
Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar  - Flatahrauni 29 - 220 Hafnarfjörður

Takið 
Eintak

Meðal efnis: 

Uppskriftin
• Jú hún er á sínum stað 
Pistil formanns
• Jú hann er þarna líka 
Aðalfundurinn
• Kíkið á blaðsíðu 4 
Veiðileyfin
• Flott úrval við allra hæfi

Fréttabréf SVH  Jan 2014 1. tbl. 21. árg.

Munið aðalfundinn 
Laugardagurinn 1 febrúar - sjá bls: 4

- Hér fyrir ofan: Falleg vetrarmynd frá Hlíðarvatni. 
Þessi mynd er úr safni Vignis B. Árnasonar
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Veiðikortið
36 vötn
Eitt kort
6.900 kr.
  www.veidikortid.is 
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Uppskriftin

Verslun Veiðimannsins

Hráefni:
300 g litlar kartöflur 
4 msk ólífuolía 
fínrifinn börkur af 
einni sítrónu
salt og pipar

tvær bleikjur, 
slægðar og þvegnar 
1 fennel, þunnt 
skorið
Meðlæti:
4 msk sýrður rjómi 
sítrónubátar

Aðferð:
- Sjóðið kartöflurnar í ca 10 til 15 mín, kælið lítillega og 
skerið þunnt.
- Forhitið ofn í 170°.
- Blandið saman ólífuolíu, sítrónuberki og einni tsk af salt 
og pipar
- Nuddið blöndunni innan og utaná fiskinn
- Setjið hvora bleikju á stórt blað af bökunarpappír og fyllið 
fiskinn með fennelsneiðum
- Raðið kartöflusneiðunum á pappírinn meðfram fiskinum
- Brjótið pappírinn saman utan um fiskinn, þannig að það 
myndist böggull og stingið endunum undir fiskinn. Notið 
snæri eða álpappír til að halda bögglunum lokuðum ef þarf
- Bakið í 15 - 20 mín, eftir þykkt bleikjunnar
- Berið fram með safanum úr bögglinum, sýrðum rjóma og 
sítrónubátum

Allt hráefnið fæst í Fjarðakaupum

Heilbökuð bleikja í pakka - með sítrónu og fennel 
(uppskrift fengin úr The Little Paris Kitchen e. Rachel Khoo)
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Sælir kæru félagar og gleðilegt árið!
Í upphafi nýs árs er alltaf gaman að fara yfir 
árið sem var að líða og á það einnig við um 
veiðiskapinn. Viðurkenni að það er  alltaf ákveðin 
tregi hjá mér þegar veiðisumri líkur og það virðist 
alltaf vera of stutt. Kannski veiðdellan fari bara 
versnandi með hverju árinu sem líður. Oft er það 
þannig að maður leggur upp með það í byrjun 
sumars að nú skal veiðin stunduð af kappi og 
má segja að það hafi tekist bara vel hjá mér. 
Sjaldan farið í eins margar veiðiferðir og eftir 
liggja skemmtilegar minningar af bökkunum.
Eftir okkar árlegu hreinsunarhelgi í Hlíð síðastliðið vor fór veiðin 
ágætlega af stað og er hægt að segja með sanni að að Hlíðarvatn 
hafi verið okkur gjöfult. Fréttir af hverri stórbleikjunni af annari um 
og yfir 5 pundin birtust reglulega yfir sumarið. Voru þetta kærkomnar 
fréttir miðað við árið á undan þegar hún var með daufasta móti. 
Vegna þessa, jókst ásóknin sem sýnir að með enn meiri ástundun 
koma hærri aflatölur. Djúpavatn kom líka vel út hvað nýtingu varðar, 
nánast uppselt fram í byrjun september og veiðin þar í meðallagi. Í 
Kleifarvatni var veiðin frekar dræm og vatnið greinilega minna stundað 
en undanfarin ár. Miklar sveiflur milli ára er það sem veiðimenn þekkja 
vel. Ef umbrot verða undir vatnsborðinu verða þá hlýtur það að hafa 
einhver áhrif á lífríkið. Afföll í fiskirækt og jarðhræringar eru bara eitt 
að því sem við verðum að sætta okkur við gagnvart þessu magnaða 
vatni.
Nú er vetrarstarf okkar að hefjast. Þó hófst starfið hjá uSVH fyrir jól 
vegna mikils áhuga unglinganna. Fyrsta opna húsið verður svo þann 
16 janúar. Umsóknarblað veiðileyfa fylgir svo 
þessu blaði og er af nógu er að taka á úrvali 
veiðleyfa. Við vonum að þið félagar sjáið ykkur 
svo fært að mæta á aðalfundinn 1. febrúar en 
þá er einnig síðasti skiladagur umsókna. Væri 
gaman sjá ykkur sem allra flest á opnu húsunum 
í vetur sem og á aðalfundinum.
Með kærri kveðju
Vilborg R

