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1. tölublað - 23. árgangur

Ljósmyndir í blaðinu er fengnar frá félagsmönnum og 
þakkar stjórn SVH þeim kærlega fyrir myndirnar.



Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar - 3

Gleðilegt ár kæru félagar

Eins og svo oft áður veltir maður fyrir sér á nýju ári 
hvernig nú muni lukkast í veiðinni.

Miðað við aflatölur síðasta árs, þá 
var laxveiðin í góðum gír meðan 
vatnaveiðin var með lakara móti. Ef 
það vorar vel sem við auðvitað vonum 
þá er allt í lagi að vera bjartsýnn.

Nú er þetta annað árið í röð sem SVH 
gefur út Agnið í þessu formi. Þótti 
okkur mjög vel lukkast með síðasta 
blað og félagsmenn almennt ánægðir 
með breytinguna. Vorum einnig heppin 
með hversu margir styrktu við útgáfu 
þess. Erum við afskaplega þakklát þeim 
fyrir að leggja okkur lið. Einnig voru 
félagsmenn mjög duglegir að koma 
með efni í blaðið, bæði í myndum og 
rituðu máli.

Vetrarstarf síðastliðins árs var sótt ágætlega og mjög vel 
var mætt á lokahófið okkar í apríl. Einnig var vel mætt 
í Hreinsunarhelgina í Hlíðarvatni þrátt fyrir að kalt væri, 
enda hin margrómaða kjötsúpa ómissandi og sérlega vel 
þegin eftir útivinnuna. Veiðin var með aðeins betra móti í 
en árið á undan. Það virðist þó enn stundum vera þannig 
að eitthvað vantar á að afli sé skráður í veiðibókina og 
vonandi verður bætt úr því. Það getur munað um það 
þegar heildarafli sumarsins er tekinn saman. 

En nú stendur til að gera smá breytingar á veiðileyfasölu 
í Hlíðarvatni í ágúst og september. Stjórn hefur, eftir 
að hafa skoðað ásóknina á þessum tíma síðustu árin, 
ákveðið að gera þessar breytingar til reynslu. Hægt er að 
sjá nánari útfærslu í söluskránni.

Djúpavatn var jafn vinsælt og áður og var nánast uppselt 
fram í lok ágúst. Svo virðist sem að þrátt fyrir að sleppt 
sé fiski í vatnið þá veiddust margar ágætar bleikjur sem 
hafa alið aldur sinn í vatninu. Á vinnuhelginni í maí var 
svo skipt um vatnslögn frá fossi upp að húsi og sett upp 
glæsilegt hlið við afleggjaran að vatninu.

Fréttir af veiði í Kleifarvatni voru mjög svipaðar og árin 
á undan. Þó komu margir fallegir urriðar á land. Fer það 
ekki varhluta af því að veiðin sveiflast þar á milli ára sem 
og í öðrum vötnum. 

Nú þegar þessi orð eru skrifuð er vetrarstarf hafið 
og fyrsta opna húsið var í byrjun desember með 
bókakynningu. Vonum við að menn verði duglegir að 
kíkja við á fimmtudögum fram á vorið.

Það er alveg tilvalið að taka með sér græjurnar og bæta 
í boxin í skemmtilegum félagsskap. Vonandi náum við að 
hafa einhverjar kynningar en það hefur stundum reynst 
erfitt að finna eitthvað sem er nýtt. Við munum gera 
okkar besta hvað það varðar. Einnig er það von okkar 
að yngri sem og nýjir félagsmenn láti sjá sig meira. Því 
lykillinn að góðu félagsstarfi er að þið félagar komið á 
opnu húsin og kynnist þá betur því sem fram fer innan 
félagsins ykkar. Og þannig getið þið komið því á framfæri 
sem þið viljið sjá í starfinu nú eða boðið ykkur fram til 
starfa ef þið hafið áhuga á því.

Viljum við líka minna á unglingadeildina okkar sem er að 
hefja vetrarstarfið.

Lokakvöldið verður svo á sínum stað í apríl sem við 
munum minna á það þegar þar að kemur.

Þessi tími fram að vori verður fljótur að líða enda sól farin 
að hækka á lofti svo okkur er ekkert að vanbúnaði að 
huga að undirbúningi veiðisumarsins.

