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Myndin til vinstri: Ármann Sigurðsson 
að afhenda Bröndubikarinn á 
aðalfundinum. Sú hægri: Kannast 
einhver við þetta hús í eigu félagsins?  
Ef ekki þá er svarið og upplýsingar  
að fi nna á bls: 9
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Ágætu félagar, ný stjórn hefur nú hafið störf og það eru tíðindi að helmingur 
stjórnarliða er nýr, vissulega flest andlit sem sést hafa í félagsstarfinu, en 
engu að síður ný í stjórn, meiri breyting á þeim vettvangi en mörg undanfarin 
ár.
Og það sem meira er og afar ánægjulegt, við höfum fengið konu til 
stjórnarstarfa. Ekki bara að það sé vel við hæfi þegar horft er til umræðunnar 
í þjóðfélaginu undanfarið, heldur er mikilvægt að 
senda út þau skilaboð að stangaveiði er íþrótt 
fyrir bæði kynin og þar með eðliegt að það 
endurspeglist í stjórn og nefndum félagsins, þótt 
vissulega sé langt í land með jafna skiptingu 
kynjanna. Vonandi leiðir þetta svo smám saman 
til þess að við sjáum fleiri konur í félagsstarfinu, 
með einum eða öðrum hætti.
Meðal fyrstu verka nýrrar stjórnar er úthlutun 
veiðileyfa og henni lokið þegar þetta er ritað. 
Sókn var með hefðbundnu sniði í vötnin okkar, og 
úthlutunin því jafn vandasamt verk og vanalega, 
ljóst er að ekki geta allir fengið allt sem þeir vilja á réttum tíma, það er 
óhjákvæmilegt að færa einhverjar stangir til og í Hlíðarvatni eru þær 
reyndar ansi margar. Enn virðist sá misskilningur ríkandi að þar sé helst 
ekki neitt að fá nema í maí og júní, en því miður höfum við bara 5 stangir 
á dag og það hrekkur skammt. Eins og undanfarin ár var lögð óhemju mikil 
vinna í það að reyna að gera öllum til hæfis og vonandi gengur enginn sár 
frá borði.
Framboð á veiðisvæðum var hinsvegar það mesta í mörg ár, ekki er nú 
hægt að segja að menn hafi hlaupið upp til handa og fóta, enda var svo 
sem ekki við því búist, en einhverjir nýttu sér þó nýjungar þær sem í boð 
voru. Við stefnum að því að bjóða jafnvel að ári, spurningin er bara sú hvort 
félagar vilji að við séum fyrr á ferðinni með að senda út söluskrá, t.d. í 
nóvember? Það væri þá breyting á gamalli hefð, en gæti þó leitt til þess að 
framboð veiðileyfa á a.m.k sumum svæðum yrði betra, fleiri góðir dagar í 
boði. Gaman hefði ég að heyra skoðun félagsmanna á því og þætti afar vænt 
um ef menn létu í sér heyra, geta snúið sér beint til mín. Að lokum segi ég 
upp með seglin, mætum á opin hús og tökum með okkur gesti og helst að 
skrá þá í félagið.

                                                                               Með kveðju Hansi

Formaðurinn
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Afgreiðsla veiðileyfa
Við minnum á að afgreiðsla veiðileyfanna verður á 
skrifstofu félagsins Flatahrauni 29, 19., 20. og 26. mars 
milli kl. 18 og 22.
Athugið, að greiða má veiðileyfin með EURO eða VISA! 

Vinsamlegast athugið:
Eftir mánudaginn 26. mars verða öll ósótt og óseld 
veiðileyfi boðin öðrum til sölu. 

Stórsýningin veiði 2007 
LANDSAMBAND STANGAVEIÐIFÉLGA OG SKOTVÍS

Helgina 5 – 6 maí verður haldin veiðisýning í Smáralind, 
allir helstu hagsmunaaðilar í veiði á einum stað.

