari stærð gefur okkur aukið svigrúm varðandi myndir, greinar, 
auglýsingar og tilkynningar.
Eina sem ég hef saknað eru fleiri frásagnir, myndir, sögur, - já efni frá ykkur 
félagar góðir, ég veit að næsti ritstjóri fær fullt af efni til að moða úr.
Núna hvet ég þig lesandi góður að gefa kost á þér til stjórnarsetu hjá SVH, 
fylla skarð mitt í stjórn og ritstjórn.
Þetta er hinn besti félagsskapur og að taka þátt í þeim störfum sem þarf að inna af hendi fyrir félagið 
er mjög gefandi.
Muna bara að skila inn skriflegu framboði til stjórnar, vel fyrir aðalfund, sjá auglýsingu um aðalfund í 
blaðinu.

- Ævar
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Opin hús verða á þessum dagsetningum í vetur. 
Staðsetning: Flatahraun 29, 220 Hafnarfjörður 
Húsið opnar ávallt kl: 20:00
Gestir ávallt velkomnir - og við erum einnig alltaf 
með heitt á könnunni

9. feb Hnýtingar og spjall
16. feb Hnýtingar og spjall
23. feb Hnýtingar og spjall
2. mars Hnýtingar og spjall
9. mars Hnýtingar og spjall
16. mars Hnýtingar og spjall
23. mars Hnýtingar og spjall
30. mars Hnýtingar og spjall
7 apríl Hnýtingar og spjall
19. april Lokahóf vetrarstarfs. ”Kvöldið fyrir 
sumardaginn fyrsta”
Fyrirhugaðar eru kynningar en þær verða auglýstar 
sérstaklega bæði í fjölpósti til félagsmanna sem og 
á heimasíðu félagsins svh.is eða á fésbókinni og er 
opið öllum sem áhuga hafa.

ATH: miðvikudagur - 19. apríl - Lokahóf 

Athugið að kynningar verða auglýstar sérstaklega í 
fjölpósti, á heimasíðunni og í Fjarðarpóstinum.
 - Fræðslu- og skemmtinefnd

Vetrarstarfið 2017

“Sumarveiði” - það er nú stundum þannig inni á hálendinu 
að snjóskaflarnir fara seinna en í bænum.
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Efnilegasta silungaflugan 2016

SVH - fullorðnir

3. sæti: - B.O
Höfundur: Logi Már Kvaran 
Öngull: Kamazan Grubber #12 

Tvinni: UNI svartur

Afturbúkur: Orange flos

Vöf: Svart héra dubb

Frambúkur: Grátt héra dubb 

Bak: Mylar tinsel og UV skel 

Haus: Svartur

Eins og flestir vita er haldin hnýtingarkeppni á hverju vori hjá okkur. Hér á þessari síðu 
má sjá vinningsflugur síðasta vors, 2016. 

SVH - fullorðnir

2. sæti: - V.M.1
Höfundur: Vignir B. Árnason 
Krókur: Þurrfluguöngull #12 

Hali: Geislar úr svartri 
hanahnakkafjöður og geislar 
sveigðir aftur eftir fjöðrinni

Framvængir: Mikið minni en 

þeir aftari og geislarnir sveigðir 
aftur eftir fjöðrinni

Skegg: Grönn svört 
hnakkafjöður af hanahnakka á 
miðjan öngulinn milli fram og 
aftur vængjanna

Haus: Svartur

SVH - fullorðnir

1. sæti - LÓINN
Höfundur: Logi Már Kvaran 
Krókur: Kamazan grupper #12 

Tvinni: UNI Svartur 

Afturbúkur: Gult flos

Fætur: Fanir af fasana

Frambúkur: Olive crystal héra 
dubb

Vöf: Svartur tvinni
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TREFJAR
Óseyrarbraut 29, 220 Hafnarfirði 5 500 100

Hringdu

Kíktu á

trefjar.is

Heitir 
pottar

Efri myndin:
Við fallegan læk í ljósaskiptunum. 
Kvöldin verða ekkert flottari en þetta. 