Ég vil svo þakka stjórn og nefndum 
alveg sérstaklega fyrir framlag þeirra 
og gott samstarf, sem og öllum þeim 
sem lagt hafa félaginu lið með efni í 
blaðið og þannig styrkt útgáfu þess. 
Vil þakka einnig Ævari Ágústssyni 
ritstjóra fyrir hans ómældu vinnu við 
vinnslu þessa blaðs. 

Að endingu óska ég öllum veiðimönnum 
og konum alls hins besta á komandi 
veiðiári.

Með kveðju; Vilborg R.

Formaðurinn
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Aðalfundur félagsins er haldinn í febrúar ár hvert. Hér að neðan má sjá nokkrar myndir teknar á fundinum 
í febrúar 2015. Allgóð mæting var eins og ávallt, enda bauð fundurinn upp á allt það besta sem góður 
aðalfundur getur boðið upp á. Vöfflur með rjóma, bikarafhendingu, stjórnarkosningar og allt þar á milli.

Myndirnar hér á síðunni:
Hér fyrir ofan til vinstri: Formaðurinn, Vilborg 
Reynisdóttir les fundargestum pistilinn (þ.e., flytur 
skýrslu stjórnar).

Fyrir ofan til hægri: Að vanda var þéttskipaður 
bekkurinn á aðalfundinum.

Hér til vinstri: Heiðursfélagarnir og fjörkálfarnir 
Sigga og Ármann á aðalfundinum.

Fyrir neðan til vinstri: Ármann Sigurðsson afhendir 
Kristófer Mána Bergmann Bröndubikarinn fyrir 
stærsta veidda fiskinn í ferð uSVH í Djúpavatn.

Hér fyrir neðan til hægri: Vöfflur og rjómi, viljum 
við nokkuð hafa það öðruvísi?

Aðalfundur 2015
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Að vanda var lokhóf SVH „Kvöldið fyrir Sumardaginn fyrsta” haldið á síðasta vetrardag. Eins og sjá má 
á myndunum var happadrættið á sínum stað. Ýmsar verðlaunaafhendingar, eins og mætingaverðlaun og 
verðlaun fyrir Efnilegustu silungafluguna 2015. Mannskapurinn skemmti sér konunglega eins og ávallt, 
og staðurinn var þéttsetinn að vanda.

Við viljum benda á að núna þegar fer að vora verður lokahófið miðvikudaginn 20. apríl 2016, kl: 
20:00, í félagsheimili okkar að Flatahrauni 29. Við hvetjum að sjálfsögðu alla til að setja það í dagskránna 
hjá sér svo enginn gleymi að mæta

Lokahóf 2015
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Innihald

2 heilir silungar u.þ.b. 1 kg hvor 

2 sítrónur, sneiddar

Safi úr ½ sítrónu

Salt og svartur pipar

1 búnt grænn vorlaukur, saxaður 

1 búnt ferskt dill, saxað

Ólífuolía

Leiðbeiningar
Hitið ofn í u.þ.b. 220°

Hreinsið fiskinn vel og þerrið

Saxið vorlaukinn og dillið í litla skál

Opnið fiskinn og kryddið vel með salti og svörtum pipar 
að innan.

Skiptið vorlauks- og dillblöndunni í tvennt og setjið í 
hvorn fisk. Vætið svo í með sítrónusafanum.

Raðið sítrónusneiðum ofan á dillblönduna og dreifið 
ólífuolíu yfir. Lokið svo fisknum.

Skerið grunnar skárendur í fiskinn og dreifið ólífuolíu 
yfir hann. Setjið hálfar sítrónusneiðar þar sem skorði 
var í fiskinn. Stráið salti og ferskmöluðum pipar yfir. 

Setjið fiskinn á rist og inn í ofninn í u.þ.b. 20-25 mínútur. 
Svo má hækka hitann (yfirhita einungis) í smá stund til 
að fá aðeins stökkara roð.

Berið fram með soðnum kartöflum og fersku salati.