STANGAVEIÐI, SJÓSTÖNG, SKOTVEIÐI, UPPSTOPPUN, 
BÍLAR, BÁTAR, FJÓRHJÓL, KASTSVÆÐI,  FYRIRLESTRAR, 
BYLGJAN Í BEINNI OG MARGT FLEIRA ............

EKKI MISSA AF ÞESSUM EINSTÆÐA ATBURÐI OG 
SETTU HANN STRAX Í DAGBÓKINA !!!
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Uppskriftin

Verslun Veiðimannsins

Graflax: 
1 msk.     salt
4 msk.      dill
1,5 msk.   sykur
1 msk      fennel
1/2 msk pipar eða piparmix 

Graflaxsósa: 
2 msk    majones
2 msk    sýrður rjómi
2 msk     sætt sinnep
1 msk     hunang    
1 tsk        dill
1 msk    sítrónusafi

Graflax & Grafsósa frá Trausta Magnússyni

Graflaxinn: Blandið kryddinu saman.
Setjið yfir flakið og pakkið fyrst í plastfilmu, 
síðan í álpappír.
Setjið í kæli í 3 daga. Snúið 2x á dag, miðast 
við ca 5pd fisk.

Grafsósa: Blandið öllu saman og hrærið 
vel.

Allt hráefnið fæst í Fjarðakaupum
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Ritstjórinn
Vorið komið?, Ekki kannski þetta 
“staðlaða”, en mér fi nnst vera 
mikill vorbragur í öllu félagslífi  hjá 
okkur núna. Það er mikil og góð 
mæting á opin hús, unglingastarfi ð 
sem ég sé um að hluta, ja þar varð 
allt í einu mikil sprenging. Hver er 

ástæðan? Er það þessi stöðugi áróður okkar í 
blaðinu og á öðrum vígstöðvum? Ekki veit ég það 

en núna þegar ég var að setja saman blaðið uppgötvaði ég að vetrarstarfi ð 
er langt komið, kominn miður mars og ekki eftir nema fjögur “opin hús” 
og svo lokahófi ð, ja þessi vetur hefur horfi ð ansi hratt, sennilega vegna 
þess hve fjörugt þetta starf er. Einnig hafa verið tvær kynningar “af öðrum 
meiði” ef svo mætti segja, þar sem ég hef verið þátttakandi í. Annars 
vegar umfjöllun um sunnanverða Arnarvatnsheiði ásamt Guðmundi Hauki 
tónlistamanni og svo umfjöllun um vatnasvæði Skagaheiðar með Pálma 
Sigurðssyni fyrrum fl ugstjóra.
Mætingin í bæði skiptin alveg frábær, ég segi: “félagar við megum vera 
stolt af þessu öfl uga starfi  okkar”. 
Höldum áfram á sömu braut, helst 
að fylla húsið í hvert skipti. Ég 
sá að formaðurinn var að hvetja 
menn til dáða, en ég held að það 
þurfi  vart að hvetja ykkur meir. 
Nú er bara að sýna í verki hversu 
öfl ugt félagsstarf við erum með 
í gangi og koma með meira af 
gestum.
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.



Brunnur ø 1000 mm Brunnur ø 1000 mm Brunnur ø 600 mm Brunnur ø 600 mm

Brunnur ø 400 mm Kapalbrunnur ø 1000 mm Framlenging ø 600 mm Keila ø 600 / 1000 mm

Framlenging ø 400 mm Vatnslásbrunnur Fituskilja Vatnsgeymir

Sandföng Sandskilja Járnbentir brunnhringir Járnbent lok

Sambyggð sand- og olíuskilja Rotþró

Frauðplast Takkamottur Vegatálmar

Allar okkar vörur til fráveitulagna þola þyngstu umferð ökutækja!

Nýir fi sléttir 
tímar! 