Neðri myndin:
Frá Arnarvatnsheiði, ef  hún prentast 
vel, sést töluvert af flugum á myndinni. 
Mývargurinn þarna getur verið ansi 
erfiður viðureignar.

Kastnámskeið á vegum:
SVH, SVFR og Kastklúbbs Íslands
Öll námskeiðin eru fjórir sunnudagar frá kl: 20:00 til 22:00 og fara fram í 
TBR húsinu, Gnoðarvogi 1, 104 Reykjavík.
Allur útbúnaður er á staðnum, þó er þeim sem koma bent á að taka með 
sér góða inniskó, helst íþróttaskó.

Útikastæfingarnar verða auglýstar sér á námskeiðunum.
Nánari upplýsingar í símum: 8967085 og 8942865

Ýmislegt



Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar - 25

Fossálar 2016
 Undanfarin ár höfum við fjórir veiðifélagar 
farið í Fossála í október.  
Það er nokkuð happdrætti að kaupa veiðileyfi 
í febrúar fyrir ferð seint að hausti en hingað til 
höfum við verið heppnir með veðrið þó stundum 
hafi blásið hressilega.
Fossálar eru u.þ.b. 15 km austan við 
Kirkjubæjarklaustur, skammt frá hinu fallega 
bæjarstæði við Foss á Síðu sem margir þekkja. 
Hefur SVH jafnan fengið nokkra daga í umboðssölu 
frá Stangveiðifélagi Keflavíkur (SVFK).
SVFK er með gott veiðihús á svæðinu og fína 
aðstöðu til að elda og hafa það notalegt eftir langan 
veiðidag. Mjög kyrrlátt umhverfi og ljósmengun í 
lágmarki.
Fallegt er að horfa upp í hlíðina fyrir ofan ánna, ekki 
síst þegar fossarnir fjúka upp í móti þegar þannig 
viðrar. 
 Auðvelt er að gleyma sér við að horfa á 
litlu fossanna sem liggja meðfram þjóðveginum 
og virðist vatnsflaumurinn vera endalaus eins og 
ferðamannafjöldinn sem stoppar þarna til að taka 
myndir.  
Ekki auðvelt að átta sig hvers vegna allur þessi fjöldi 
stoppar þarna við ánna, ætli það sé skyndiákvörðun 
eða er áin skráð sem áfangastaður í túristabókum?
 Áin hefur yfirleitt verið að gefa okkur amk 
einn sjóbirting á mann og upp í þetta tvo til þrjá hjá 
þeim fisknustu.
Mestum tíma höfum við eytt á veiðistöðum 14 og 16 
sem eru sitt hvoru megin við þjóðveg 1, þó höfum 
við skannað ánna bæði upp og niður úr en ekki 
mikið orðið varir þó fiskur hafi fengist á svæði 8 
núna síðast.

 Ekki er alltaf auðvelt að fá hann til að taka, í 

haust var hann mjög sýnilegur en ekki í miklu 
tökustuði, það er þó alltaf miklu skemmtilegra að 
sjá fisk frekar en að berja linnulaust og verða ekki 
var.
Brynjar Jakobsson hefur reynst fengsæll í Fossálum, 
það tengist eitthvað göróttum og göldróttum 
norskum drykk sem heitir Baldur.  Fékk hann sinn 
stærsta fisk 6kg og má sjá myndir af honum með 
greininni. 

Síðasta daginn hafði rignt hressilega yfir nóttina og 
var áin gjörbreytt að morgni.  Hafði vatnsborðið 
hækkað verulega, áin orðin kolmórauð og 

illveiðanleg. Hreinsa þurfti veiðarfæri við hvert 
kast.
Engu að síður þá voru það ánægðir veiðimenn sem 
kvöddu Fossála í október, á eftirmiðdegi, góður 
lokatúr á veiðiárinu 2016.

Við félagarnir ætlum að sækja aftur um í Fossálum.

