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Afmælisdagskrá 
laugardaginn 9. desember

Opið hús að Flatahrauni 29 frá 14 til 18 
Öllum velunnurum félagsins á Stór- Hafnar-
fjarðarsvæðinu er boðið að líta við hjá 
okkur.

Við verðum með:
- Kynningu á starfsemi SVH
- Eiríkur St. Eiríksson verður með kynningu og 
sölu á stangaveiðihandbókum sínum.
- Ingimundur Bergsson verður með kynningu 
og sölu á veiðikortinu.

Við bjóðum upp á:
- Stóra afmælistertu
- Heitar vöffl ur
- Kaffi 
- Heitt kakó
- Gos

Nú er bara um að gera að líta við hjá okkur 
í kaffi  og kökur á leiðinni í Fjörðinn eða á 
leiðinni heim, þú færð einnig tækifæri á að 
eignast afmælishúfu SVH gegn vægu verði.

Stjórn SVH
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Frumkvöðlarnir

Það er góður siður á tímamótum að líta aðeins yfir farinn veg, en félagið 
okkar fagnar 55 ára afmæli um þessar mundir, þann 6. desember nánar 
tiltekið.
Óhætt er að segja að margt hafi breyst á þessum tíma, frá því að 
hafnfirskir áhugamenn um stangaveiði fóru að veiða í Hlíðarvatni austur 
í Selvogi, lágu úti í tjaldi og voru jafnvel dögum saman við veiðar. 
Frumkvöðlarnir í félaginu lögðu þá braut sem á eftir var gengin, með 
fiskiræktun í Kleifarvatni og Djúpavatni, byggðu hús og lögðu vegi. Það 
er ljóst að félagið stendur i þakkarskuld við alla þá sem lagt hafa hönd 
á plóg í gegnum árin.

Í dag er öldin dálítið önnur og 
lítil stangaveiðifélög eiga undir 
högg að sækja og eru sum hver í 
tilvistarkreppu, samkeppnin um 
frítíma er hörð og mikil vinna að 
halda úti áhugamannafélagi þar 
sem allt byggist meira og minna á 
sjálfboðaliðavinnu.
Undanfarin ár hafa félagar í stjórn 
SVH tekið höndum saman og byggt 
upp innra starf félagsins með dyggri 
aðstoð nefndarmanna og er það 
með miklum ágætum í dag. Opin hús 
eru haldin á hverjum fimmtudegi frá 
áramótum og fram i lok apríl. Þar mæta iðulega 10 – 15 kallar (hvar eru 
hafnfirskar veiðikonur?) og spjalla og hnýta flugur undir vökulu auga 
húskarla sem hella upp á eðalkaffi, eða hlusta á ýmis konar fræðslu eða 
skemmtun frá gestum sem boðið er í heimsókn, þá er ekki óalgengt að 
sjá 30 – 40 andlit í salnum, jafnvel húsfylli.

Formaðurinn lítur um öxl

Húsfyllir á opnu húsi hjá SVH síðastliðinn vetur
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Unglingastarf hefur verið starfrækt 
í nokkur ár og hafa um 10 – 15 
upprennandi veiðimenn fengið þar 
tilsögn í fluguhnýtingum, hnútum, 
kastkennslu og meðferð á veiðibúnaði. 
Við státum okkur af þessu unga fólki og 
þátttaka er þeim að kostnaðarlausu sem 
er sjaldgæft í dag, vil ég nota tækifærið 
og hvetja þá sem þetta lesa að skoða 
þennan valkost fyrir unga veiðimenn 
– og konur,  á aldrinum 12 – 16 ára.

Árið 2006 hefur verið ágætt og margt áunnist og verður hér stiklað á 
stóru í starfi félagsins s.l. ár.

Hliðarvatn í Selvogi gaf tæplega 700 fiska sem er söguleg lægð en fyrir 
10 – 15 árum veiddu félagar í SVH um og yfir 2000 fiska á sumri, sömu sögu 
er að segja frá öðrum félögum við vatnið og hafa menn engar haldbærar 
skýringar á þessu, en margt kann að koma til.
Það eru kynslóðaskipti á veiðimönnum, þeim gömlu og reyndu sem þekkja 
vatnið eins og lófann á sér fækkar og ungir taka við, en eiga kannski 
eitthvað í land enn, hvað 
reynsluna snertir, þá velta 
menn þvi fyrir sér hvort breytt 
tíðarfar (hlýnun loftlags) geti 
sett strik í reikninginn en 
bleykjan er eins og kunnugt 
er kaldsjávarfiskur og finnst 
aðeins á norðlægum slóðum 
þar sem kuldaskilyrðin eru fyrir 
hendi, þessu til röksemdar má 
nefna að sjóbleikjan var í mikilli 
lægð nánast allt í kringum 
landið í sumar og hefur veiði 
á henn víða farið minnkandi 
undanfarin ár.

Formaðurinn ..

Við Hlíðarvatn á blíðviðrisdegi núna í sumar

Unglingadeildin við Djúpavatn í “lokaferð”
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Flundran er búin að nema  land í Hlíðarvatni við lítinn fögnuð, (sjá grein 
um flundruna annar staðar í blaðinu). Fyrir tilstilli Stakkavíkur leigutaka 
vatnsins réðst Veiðimálastofnun í rannsóknir á henni og voru um 30 stk 
veiddar í net og þær skoðaðar, ákveðið hefur verið að stemma stigu við 
þessari þróun og hindra aðgang hennar að vatninu. (Flundra er kolategund 
sem hefur verið að gera vart við sig við Suðurland undanfarin ár, hún 
gengur í ferskvatn í ætisleit).

Við Kleifarvatn er í gangi stórt langtímaverkefni og hefur verið s.l. 4 ár 
sem skiptist upp í nokkra þætti:
• Rannsókna á lífríki vatsnins undir handleiðslu Náttúrufræðistofnunar 
Kópavogs og Náttúrustofu Suðurnesja.
• Uppgræðsla við vatnið í samvinnu við Gróður fyrir fólk í landnámi 
Ingólfs, en þar hafa verið vandamál vegna sauðfjárveikivarna sem sér nú 
fyrir endann á með tilkomu beitarhólfa á Reykjanesi.
• Vegargerð, gamlir slóðar við vatnið hafa verið lagfærðir s.l. 2 ár og 
komið fyrir ræsum, miklu verið áorkað en talsvert eftir engu að síður.
• Núna í vor var svo sleppt í vatnið tæplega 10.000 ársgömlum 
urriðaseiðum af Þingvallastofni og voru 3.500 þeirra örmerkt en þá vinnu 
annaðist Jóhannes Sturlaugsson hjá Laxfiskum ehf sem og ráðgjöf við 
sleppingar. Við sleppingarnar var notaður bátur með góðum dýptarmæli 
sem sýndi svo ekki fór 
á milli mála talsvert er 
af fiski í vatninu og voru 
þar stórir einstaklingar 
innanum, enda 
veiðast nær árlega 
gríðarstórir fiskar í 
vatninu. Fiskirækt 
verður haldið áfram á 
næstu árum. 
•  Þá var gengið 
til samstarfs við 
Veiðikortið til 3ja 
ára og bindum við 
vonir við að það skili 
okkur veiðimönnum 
uppeftir.

