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Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar



Útgefandi: Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar. 
Flatahrauni 29
200 Hafnarfjörður
Sími: 5654020
Netfang stjórnar: stjorn@svh.is

Heimasíða: www.svh.is 

Ábyrgðarmaður:
Vilborg Reynisdóttir

Ritstjóri: Haraldur Víðisson
Netfang ritstjóra: haraldurv@gmail.com

Prentun: Litróf
Upplag: 500 eintök

Þökkum félagsmönnum afnot af ljósmyndum

Eitt kort

34 vötn

7.900 kr

 Frelsi til að veiða! 
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www.veidikortid.is

Nýttu þér sérkjör hjá SVH.

www.veidikortid.is
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Frá formanni
Gleðilegt ár kæru félagsmenn.
Nú er vetrarstarf félagsins hafið 
þegar þessar línur eru skrifaðar. 
Sólin að hækka á lofti og það 
styttist óðum í vorið með 
tilheyrandi tilhlökkun. Við að 
komast í gírinn og ekki seinna að 
vænna og hefja undirbúining eða 
plana veiðiferðir sumarsins. Og 
mikið hlakka ég til! Maður er eins 
og barn sem bíður eftir einhverju 
spennandi, en veit ekki hvað það 
verður.

Annars var fyrsta opna húsið þann 18 janúar 
og var ágætis mæting. Fengu félagsmenn 
sendan fjölpóst til að minna þá á að taka 
kvöldið frá. Eins og hefð er fyrir þá eru opin 
hús alla fimmtudaga fram á vor, utan þeirra 
sem eru löggildir frídagar. Verður svo fram að 
lokakvöldinu okkar síðasta vetrardag. Það er 
þó eitt sem okkur í stjórn dreymir um: Okkur 
langar að sjá ykkur yngri sem og nýja 
félagsmenn sem gengið hafa í félagið 
undanfarin ár. Til að félagið nái að starfa um 
ókomin ár þá er nauðsynlegt að félagsstarfið 
sé öflugt og að menn sýni því áhuga. Með 
aukinni þátttöku ykkar gætum við eflt það enn 
meira. Að vera meðlimur í stangaveiðifélagi 
ætti að snúast um fleira en bara að sækja um 
veiðileyfi.

Samstaða er öllum félögum nauðsynleg. 
Sérstaklega á þessum tímum þegar margt 
annað truflar í hinu daglega amstri. Auðvitað 
gerum við okkur grein fyrir því að oft er sá 
tími naumur sem fólk skammtar sér til 
afþreyingar og ástundun þess sports sem það 

vill taka þátt í. 

Eins og sjá má í söluskránni 
í þessu blaði, þá eru 
veiðisvæði sem boðið er 
upp á fjölbreytt. Ættu flestir 
að getað fundið sér það 
sem þeim hentar, hvort sem 
um er að ræða silungs, lax 
eða sjóbirtingsveiði. Höfum 
við lagt á það áherslu að 
hafa aðgang að veiðileyfum 

í umboðssölu til að auka fjölbreytnina og 
það á félagsverði í forsölu. Með samstarfi 
þessu hjálpa minni veiðifélög hvort öðru 
með umboðssölu fyrir hvort annað. Höfum 
við bætt um betur í ár og fengið enn fleiri 
spennandi veiðisvæði sem sjá má í 
söluskrá.

Félagsstarfið var með hefðbundnum hætti 
á síðasta ári, opnu húsin ágætlega sótt 
þótt þar mætti bæta um. Þó er það alltaf 
tryggur hópur sem hittist á þessum 
kvöldum bæði til að spjalla nú eða skella 
upp vise og hnýta saman.
 
Gaman væri líka að sjá ungu kynslóðina 
kynna sér hvað er í boði hjá félaginu. 
Reynt hefur verið að halda úti 
unglingastarfi en til þess þarf þátttakan að 
vera einhver svo það sé hægt. Svo má ekki 
gleyma lokakvöldinu sem haldið er síðasta 
vetrardag ár hvert sem ekki má missa af.