Haraldur Víðisson
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Fræðslu- og skemmtinefnd efnir til samkeppni um efnilegustu silungafluguna fyrir sumarið 
2017.
Í flokki fullorðinna er öllum félagsmönnum í SVH heimil þátttaka.
Í flokki unglinga verða eingöngu þátttakendur úr unglingastarfi uSVH í vetur og miðast 
við 16 ára aldur.

Þátttökureglur:
Flugan skal vera silungafluga en útfærsla að öðru leyti frjáls. Dæmt verður fyrir handbragð, 
frumleika og hversu veiðileg flugan þykir.

Flugunni skal skila í síðasta lagi á opnu húsi fimmtudaginn 7. apríl. Skila skal 
tveimur eintökum af flugunni ásamt nafni flugunnar og uppskrift. Nafn höfundar ásamt 
símanúmeri skal fylgja með í lokuðu umslagi merktu nafni flugunnar, dulnefni höfundar 
og keppnisflokki.
Flugurnar í báðum keppnisflokkunum verða dæmdar af óháðum aðilum.
Áskilinn er réttur til að birta mynd af verðlaunaflugunum og uppskriftir í Agninu og á vef 
SVH og uSVH.

Efnilegasta silungaflugan 2017
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Hér með fylgir umsóknareyðublað fyrir veiðileyfi á veiðisvæðum félagsins sumarið 2017. Athugið að 
tilgreina skal nákvæmlega þann dag/daga, sem óskað er eftir, en í athugasemdum má taka fram, hvaða 
annar dagur eða tímabil komi til greina. Við úthlutun er tekið tillit til, hversu margir félagar sameinast 
í umsókn um ákveðinn dag. Af gefnu tilefni er bent á, að erfiðlega getur reynst að uppfylla óskir þeirra 
félaga, sem sækja einir um fleiri en eina stöng í Hlíðarvatni á eftirsóttum tíma.
Athugið sérstaklega þá breytingu sem verður á sölu leyfa í Hlíðarvatni eftir Verslunarmannahelgina. Eftir 
það - í ágúst og september ætlum að selja leyfin sem “pakka” - greitt fyrir þrjár, leyfið gildir fyrir fimm. 
Annað sem verður að benda á er að ekki er lengur heimilt að skila stökum stöngum úr heilum hollum. 
Geti menn ekki nýtt sér það sem þeir sækja um og fá, verða þeir sjálfir að sjá um að losna við stöngina 
sína.
Vinsamlegast skráið heima- og vinnusíma á umsóknina ásamt tölvupóstfangi! 

Skilafrestur er til laugardags 4.mars 2017 á aðalfundi félagsins

ATH - ATH - ATH
Ekki verður tekið við umsóknum eftir þann tíma.

ATHUGIÐ! Einungis skuldlausir félagar geta sótt um.

Umboðssöluleyfin: Að gefnu tilefni mun stjórn SVH haga því 
varðandi leyfi sem við erum með í umboðssölu að þar þarf að greiða 
30% staðfestingargjald, 10 dögum eftir úthlutun. Ef ekki er greitt 
fara leyfin til annarra - eða skilað til söluaðila.
Um er að ræða: Fossála, Hrollleifsdalsá, Reykjadalsá, Grenlæk, 
Jónskvísl og Sýrlæk ásamt Geirlandsá.
Eins  og  áður  verður  Veiðikortið 2017  til  sölu  við  úthlutun  hjá 
okkur. Verðið  er  kr.  6.000 -  sem er  að  sjálfsögðu  mun  lægra  
en  á stöðluðum markaði.