Formaðurinn ...

Við Kleifarvatn á fallegum vordegi. Það verður ekki amarlegt að vera við vatnið 
með flugustöngina í svona veðri.
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Djúpavatn gekk vel og seldist nánast upp, vatnið nýtur mikilla vinsælda 
fjölskyldufólks enda örstutt að fara 
og umhverfið fallegt, á hverju sumri 
er sleppt nokkru af urriða í vatni og 
einnig veiðist þar bleikja.

Einnig voru í boði veiðileyfi  í Jónskvísl 
og Sýrlæk, það gekk sæmilega að selja 
í það, en ljóst er að næstu verkefni 
félagsins verða að fjölga veiðisvæðum, 
við höfum svo sannarlega haft augun 
opin undanfarin ár en lítið hefur rekið 
á fjörur. Við lítum björtum augum til 
væntanlegs samstarfs stangaveiðifélaga um sölu á veiðileyfum, en þá munu 
félagar í nágranna félögunum s.s Selfossi, Keflavík, Akranesi, Ármönnum 
og SVFR geta keypt veiðileyfi hjá öðru félagi en þeir eru félagar í. Samstarf 
þetta er að verða að veruleika fyrir tilstilli Landsambands stangaveiðifélga 
og það er ekki vanþörf á því að stangaveiðifélögin snúi bökum saman í 
harðri samkeppni á dýrum veiðileyfamarkaði.

Afmælið.  Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar heldur uppá afmælið þann 9. 
desember n.k. og hvet ég áhugafólk um stangaveiði að líta við hjá okkur 
og fá sér kaffisopa og kynnast starfi félagsins. Það er mikill hugur í félaginu 
og menn líta björtum augum til framtíðar.

Hans Unnþór Ólason

Formaðurinn ....

Þessi kom úr Djúpavatni.

TAKIÐ NÚ VEL EFTIR !!  NÝJUNG
Ef þú ert félagi í Stangaveiðifélagi Hafnarfjarðar getur þú á næstu 
mánuðum keypt veiðileyfi hjá öðrum stangaveiðifélögum sem eru aðilar 
að Landsambandi Stangaveiðifélaga á mun betra verði en í almennri 
sölu.
Á vef SVFR verður settur upp hnappur merktur ”Veiðileyfi aðildarfélaga 
LS” og laus veiðileyfi verða þá boðin í ákveðinn tíma á vildarkjörum. 
Stangaveiðifélag Keflavíkur ríður á vaðið; Fylgist vel með eftir 10. des 
n.k. Önnur félög fylgja svo í kjölfarið.
Við munum senda út nánari tilkynningar.
 Kveðja
 stjórn SVH



SVH - Flatahrauni 29 - 220 Hafnarfjörður - s: 565 4020 - www.svh.is - stjorn@svh.is8

Uppskriftin

Verslun Veiðimannsins

400 gr Jazmin hrísgrjón
750 gr hvítkál
(1 lítill haus) 
12 rif hvítlaukur, kreist
smjör til steikingar
2 væn flök (ca kíló regnboga-
silungur (eða annað))
salt
Aromat
hvítlaukspipar

Regnbogi að hætti Helenu:
Sjóðið hrísgrjónin, skerið kálið smátt og létt 
steikið ásamt helming hvítlauks og leggið 
til hliðar (eða nota 2 pönnur). Snöggsteikið 
silunginn í smjöri við háan hita og kryddið 
með salti, aromati og hvítlaukspipar, lækkið 
hitann og setjið restina af hvítlauknum útí 
og látið krauma undir loki í smá stund. 
Setjið silunginn á fat, hrísgrjónin í skál og 
hellið hvítkálinu og hvítlauknum yfir þau 
(gjarnan svolítið af  smjörinu af pönnunni) 
og berið fram með salati og grófu rúgbrauði. 
Verði ykkur að góðu

Ath, allt hráefnið fæst í Fjarðarkaupum.
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Ritstjórinn
Nú á þessum tímamótum vilja 
menn oft líta um öxl, en ég vill 
frekar líta fram á veginn. Ég hef 
verið viðloðandi félagið í nokkur ár 
og tekið að mér ýmislegt á þeim 
tíma, vef félagsins www.svh.is, 
ritsjórn Agnsins og unglingastarfi ð 
að hluta. Mér fi nnst það vera 

ákveðin forréttindi að fá að starfa í þessum 
félagsskap stangaveiðimanna sem orðinn er 55 

ára. Með því kynnist ég óneitanlega ýmsum og mörgum. Ég veit að það eru 
margir í félaginu, eins og ég, sem hafa áhuga og vilja til að koma og starfa. 
Ég hvet því alla sem þetta lesa til að kíkja á okkur þegar við höldum upp á 
afmælið núna 9. desember og kynnast starfi nu betur, því ekki að ganga í 
félagið ef þú ert ekki félagi nú þegar? Við eigum örugglega samleið. Núna í 
febrúar næstkomandi, nánar þann 10. verður aðalfundur félagsins, ég hvet 
ykkur “yngra” áhugafólk um stangaveiði til að koma á fundinn og bjóða 
ykkur fram í störf eða nefndir.
En að öðru, hvað er að gerast í veiðileyfamálum hér? Er verið að reyna að 
koma hinum almenna veiðimanni út 
úr stangaveiðinni? Ég horfi  hrifi nn 
á hugmyndina um Veiðikortið og 
reikna með að vopnast því ásamt 
þeim leyfum sem mér falla í skaut 
við næstu úthlutun hjá SVH á 
sumri komanda. Veiðileyfaverð 
hjá ýmsum félagssamtökum er á 
einhverri leið sem ég a.m.k. skil 
ekki - en þið hin?.
Ævar

Útg.: Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar. 
Flatahrauni 29, 200 Hafnarfjörður.