Vötnin gáfu mismikið af sér en miklar 
sveiflur voru í veiði. Þannig var t.d 
Hlíðarvatn síðasta sumar. Miðað við árið á 
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undan sem var toppveiði þá var hún öllu minni 
í fyrra. Kleifarvatn og Djúpavatn voru á 
svipuðu róli og undanfarin ár. Djúpavatn 
verður eftirsóttara með hverju árinu enda 
rómað fjölskyldusvæði og sýnir sig í biðlista 
þeirra sem bíða eftir að leyfi þar fari í almenna 
sölu.

Framundan er svo aðalfundur okkar sem 
auglýstur er hér í blaðinu. Hvet ég þá sem 
áhuga hafa að mæta nú og styðja við félagið 
sitt og fá sér vöfflukaffi að fundi loknum.
Stjórn vil ég þakka frábært samstarf sem og 
nefndum. Þá vil ég einnig þakka öllum þeim 
sem lagt hafa okkur lið við útgáfu blaðsins 
sem og öðrum velunnurum félagssins og 
samstarfsfélögum.

Viljum við líka benda á að ef ykkur liggur 
eitthvað á hjarta þá er bara að skella á okkur 
línu á netfangið okkar stjorn@svh.is
Endilega kynnið ykkur líka heimasíðu félagsins 
www.svh.is er þar ýmsan fróðleik að finna. Þá 
er félagið einnig á fésbókinni undir 
Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar

Hlakka til að sjá ykkur kát og hress
Vilborg Reynisdóttir

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)

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 alla sunnudaga í apríl:
Nánari upplýsingar í síma: 8967085
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Rafgeymar eru okkar fag
Við sérhæfum okkur í sölu og 
þjónustu á rafgeymum fyrir 
allar tegundir 
farartækja. 
Einnig rafgeyma 
fyrir 
gólfþvottavélar, 
golfbíla, 
golfkerrur, 
vinnulyftur ofl.

Þýsku Bergageymarnir eru 
seldir hjá Rafgeymasölunni

RAFGEYMASALAN
Dalshrauni 17, 220 Hafnarfjörður  
Sími 565 4060
www.rafgeymar.is sala@rafgeymar.is



Aðalfundur 2017

Frá vinstri Haraldur Víðisson fundarritari, 
Þorleifur Sigurðsson fundarstjóri og Vilborg 
Reynisdóttir í pontu.

Veglega kaka var í boði eftir aðalfund en 
einhverjir vildu nú frekar vöfflurnar áfram

Aðalfundur 2017 var haldin 4 mars, samkvæmt lögum SVH á að halda aðalfund í febrúar en 
vegna tafa á veiðileyfum í umboðssölu dróst aðalfundurinn aðeins.

Hlíðarvatn stóð upp úr 2016 vegna góðs afla, einkum síðsumars.
Illa hefur gengið að manna nefndir og var nokkur umræða um það.  Stjórn hvetur félagsmenn 
til að styðja starf félagsins.

Helstu framkvæmdir voru við Djúpavatn, löguð rotþró og fengin betri sólarsella fyrir rafmagn.  
Lítilsháttar tap var á rekstri m.a. vegna fyrirfram kaupa á fiski.

Vilborg var áfram kjörin formaður og Haraldur Víðisson og Ólafur Jónsson voru sjálfkjörnir í 
stjórn.
Varastjórn var sjálfkjörin en hana skipa María Petrína Ingólfsdóttir, Sigríður Hrólfsdóttir og 
Guðni Magnús Björnsson.

Hans Unnþór Ólason færði félaginu gjöf, öll skjöl frá stjórnartíð hans frá 2003.

Ævari Ágústssyni fráfarandi stjórnarmanni, 
ritstjóra og bjargvætti færður blómvöndur og 
kveðjur fyrir óeigingjarnt starf til fjölda ára.