Umsókn veiðileyfa

Á Kleifarvatni í rjómablíðu

Við Hlíðarvatn
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Hlíðarvatn
HLÍÐARVATN í Selvogi,  bleikjuveiði

Þetta frábæra veiðivatn í einungis 45 mínútna fjarlægð frá Hafnarfirði og hefur um árabil 
verið eitt virtasta og gjöfulasta veiðivatn landsins, leyfilegt agn: Fluga og spúnn. 
Félagið hefur til umráða fimm stangir á dag og er veiðitíminn frá 1. maí til 30. september. 
Verð á stöng er mismunandi eftir tímabilum. Í maí, júní og júli er verðið  kr. 6.000 
á virkum dögum og kr. 7.000 um helgar. Í ágúst og september verður nú töluverð 
breyting á leyfunum.
Frá 2. ágúst og í september verða allar stangir seldar saman í “einum pakka”. Greitt 
verður fyrir þrjár stangir en heimild fyrir fimm.
Frá 2. ágúst og út september er því verðið 12.000 kr dagurinn virka daga (fimm stangir) 
en 15.000 kr. dagurinn um helgar (fimm stangir). Afnot af mjög góðu húsi eru innifalin 
og má koma í hús og hefja veiði kl. 18:00 að kvöldi fyrir skráðan veiðidag og 
ljúka skal veiði og skila hreinu húsi fyrir kl. 18:00 á skráðum veiðidegi.

Eftirfarandi dagar eru ekki til úthlutunar núna 2017:
12. maí, 11. og 12. júní, 20. júní, 10. og 11. júlí, 10. 13. og 31. ágúst og 1. 
september.

Síðustu helgina i apríl ár hvert er farið austur að Hlíðarvatni til hreinsunar á fjörum og 
landi, nú er það helgin 29. og 30. apríl 2017 
Félagsmenn eru hvattir til að mæta í þá ferð.



Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar - 29

Djúpavatn
DJÚPAVATN á Reykjanesi, bleikja og urriði
Sannkölluð fjölskylduparadís við túnfótinn, ½ tíma akstur frá Hafnarfirði, veiðihús með 8 – 10 
svefnplássum, gott útigrill og fallegt umhverfi. Stangarfjöldi er takmarkaður við 10 stangir 
og eru aðilar beðnir um að virða það. Athugið að ef sótt er um samliggjandi helgardaga, 
þá eru föstud. - laugard. saman og sunnud. - mánud. saman.
Verð fyrir húsið og allt vatnið er  eftirfarandi:
16.000 kr. á dag á virkum dögum og 19.000 kr. á dag um helgar. 
Gilda sömu reglur um komu í hús og fyrir Hlíðarvatn, þ.e. koma má í hús og hefja veiði kl. 
18 að kvöldi fyrir skráðan veiðidag og ljúka skal veiði og skila hreinu húsi fyrir kl. 18 
á skráðum veiðidegi.
Athugið - veiði á bátum er bönnuð.
Eftirfarandi dagar eru ekki til úthlutunar núna 2017:
23. og 24. júní, 12.  og 27. júlí, 10. og 22. ágúst og 6. sept.

Veiðitímabil er frá 1. júní til 25. september. Á hverju sumri er sleppt talsverðu af vænum fiski í 
vatnið, svo verður einnig núna.

Kleifarvatn
KLEIFARVATN, bleikja og urriði
Seld verða sumarkort og veiðileyfi einstaka daga eins og áður. Athugið - einungis er 
leyft að veiða á flugu, spón og maðk og veiði á bátum er bönnuð.
Verð sumarkorta, er kr. 3.000 en kr. 4.000 til utanfélagsmanna. Þeir sem eru 67 ára og 
eldri fá sumarkortið frítt. Frá 1.apríl er hægt að versla sumarkort á kr. 4.000 og dagsleyfi 
kr. 2.000 á N1 við Lækjargötu og einnig inni á vefnum www.leyfi.is
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Fossálar
Staðsetning:
Fossálar eru á Síðu í V-Skaftafellssýslu um 15 
km austan við Kirkjubæjarklaustur. 

Ekinn er þjóðvegur 1 sem leið liggur yfir 
brúna yfir Fossálana og tekinn fyrsti vegslóði 
til hægri af þjóðvegi 1 í gegnum merkt hlið 
Þar er slóðanum fylgt, sem er vel merktur 
þar til að húsinu kemur. Veiðisvæðið nær frá 
landamerkjum gegnt Orrustuhól, rétt ofan 
gömlu þjóðvegarbrúarinnar og til merkja á 
Brunasandi þar sem veiðisvæði Vatnamóta 
tekur við.