Sími: 5654020

Netfang stjórnar: stjorn@svh.is 
Netfang ritstjórnar: webmaster@svh.is

Veffang: www.svh.is

Ábyrgðaraðili: Hans Unnþór Ólason 

Ritstjórn: Ævar Ágústsson
Sími: 6699240

ATH - ATH
Eigum Bären rafgeyma í 
fl estar gerðir farartækja, 
einnig hinar geysivinsælu 
sólarrafhlöður á hjólhýsi, 
húsbíla og fellihýsi, tilvalin 
jólagjöf.
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Vissir þú …
• Að tæplega 60 þúsund íslendingar stunda stangaveiði ?

• Að til samanburðar eru hestamenn taldir vera um 40 þúsund

• Að um 5000 erlendir veiðimenn heimsækja landið árlega ?

• Að tekjur af greininni eru milli 8 – 9 milljarðar á ári ?

• Að 60 þúsund veiðimenn eru varlega áætlað 35 þúsund atkvæði ? 

Íslenski stjórnmálamenn ættu að hafa þetta í huga og hlú að þessari 
grein og þeirri auðlind og ánægjuveitu sem lax- og silungsveiði er. 
Nauðsynlegt er að styrkja rannsóknir og varðveita umhverfi íslenskra 
ferskvatnsfiska.

Veiðileyfasalan er hafin fyrir 2007!

Smárarima 30  Netfang: ellidason@strengir.is 
112 Reykjavík  Vefur: www.strengir.is
Sími 567 5204
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Aðalfundarboð
Aðalfundur SVH verður haldinn 10. febrúar 2007 að 
Flatahrauni 29. Samkvæmt lögum félagsins þarf að 
skila inn framboðum til stjórnar skriflega til skrifstofu 
félagsins eigi síðar en fjórtán dögum fyrir aðalfund. 

Munið aðalfundur 10. febrúar 2007

Við hlustum!

Firði og Fjarðarkaupum

Vöfflunum gerð góð skil á síðasta 
aðalfundi.
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Hlíðarvatn

Meðalþyngd 

2004 - 0,64 kg
2005 - 0,68 kg 
2006 - 0,62 kg

Stærsti fiskur samkv. veiðibók SVH 

2004 - 3,0 kg
2005 - 2,5 kg
2006 - 2,6 kg

Við fengum í hendurnar helstu lykiltölur frá Hlíðarvatnsnefnd 
og settum súluritin hér á næstu síður, öllum til fróðleiks. 
Einnig fengum við upplýsingar um fengsælustu flugur hjá 
Árbliki í Þorlákshöfn og Stakkavík, þær eru svo birtar á síðu 
15.

Mest af veiðinni sem skráð er í veiðibók Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar er 0,3 
- 0,5kg alls um 60% aflans. 30% er á bilinu 0,5 - 1,0kg en um 10% er stærra en 
1,0kg.         
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Yfirlit yfir veiði í Hlíðarvatni á vegum Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar (SVH) frá 1995. 
Einnig er sett inn heildarveiði samkvæmt upplýsingum frá Veiðimálastofnun frá árinu 1999. 
Samkvæmt yfirlitinu er SVH með 38 - 45% aflans í vatninu. Önnur stangaveiðifélög sem 
veiða í vatninu eru Ármenn, Stangaveiðifélag Selfoss og Stangaveiðifélag Þorlákshafnar auk 
Stakkavíkurnefndar.

Yfirlit yfir helstu veiðistaði sem veiði var skráð á í veiðibók Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar 
sumarið 2006. Vinsælustu veiðistaðirnir voru Kaldós (13%), Botnavík (10%), Mölin (9%) og 
Djúpanef (9%)
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Skipting á veiði Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar í Hlíðarvatni eftir mánuðum árin 2003 - 
2006. Sumarið 2006 var aðalveiðin í maí (25%), júní (23%) og júlí (14%).

Samkvæmt veiðibók Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar var sumarið 2006 Peacock vinsælasta 
flugan með 25% af allri veiði á vegum SVH. Aðrar vinsælar flugur voru svo Watson 
Fancy(6%), Phesant Tail (5%), Alder (4%) og Krókur (3%).
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Árblik Þorlákshöfn:

Peacock   100 stk
Krókur  60 stk
Phesant tail  46 stk
Svört púpa   46 stk
Mobuto  26 stk
Black gnat  26 stk
Alma Rún  17 stk

Alls veiddust 515 fiskar á 34 
gerðir af flugum

Stakkavík:

Alma Rún    49 stk 
Peacock   38 stk 
Þurrfluga svört  9 stk 
Blóðormur   5 stk 
Watsons fancy púpa 5 stk 
Peter Ross púpa  4 stk 
Héraeyra   3 stk 
Killer    2 stk 
Klinkhamer   2 stk
Alls veiddust 146 fiskar á 16 gerðir 
af flugum

Fengsælustu flugur við Hlíðarvatn hjá öðrum 
veiðifélögum

Fallegar Hlíðarvatnsbleikjur frá því 
um miðjan maí

Fallegur dagur við Hlíðarvatn. Þessi 
var tekin af Vigni B. Árnasyni í lok 

nóvember 2005.

Á sólarströnd? Þessar höfðu það gott “á 
stöndinni” við Hlíðarvatn um miðjan júní.
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Rannsókn á flundrum úr Hlíðarvatni 
Magnús Jóhannsson  og Benóný Jónsson

Veiðimálastofnun Suðurlandsdeild

Inngangur

Flundra (Platichthys flesus) er flatfiskur af 
kolaætt. Hún líkist mest skarkola (Pleuronectes 
platessa) og sandkola (Limanda limanda). 
Hún þekkist þó frá þessum tegundum á því að 
meðfram bak- og raufarugga og rákinni eru 
smá beinkörtur (1. mynd). Heimkynni flundru 
eru með ströndum Evrópu frá Marokkó til 
Færeyja og allt norður á Kólaskaga. Flundra 
getur náð allt að 60 cm lengd en er sjaldan lengri en 30 cm.  Hún lifir við 
botn frá fjöruborði niður á um 100 m dýpi, sækir í ísalt vatn en hrygnir 
ávallt í sjó. Á sumrin er heldur flundran sig gjarna í og við árósa og getur 
gengið upp í ár og læki. 