Fjölbreytt íslensk framleiðsla

Sefgarðar 1-3a, 170 Seltjarnarnes og Völuteigur 31, 270 Mosfellsbær, sími 561 2211 
fax 561 4185, borgarplast@borgarplast.is

www.borgarplast.is
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Afmælisveislan 9. des

Eins og flestir vita þá varð Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar 55 ára í 
desember síðastliðnum. Hér að ofan eru myndir frá afmælisveislunni 
sem haldin var 9. des. Við lofuðum “stórri tertu” og eins og sjá má 
á myndinni var alvöru terta í boði.
Einnig var mætingin í veisluna mjög góð, eins og segja má um alla 
viðburði á vegum félagsins.
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Djúpavatn
- Þetta eru ófalsaðar myndir -

Hér að ofan eru myndir teknar af Djúpavatnsskálanum frá svipuðu 
sjónarhorni. Sú til vinstri tekin núna 9. des, sú til hægri í júlí 2004.

Það er óneitanlega fróðlegt að 
sjá húsið svona “breytt”. Þessar 
myndir eru báðar frá 9. des. Sú til 
hægri er tekin “af vatninu”.

Nú í vetur var Djúpavatnsskálinn lánaður til kvikmyndatöku. Húsinu 
var “breytt”, eins og sjá má á þremur myndanna hér að neðan.  
Grétar “Djúpavatnsformaður” gaukaði þessum þrem myndum að 
okkur, en þeir sem sáu þær fyrst og þekktu til á svæðinu vildu meina 
að þetta væri einhver “fölsun”, en svo er nú ekki.
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Ýmsar myndir

Efri myndir:
Til vinstri: Frá hnýtingarkvöldi
Til hægri: Unglingadeildin

Neðri myndir:
Til vinstri: Trausti kokkur tilbúinn með 
eitthvað gott
Til hægri: Frá aðalfundinum

Hér til vinstri: Bátur í bakpoka, frá 
heimsókn félaganna í Vesturröst
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Aðalfundurinn

Stjórnarkjör á aðalfundi:
Kjör formanns, til eins árs, núverandi formaður, HUÓ gefur kost á sér áfram 
með stuðningi stjórnar.
Kjör tveggja meðstjórnenda til tveggja ára, stungið er uppá Hallbergi 
Svavarssyni og Vilborgu Reynisdóttur, sem bæði hafa gefið kost á sér með 
löglegum fyrirvara.
Kjör þriggja manna í varastjórn til eins árs. stungið er upp á þeim 
Högna Bergþórssyni, Guðmundi Sveinbjörnssyni og Jóni Arnari Jónssyni 
sem allir gefa kost á sér.

Stjórn er þá þannig skipuð:
Formaður: Hans Unnþór Ólason
Varaformaður: Sigurður Karlsson
Gjaldkeri: Vilborg Reynisdóttir
Ritari: Árni Reykdal
Meðstjórnandi: Hallberg Svavarsson
Varastjórn:  Högni Bergþórsson, Guðmundur Sveinbjörnsson og Jón Arnar 
Jónsson

Þessir hér til vinstri gengu 
úr stjórn SVH eftir mikið og 
gott starf, frá vinstri, Kristján 
Knútsson, Þorleifur Sigurðsson 
og Ármann Sigurðsson.

Hér til hægri: Vöfflunum eru alltaf 
gerð góð skil á aðalfundinum, þar 
mæta bæði ungir sem “aldnir”
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Aðalfundurinn
Hér er úrdráttur úr skýrslu formanns á aðalfundi laugardaginn 10 febrúar 
2007