Ný stjórn: aftari fv Magnús Guðni, Haraldur, 
Ólafur, María, Finnbogi.
fremri fv Sigurður, Vilborg, Sigríður.
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Fyrsti fiskur ársins kom sæmilega 
snemma, það var í byrjun Janúar er ég 
og tveir félagar mínir fórum á 
skemmtilegan leynistað. Sem ég segi 
ekki frá hér af virðingu fyrir þeim. Það 
var kaldur dagur en nóg var af fiski og 

a l l i r 
s k e m m t u 
sér.
Vo r v e i ð i n 
hjá mér var 
f r e k a r 
slöpp, ég 
missti af 
árlegum túr 
í 
Vatnsdalinn 
v e g n a 
ú t s k r i f t a r 

minnar úr framhaldsskóla og var ekki 
alveg nógu duglegur að fara út á kvöldin 
en ég bætti það upp þegar ég fór eina 
ferð í Köldukvísl. Við fórum þangað þrír 
félagar, ég , Kristján Geir og Ómar Smári 
og veiddum langt fram á nótt og 
stoppuðum ekki þangað til allir voru 
komnir með fisk. Þess má geta að ég var 
sá fisklausi það kvöld en Kristján Geir 
sagði að nú tekur þú síðasta kastið og í 
því kom fín bleikja. Þá gátum við farið 

sáttir að sofa. 

Daginn eftir 
keyrðum við 
upp í 
Fagrafoss og 
vorum lengi á 
leiðinni. Ég 
ætlaði ekki að 
trúa að þetta 
væri í raun og 
veru slóði 

sem leiddi þangað upp eftir en við 
fylgdum honum. Það sást í eina og eina 
stiku inn á milli. Við fórum yfir nokkrar 
sprænur og komumst á leiðarenda. Þar 

blasti við okkur fallegasti veiðistaður sem 
ég hafði augum litið og það var ekki 
verra að sjá fiskana svamla þarna niðri í 
gljúfrinu. Við sáum þá alla og völdum 

hvaða fiska við ætluðum að veiða áður 
en við fórum niður af klettinum fyrir 
ofan. Þetta var svakaleg upplifun og 
einstaklega skemmtilegir fiskar sem við 
börðumst við þarna.

Þetta sumar var það fyrsta sem ég vann í 
"gæderíi" en alls ekki það seinasta. Þar 
lenti ég í mörgum ævintýrum með kúnna 
og skemmtilegum fiskum á gömlum sem 
og nýjum slóðum. Ég var mikið af 
tímanum uppá fjöllum en oft var ekki 
langt farið, ég eyddi mörgum dögum í 
Varmá í Hveragerði og var það orðið 
nógu þreytt til að ég fór ekki að kaupa 
leyfi fyrir sjálfan mig, í fyrsta skiptið í 
langan tíma. En þegar að Laxatímabilið 
var hafið fór ég með nokkra Færeyinga í 
Þjórsá, þá frekar 
nýtt svæði, í 
U r r i ð a f o s s . 
eitthvað sem 
gleymdist að 
minnast á við 
mig var að 
þ e s s i r 
f æ r e y i n g a r 
kunnu hvorki 
Íslensku né 
Ensku, þannig 
það var alveg skrautlegt að útskýra fyrir 
þeim að þeir gætu ekki notað 15 gr 

Veiðisumarið 2017
Bjartur Ari Hansson
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í svona ferðum.