Flundra er nýr landnemi á Íslandi.  
Fyrsta flundran sem greind var 
hér á landi veiddist í Ölfusárósi í 
september 1999. Þá höfðu bændur 
á Hrauni í Ölfusi veitt allnokkra 
“kola” í net fyrr um sumarið.  Í 
september sama ár veiddust þrír 
“kolar” á stöng í Varmá í Ölfusi.  
Síðan hefur flundra veiðst mun 

víðar, bæði í sjó og í árósum, einkum á suður- og vesturlandi og virðist 
hún hafa náð hér fótfestu.  Okkur er kunnugt um að flundra hafi veiðst allt 
frá sunnanverðum Austfjörðum og suður um til Norðurfjarðar á Ströndum. 
Ekki er þekkt hvernig flundra barst hingað en vitað er að hún hefur borist 
til Ameríku með ballest í skipi þótt hún hafi ekki náð þar fótfestu.  Hrogn 
og smáseiði flundrunnar eru sviflæg og miðað við útbreiðslusvæði hennar 
er sennilegast að hún hafi borist hingað frá Færeyjum. Lítið er vitað um 
búsvæðaval eða lífshætti tegundarinnar hér á landi. Erlendis er þekkt 
að hún nýtir sér ísalt og ferskvatn að sumarlagi. Flundru verður mikið 
vart í veiði í ósum og sjávarlón á Suðurlandi, s.s. Dyrhólaósi, Holtsósi og 
Ölfusárósi. Rannsóknir hérlendis hafa sýnt að ósar og ísölt lón eru mjög 
mikilvæg búsvæði fyrir bleikju og urriða. Á ósasvæðum kann flundran að 
vera í samkeppni við laxfiska, ál og hornsíli.  Flundra er nytjafiskur erlendis. 
Sem dæmi veiddu Danir 4.526 tonn af flundru árið 2004.

1. mynd.  Flundra úr Ölfusárósi.

2. mynd. Lengdardreifing  flundru úr Hlíðarvatni.
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Rannsókn á flundrum úr Hlíðarvatni 
Magnús Jóhannsson  og Benóný Jónsson

Veiðimálastofnun Suðurlandsdeild

Flundra í Hlíðarvatni

Haustið 2006 bárust okkur á Suðurlandsdeild Veiðimálastofnunar 30 
flundrur úr Hlíðarvatni frá Stangveiðifélaginu Stakkavík með ósk um 
rannsókn.  Flundrurnar voru veiddar í silunganet (3 tommu möskva) af 
Þórarni Snorrasyni í fyrstu viku október 2006. Veiðistaðurinn var við Hlíðarey 

sem er um 3 km frá sjó.  Flundrurnar 
voru vegnar, lengdarmældar, 
aldursgreindar með lestri kvarna, 
kyn þeirra greint og kynþroskastig. 
Fæða var greind og hlutfall hverrar 
fæðugerðar ákvarðað, magafylli 
var metin á skalanum 0-5 þar sem 
0 er tómur magi og 5 er troðfullur 
magi.  Skráð var hvort flundran 
væri réttvent (hægri hliðin upp) eða 
rangvent (vinstri hliðin upp). 
Lengd flundranna var frá 14,9 til 
33,1 cm (2. mynd) og þyngdin 50 til 
673 g.  Athygli vekur að þær voru í 

tveimur lengdarhópum, annars vegar 15-18 cm og hins vegar 28-33 cm.  
Aldurinn reyndist 1 til 4 ár.  Flestar voru eins árs (15) en fæstar tveggja ára 
(2) (3. mynd).  Kemur þar skýringin á skiptingu í lengdarhópa. Kynjahlutfall 
var nánast jafnt, 16/14 hrygnum í vil.  Níu flundrur (30%) voru metnar 
kynþroska þar af voru 4 hrygnur og 5 
hængar. Kynþroska fiskar voru þriggja 
og fjögurra ára og allir yfir 28 cm að 
lengd. Vöxtur flundranna (4. mynd)  
er mjög góður fyrstu tvö árin en síðan 
dregur úr honum samfara kynþroska. 
Hlutfall flundra sem voru rangventar var 
30%. Meðalmagafylli flundranna var 1,9 
og níu þeirra  voru með tóman maga (5. 
mynd).  Fæðan var nokkuð fjölbreytt.  
Vatnabobbar (42 % af rúmmáli) og 
marflær (32%) voru í mestu magni (6. mynd). Allnokkuð bar á fiskmeti 
aðallega hornsílum (11%) og fiskar sem ekki reyndist unnt að greina vegna 
þess hversu meltir þeir voru (10%). Rykmýslirfur og vorflugulirfur voru í 
minna mæli.

3. mynd. Aldursdreifing flundru úr Hlíðarvatni.

4. mynd. Lengd flundru eftir aldri úr Hlíðarvatni.



SVH - Flatahrauni 29 - 220 Hafnarfjörður - s: 565 4020 - www.svh.is - stjorn@svh.is19

Samkepppni?
Varðandi hvort flundran er í samkeppni við 
bleikjuna um fæðu í Hlíðavatni er ekki gott að 
segja af þeim gögnum sem við höfum. Til þess 
að meta það þyrfti að taka samhliða sýni af 
bleikju og flundru.  Þær fæðurannsóknir sem 
gerðar voru á bleikju í vatninu árin 1980 til 
1981 benda til þess að helsta fæðan að sumri 
sé mýflugu-lirfur, púpur og flugur og kornáta. 
Vatnabobbi kom fram í fæðunni, einkum vor 

og haust, þar virðist helst vera 
skörun í fæðuvali. Marflær fundust 
í fæðu bleikjunnar en í mjög litlum 
mæli. Fróðlegt væri að fylgjast 
áfram með viðgangi flundrunnar 
í Hlíðarvatni. Það gefur miklar 
upplýsingar að skrá flundru sem 
veiðist í veiðibækur. 
Þörf er á mun víðtækari 
rannsóknum til að afla meiri 
vitneskju um lifnaðarhætti flundru 
á árósasvæðum íslenskra áa þannig 
að hægt sé að átta sig á hver áhrif 
tilkoma flundru í íslenskt vistkerfi 
eru gegnum afrán og samkeppni.

Heimildir.
Guðmundur Ingi Guðbrandsson og Bjarni Jónsson, 2004. Landnám, útbreiðsla 
og búsvæðaval nýrrar tegundar við Íslandsstrendur, ósa lúru (Plafichthys flesus).  
Afmælisráðstefna Líffræðifélags Íslands og Líffræðistofnunar HÍ, Reykjavík 19-20 nóvember 
2004.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Bjarni Jónsson, Eik Elfarsdóttir og Karl Bjarnason. 2005. 
Áhrif brúa- og ræsagerðar á ferðir ferskvatnsfiska og búsvæða þeirra.  Veiðimalastofnun 
Vmst-N/0503: 101 bls.