Formaðurinn

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

Sími: 5654020

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

Veffang: www.svh.is

Ábyrgðaraðili: Vilborg Reynisdóttir 

Ritstjórn: Ævar Ágústsson
Sími: 6699240

Prentun: Steinmark - www.steinmark.is
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Ástandið á húsinu við Djúpavatn er ekki alveg “að gera sig” 
eins og sagt er.
Ætlunin er að reyna að endurbyggja undirstöður undir húsinu 
- eins og það er statt, ásamt ýmsu öðru sem þarf að gera. 
Þeir félagar sem brennandi áhuga hafa á smíðum og 
viðhaldi er bent á að spjalla við okkur í stjórninni til að 
bjóða fram vinnufúsar hendur.

        - Stjórn SVH

Djúpavatn 
Stórframkvæmdir framundan

Aðalfundur Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar verður haldinn 
laugardaginn 1. febrúar 2014, kl. 13:00 í samkomusal 
félagsins að Flatahrauni 29.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf og bikarafhending.

Framboð til stjórnar og varastjórnar:
Samkvæmt lögum félagsins skal skila skriflegum framboðum 
til setu í stjórn SVH.
Þann 25.1.2014 þurfa því framboð að vera komin til 
félagsins.

Félagar eru hvattir til að mæta.
Kaffi og vöfflur að loknum aðalfundarstörfum

        - Stjórn SVH

Aðalfundur SVH 2014



SVH - Flatahrauni 29 - 220 Hafnarfjörður - s: 565 4020 - www.svh.is - stjorn@svh.is5

Kæri félagi
Nú vantar okkur aðila í ýmis viðvik og nefndarstörf fyrir 
félagið. Meðal annars vantar okkur aðila til að sjá um 
opin hús í vetur.
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

Félagsstarfið

Við hjá SVH reynum ávallt að senda út upplýsingar um opin hús og 
aðra viðburði með tölvupósti vel í tíma.
Við höfum notað þau netföng sem skráð eru hjá ykkur í félagaskrá 
okkar - ásamt því sem bætst hefur við undanfarin ár.
Það er ávallt eitthvað um að aðilar skipti um netföng, sérstaklega ef 
skipt er um vinnu - eða aðrar breytingar verða.
Við viljum því beina því til ykkar að senda okkur sem allra 
fyrst póst á svh@svh.is ef netföng breytast hjá ykkur.
Ekki væri verra ef allir sem lesa þetta og hafa ekki fengið þessa pósta 
frá okkur sendi póst svo hægt sé að uppfæra / laga netfangaskránna 
okkar.
Þið sendið póst á svh@svh.is með nafni og jafnvel félagsnúmeri 
ef þið munið það.

        - Stjórn SVH

SVH - póslisti / póstsendingar
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Lokahóf SVH 2013 myndir

Við fengum góðan gest á 
lokahófið - Það var hann Gunni 
Helga, sem lýsti veiðiferlinum 
og fleiru skemmtilegu á mjög 
svo lifandi hátt

Eins og sjá má á þessum tveim 
myndum var “þétt skipaður 
bekkurinn” á lokahófinu.
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Lokahóf SVH 2013 myndir

Hér á síðunni má sjá eitthvað 
af þeim fjölmörgu sem fengu 
vinninga í hinu sívinsæla 
happadrætti á lokahófinu
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Lokahóf SVH 2013 
þakkir

Tempra Gunnar Bender SVH Hrygnan
Skóarinn 
Reykjav.vegi

Útilíf Joakims Hársnyrtistofan 
Pyrana

Advania Reykofninn IKEA Hamborgara 
búllan

Vínhúsið Veiðikortið Fjarðakaup Símabúðin Firði 
Lax - Á Veiðivon Vesturröst NTV 
Apótekarinn Nonni - Gull Fótaðgerðastofa 

Siggu Foss
Heilsubúðin 
Reykjav.vegi 62

Intersport Veiðibúðin við 
Lækinn

Veiðihornið Rafgeymasalan 

Augastaður Firði Veiðiþjónustan 
Strengir

Borgarleikhúsið Hársnyrtistofan 
Cleopatra

Apótekið 
Setbergi

Guðmundur 
Sveinbjörnsson

SVH þakkar eftirtöldum aðilum stuðninginn á lokahófi félagsins - í 
apríl.