Uppskriftin
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 Þann 28. nóvember s.l. kvaddi 
jarðneskar veiðilendur félagi okkar Sigurður 
Ívar. Með honum er genginn enn einn af 
þeim sem kallast máttu  „þessir gömlu“ 
þegar ég gekk í SVH, félögum sem á árum 
áður höfðu borið uppi starf félagsins með 
einum eða öðrum hætti og héldu áfram 
mikilli tryggð við  félagið okkar löngu eftir 
að hafa „látið af störfum“.  Þetta var kynslóð 
sem rækti félagsstarfið af trúmennsku, 
eiginkonur og börn voru munstruð í félagið 
og ákveðinn hæfilegur skammtur af 
veiðileyfum keyptur á hverju ári. Á hverjum 
aðalfundi var hægt að ganga að Sigurði 
vísum, í sínu sæti. Það fór ekki mikið fyrir 
honum, en hann átti til að hnippa í mann 
og koma sínum sjónarmiðum á framfæri 
í rólegheitum, og hann talaði af reynslu. 
Þá mátti nánast bóka hann á lokahófið  
„kvöldið fyrir sumardaginn fyrsta“ oftast í 
fylgd frú Rúnu – Guðrúnar Emilsdóttur, og 
spjallaði þá við „hina gömlu“ sem þar voru 
mættir, keypti nokkra happdrættismiða og 
hafði greinilega gaman af samneytinu við 
unga sem aldna veiðimenn. 
Sigurður gekk í félagið árið 1964 og sat m.a. 
fyrir hönd þess í stjórn Landssambands 
stangaveiðifélaga í nokkur ár, en líklega 
minnast hans  flestir fyrir ötulegt starf árum 
saman í fiskræktarnefnd félagsins með 
þeim Finnboga Sigmarssyni og Jóhanni 
Þórarinssyni, sem báðir eru látnir. Óhætt 
er að segja að þessir þremenningar hafi átt 
drjúgan þátt í að gera Kleifarvatn að þeirri 
perlu sem það var á gullaldarárum þess.  Þeir 
lögðu net í vatnið, tóku myndir af aflanum 
og komu í fjölmiðla ásamt upplýsingum 
um hvar helst væri fisk að finna í vatninu, 
og margir Hafnfirðingar sem komnir eru 
á miðjan aldur eiga minningar af þessu 
blómaskeiði Kleifarvatns, tugir manns að 
veiða á góðviðrisdögum og aflabrögð með 
ágætum. Þá grisjuðu þeir félagar einnig í 
Djúpavatni og sagði Sigurður mér að eitt 
haustið hafi þeir tekið nær því eitt tonn af 
smáfiski úr Djúpavatni, sem skilaði sér svo 
aftur í prýðilegri veiði næstu  árin þar á 
eftir.

Sigurður Ívar hélt mikið uppá Hlíðarvatn, 
eins og margir af hans kynslóð og Kaldósinn 
var hans uppáhaldsstaður, veiddi mest 
á peacock og Watson‘s fancy. Í seinni 
tíð áttum við oft spjall saman um gamla 
tíma og þær breytingar sem orðið hafa á 
Hlíðarvatni og veiðinni þar. 
Fyrir hönd Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar 
langar mig að þakka Sigurði Ívari fyrir öll 
hans störf og trúmennsku við félagið, og 
ekki síður fyrir þau ráð sem hann veitti mér 
þegar ég tók við formennsku, fjölskyldu 
hans sendum við hluttekningu. Ég geri  ráð 
fyrir þvi að hann renni fyrir silung á nýjum 
veiðilendum.
Það mun vanta einn á næsta aðalfund. 
Hans Unnþór Ólason fyrrv. form. SVH

Sigurður Ívar Sigurðsson - Minning

Sigurður Ívar við Kaldósinn
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Ferðu reglulega inn á heimasíðuna okkar? www.svh.is ef ekki þá er kominn tími til 
að skella sér þangað.
Færð þú reglulega tölvupóst frá félaginu?
Ef ekki - Ertu skráð / ur á póstlistann?
Sendu póst á stjorn@svh.is til að fullvissa þig um að þú sért á póstlistanum.
Vér bendum einnig á smettiskruddusíðu vora: 
facebook.com/Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar

- Stjórn SVH

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

Ýmsar auglýsingar

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)

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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Aðalfundur Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar verður haldinn 
laugardaginn  20. febrúar  2016,  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 6.2.2016 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 2016
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Árlega hittast veiðifélögin sem eiga hagsmuna að 
gæta við Hlíðarvatn. Þessi fundur ber yfirskriftina 
“Vinir Vatnsins”. Fundurinn var haldinn í lok október 
2015. Hér fyrir neðan er úrdráttur úr fundargerð 
fundarins - svo á eftir fylgja yfirlitsmyndir úr 
samantekt okkar félaga (Vignis B. og Kristjáns 
Knútssonar) hvað veiði varðar. Inn á milli má svo 
sjá myndir frá Hlíðarvatni.