Veiði í Naarden
Ég fór til Hollands í lok október, auðvitað 
þurfti að bleyta agnið. þar fór ég með 
föðurbróður vinkonu minnar sem tók mig 
út á bát, og við sigldum í gegnum vötn 
sem voru eins konar varnargarðar í 
litlum virkjum í þessum smábæ. Við 
vorum ekki lengi að setja í fyrstu fiskana 
en vorum lengi að landa þeim  fyrsta. Ég 
var ekki að láta þetta trufla mig þegar ég 
sigldi um og horfði á millurnar þarna og 
stóru akrana. þetta var róandi og 
skemmtilegt. Við fiskuðum vel, fengum 
okkur að borða hollenska súpu og eftir  
langan dag fórum við svo í mat heim til 
hans og var þar öll fjölskyldan, saman 
borðuðum við Sauerkraut í smalaböku 
og það var líklegast það versta sem ég 
hef þurft að þola. Engu síður góður 
dagur að baki og flottur endir á 
veiðitímabilinu.

flotholt í Urriðafossi. En þetta hafðist á 
endanum og þeir fóru sáttir heim með 
nóg af fisk eftir að við björguðum okkur 
með dönskunni.

Laxveiðin þetta árið var meiri en 
venjulega hjá mér. Ég fer yfirleitt ekki 
mikið í laxveiði á hverju ári en þetta árið 
vil ég meina að ég hafi fengið rétt 
veiðileyfi. við fórum í Urriðafossinn, ég 
og Ómar Smári tókum þá nokkra stóra 
þar. Þetta var eitthvað það ótrúlegasta 
sem ég hef lent í. Við vorum farnir að 
hrista af laxa sem voru undir 8 
pundunum. Þarna fengum við báðir 
nokkra stórlaxa og gleymum seint þegar 
við börðumst við þá. En ég man 
sérstaklega eftir "Þeim Stóra" en það var 
eitthvað skrímsli sem beit á fluguna hjá 
mér. Ég hefði kannski ekki átt að vera 
með línu nr 6 á þessu svæði, ég veit 
það. En það er miklu skemmtilegra.  Ég 
elti einn fisk þarna niður flúðirnar og 
hoppaði á milli steina þangað til ég kom 
að stóru hringstreymi þarna. Þetta var 
erfiður bardagi og á endanum missti ég 
fiskinn út í aðalstrauminn í Þjórsá og það 
var eins og línan mín væri föst í 
kappakstursbíl, ég stóð þarna eins og 
aumingi og beið eftir að hann sliti en 
hann kláraði undirlínuna mína og tók svo 
fluguna.

Haustveiðin var ekki sérstök, hefði viljað 
gera betur þegar við félagar fórum í 
Tungulækinn en þá var fiskurinn bara 
ekki í tökustuði. En það var engu síður 
skemmtileg ferð. Eftir erfiðan veiðidag 
með roki og rigningu í hámarki var gott 
að koma upp í veiðihús, þerra fötin og 
grilla saman. skemmtilegar sögur og 
góður matur er stór þáttur í að njóta sín 
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Lokahóf 2017
Lokakvöldið var að venju síðasta vetrarkvöld, SVH færir öllum þeim fyrirtækjum sem 
okkur styrktu með happdrættisvinningum bestu þakkir.  Félagsmenn fjölmenntu að 
vanda og styrktu félagið með kaupum á happdrættismiðum, hafið þökk fyrir gott kvöld.
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Styrktaraðilar
Eftirtaldir styrkaraðilar fá sérstakar þakkir fyrir að gefa happdrættisvinninga í 
lokahófinu. Framlag þeirra skiptir félagið miklu máli. 

Apótekarinn FK
Álfagull
Árvík
Ásbjörn Ólafsson
Björn K. Rúnarsson
Dalakofinn
Fjarðarkaup
Intersport
Kakí
Kjarnafæði
Laxá
María P Ingólfsdóttir
N1
Nonni Gull
Rafgeymasalan

Reykofninn
Royal
SS
SVH
Samhentir
Siggi Finnur
Sigurður Arnþórsson
Tempra
Valdemarsson flyfishing
Veiðiflugur
Veiðihornið
Veiðikortið
Veiðivon
Vesturröst
Vínhúsið Hafnarfirði



Hérna er ein einföld uppskrift úr smiðju okkar ágæta félaga Sigurðar Karlssonar:

Möndlusilungur

• 400 gr silungsflök
• 1 egg
• Salt
• Pipar
• 75-100 gr möndluflögur
• Smjör til að steikja upp úr

1. Þvoið, snyrtið og þerrið 
silungsflökin.