Veiðitilhögun:
Veiðitímabil er frá 20. júní – 18. okt.

Húsið er leigt út í fjóra daga í senn yfir 
sumartímann sem stendur frá 20.júní til 7. 
ágúst ásamt þremur stöngum frá 22. júní til 
7. ágúst. 

Eftir 7. ágúst er veitt í tvo stangardaga með 
skiptingu á miðjum degi og veitt er með 
þremur veiðistöngum allan veiðitímann. ATH 
stangirnar eru seldar saman.

Leyfilegt er að nota flugu, spón, maðk og 
devon.

Sjá nánar á www.svfk.is

Fossálar: 3 stangir

18-22 júlí  2.000 st á dag. 3 st í 4 daga = 24.000 
30 júlí-3 ágú 2.000 st á dag. 3 st í 4 daga = 24.000 
17-19 ágúst 15.600 st á dag.
6-8 sept  25.900 st á dag.
20-22 sept  25.900 st á dag.
4-6 okt  25.900 st á dag.
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Grenlækur

Grenlækur: 4 stangir

5-7 ágúst  14.000 st á dag 
14-16 okt  15.000 st á dag

Staðsetning:
Grenlækur er staðsettur í Landbroti rétt 
vestan Kirkjubæjarklausturs og er beygt til 
hægri af þjóðvegi nr. 1 rétt áður en farið 
er yfir Skaftárbrúna og er um 10 mínútna 
keyrsla þar sem keyrt er yfir árnar Grenlæk, 
Sýrlæk og Jónskvísl áður en beygt er 
til vinstri að heimreiðinni að Fossum og 
Arnardrangi. Þar er ekið sem leið liggur í 
átt að Arnardrangi en tekinn afleggjari um 
girðingarhlið til hægri rétt áður en komið er 
að túnhliðinu við Arnardrang.
Veiðihús:
Veiðihús er á besta stað í hraunjaðrinum 
rétt áður en komið er í Flóðið. Húsið er 
rafvætt og skiptist þannig að það er eldhús, 
setustofa, snyrting og sturta í annarri 
álmunni og fjögur tveggja manna (kojur) 
svefnherbergi í hinni. Gasgrill er á staðnum. 
Veiðimenn mega koma í veiðihúsið einni 
klukkustund áður en veiði hefst 
og skulu rýma húsið klukkan 14 
brottfarardag.
Leiðarlýsing að húsi:
Beygt til hægri af þjóðvegi nr. 1 rétt áður 
en farið er yfir Skaftárbrúna og er um 10 
mínútna keyrsla þar sem keyrt er yfir árnar 
Grenlæk, Sýrlæk og Jónskvísl áður en beygt 
er til vinstri að heimreiðinni að Fossum og 
Arnardrangi. Þar er ekið sem leið liggur í 
átt að Arnardrangi en tekinn afleggjari um 
girðingarhlið til hægri rétt áður en komið 
er að túnhliðinu við Arnardrang. Þar er 
ekinn slóði sem liggur í hraunlendi meðfram 
túninu, niður brekku síðan er beygt til 
vinstri og sést þá húsið sem staðsett er í 
hraunjaðrinum.
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Hrollleifsdalsá

Hrollleifsdalsá: 3 stangir

14-16 júlí  10.900 st á dag 
28-30 júlí  10.900 st á dag 
7-9 ágúst  10.900 st á dag 
25-27 ágúst 10.900 st á dag 
4-6 sept  8.900 st á dag 
10-12 sept 8.900 st á dag.

Áin fellur í austanverðan Skagafjörð um 18 km. 
norðan Hofsóss rétt sunnan við kirkjustaðinn Fell 
í Sléttuhlíð. Þetta skemmtilega veiðisvæði býður 
upp á mjög fallega sjóbleikju, urriða og laxavon.