Flugulínur

Vöðlur og skór
Flugustangir

www.arvik.is
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Agnið
Með breyttu sniði

Núverand form á Agninu (prentað í A5) setur okkur stundum 
skorður varðandi auglýsingar, efni o.fl.
Okkar hugmyndir eru að færa blaðið í stærra snið (A4) - 
algengasta stærð á dreifiritum. Um leið myndum við fækka 
umtalsvert tölublöðum og senda einungis út veglegt blað í 
byrjun árs sem innihéldi söluskránna frá okkur og allt annað 
innsent efni. Svo myndu fylgja einfaldari útgáfur með öðrum 
tilkynningum, eins og veiðileyfum og slíku. 
Vonum að þessi hugmynd hugnist ykkur félagsmenn góðir - en 
ef ekki þá endilega hnippið í okkur stjórnameðlimi við tækifæri.

        - Stjórnin

Unglingastarf SVH hefst miðvikudaginn 15. janúar.
Formleg dagskrá hefur ekki verið mótuð en birtist von bráðar 
á heimasíðu unglingastarfs: http://usvh.wordpress.com/

uSVH fram á vorið
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Alexandersbikarinn ?
Það skyldi þó aldrei vera að Alexandersbikarinn yrði afhentur 
á næsta aðalfundi?
Við höfum a.m.k. fengið myndir - og staðfestingu á flottri 
bleikju sem María Petrína veiddi síðastliðið sumar.
Þessi fékkst í Botnavíkinni - eins og margar stórar sem komu 
sumarið 2013.
Vigtin sagði 2.650 gr ( sem eru hátt í 6 pund ef miðað er við 
Hlíðarvatnspundið)
Lengdin 62 cm.
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uSVH

Hér til hliðar er svo 
Freydís Óttarsdóttir með 
vinningsfiskinn úr ferð 
uSVH.

Árleg ferð hjá unglingastarfi Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar var farin í lok 
ágúst. Góð þátttaka var meðal unglinganna. Keppt var um Bröndubikarinn og 
hlýtur Freydís Óttarsdóttir bikarinn að þessu sinni. Bikarinn verður afhentur 
á aðalfundi félagsins í byrjun næsta árs. Leiðbeinendur unglingastarfsins 
vilja senda bestu þakkir til nokkra aðila sem styrktu starfið. Fjarðarkaup sem 

gefið hefur alla ávexti 
og safa síðast liðin 
vetur og til ferðarinnar 
morgunmat og álegg. 
Verslunin Miðvangi 
41, sem gaf kjúklinga 
og gos, Kökulist í Firði 
sem gaf allt brauð, 
þessir aðilar eiga bestu 
þakkir frá unglingunum 
og leiðbeinendum.

Hópurinn á myndinni er: Sæbjörg, Freydís, María Petrína (leiðbeinandi) 
Kristófer Máni, Gissur, Ómar Smári, Veiga Dís og Logi Már (leiðbeinandi)
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uSVH
uSVH heldur einnig hnýtingarkeppni á sama tíma og keppnin um efnilegustu 
silungafluguna er haldin.
Hér að neðan er mynd af vinningshafanum ásamt flugunni - og að sjálfsögðu 
fylgir uppskriftin að auki.
Það var Unnar Lúðvík Björnsson sem hlaut fyrstu verðlaun fyrir fluguna 
Hrollan.

Hrollan:
Öngull: Grubber 10
Þráður: Svartur 0,6
Búkur: Gult Danille´s garn 
Vöf:  Einn þráður úr svörtu 
árórugarni
Bak: Svart árórugarn
Kragi: Héra-icedub og 
fasanafjöður yfir
Haus: Gullkúla stærð 3,3 
Flugan er stíflökkuð x3Unnar Lúðvík Björnsson
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Opin hús - dagskrá

16. jan. Hnýtingar og spjall
23. jan. Kynning: Fossálar, Reykjadalsá ofl. frá SVFK 
30. jan. Hnýtingar og spjall
1. feb.  Aðalfundur SVH kl: 13:00
6. feb.  Hnýtingar og spjall
13. feb. Kynning: Fáum matsvein í heimsókn
20. feb. Hnýtingar og spjall
27. feb. Kynning: Nánar auglýst síðar
6. mars Hnýtingar og spjall
13. mars Kynning: Nánar auglýst síðar
20. mars Hnýtingar og spjall
27. mars Hnýtingar og spjall
3. apríl  Kynning: Nánar auglýst síðar
10. apríl Opið hús hnýtingar og spjall
17. apríl Páskafrí
23. apríl Lokahóf,kvöldið fyrir sumardaginn fyrsta