Umræður og málsmeðferð úr fundargerð:

 Fulltrúar félaganna röktu veiðina s.l. sumar. 
Afli var meiri hjá öllum félögunum nema Ármönnum. 
Í heild var aflinn 22% meiri en árið áður. Alls eru 
bókaðar 928 bleikjur og 15 sjóbirtingar. Fjöldi 
veiddra sjóbirtinga vekur athygli og er það breyting 
frá fyrri árum. Sjóbirtingurinn veiddist yfir allan 
veiðitímann frá maí og sá seinasti hjá Ármönnum 2 
kg fiskur 12. september.

 Vorið var kalt sem hafði vafalaust töluverð 
áhrif á veiðina. Vorveiðin er oft góð en kuldinn 
seinkaði veiðinni. Hefur þetta sennilega komið 
niður á heildarafla þar sem sókn hefur verið minni 
seinni part sumars og í september hin síðari ár. Á 
Hlíðarvatnsdeginum var t.d. góð veiði um allt vatn 
og vanir sem óvanir í fiski.

Veiðimálastofnun hélt ekki áfram tilraunaveiðum 
síðastliðið ár, hins vegar var hitastig vatnsins mælt.

Til stendur að koma upp bílastæði eða afleggjara 
á svæðinu milli Mosatanga og brúar yfir Vogsós af 

Suðurstrandarvegi.

Efnt verður til veiðidags við vatnið með sama sniði 
og áður, en breyttri dagsetningu. Samþykkt var að 
halda daginn 12. júní 2016

Hreinsunarhelgi verður við vatnið verður dagana 
23. og 24. apríl 2016. 

Komin er hefð á skiptingu strandlengjunnar milli 
félaganna og að nota laugardaginn í hreinsun.

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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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.

Næstu námskeið framundan eru:
 - 6. og 13. mars (pálmasunnudagur og páskadagur eru í mars, þannig að 
best er að hafa samband varðandi nánari dagsetningar)
 - 3., 10., 17., og 24. apr og 8. maí
Útikastæfingarnar eru auglýstar sér á námskeiðunum.
Nánari upplýsingar í símum: 8942865 og 8967085

FLUGUHNÝTINGAR
Námsflokkar Hafnarfjarðar í samvinnu 
við SVH
Leiðbeinandi: Vignir B. Árnason
Byrjendur
15. febrúar til 14. mars.
Mánudaga kl. 18.30-20.30
Kennsla fer fram í félagsheimili Stangveiðifélags Hafnarfjarðar v/Flatahraun 29, 
Hafnarfirði
Allt efni innifalið og tæki til afnota.

Við Mölina - í “vorveiði” 
Það er alltaf spurning hvort 
að það eigi nokkuð að 
vera að setja saman, þegar 
mætt er á staðinn og úti er 
slydduhraglandi.
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 Það er alltaf gaman að eiga spjall við veiðimenn 
og enn skemmtilegra að fá einn af okkar eldri félögum 
til segja okkur skemmtilegar veiðisögur. Einn þeirra er 
Eyjólfur Einarsson bátasmiður sem hefur verið í félaginu 
frá stofnun þess. Var hann meðal annars nefndarmaður 
í Hlíðarvatnsnefnd til margra ára og lagði sitt af mörkum 
í uppbyggingu félagsins í þeim verkefnum sem sinna 
þurfti um árabil. 

 Hans helstu veiðifélagar voru bræðurnir Hermann 
og Högni Sigurðssynir ásamt Ásgeiri Þorsteinssyni og 
Ásmundi Ársælssyni og fleirum í gegnum tíðina. Hafa 
þeir örugglega brasað margt skondið saman. Þegar 
við heimsóttum hann fyrir stuttu báðum við hann að 
skyggnast aðeins aftur í fortíðina með okkur. 