Gunnar Jónsson, Jónbjörn Pálsson og Magnús Jóhannsson, 2001. Ný fisktegund, flundra, 
Platichthys flesus (Linnaeus, 1758), veiðist á Íslandsmiðum. Náttúrufræðingurinn 70 (2-3): 
83-89.

Jón Kristjánsson og Gísli Már Gíslason, 1984. Fiskifræðilegar rannsóknir í Hlíðarvatni Selvogi 
1973-83 - 2) Fæða bleikjunnar í Hlíðarvatni. Veiðimálastofnun fjölrit: 14 bls.

Rannsókn á flundrum úr Hlíðarvatni 
Magnús Jóhannsson  og Benóný Jónsson

Veiðimálastofnun Suðurlandsdeild

5. mynd. Magafylli flundru úr Hlíðarvatni.

6. mynd. Hlutfallslegt rúmmál fæðu flundru úr Hlíðarvatni.
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Kleifarvatn komið á “Kortið”
Þann 24. 10. s.l. undirrituðu Hans Ólason formaður SVH og Ingimundur 
Bergsson frá Veiðikortinu samning um að Kleifarvatn yrði í Veiðikortinu 
næstu þrjú árin. Myndirnar hér að neðan voru teknar við undirritun.

Samningurinn handsalaður, Hans Ólason t.h. 
og Ingimundur Bergsson  t.v.

“Kleifarvatnsbleikjan” !! Þessi hangir uppi í 
félagsheimilinu okkar. Veiddist 1993 og var 12 
pund (6 kíló !!)

Handbók með ítarlegum upplýsingum, kortum o.fl. fylgir! 
Fæst á ESSO, í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is
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Tíu þúsund farþegar
Í vor var 10.000 urriðaseiðum sleppt í Kleifarvatn. Hér á eftir er 
seiða- flutningur og -sleppingar í myndum og máli.

Menn voru búralegir í upphafi 
ferðar ...

Búið að finna “réttu” seiðin, þá er 
bara að fara að telja ...

Þá er bara að telja rétt .... eitt, 
tvö, þrjú, ... níuþúsundníuhundruð 
nítíu og níu, tíu þúsund.... voru 
þau ekki örugglega 10.000 ???

Svo þarf að “gas-blanda” rétt svo rétt 
súrefnismagn sé í vatnini alla leið ....
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Tíu þúsund farþegar

Það er ekki nóg bara að blanda 
rétt, vera með rétt magn af öllu, 
menn verða nú að aka þannig 
að eitthvað verði eftir þegar 
komið er á leiðarenda. Það er 
nú alveg spurning hvort eitthvað 
af seiðunum hafi orðið eftir í 
Kömbunum ....

Flotinn komst allur með það sem átti að flytja 
að Kleifarvatni. Þá var bara að snúa sér að 
því að sleppa og athuga hvort ekki hafi verið 
í lagi með alla “farþegana”.....

Siglt með “farþegana” út á vatn til 
að sleppa .....

Jæja, komnir út á vatn þá er bara að telja 
hversu mörgum er sleppt á hverjum stað, það 
hlýtur að vera hægt að finna þau þarna aftur 
er það ekki ??......
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Við fengum fína gjöf núna fyrr í sumar. Það var hann Guðvarður 
Elíasson vinur okkar sem gaf okkur bækur tengdar stangveiðinni ásamt 
töluverðum fjölda af Veiðimanninum.
Við þökkum honum kærlega fyrir.
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ekki bara fyrir konur

Hafnarstræti 5 – Sími:551-6760 – Síðumúli 8 – Sími:568-8410 – veidihornid.is
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Verslun SVH ?
Við hjá SVH vorum fengin til að setja upp “verslun” og selja þar ýmsar 
vörur tengdar veiði og útivist, núna í byrjun nóvember.
Reyndar var ýmislegt annað þarna sem ekki tengdist beint veiði en óhætt 
að segja að það hafi verið ansi fjörug þessi tvö kvöld hjá okkur.
Flestir fundu þarna eitthvað við sitt hæfi, enda verðið alveg stórkostlegt. 
Sumir fundu reyndar búnað þarna, þar sem áhuginn var mikill þó ekki 
fyndist beint rétt stærð.
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Vetrarstarf I
Öflugu félagsstarfi er haldið úti yfir vetrartímann á vegum 
SVH. Opið hús er einu sinni í viku á fimmtudagskvöldum þar 
sem félagsmenn og aðrir áhugamenn um veiðar hittast og 
hnýta saman flugur eða skiptast á veiðisögum. Annars lagið 
yfir veturinn fáum við góða gesti til að flytja tölu eða fyrirlestur 
um eitthvað sem tengist veiði eða veiðiskap.

Myndir úr vetrarstarfinu síðasta vetur:
Uppi til vinstri: Félagar mættir til að hnýta 
saman á opnu húsi
Uppi til hægri: Veiðihornið var með 
kynningu á sínum vörum, hnýtingarbúnaði 
ásamt öðru.
Hér til vinstri: Fjölmenni á aðalfundi, enda 
freista vöfflur Siggu Hrólfs ábyggilega jafn 
mikið og annað andlegt efni á fundinum.

Hér til vinstri: Veiðibúðin 
við Lækinn kom til okkar með 
kynningu, það er alltaf mun betur 
mætt þegar slíkar uppákomur eru 
í gangi.
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Dagskrá Vetrarstarfs
-alltaf á fimmtudögum -

11. janúar 2007  Hnýtingakvöld
18. janúar 2007  Hnýtingakvöld
25. janúar 2007  Kynning:  Vesturröst
1.   febrúar 2007  Hnýtingakvöld
8.   febrúar 2007  Kynning: - Trausti Magnússon 
matreiðslumeistari og veiðimaður kynnir okkur uppskriftir og 
sýnir eldun á silungi
15. febrúar 2007  Hnýtingakvöld
22. febrúar 2007  Kynning: Nánar auglýst síðar
1.   mars 2007  Hnýtingakvöld
8.   mars 2007  Kynning: Nánar auglýst síðar
15. mars 2007  Hnýtingakvöld
22. mars 2007  Kynning: Nánar auglýst síðar
29. mars 2007  Hnýtingakvöld
12. apríl 2007  Hnýtingakvöld
18. apríl 2007  Lokahóf
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Unglingastarf SVH

Haldið er úti öflugu og fríu vetrarstarfi fyrir unglinga á aldrinum 12 til 16 
ára. Þeim er boðið að koma og hittast sjö til átta sinnum yfir veturinn.