Ath. Að auglýst vetrardagskrá er einnig inni á vefnum okkar www.svh.is 

Tveir félagar okkar (þeir Haraldur Víðisson t.v. 
og Finnbogi Albertsson t.h.) í SVH skelltu sér í 
Fossála síðasliðið haust. Ekki gátu þeir kvartað 
undan veiðinni.
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Vandaðar veiðivörur í úrvali

Rapala Max Rap svíkur engan!

Flughnýtingar - Flugukastnámskeið 
FLUGUHNÝTINGAR 
4. febrúar – 4. mars – 5 skipti
Þriðjudaga kl. 19.00–21.00 
Kennsla fer fram í félagsheimili Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar við Flatahraun. 
Allt efni er innifalið og tæki til afnota.
Eingöngu pláss fyrir sex nemendur. 
Verð 14.000 kr. 

FLUGUKASTNÁMSKEIÐ 
Námsflokkar Hafnarfjarðar í samstarfi við Stangveiðifélag Hafnarfjarðar munu bjóða 
upp á hin vinsælu flugukastnámskeið á vorönn 2014. Kennt er fjóra sunnudagsmorgna 
auk útikastæfingar á vordögum. Nánari upplýsingar og  innritun í síma 585 5860. 
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Hér með fylgir umsóknareyðublað fyrir veiðileyfi á veiðisvæðum 
félagsins sumarið 2014. 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. Annað 
sem verður að benda 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 
1. febrúar 2014 á aðalfundi félagsins

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

ATHUGIÐ! Einungis skuldlausir félagar geta sótt um. 

Umboðssölueyfin: 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 
2014 til sölu við úthlutun hjá 
okkur. Verðið er kr. 6.000 - sem 
er að sjálfsögðu mun lægra en á 
stöðluðum markaði.

UMSÓKN VEIÐILEYFA
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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 er verðið 
kr. 3.000 á virkum dögum og kr. 4.000 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 2014:
10. maí, 19. júní, 12. og 13. júlí, 13. 17. og 25. ágúst, 3. og 
4. september.

Síðustu helgina i apríl ár hvert er farið austur að Hlíðarvatni til 
hreinsunar á fjörum og landi, nú er það helgin 26.4. til 27.4. 
Félagsmenn eru hvattir til að mæta í þá ferð.
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Djúpavatn

Kleifarvatn

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.
Eftirfarandi dagar eru ekki til úthlutunar núna 2014:
20. og 21. júní, 9.  og 24. júlí, 
13. ágúst.

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

KLEIFARVATN, bleikja og urriði
Seld verða sumarkort og veiðileyfi einstaka daga eins og áður. 
Verð sumarkorta, sem seld eru á skrifstofunni, er kr. 2.000 en 
kr. 3.000 til utanfélagsmanna. Þeir sem eru 67 ára og eldri fá 
sumarkortið frítt. Sumarkort seld annarsstaðar kosta kr 3.000.
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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 landamærum 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.
Leigt er út húsið fjóra daga í senn yfir sumartímann sem stendur frá 20.júní til 7. 
ágúst ásamt þremur stöngum frá 22. júní til 7. ágúst. 
Veitt er 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

Dags. 2014  Dagafjöldi  Stangarfjöldi  Verð pr. st á dag 
18-22 júlí       4 dagar  3 stangir  1.800
30. júl - 3.ágúst 4 dagar  3 stangir  1.800
21-23 ágúst  2 dagar  3 stangir  12.600
8-10 sept  2 dagar  3 stangir  17.200
22-24 sept  2 dagar  3 stangir  17.200
6-8 okt   2 dagar  3 stangir  17.200
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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

Í boði eru núna 2014:
Dags.    Dagafjöldi  Stangarfjöldi  Verð pr. st á dag 
14-16 júlí 2 dagar  3 stangir  9.900
28-30 júlí 2 dagar  3 stangir  9.900
7-9 ágúst 2 dagar  3 stangir  9.900
25-27 ágúst 2 dagar  3 stangir  9.900
4-6 sept 2 dagar  3 stangir  7.900
10-12 sept 2 dagar  3 stangir  7.900
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Reykjadalsá
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 Skorrada 
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.