 Einu sinni sem oftar átti hann leyfi í Hlíðarvatni 
ásamt hópnum sínum. Ákvað hann þó að mæta ekki 
fyrr en morgunin eftir. Höfðu þá hinir komið kvöldinu 
áður. Þegar hann kemur að vatninu stoppar hann bílinn 
og horfir út á vatnið. Fær þá hugmynd að kannski ætti 
hann að skella sér bara fyrst í Botnavíkina þar sem 
komið er fyrst að vatninu. Var þá klukkan eitthvað um 
hálf tíu. Fannst honum forvitnilegt að sjá að það væri 
eins og dökkur skuggi á vatninu niður í fyrstu víkinni 
þegar gengið er niður að henni. Setur saman stöng og 
kastar stutt út. Það skipti engum togum að það var strax 
rifið í með látum. Þarna landaði hann hverri bleikjunni á 
fætur annari sem tók bara rétt í grjótinu við bakkann. 
Eins og hann orðaði það þá var þetta bara torfa þessi 
dökki blettur sem hann hafði séð þegar hann stóð fyrir 
ofan víkina. Þegar komið var fast að hádegi ákvað hann 
að nú væri komið gott, enda með fínan afla eftir þessa 
morgunstund. Tekur saman og heldur áfram austur úr 
í áttina að veiðihúsinu í Hlíð og eins og hann segir, þá 
hlakkaði hann til að hitta strákana.

 Þegar hann kemur á hlaðið koma þeir félagar út 
á móti honum. Hann spyr þá hvernig þeim hafi gengið. 
“Ekki kvikindi - Ekki kvikindi” segja þeir. “Við vorum að 
veiða bæði í gærkveldi og í morgun og ekki fengið högg” 
Eyjólfur segist þá vera búin að vera að veiða ágætlega fyrir 
hádegið. “Ha”? Segja þeir og trúa honum ekki. “Jú komið 
þið bara og sjáið”. “Ég er með 20 fínar bleikjur í skottinu” 
Áttu þeir ekki til orð og héldu að hann væri að plata, en 
þegar hann opnaði skottið og sýndi þeim aflann göptu 
þeir. “Og hvar var þetta” sögðu þeir. “Nú, í Botnavíkinni” 
svaraði hann. Það skipti engum togum að auðvitað var 
þá rokið af stað og farið í sömu víkina Það sem eftir var 
dagsins veiddu þeir allir prýðilega enda víkin full af fiski. 
Átti svo Eyjólfur aftur leyfi viku seinna og fór þá ásamt 
félaga sínum Kristjáni Sigurðssyni. Ákveðið var að fara í 
sömu víkina. Þótti honum alveg merkilegt að sjá að torfan 
virtist vera þarna ennþá. Veiddu þeir félagar vel þennan 
dag og það virtist engu skipta hvaða fluga var sett undir. 
Hafði hann á orði að hann aldrei gert svona góða veiði 
hvorki fyrr né síðar, eins og í þessi tvö skipti. Þetta voru 
fínar bleikjur “en þetta var allt of mikið” segir Eyjólfur 
og hlær. Hann sagðist hafa verið með um 60 stykki í 
þessari ferð og samanlagt voru þeir með vel yfir 100 
fiska. Ég spurði hann hvernig hefði verið hægt að geyma 

þetta þar sem lítið var um klaka til að halda aflanum 
ferskum. “Stundum voru menn með einhvern ís með 
sér en oftast var þetta geymt 
í poka úti í vatninu og gafst 
ágætlega” segir hann. Eyjólfur 
á líka margar skemmtilegar 
minningar úr veiðitúrum með 
fjölskyldu sinni úr Hlíðarvatni 
frá þessum árum.