2. Roðdragið þau ef þið viljið 
(bragðmeira að hafa roðið 
með), kryddið þau og veltið 
upp úr möndluflögum. Látið 
bíða í smástund.

3. Bræðið smjörið og þegar það er farið að freyða vel er silungurinn settur á pönnuna, 
hitinn lækkaður í miðstraum og steiktur í nokkrar mínútur á hvorri hlið. Best er að 
nota breiðan spaða við að snúa silungnum við svo möndluflögurnar detti síður af.

4. Þegar silungurinn hefur verið tekinn af pönnunni er afgangnum af möndluflögunum 
(ef einhver er) bætt á pönnuna og örlitlu smjöri.

5. Þessu er hellt yfir fiskinn um leið og hann er borinn fram.

Borinn fram með soðnum kartöflum, tómötum, gúrkum og sítrónu. 

Uppskriftin
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Hlíðarvatn yfirlit

RAFGEYMASALAN 
Dalshrauni 17 Hafnarfirði 565 4060
sala@rafgeymar.is  www/rafgeymar.is
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Eins og sést á rauðu súlunum hér fyrir neðan þá sveiflast veiði í Hlíðarvatni töluvert.  Veiðin í 
fyrra var uþb 2/3 af veiði 2016 sem var gott ár.  Hins vegar er spurning hvers vegna skráður 
afli hjá SVH hlutfallslega mun lakari en hjá öðrum veiðifélögum í Hlíðarvatni.  Eru menn ekki 
nógu duglegir að skrá í veiðibók?

Hægt er að fá hinn glæsilega sal SVH leigðan.(sjá einnig 
www.svh.is)
Upplýsingar veitir: Sigríður símar: 5653602 eða 8923037, 
einnig skrifstofa SVH: 5654020

Vantar þig veislusal?



Frá ritstjóra

Vetrarstarfið

Eftir að hafa tekið við ritstjórn Agnins á síðasta 
aðalfundi þá fór ég að grufla í sögu blaðsins og 
komst að því að þetta eintak sem þú hefur undir 
höndum lesandi góður er 25 árgangur en aðeins 
tveir ritstjórar hafa stýrt útgáfunni undanfarin 24 
ár.  

Það eru Kristján Guðmannsson upphafsmaður 
blaðsins og ritstjóri 1995-2005 og Ævar Ágústsson 
frá 2005-2017.  Þessir menn hafa lagt á sig mikla 
vinnu fyrir félagið og eiga heiður skilið fyrir sitt 
framlag.  Fyrir nýjan ritstjóra er ómetanlegt að 
hafa góðan grunn til að byggja á.  

Það er við hæfi að kynna nýja ritstjóra aðeins. 
Félagsmaður frá 2007 og hef séð um vefinn 
(svh.is) frá 2010.  Kom inn í stjórn 2015 og hef 
einnig verið í fiskiræktarnefnd undanfarin ár.  

Það er hugur í stjórn 
og má búast við 
auknum áherslum á 
vefinn, í vetur voru öll 
eintök af Agninu frá 
2005 sett inn og einnig 
opnað fyrir skráningu 
á nýjum 
félagsmönnum.  
Til prufu ætlum við að opna fyrir 
skráningu á veiðileyfum í gegnum 
vefsíðu SVH.

Alltaf er pláss fyrir gott fólk í starfi 
félagsins og stjórn er alltaf tilbúin að 
hlusta á tillögur og hugmyndir um hvað 
má betur fara og efla félagið.  Hvet 
félagsmenn til að leggja félaginu lið og 
taka virkan þátt í starfinu, félagið erum 
við, ég og þú.