Dags. 2014    Dagafjöldi  Stangarfjöldi  Verð pr. st á dag 
18-20 júlí  2 dagar  2 stangir  24.900 st á dag 
30.7 - 1.8  2 dagar  2 stangir  27.900 st á dag
17-19 ágúst  2 dagar  2 stangir  32.900 st á dag
10-12 sept  2 dagar  2 stangir  38.900 st á dag

Jónskvísl og Sýrlækur
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.
Sjá nánar á www.svfk.is

Dags.    Dagafjöldi  Stangarfjöldi  Verð pr. st á dag 
20-22 júlí 2 dagar  3 stangir   9.000 st á dag
17-19 ágúst 2 dagar  3 stangir   14.000 st á dag 
31.8-2. sept 2 dagar  3 stangir   14.000 st á dag  
18-20 okt 2 dagar  3 stangir   12.000 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 meðfram túninu, niður brekku síðan er beygt til vinstri og sést þá 
húsið sem staðsett er í hraunjaðrinum.

Dags.    Dagafjöldi  Stangarfjöldi  Verð pr. st á dag
7-9 ágúst 2 dagar  4 stangir  14.000 st á dag
2-4 okt  2 dagar  4 stangir  15.000 st á dag

Grenlækur sv.4

Hann er á  í Grenlæk
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Vesturhópsvatn
Vesturhópsvatn er staðsett  í Þverárhreppi í V.-Húnaþingi.
Leiðarlýsing að húsi: Ekinn er þjóðvegur 1 sem 
leið liggur norður í land um Hvalfjarðargöng. 
Ekið er framhjá afleggjaranum inn að 
Hvammstanga og eknir um 6,5 km í viðbót 
eða þar til beygt er til vinstri inn á Vatnsnesveg 
nr. 711. Þar er ekið sem leið liggur inn að 
vatninu um 11 km leið. Beygt er til hægri inn 
að einu sumarhúsabyggðinni sem staðsett 
er vestanmegin við vatnið. Fylgt er eftir 
vegslóðanum um 700 mtr. þar til heimreið merkt SVFK blasir við.
Tvær aðskiptar íbúðir undir sama þaki, hvor með sérinngangi. Útleigu fylgir heimild 
til veiða með 4 stöngum með hvorri íbúð og afnot af bátum, engin takmörkun á 
stöngum fyrir börn yngri en 12 ára. Daglegur veiðitími er frjáls.
Leyfilegt er að veiða alla strandlengjuna innan veiðimarka sem afmarkast 
annarsvegar við Klambranes og hinsvegar lækjarins Kýrlágs sem er rétt sunnan við 
syðsta sumarbústaðinn.
Bátur er til afnota fyrir veiðimenn ásamt árum og björgunarvestum.

Sjá nánar á www.svfk.is

Tímabilið frá 31/5-30/8 ein íbúð.(sumar)
Mánudagur til föstudags (fjórir sólarhringar) kr. 68.000
Helgarleiga frá föstudegi til mánudags (þrír sólarhringar) kr 51.000 

Tímabilið frá 30/8-31/5 ein íbúð. (haust,vetur,vor)
Sólarhringsleiga frá sunnudeg til föstudags verð kr 15.000
Helgarleiga frá föstudegi til sunnudags (tveir sólarhringar) kr. 30.000

Allt innifalið í verði þ.e. íbúðin, 4 stangir og 
afnot af bát.
Vikurnar sem eru í boði:
19. maí - 26. maí
2. júní - 9. júní
7. júlí - 14. júlí
11. ágúst - 18. ágúst
15. sept - 22. sept
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Geirlandsá
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.

Áin er 22 km löng bergvatnsá og á upptök sín í Geirlandsárbotnum sem er í 500-
600 m.h.y.s. upp á vesturhálendi Kaldbaks. Fiskgengi hluti árinnar er um 12 km 
langur sem nær upp að Hagafossi. Fyrir neðan fossinn rennur áin í hrikalega fögrum 
gljúfrum sem breikka svo er neðar dregur en þar fer áin að sveigja um gljúfurbotninn 
og rennur svo um flatlendi þar sem malarbotn er og að lokum á söndum.

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.

7-9 apríl 2 dagar  4 stangir  13.000 st á dag
13-15 apríl 2 dagar  4 stangir  10.000 st á dag
13-15 ágúst  2 dagar  4 stangir  19.700 st á dag
2-4 sept 2 dagar  4 stangir  34.900 st á dag
6-8 okt  2 dagar  4 stangir  34.900 st á dag
Stangirnar eru seldar saman.