 Það var fyrir ekki svo 
mörgum árum að hann var 
staddur við Þingvallavatn þar 
sem dóttir hans Fríða á bústað. 
Var ákveðið að fara út á bát til 
veiða. Þegar báturinn er rétt að 
fara frá landi þá dettur Eyjólfi 
í hug að kasta út flugu svona rétt til hliðar við bátinn. 
Það skipti engum togum að það var rifið í. Hann kallar á 
tengdasoninn sem stýrði bátnum og biður hann um að 
stoppa strax, því hann sé með fisk á. Hafði dóttir hans 
á orði að þetta væri stærsta bleikjan sem hefði komið á 
land þarna hjá þeim. Það sannast enn og aftur að ekki 
þarf að kasta langt frá landi til að fá fisk.

 Síðustu árin þá hefur Eyjólfur ekki stundað mikið 
stangaveiðina, en þess í stað haft gaman að fara á sjó. 
Sagðist hafa dundað sér við að smíða sér bát í bílskúrnum 
um það leiti sem hann var að hætta að vinna og hefur 
verið duglegur að nýta sér hann til að sækja í soðið.

Undirrituð þakkar kærlega fyrir skemmtilegt spjall. 
Vilborg R.

“Ekki kvikindi - ekki högg”
Viðtalið

Eyjólfur við veiðar í Djúpavatni
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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

fimmtudagur - 21. janúar
fimmtudagur - 28. janúar
fimmtudagur - 4. febrúar
fimmtudagur - 11. febrúar
fimmtudagur - 18. febrúar
fimmtudagur - 25. febrúar
fimmtudagur - 3. mars
fimmtudagur - 10. mars
fimmtudagur - 17. mars
fimmtudagur - 31. mars
fimmtudagur - 7. apríl
fimmtudagur - 14. apríl - Síðasti skiladagur 
í flugukeppni fyrir bæði unglingaflokk og 
fullorðinsflokk.

miðvikudagur - 20. apríl - Lokahóf

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

Vetrarstarfið 2016

Frá opnu húsi nú í janúar
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Efnilegasta silungaflugan 2015

SVH - fullorðnir

3. sæti: - RÓNINN 
Höfundur: Logi Már Kvaran 
Krókur: Dry no 10

Tvinni: Brúnn

Stél: Fanir úr Fashanastéli 

Búkur: Fashanastél, fanir

Vængir: Sverðfjöður úr 
Peacock

Kragi: Brún hanafjöður

Eins og flestir vita er haldin hnýtingarkeppni á hverju vori hjá okkur. Hér á þessari síðu má 
sjá vinningsflugur síðasta vors, 2015, á næstu tveim þar á eftir má svo sjá myndir af öðrum 
innsendum flugum. Ekki voru þetta árið neinar flugur frá uSVH - en vonumst eftir þeim mun 
fleiri þetta árið.

SVH - fullorðnir

2. sæti: - VITARA 
Höfundur: Bjartur Ari 
Hansson
Þráður: Uni thread 8/0 Black 

Krókur: Grubber no 10 

Haus: Gull, nikkel 3,2mm 

Stél/skott: Pheasant tail, 

grænt

Búkur: Grænn kopar soft wire 
#27 10gr

Vængir: Rauð gæsafjöður 

Kragi: Grænt sparkle dubb

SVH - fullorðnir

1. sæti - TÓTI
Höfundur: Logi Már Kvaran 
Krókur: #12

Tvinni: Svartur

Afturbúkur: Svartur + rauður 
vír

Fætur: Rauðu hænu fjöður

Frambúkur: Crystal dubb svart 

Bak: Svart vinil

Haus: Svartur með orange 
kraga

Reykofninn ehf 
Skemmuvegi 14 bleik gata 
200 Kópavogi
Sími: 557 2122

Handverk í sérflokki

Strandgötu 37 ● sími: 5654040 ● www.nonnigull.is
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Efnilegasta silungaflugan 2015

SÓLA GÓA

“E” BUBBI EMM

FREYR FREYJA

RAUÐI LABBINN HROSSAFLUGAN
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Efnilegasta silungaflugan 2015

TREFJAR
Óseyrarbraut 29, 220 Hafnarfirði 5 500 100

Hringdu

Kíktu á

trefjar.is

Heitir 
pottar

BAMBI

KONAN

KATLA
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uSVH - vetrarstarf 2015 og 2016 