Við höfum kynnt þeim undirstöðuatriði 
við fluguhnýtingar, hitt eldri félaga í 
SVH og hnýtt með þeim og förum svo 
yfir veiðibúnaðinn með þeim. Þetta 
starf er frítt fyrir unglingana svo og 
það efni sem þeir þurfa þegar farið 
er í fluguhnýtingar. Einnig höfum við 
reynt að útvega þeim þau áhöld sem 
þarf við hnýtingar.
Farið er með þá í tvær ferðir í lok 
vetrarstarfsins, annars vegar er 
það hreinsunarferð í Hlíðarvatn í 
Selvogi, svo lokaferð í Djúpavatn á 
Reykjanesi.
Í lokaferðinni er svo keppt um 
“Bröndubikarinn”, en hann er 
veittur fyrir stærsta veidda fiskinn í 
ferðinni.Verðandi “Bröndubikarhafi” frá síðustu ferð.

Myndir frá síðustu 
lokaferð sem var farin 
15. og 16. september. 
Við fengum frábært 

verður, aflinn nokkuð 
góður og flestir fengu 

fisk.
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Unglingastarf SVH 2007
23. jan úar 20:00 - 22:00  Rabb og hnýtingar
15. feb rúar 20:00 - 22:00  Heimsækjum húskarla og hnýtum 
með þeim
13. mars 20:00 - 22:00  Hnýtingar
27. mars 20:00 - 22:00  Videokvöld
12. apríl 20:00 - 22:00  Heimsækjum húskarla og hnýtum 
með þeim
17. apríl 20:00 - 22:00  Förum yfir búnaðinn fyrir sumarið 

*28. apríl 07:30 - 19:00  Hreinsunarferð í Hlíðarvatn

**14 - 15 sept   Ferð í Djúpavatn
   
* Þetta er árleg hreinsunarferð hjá okkur. Eina sem þarf að hafa með sér 
er hlífðarfatnaður, veiðibúnaður og nesti - einnig góða skapið.   

** Förum seinnipart föstudags í Djúpavatn. Veiðum svo á laugardegi 15. 
sept. en ATH þessi dagsetning gæti breytst.   

ATH einnig að öll þessi starfsemi okkar hjá unglingadeild 
Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar er unglingunum að kostnaðarlausu.

Frá hnýtingarkvöldi 
uSVH síðasta vetur. Hér 
eru unglingarnir mættir 

á hnýtingarkvöld hjá 
húskörlum SVH til að hnýta 
og fá leiðbeiningar hjá eldri 

félögum.

Þeir sem vilja kynna sér þetta starf okkar betur geta litið við í félagsheimilinu 
að Flatahrauni 29, laugardaginn 9. desember milli 14 og 18, eða komið á 
opið hús, 11 eða 18 janúar og fengið nánari upplýsingar. Einnig má senda 
tölvupóst á stjorn@svh.is eða flugan@isl.is
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Suður í Hafnarfjörð

– Halló? segi ég í símtólið, aleinn heima á náttfötunum.
– Raggi minn? Það berast örlitlir skruðningar um símalínuna 
vestan úr bæ.
– Já? segi ég og þekki röddina.
– Ertu nokkuð upptekinn annað kvöld?
– Nei, ekki svo ég viti. Hvers vegna spyrðu?
– Æi, mig langar svo mikið að fara suður í Hafnarfjörð.
– Ekkert mál. Ég verð fyrir utan hjá þér kortér fyrir átta.
– Jæja, það er gott. Við sjáumst þá.
Þannig voru gjarnan símtöl okkar Kolbeins Grímssonar þegar 
leið að því að hann þyrfti að vitja vina sinna í Stangaveiðifélagi 
Hafnarfjarðar. Við ókum saman suður eftir við bjarmann frá 
hallandi sól og hækkandi ljósastaurum Breiðholtsbrautarinnar, í 
gegnum Kópavog og Garðabæ, í áttina að sæluhúsi veiðimanna 
við Flatahraun í Hafnarfirði.
Það var karlalykt í bílnum. Snjórinn bráðnaði á gólfinu undir 
bensíngjöfinni og Kolbeinn sagði mér sögur. Hann nefndi 
mann sem mig minnir að hafi verið pípari og kallaður Sigurjón 
sterki. 

Við öflun efnis í blaðið, höfðum við samband við Ragnar Hólm 
til að fá nokkrar línur frá honum. Það var auðsótt mál; Hans 
pistill um tryggð Kolbeins heitins Grímssonar við SVH fer 
hér á eftir.
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Og hann sagði mér af 
Óla rauða og Guðmundi 
fyrrverandi formanni sem 
gekk ávallt fram af mikilli 
röggsemi þegar hreinsað 
skyldi við Hlíðarvatn. Hann 
talaði af hlýju um Ólaf 
Óskar hinn skeggprúða 
og minntist oft á Ármann 
formann sem stundaði 
Hlíðarvatnið grimmt.
Það bar jafnvel við að Kolbeinn segði mér sögur af gömlu frú 
Hlín Johnson sem bjó lengi ein í Herdísarvík við sjóinn eftir að 
skáldið Einar Benediktsson dó. Og hvort sem það var nú satt 
eða logið, þá man ég ekki betur en að Kolbeinn hafi sagt mér 
að veiðimenn á leið heim úr Hlíðarvatni hafi á sínum tíma fært 
frú Johnson lifandi bleikjur í stömpum til að rækta í tjörninni 
við Herdísarvíkina og að þær hafi stækkað ógurlega. Upp frá 
því var góð veiði í litlu víkinni þar til eiðið brast fyrir fáeinum 
árum eða áratugum.
Kolbeinn hlakkaði alltaf til að fara suður í Hafnarfjörð og það var 
augljóst að þótt hann væri fyrst og fremst Ármaður þá var hann 
líka stoltur af vinum sínum í Stangaveiðifélagi Hafnarfjarðar og 
vildi helst ekki eiga mikið við aðra saman að sælda.
– Hvaða erindi áttu annars? spyr ég þegar við nálgumst 
Flatahraun.
– Að sækja leyfin okkar, svarar hann að bragði.