Félagsstarfið s.l. vetur var blómlegt undir handleiðslu húskarlanna Hallbergs 
og Guðmundar sem nú láta af störfum sem slíkir, þeir hafa sinnt því með 
miklum sóma og þvi verðugt verkefni arftakannna að fylgja því eftir. Ég vil 
þakka þeim félögum fyrir og jafnframt fagna því að þeir bjóða sig fram til 
annara starfa í þágu félagsins.
Sumarið hófst svo með hreinsun í Hlíð og  samkvæmt venju var góð mæting, 
engar stórframkvæmdir þar eystra þetta árið og skilaði vatnið okkur ágætis 
tekjum, sala var betri en árið 2005 í krónum talið, en veiðin sýnu lakari, 
raunar með versta móti um árabil. Ef Hlíðarvatn væri í Kína hefði s.l. ár verið 
ár Flundrunnar, en talsverð umræða var um þann gest á árinu, hann var að 
veiðast á stöng og fyrir áeggjan okkar, einnig veiddur í net til rannsókna, 
en loks var ákveðið að bregðast við og hefta aðgang flundrunnar að vatninu 
og vonandi sjáum við þess merki strax næsta sumar.
Djúpavatnið seldist einnig betur en sumarið þar á undan, en við Djúpavatn 
var ráðist í vegabætur og einnig keyptur fiskur til sleppingar, má segja að 
rekstrar niðurstaða ársins sé vel viðunandi miðað við það. Í vetur fengum 
við svo óvæntar tekjur af vatninu þegar við leigðum það undir myndatöku, 
en þar var byggð leikmynd, nýtt hús yfir veiðihúsið og síðan beðið 
snjóa til að taka myndina, 
sem er barnamynd gerð af 
Hafnfirðingum en sagan mun 
víst gerast vestur á fjörðum.
Við Kleifarvatn hafa vegir 
verið stórlega bættir, sett 
niður ræsi og m.fl. Þá var 
sleppt í vatnið hátt í 10 þúsund 
ársgömlum urriðaseiðum af 
Þingvallastofni. Dýptarmælir 
á bátnum sýndi einnig talsvert 
af fiski í vatninu og kom það 
heim og saman við eldri 
rannsóknir Náttúrfræðistofu 
Kópavogs og Náttúrustofu 
Reykjaness frá árinu áður.  Að 
lokum var stigið það skref að 
gera samning við Veiðikortið 
til 3ja ára um Kleifarvatn, við töldum tímabært að fara að venja fleiri 
veiðimenn við að kíkja uppeftir, það er jú talslvert af vænum fiski í vatninu 
og ef ræktun gengur eftir þá getur það tekið vel við sér á næstu 2-3 árum. 
(framh).

Frá aðalfundinum
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Við erum afar ánægðir með þetta samstarf og bindum miklar vonir við 
það.
Síðasta vetur buðum við uppá veiðileyfi í Jónskvísl og Sýrlæk eins og 
undanfarin ár, heldur betur gekk að selja það  og skilaði það okkur smá 
tekjum en oft stóð það í járnum þar áður. Ekki tókst okkur að fá það 
veiðisvæði áfram, en þó hljóp vel á snærið hjá okkur þetta árið og bjóðum 
við nú fleiri og fjölbreyttari veiðisvæði en nokkru sinni mörg s.l. ár. Þar má 
nefna Vatnsdalsá silungasvæði og Reykjadalsá í Þing en í báðum þessum 
ám fengum við 2 holl, þá bjóðum við veiðileyfi í Köldukvísl, Þórisvatni og 
Kvíslaveitum, þetta eru að öllu jöfnu leyfi sem hægt er að nálgast allt 
sumarið, en í forsölu er verðið lægra og menn getar sótt um þann tíma sem 
þeim hentar og góðar líkur á því að þeir fái. Síðast en ekki síst bjóðum við 
nýtt svæði sem er Núpá á Snæfellsnesi og verður að segjast eins og er að 
við bindum talsverðar vonir við að framhald geti orðið á veru okkar þar. 
Síðan héldum við með pompi og prakt upp á 55 ára afmæli félagsins í 
byrjun desember, gáfum út veglegt afmælisblað upp á 40 síður og síðan var 
afmæliskaffi  hér í félagsheimilinu 
og mætti fjöldi góðra gesta.

Nefndir félagsins voru vel 
mannaðar s.l. starfsár og kann 
ég öllum nefndarmönnum bestu 
þakkir fyrir vinnuframlagið.

Agnið blaðið okkar vex og dafnar 
og er nú svo komið að nánast 
ekkert vantar annað en aðsent 
efni, frá ykkur góðir félagar.