Unglingastarfið 2015

Því miður er ekki hægt að segja mikið um unglingastarfið þetta árið. Í byrjun var sæmileg mæting 
en þegar fór að líða nær prófum í skólanum fækkaði jafn og þétt í hópnum. Við fórum samt í hina 
árlegu ferð að Djúpavatni í lok ágúst. Mikið fjör var og gaman hjá okkur öllum. Mikil spenna ríkti 
vegna keppninnar um Bröndubikarinn. 
Hann er verðlaun fyrir stærsta veiddan 
fisk í Djúpavatni.
Við vorum heppin með veður í þessari 
ferð. Það var grillað eins og venja er. 
Sagðar sögur – sannar og ósannar að 
hætti veiðimanna. Vinningshafinn þetta 
ár er Kristófer Máni. Þetta er annað árið 
sem hann fær Bröndubikarinn.
Mig langar sér staklega að þakka þeim 
aðilum sem voru svo liðlegir að styrkja 
okkur með matargjöfum fyrir ferðina, 
en það voru Fjarðarkaup og Kökulist í 
Firði.
Takk fyrir okkur.
María Petrína Ingólfsdóttir
Logi Már Kvaran

Unglingastarfið 2016 

Eftirtalda daga er opið hús í uSVH kl.19 - 
21.

miðvikudagur - 27. janúar
miðvikudagur - 3. febrúar
miðvikudagur - 17. febrúar
miðvikudagur - 24. febrúar
miðvikudagur - 2. mars
miðvikudagur - 9. mars
miðvikudagur - 16. mars
miðvikudagur - 23. mars
miðvikudagur - 30. mars
miðvikudagur - 6. apríl

Athugið: Þann 14.apríl er síðasti 
skiladagur í unglingaflokki “Efnilegasta 
silungaflugan 2016” Ein “gömul” úr unglingastarfinu - frá veiðiferð í Djúpavatn

Frá uSVH
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Fræðslu- og skemmtinefnd efnir til samkeppni um efnilegustu silungafluguna fyrir sumarið 
2016.
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 14. 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 2016



Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar - 21

Veiðiferðir félagsmanna
Veiðisumarið 2015.

Veiðisumarið byrjar við Hlíðarvatn, þegar 
hreinsunarhelgin er haldin. Í ár komu margir 
við hjá okkur til að hreinsa og ditta að húsinu 
eða um 20 manns. Ekki var nú heitt þennan 
dag, ekki nema 2ja stiga hiti og vindur, enda 
tók  mannskapurinn  hraustlega til matar síns 
þegar kallað var í kjötsúpuna hennar Siggu 
Hrólfs. Ekki veit ég til þess að nokkur hafi reynt 
að egna fyrir fisk þennan daginn. Ég fór nokkrar 
ferðir í Hlíðarvatn í sumar og voru þær allar 
ólíkar hvor annari. Stundum var hann að gefa 
sig og stundum ekki. Fékk þó nokkra væna 
þegar upp var staðið. En það er merkilegt hvað  
illa er mætt í vatnið. Það er kannski enginn 
dag eftir dag við veiðar þó svo að öll leyfi séu 
uppseld. Svo er verið að tala um að engin veiði 
sé í vatninu. Það er nú frumskilirði að mæta til 
að geta sagt að engin veiði sé í vatninu.

Það tók nú á þolinmæðina hjá mér þegar ég 
fór að stunda Kleifarvatn í sumar. Ég var búin 
að fara 21 sinni loksins þegar að ég fékk fyrsta 
fiskinn þar í sumar! Ég fékk nú nokkra væna 
fiska, þar af var einn um 7 pund. Fiskurinn í 
Kleifarvatni er afar sterkur enda af hinum fræga 
stofni Ísaldarurriðanum og er afar gaman að 
kljást við hann.

Ég fór 3 ferðir í Veiðivötn í sumar. Það er eins 
og að detta inn í annan heim að koma þangað. 

Þvílík fegurð. Fyrsta ferðin var með stjórn 
SVH dagana 10.- 12. júlí. Ekki var fært inn í 
Hraunvötn þegar við vorum þar vegna þess 
hvað mikill snjór var ennþá uppfrá. Veiðin í 
þeirri ferð var svo sem ekkert að hrópa húrra 
fyrir. Betur gekk í senni ferðunum.