Haraldur Víðisson

Eins og ævinlega eru opin hús hjá SVH á fimmtudagskvöldum fram að sumardeginum fyrsta.  
Húsið opnar kl 20 og eru félagsmenn sem og gestir boðnir velkomnir.

Alltaf er heitt á könnunni, hnýtingar og spjall.

Öðru hverju eru haldnar sérstakar kynningar og 
eru þær auglýstar á vef SVH auk þess sem við 
sendum félagsmönnum tölvupóst.

Fastur liður í vetrarstarfinu er lokahófið sem er 
haldið síðasta vetrardag og þá er happdrætti með 
fjölmörgum glæsilegum vinningum.  Takið kvöldið 
frá.

Aðalfundur 2018
Aðalfundur Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar verður 
haldinn laugardaginn 10 mars 2018, 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 2.3.2018 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.
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TREFJAR
Óseyrarbraut 29, 220 Hafnarfirði 5 500 100

Hringdu

Kíktu á

trefjar.is

Heitir 
pottar



Efnilegasta silungaflugan

Handverk í sérflokki

Strandgötu 37 ● sími: 5654040 ● www.nonnigull.is

í fyrsta sæti 2017 var flugan Gutti eftir Maríu 
Petrínu Ingólfdóttur.

Í öðru og þriðja sæti voru flugurnar Lavender 
eftir Vilborgu Reynisdóttur og Veiga eftir 
Vigni B Árnason.

Reykofninn ehf
Skemmuvegi 14 bleik gata
200 Kópavogi
Sími 557 2122
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Efnilegasta flugan 2018
Fræðslu- og skemmtinefnd efnir til samkeppni um efnilegustu silungafluguna fyrir sumarið
2018.  Öllum félagsmönnum í SVH er heimil þátttaka.

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 12 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 verða dæmdar af óháðum aðilum.  Áskilinn er réttur til að birta mynd af 
verðlaunaflugunum og uppskriftir í Agninu og á vef SVH.

Gutti                  Lavender                Veiga

Þann 10 júní 2018 verður opin dagur í Hlíðarvatni 
frá kl 9 - 17, tilvalið tækifæri fyrir fjölskyldur og 
veiðiáhugafólk að renna fyrir fisk og njóta 
leiðsagnar reyndra veiðimanna sem verða á 
staðnum.  

Leyfilegt agn eru flugur og spúnn.

Allir velkomnir.

Opin dagur í Hlíðarvatni



Skilafrestur er til laugardags 10 Mars 
2018 á aðalfundi félagsins
Ekki verður tekið við umsóknum eftir 
þann tíma.
ATHUGIÐ! Einungis skuldlausir félagar 
geta sótt um.

Umsókn veiðileyfa

Á næstu síðum má sjá úrval veiðileyfa á vegum SVH, þegar umsókn er fyllt út skal 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 
Verslunarmanna–helgina. Í ágúst og september eru leyfin seld sem “pakki” - greitt fyrir þrjár 
stangir. 

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! 

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 Borgarfirði, Grenlæk, Jónskvísl og 
Sýrlæk, Geirlandsá, Glúfurá í Húnaþingi, Vatnsdalsá og Reykjadalsá í Þingeyjarsýslu.

Veiðikortið:
Eins og áður verður Veiðikortið 2018 til sölu við úthlutun hjá okkur. Verðið er kr. 6.800 - sem 
er að sjálfsögðu mun lægra en á almennum markaði.
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Nýjung:
Hægt að skrá 
veiðileyfa
umsóknir á 
www.svh.is



Hlíðarvatn í Selvogi

Staðsetning:
Þetta frábæra veiðivatn er í einungis 45 mínútna fjarlægð frá Hafnarfirði og hefur um árabil 
verið eitt virtasta og gjöfulasta bleikjuveiðivatn landsins.

Leyfilegt agn: Fluga og spúnn.