Kolbeinn Grímsson, Ragnar Hólm og Bragi 
Guðbrandsson við Hlíðarvatn í maí 2004
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– Jæja, hvísla ég undrandi á því 
vinurinn sé alltaf bjóða mér með 
sér í Hlíðarvatn en veit að það 
þýðir ekki að malda í móinn. Hann 
verður illur á svipinn ef ég bið 
um að fá að taka þátt í kostnaði. 
– Ég kem þá með matinn, segi ég 
til að segja eitthvað.
– Það er óþarfi. Við förum bara 
á Kentucky Fried í Hafnarfirði 
áður en við rennum úr bænum, fáum okkur að eta og kaupum 
nokkra bita til að hafa í nesti. Kjúklingur í öll mál.
Ekki er ráð nema í tíma sé tekið. Hann er ekki bara búinn að 
skipuleggja veiðiferðina heldur líka matarinnkaupin. Samt er 
varla hægt að segja að vorið sé í nánd. Ég steinþegi það sem 
eftir er leiðarinnar suður í Hafnarfjörð.
Við hristum af okkur snjóinn í forstofunni og Kolbeini Grímssyni 
er fagnað af öllum. Hægur og hljóður líður hann inn gólfið 
og mér finnst eins og menn taki ofan jafnvel þótt þeir séu 
berhöfðaðir.
Kannski virðist ókunnugum hann vera þungur á brún. Hann 
gefur þeim rannsakandi auga, kannski hér um bil illskeytt 
auga, en þegar komið er nær skín úr augnaráði hans blíða 
og innan tíðar flæða fram endalausar sögur og heilræði sem 
hann vill öllum gefa, helst um Hlíðarvatn í Selvogi eða Laxá í 
Mývatnssveit.

Slakað á í húsi Ármanna við Hlíðarvatn



SVH - Flatahrauni 29 - 220 Hafnarfjörður - s: 565 4020 - www.svh.is - stjorn@svh.is33

Þá er eins og birti yfir borðinu 
þar sem Kolbeinn situr og 
fróðleiksfúsir streyma að. 
Sumir brosa í kampinn og 
halda að sögurnar séu ýkjur 
eða uppspuni en ég stend þar 
hjá og veit að í skreytninni 
býr sannleikurinn. Það verður 
ekkert til af sjálfu sér og allt á 
sér flugufót í veruleikanum.
Þegar við keyrum heim í kvöldhúminu segir Kolbeinn mér 
ennþá fleiri sögur og aftur ber Sigurjón sterka á góma.
– Af hverju Sigurjón sterki? spyr ég eins og álfur út úr hól.
– Af því að hann er svo sterkur að hann snýr í sundur öll þau 
rör sem hann snertir á, segir Kolbeinn kæruleysislega eins og 
ekkert sé sjálfsagðara en að sterkir karlar kunni kröftum sínum 
ekki hóf.
Mér fannst eins og Kolbeinn kynni sér hóf í flestu sem hann 
gerði, nema ef til vill að hugsa um veiði og fara í veiði. Og 
hann var síður en svo hófsamur þegar kom að því að gefa góð 
ráð, kenna fluguveiði og vera traustur vinur.
Hann var Ármaður fyrst og fremst en taugar hans lágu líka 
suður í Hafnarfjörð.
Þangað þótti mér gott að koma með honum og standa í 
skugganum af merkum manni.
Ég óska Stangaveiðifélagi Hafnarfjarðar til hamingju með 55 
ára afmælið.

Ragnar Hólm Ragnarsson,
formaður Stangaveiðifélags Akureyrar,
fyrrverandi formaður Ármanna

Kolbeinn horfir út yfir hafið. Myndin er tekin á 
grandanum milli sjávar og Hlíðarvatns í Selvogi
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Flundruveiði í Hlíðarvatni ?
Eitthvað virðist vera farið að bera á flundru í Hlíðarvatni og við fengum 
pistil og myndir frá Þresti Sverrissyni þessu til staðfestingar:

Smá fróðleikur: 

Í sumar hefur Náttúrustofu Vesturlands borist nokkrar tilkynningar 
um flatfiska í ám og vötnum. Er hér um að ræða flundrur (Platichthys 
flesus) sem nýlega hafa numið land á Íslandi og virðast vera orðnar 
nokkuð algengar um sunnan- og vestanvert landið. Það sem gerir 
flundruna ólíka flestum öðrum sjávarfiskum er að hún sækist eftir 
ísöltu vatni og finnst gjarnan í og við árósa, lón og firði með lágri seltu. 
Hún þolir einnig ferskt vatn stutta stund og gengur jafnvel upp í ár og 
vötn. Flundran er útbreidd um grunnsævi Evrópu allt frá Miðjarðar- og 
Svartahafi í suðri til norðurstranda Skandinavíu og Rússlands í norðri. 
Þar til nýlega fannst hún ekki við Ísland 
en síðustu misseri hefur orðið vart við 
flundrur t.d. í Ölfusá, Varmá og Hlíðarvatni 
á Suðurlandi. Á Snæfellsnesi hafa flundrur 
fundist í Straumfjarðará, Staðará, Lárvaðli 
og Hraunsfirði ofan stíflu. 

Flundran getur orðið um 30 cm löng og 
eru árlega um 10 þúsund tonn af henni 
veidd í gildrur og net í Evrópu. 

Kveðja
Þröstur Sverriss

Svona lítur hún út á grillinu. Smakkast ekki 
ósvipað og Rauðspretta.
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Allt getur gerst ...
Myndirnar hér að neðan eru teknar úr veiðiferð við Hlíðarvatn 8 - 9 sept 
síðastliðinn og kennir okkur að allt getur gerst .......