Og fleiri breytingar eru í vændum, 
því stjórn félagsins tekur stakkaskiptum í þetta sinnið þar sem 4 félagar 
ganga úr stjórn , þ.a. 3 eftir margra ára setu. Það er auðvitað missir af 
reynslunni sem þessir góðu félagar okkar  búa yfir, en með nýju blóði 
kemur oft ferskur blær og og starfsorka sem  ég er   viss um  að  verði 
í þetta skiptið og lít því björtum augum fram á veginn. Framundan eru 
fjölmörg skemmtileg verkefni sem komandi stjórn mun taka á eftir bestu 
getu og samvisku. Læt ég þessu nú lokið og þakka áheyrnina.

Aðalfundurinn

Frá aðalfundinum, stjórnarbreytingar
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Aðalfundurinn
- Heiðursfélagar -

Á aðalfundi SVH núna 12. feb s.l. bættust við tveir heiðursfélagar í 
félagið. Það voru þeir: Jónas Guðlaugsson og Ármann Sigurðsson. 
Myndirnar hér að neðan eru frá aðalfundinum.

Heiðurfélagarnir og formaður SVH, Hans Unnþór Ólason. 
Frá vinstri: Jónas Guðlaugsson, Hans og Ármann Sigurðsson

Jónas Guðlaugsson Ármann Sigurðsson
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Úr vetrarstarfinu
Við erum svo heppin að fá ýmsa góða í heimsókn á opin hús hjá okkur. 
Nú á dögunum fengum við matreiðslumeistarann og veiðimanninn 
Trausta Magnússon í heimsókn. Hann var með sýnikennslu í flökun, 
eldun og hvernig við gröfum lax / silung. Hann sendi okkur einnig 
uppskriftina sem blaðið skartar núna. Myndirnar hér að neðan eru 
frá heimsókn Trausta.

Grænland ??
ÆVINTÝRAFERÐ TIL GRÆNLANDS

Hefur þú áhuga á að fara í ævintýraferð til Grænlands??
Í boði er 5 daga ferð fyrir 4 – 6 manna hóp, til Austurstrandar 
Grænlands 8. – 12. ágúst. Flogið verður til Kúlusuk og ferðast með 
báti um Ammasalik - fjörðinn og veitt í ám og vötnum. 
Verð er 1.200,- dkr. á dag + flugfar ca. 46.500.
Innifalið er: Ferðir, fæði og gisting en gist verður í svefnpokaplássum 
og tjöldum. Frábært tækifæri til að upplifa einstaka náttúru og 
mannlíf og renna fyrir fisk, íslenskur fararstjóri.

Áhugasamir hafi samband við Hans Ólason í síma 898-2608
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Dagskrá Vetrarstarfs
- Það sem er framundan -

15. mars 2007 Hnýtingakvöld
22. mars 2007 Óli í Veiðhorninu kemur í heimsókn 
29. mars 2007 Hnýtingakvöld
12. apríl 2007 Hnýtingakvöld
18. apríl 2007  Lokahóf

Það er alltaf vel mætt á opnu húsin hjá okkur núna í vetur.
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Unglingastarf SVH

“Bröndubikarhafinn” með fiskinn sem færði honum bikarinn fyrir stærsta fiskinn í lokaferð  
uSVH s.l. haust. Sennilega verður keppnin hörð á hausti komanda.

Mikil gróska hefur verið í unglingastarfi SVH núna í vetur. Milli 12 og 15 
piltar hafa verið með okkur í hvert skipti. Hér á næstu tveim síðum eru 
myndir frá uSVH.

Það er mikið fjör á svona kvöldi þegar 15 piltar mæta, það þarf töluvert til að halda utan um  
fjörugan hópinn.
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Unglingastarf SVH

Hér sést bara lítill hluti þessa hóps sem hefur verið hjá okkur og þá er gott að fá smá 
aukahjálp til að horfa yfir öxlina.

Einbeitingin skín frá þessum hér að ofan til vinstri, enda eitt stk “killer” að verða tibúinn í 
væsnum.