Félagið hefur til umráða fimm stangir á dag og er veiðitíminn frá 1. maí til 30. september. 
Verð á stöng er mismunandi eftir tímabilum. Í maí, júní og júli er verðið kr. 6.000 á virkum 
dögum og kr. 7.000 um helgar. 

Í ágúst og september verður breyting á leyfunum, frá 2. ágúst og í september verða þrjár 
stangir seldar saman í “einum pakka”. 

Frá 2. ágúst og út september er því verðið 12.000 kr dagurinn virka daga en 15.000 kr. 
dagurinn um helgar. 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 2018:
11 maí, 10, 11, 15 júní, 9, 10 júlí, 12, 13, 20, 21 ágúst

Síðustu helgina i apríl ár hvert er farið austur að Hlíðarvatni til hreinsunar á fjöru og landi, nú 
er það helgin 28. og 29. apríl 2018
Félagsmenn eru hvattir til að mæta í þá ferð.
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Djúpavatn á Reykjanesi

Kleifarvatn

KLEIFARVATN, bleikja og urriði

Seld verða sumarkort og veiðileyfi einstaka daga eins og áður. Athugið  einungis er leyft 
að veiða á flugu, spón og maðk og veiði á bátum er bönnuð.

Verð sumarkorta, er kr. 3.000 en kr. 4.000 til utanfélagsmanna. Þeir sem eru 67 ára og 
eldri fá sumarkortið frítt. 

Frá 1.apríl er hægt að versla sumarkort á kr. 4.000 og dags leyfi kr. 2.000 á N1 við 
Lækjargötu og einnig inni á vefnum www.leyfi.is

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 föstudagar - laugardagar 
saman og sunnudagar - mánudagar saman.

Verð fyrir húsið og allt vatnið er eftirfarandi:
16.000 kr. á dag á virkum dögum og 19.000 kr. á dag um helgar.
Gilda sömu reglur um komu í hús og fyrir Hlíðarvatn, þ.e. koma má í hús og hefja 
veiði kl. 18 að kvöldi fyrir skráðan veiðidag og ljúka skal veiði og skila hreinu húsi fyrir 
kl. 18 á skráðum veiðidegi.
Athugið - veiði á bátum er bönnuð.

Veiðitímabil er frá 1. júní til 25. september. Eftirfarandi dagar eru ekki til úthlutunar 
núna 2018: 13, 19 júní, 6, 7 júlí, 8, 9 ágúst, 1 sept.

Á hverju sumri er sleppt talsverðu af vænum fiski í vatnið, svo verður einnig núna.
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Fossálar

Staðsetning:
Fossálar eru á Síðu í V-Skaftafellssýslu um 15 km austan við Kirkjubæjarklaustur. Ekinn er 
þjóðvegur 1 sem leið liggur yfir brúna yfir Fossálana og tekinn fyrsti vegslóði til hægri af 
þjóðvegi 1 í gegnum merkt hlið.  Þar er slóðanum fylgt, sem er vel merktur þar til að húsinu 
kemur. Veiðisvæðið nær frá landamerkjum gegnt Orrustuhól, rétt ofan gömlu 
þjóðvegarbrúarinnar og til merkja á Brunasandi þar sem veiðisvæði Vatnamóta tekur við.

Veiðitilhögun:
Veiðitímabil er frá 20. júní – 18. okt.
Húsið er leigt út í fjóra daga í senn yfir sumartímann sem stendur frá 20.júní til 7.ágúst ásamt 
þremur stöngum frá 22. júní til 7. ágúst.
Eftir 7. ágúst er veitt í tvo stangardaga með skiptingu á miðjum degi og veitt er með þremur 
veiðistöngum allan veiðitímann. ATH stangirnar eru seldar saman.
Leyfilegt er að nota flugu, spón, maðk og devon.
Sjá nánar á www.svfk.is

Fossálar: 3 stangir
18-22 júlí 2.200 st á dag. 3 st í 4 daga = 26.400
30 júlí-3 ágú 2.200 st á dag. 3 st í 4 daga = 26.400  
19-21 ágúst 15.600 st á dag.                              
27-29 ágúst 20.300 st á dag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
6-8 sept 28.900 st á dag.        
4-6 okt 28.900 st á dag.
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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 með fram túninu, niður brekku síðan er beygt til 
vinstri og sést þá húsið sem staðsett er í hraunjaðrinum.