“Ný gerð af lokkum? Nei, þessi 
ágæti veiðimaður varð fyrir því að 
gleyma að setja gleraugun upp 
eftir að hafa skipt um fl ugu. Svo 
heppilega vildi þó til að öngullinn 
fór ekki í gegnum neðra augnlokið 
og allt fór vel að lokum.
En þetta minnir okkur á að 
vera ALLTAF með gleraugu við 
fl uguveiðar”
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Veiðisagan

Nú á haust dögum var ég staddur austur á fjörðum, nánar tiltekið í 
Breiðdalnum, undir lok veiðitímabils Breiðdalsár. Flugustöngina hafði 
ég meðferðis þá eins og endranær þegar ferðinni er heitið þangað í 
faðm tengdafólks míns sem í dalnum búa. En tengdafaðir minn tjáði 
mér að hann hefði útréttað fyrir mig veiðidag í ánni.
Veiðidagurinn var fremur þungbúinn 
og drungalegur eða bara rétt eins og 
veiðimenn vilja hafa hann, gekk á með 
úrhellis rigningu svo allt var sem best 
var á kosið. Þennan veiðdag eins og 
svo marga aðra gekk ég til móts við 
ána með það alveg á kristal hreinu að 
ég fengi ekkert og kæmi með öngulinn 
í rassinum heim og þyrfti að sitja undir 
vorkunnar tóni viðstaddra þegar  heim 
væri komið blautur og hrakinn og þyrfti 
eins og venjulega með leikrænum tilburðum að bera mig mannalega 
og segja að “veiðin er ekki aðal málið heldur útiveran!” en auðvitað 
vill maður fá afla. Og fylgja má sögunni að tengdafaðir minn hefur 
alls enga trú á fluguveiði, segist aldrei hafa séð nokkurn mann draga 
fisk á flugu enda sé flugan meira og minna á lofti hjá veiðimönnunum 
en ekki í ánni þar sem fiskinn er að finna svo enga ósk átti maður nú 
heitari en að sanna fyrir sumum að það væri bara víst hægt að veiða 
á flugu og þar fyrir utan hafði ég ekki nokkurn tíman fengið fisk sem 
heitið getur á flugu og því orðin þyrstur í að upplifa slíkt.
Leið mín lá beint að Tinnudalsá sem er eitt af veiðsvæðum Breiðdalsár, 
geisilega falleg á eins og Breiðdalsáin er og öll hennar veiðsvæði og 
sveitin þar um kring. Ég kom mér fyrir á einum fallegasta staðnum 
að mér finnst sem ber heitið Stapabreiða. Flugustöngin skartaði 
lítilli rauðri Frances á gylltri þríkrækju en mér hafði verið sagt frá 
veiðihæfni hennar svo nú skildi öllu tjaldað sem til var en þó fullviss 
um að fá ekkert.

Stapabreiða í Breiðdalnum
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Veiðisagan framh.
Ég byrja að kasta þvert á ána og vinna mig niður þegar allt í einu 
stekkur lax um 3 metra frá mér. Ég hef alltaf talið að lax stökkvi 
og rjúki að því búnu upp í straumin en þarna sá ég að hann sökk 
niður á sama bletti og hann hafði stokkið. Ég var þess fullviss að 
þessi lax væri búin að verða mín var og væri bara að ulla á mig en 
ákvað samt með adrenalínið á svipuðum hraða og Ben Johnson á 
sterum á Ólimpíuleikunum um árið, 
að bakka til baka og reyna að kasta 
á hann og eftir bara nokkur köst 
kom kippurinn.
Adrenalínið vissi nú ekkert hvert 
það ætti að fara en fór held ég að 
mestu niður í hnén á mér og þakka 
ég bara fyrir að engin var þarna með 
mér til á verða vitni að tilburðunum. 
Það tók mig um 30mín. að landa 
þessum laxi, mínum fyrsta flugulaxi, 
sem vóg rúm 5pund. Næst lá leiðin að Norðurdalsá sem tilheyrir 
einnig Breiðdalsár svæðinu og er afskaplega mikil náttúru perla með 
fjölbreyttum veiðistöðum. En ég fór nú beint á stað sem ber heitið 
Bryggjuhylur en þar upplifði ég nokkuð sem líða mun mér seint úr 
minni. Þarna stend ég við þennan hyl sem er nokkuð stór,djúpur og 
tær. Tek nokkur köst en sé þá nokkra litla urriða vera að bjástrast 
eitthvað í hyl kantinum nær mér. Ég sendi fluguna þangað en þá 
tvístrast hópurinn í allar áttir og í sömu svifum siglir stór lax fram 
hjá. ÆÆ! Nú fældi þennan með látunum í mér en ég sendi fluguna 
þvert yfir hylinn einu sinni og tek þá eftir því hvað skyggnið ofan í 
vatnið var gott, ég sá fluguna svo vel. Ég kasta aftur og þar sem ég 
stend á bakkanum og horfi á hvernig flugan hagar sér í vatninu þá 
tek ég einnig eftir stærðar laxi sem sem kemur svamlandi rólega 
og stefnir á fluguna. Ég sá hann svo vel og sporðaköstin, hann var 
ekkert að flýta sér en stefndi enn á fluguna mína og aftur fékk ég 
adrenalín fall beint niður í hnén og allt í einu herti hann sporðaköstin 
og ég beinlínis sá hann þarna fyrir framan mig opna kjaftinn og grípa 
fluguna.

Bryggjuhylur í Breiðdalnum
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 Ég sem hélt að allt adrenalín líkamans væri komið í hnén, það var 
rangt því enn bættist þar í og ég hugsa að hnjáhreyfingarnar hafi 
helst minnt á Elvis Presley í sjónvarpsþætti Sullivans þar sem ekki 
mátti sína Presley frá mitti og niður sökum hnjá rykkja. Um hálftíma 
tók það mig að landa þessum laxi sem vóg líka rúm 5pund og svo 
annan hálftíma að ná mestu kippunum úr hnjánum.
Þessi mynd er mér svo ljóslifandi og ógleymanleg og er algjör 
hápunktur á mínum misvel lukkaða veiðimanns ferli. Að horfa á 
fluguna svamla í vatninu og sjá svo laxinn nálgast hana líkt og hann 
hugsaði “mmmm svona hefur mig alltaf langað í” eða “hver hefur 
nú skilið þetta eftir hér” og rjúka svo á hana, er eitthvað alveg 
sérstakt.
Þennan dag kom ég sem sagt ekki með öngulinn í rassinum heim 
og var bara nokkuð brattur, eiginlega sigurvegari og ekki síst gat ég 
sýnt sumum vantrúuðum að fluga er sko alveg viðurkennt veiðitæki. 
Að lokum vil ég bara benda sem flestum á að athuga Breiðdalsána, 
hún er alveg þess virði.

Jón G Ármannsson
Félagi nr.714

Veiðisagan framh.

Námsflokkar Hafnarfjaðar - Miðstöð símenntunar 

Flugukastnámskeið
Námsflokkar Hafnarfjarðar í samstarfi 
við Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar bjóða 
upp á hin vinsælu flugukastnámskeið á 
vorönn 2007. Jafnframt eru í boði sérstök 
unglinganámskeið og hjónanámskeið.
Áformað er að fyrsta námskeið hefjist 
seinni hluta janúar.

Nánari upplýsingar og innritun í síma 585-5860