Húsið er staðsett í landi Tjarna. Ekinn er þjóðvegur 
nr. 76 framhjá bænum Tjarnir sem leið liggur yfir 
brúna og tekinn fyrsti afleggjari til hægri.

Veiðitilhögun:
Veitt er í tvo stangardaga frá hádegi til hádegis 
og veitt er með þremur veiðistöngum allan 
veiðitímann.

Daglegur veiðitími er 7-13 og 16-22 frá 1. júní – 
14. ágúst, en eftir það frá 7-13 og 15-21

Leyfilegt er að nota flugu, spón, maðk og devon 
frá ósi og að brúnni á Siglufjarðarvegi. 

Þar fyrir ofan er spónn ekki leyfður. ATH stangirnar 
eru seldar saman.

Veiðihús:
Ágætis veiðihús er við ána. Húsið er  með tveimur 
tveggja manna herbergjum auk svefnlofts. Einnig 
er góður svefnsófi á staðnum. Þá er einnig heitt 
vatn ásamt sturtu. Húsið er rafvætt og helstu 
tæki eru til staðar, svo sem eldavél, ísskápur, 
kaffivél, brauðrist ofl. Gasgrill er á staðnum.

Veiðimenn mega koma í veiðihúsið einni 
klukkustund áður en veiði hefst og skulu rýma 
húsið klukkan 14 brottfarardag.

Veiðimönnum ber að þrífa húsið fyrir brottför og 
fjarlægja rusl.

Veiðimenn leggja sjálfir til sængur, sængurfatnað, 
tuskur og viskustykki.
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Reykjadalsá

Reykjadalsá: 2 stangir

18-20 júlí  28.800 st á dag 
30 júlí-1 ágúst 32.200 st á dag 
17-19 ágúst 38.000 st á dag 
12-14 sept  44.900 st á dag

Staðsetning: Borgarfjörður. 
Reykjadalsá í Borgarfirði á upptök sín við 
rætur Oks og rennur um Reykholtsdal 
framhjá þeim sögufræga stað Reykholti. 
Áin sameinast svo Flókadalsá og renna þær 
saman í Hvítá við Svarthöfða. Ef komið er 
frá Reykjavík er beygt til hægri af þjóðvegi 
1 áður en farið er yfir Borgarfjarðarbrúna 
og inn á Borgarfjarðarbraut (veg nr. 
50) eknir eru um 30 km sem leið liggur 
fram hjá afleggjurunum inn í Skorradal 
og til Hvanneyrar og síðan framhjá syðri 
afleggjaranum inn í Lundareykjadal.
Yfir Grímsá alla leið til Kleppjárnsreykja 
og er þar tekinn fyrsta beygja til hægri, 
ekið framhjá félagsheimilinu Logalandi, 
fljótlega eftir það er tekin vinstri beygja 
inná slóða til veiðihússins. 
Veiðitilhögun: 
Sjá nánar á www.svfk.is
Veiðitímabil er frá 20. júní – 28. sept.
Veitt er með tveimur veiðistöngum allan 
veiðitímann og geta tveir menn skipt með
sér einni stöng en skulu fylgjast að við 
veiðar. ATH stangirnar eru seldar saman.
Daglegur veiðitími er 7-13 og 16-22 frá 1. 
júní – 14. ágúst, en eftir það frá 7-13 og 
15-21. Leyfilegt er að nota flugu, spón, 
maðk.
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Jónskvísl og Sýrlækur

Jónskvísl og Sýrlækur: 3 stangir 

18-20 júlí  9.000 st á dag
9-11 ágúst 14.000 st á dag 
27-29 ágúst 14.000 st á dag  
4-6 okt  12.000 st á dag