Grenlækur: 4 stangir
7-9 ágúst    14.000 st á dag.
10-12 okt    15.000 st á dag.

Grenlækur
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Staðsetning:
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.

Hrollleifsdalsá: 3 stangir
14-16 júlí 10.900 st á dag
28-30 júlí 10.900 st á dag
7-9 ágúst 10.900 st á dag
25-27 ágúst  10.900 st á dag
4-6 sept 8.900 st á dag
10-12 sept 8.900 st á dag.

Hrollleifsdalsá
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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.

Reykjadalsá: 2 stangir
18-20 júlí 35.900 st á dag
30 júlí-1 ágúst 39.600 st á dag
15-17 ágúst 45.900 st á dag
12-14 sept 51.900 st á dag.

Reykjadalsá Borgarfirði
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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.

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

Jónskvísl og Sýrlækur: 3 stangir
24-26 júlí 9.900 st á dag.
5-7 ágúst 14.000 st á dag.
9-11 ágúst 14.000 st á dag.  
30 sept-2 okt 16.000 st á dag.

Jónskvísl og Sýrlækur
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Staðsetning:
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

Geirlandsá: 4 stangir
11-13 apríl 13.500 st á dag
17-19 apríl 13.500 st á dag
15-17 ágúst 25.100 st á dag
4-6 sept 50.500 st á dag
8-10 okt 50.500 st á dag.

Geirlandsá
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Staðsetning:
Gljúfurá í Húnaþingi er mitt á milli Víðidals og Vatnsdals. Áin er dragá, 28 km. að lengd og fellur 
í Hópið milli Miðhóps og Hólabaks. Um Gljúfurá eru mörkin milli Vestur- og Austur-
Húnavatnssýslu.

Veiðitilhögun:
Verð á húsi í maí miðað við virka daga: 30.000.- sólarhringurinn
Helgar föstudag til sunnudags: 45.000.- sólarhringurinn
Frá 10 júní og til 12 júlí er sólarhringurinn alltaf á 45.000
Alltaf miðað við að það megi nota 3 stangir í og við ósinn.
Gestir þurfa að vaska upp, þurrka af borðum og þrífa.  Þá þurfa gestir taka með sér allt rusl.  
Hægt er að fá uppábúinn rúm og þrif gegn gjaldi
Silungsveiðimenn mega veiða við ósinn á vordögum og upp að beygju í ánni.
Eingöngu fluguveiði í ánni og verður að sleppa öllum laxi.

½ 15.06 til ½ 17.06 = 2 dagar, dagurinn á 30.000

½ 21.06 til ½ 23.06 = 2 dagar, dagurinn á 30.000
½ 08.07 til ½ 10.07 = 2 dagar, dagurinn á 30.000

Nánari lýsing á veiðisvæðum á www.vatnsdalsa.is

Glúfurá í Húnaþingi
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½ 25.08- ½ 28.08 3.dagar
10 stangir, stöngin á 19.900 dagurinn
Bara fluga leyfð á svæðinu

Nánari lýsing á veiðisvæðum á www.vatnsdalsa.is

Bara fluguveiði, öllum laxi skal sleppt.
Veiðihús: fjögur tveggja manna herbergi með sér baðherbergi
Gott eldhús og setustofa
½ 06.07 til 09.07 = 3 dagar
6 stangir, dagurinn er á 33.500 kr

Nánari lýsing á veiðisvæðum á www.vatnsdalsa.is

Silungasvæði Vatnsdalsár

Reykjadalsá í Þingeyjarsýslu 
og Eyvindarlækur