Nokkrar ferðir fór ég til Þingvalla og í Úlfljótsvatn. 
Ekki var nú veiðin mikil þar.
Erfitt er að komast að á bestu stöðunum þar 
vegna fólksmergðar.

Jæja læt þetta duga að þessu sinni. Þetta var 
bara svona smá yfirferð á þessu sumri sem leið 
allt of fljótt.

María Petrína Ingólfsdóttir

Hlíðarvatn 14. júní 2015

Ásmundur félagi okkar í Þórisstaðavatni 14. júní 2012 með einn vænan
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Úr félagsstarfinu

Hretið stallar hús og sund 
hátt sá kallar rammi,
vetri hallar vænkast lund 
vorið mallar frammi

Eftir dökkvan desember 
dýrðarnökkvann hlöðum, 
þegar rökkvinn þorrinn fer 
þokar klökkvinn hröðum

Harpa lagar heiminn senn 
hörku agar stríðin,
veiðidagar verða enn
varla bagar tíðin

Bleikjan dundar við báruhlein 
bráðum til fundar mætum, 
gæjar skunda að gráðarhlein 
gengi lundar kætum

Á hreinsunardaginn er hátíðarandi
þá hópast menn glaðir að veiðilandi.
- og kokkurinn sýður,
- hann körlunum býður,
sjóðheita súpu í hágæðastandi

Feitasta rollan er rifin í búta, 
úr rifjum og skönkum búin til súpa
-fyrir hreinsunarlið,
-sem fyllir sinn kvið,
þar til úr drengjum fer að ylma og drjúpa

Einn af okkar ágætu félagsmönnum, hann Tómas Högni, eða bara Högni 
(sjá mynd af piltinum hér til hliðar) - hefur alltaf gaman að yrkja vísur við 
hin ýmsu tilefni. Hér að neðan eru tvær frá honum. Sú til vinstri við upphaf 
veiðitímabils, hin frá einni Hreinsunarhelginni við Hlíðarvatn.

Núna í desember hélt Kristján Friðriksson  
kynningu á bókinni “Vatnaveiði - árið um kring”, 
hjá okkur í SVH. Vel sótt hjá okkar félagsmönnum 
að vanda eins og sjá má á myndunum hér.
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Hér með fylgir umsóknareyðublað fyrir veiðileyfi á veiðisvæðum félagsins sumarið 2016. 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 20. febrúar 2016 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 2016  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. 5.000 
á virkum dögum og kr. 6.000 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 9.000 kr dagurinn virka daga (fimm stangir) 
en 12.000 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 2016:
7. maí, 12. og 13. júní, 15. júní, 9. og 10. júlí, 10. 14. 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 23.4.2016 til 24.4.2016 
Félagsmenn eru hvattir til að mæta í þá ferð.
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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:
14.000 kr. á dag á virkum dögum og 17.000 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 2016:
19. og 20. júní, 8.  og 23. júlí, 12. og 19. ágúst og 5. 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. 2.000 en kr. 3.000 til utanfélagsmanna. Þeir sem eru 67 ára og 
eldri fá sumarkortið frítt. Frá 1.apríl er hægt að versla sumarkort á kr. 3.000 og dagsleyfi 
kr. 1.000 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  1.800 st á dag. 3 st í 4 daga = 21.600 
30 júlí-3 ágú 1.800 st á dag. 3 st í 4 daga = 21.600 
17. - 19. ágúst 13.600 st á dag.
6. - 8. sept  22.900 st á dag.
20. - 22. sept 22.900 st á dag.
4. - 6. okt  22.900 st á dag.
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Grenlækur

Grenlækur: 4 stangir

5. - 7. ágúst  14.000 st á dag 
12. - 14. 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  9.900 st á dag 
28. - 30. júlí  9.900 st á dag 
7. - 9. ágúst  9.900 st á dag 
25. - 27. ágúst  9.900 st á dag 
4. - 6. sept  7.900 st á dag 
10. - 12. sept  7.900 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 
11. - 13. ágúst  14.000 st á dag 
27. - 29. ágúst  14.000 st á dag  
6. - 8. 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 10.300 st á dag 
17. - 19 apríl 10.300 st á dag 
15. - 17. ágúst 20.700 st á dag 
4. - 6. sept  36.600 st á dag 
6. - 8. okt  36.600 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