Jónskvísl  og  Sýrlækur  í  Landbroti  eru  
mjög  fallegar  og skemmtilegar veiðiár. Þetta 
eru  fyrst  og  fremst  sjóbirtingssvæði  en  
þó  er  aðalveiðin  yfir sumartímann bleikja 
og staðbundinn urriði. Mjög gott aðgengi er 
að ánni.
Um er að ræða tvær stangir sem eru seldar 
saman.
Staðsetning
Jónskvísl og Sýrlækur eru staðsettir í 
Landbroti rétt vestan Kirkjubæjarklausturs 
og er beygt til hægri af þjóðvegi nr. 1 rétt 
áður en farið er yfir Skaftárbrúna og er um 10 
mínútna keyrsla þar sem keyrt er yfir árnar 
Grenlæk, Sýrlæk og Jónskvísl áður en beygt 
er til vinstri að heimreiðinni að Fossum og 
Arnardrangi. Vinstra megin við heimreiðina 
rennur svo Jónskvísl.
Veiðihús
Félagið á stórt og gott veiðihús sem er á 
besta stað í hraunjaðrinum rétt áður en 
komið er í Flóðið í Grenlæk.
Veiðitilhögun
Veitt er á þrjár stangir og leyfilegt að tveir 
séu saman á stöng.
Veiði hefst 30. júní og stendur til 20. okt. 
Daglegur veiðitími er 7-13 og 16-22 frá 
30.júní – 14. ágúst, en eftir það frá 7-13 og 
15-21
Leyfilegur hámarksafli á hverja stöng á 
dag í sumarveiði er takmarkaður við fimm 
sjóbirtinga. Engar takmarkanir eru á veiði 
vegna staðbundins urriða og bleikju.
Þá er mönnum frjálst að veiða og sleppa. 
Leyfilegt agn er fluga, spónn og maðkur. 
Æskilegast er að veitt sé á flugu.
Sjá nánar á www.svfk.is
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Geirlandsá

Geirlandsá: 4 stangir

11-13 apríl  12.300 st á dag 
17-19 apríl  12.300 st á dag 
15-17 ágúst 22.800 st á dag 
4-6 sept  40.600 st á dag 
6-8 okt  40.600 st á dag

Geirlandsá  á  Síðu  er  staðsett  í  
V-Skaftafellssýslu  og er  án  vafa  ein  af  
bestu sjóbirtingsám landsins.
Veiðivon  er  fyrst  og  fremst  mjög  vænn  
sjóbirtingur með  þó  nokkurri  laxveiði  og 
bleikjuvon.
Leiðarlýsing að húsi
Ekið er sem leið liggur eftir þjóðvegi 1 til 
Kirkjubæjarklausturs. 
Beygt  er  við  hringtorgið  á  Kirkjubæjarklaustri  
og  keyrt  inn áfram um 3 km á veg 203 sem 
er Geirlandsvegur.
Þar skammt innan við bæinn Geirland er tekin 
vinstri beygja inn heimreiðina að veiðihúsinu 
sem er staðsett í skógarlundi undir fjallinu 
Kylli.
Veiðitilhögun
Veiðitíminn  er  frá  21.júní  til  18.október  og  
auk  þess  vorveiði  (sjóbirtingur)  sem hefst 
1.apríl ef aðstæður leyfa.
Útseld veiðitímabil í vorveiði er tveir dagar 
með skiptingu á miðjum degi.
Í haustveiði sem er tíminn frá 3. ágúst til 
18. okt. eru seldir tveir dagar saman með 
skiptingu á miðjum degi.
Veitt er með fjórum stöngum allan veiðitímann. 
Frá 20.september til 18.október er leyft að 
veiða í veiðistað númer 15 Flatarhyl og niður á 
neðsta veiðistað, sama gildir fyrir vorveiðina. 
Heimilt  er  að  tveir  menn  deili  með  sér  
einni  stöng  og  skulu  þeir  fylgjast  að  við 
veiðar í ánni. Leyfilegt er að veiða á flugu, 
maðk, spón eða devon.
ATH. Í vorveiði er eingöngu leyft að veiða á 
flugu, spón og devon. Þá er mönnum frjálst 
að veiða og sleppa.
Sjá nánar á www.svfk.is




