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Formaðurinn Hans Unnþór  
(t.h.) afhendir hinum síunga 
veiðimanni Ármanni Sigurðssyni 
Alexandersbikarinn á síðasta 
aðalfundi.

Fín mæting hefur verið á opin hús 
að undanförnu. Hér að ofan er í 
gangi kynning frá Veiðibúðinni 
við Lækinn.
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Ritstjórinn
Sælir veiðimenn!
Vorboðinn ljúfi?
Jæja mér finnst alltaf vorið 
“vera komið” þegar komið er að 
úthlutun veiðileyfa hjá okkur. Ég 
hef séð á póstum frá aðilum sem 
senda inn frá “netinu” og beint á 
vefstjóra, við vera frekar seint á 
ferð með leyfin ... en mér finnst 
þetta nánast eins og vorboðinn ljúfi, koma og 
ganga frá leyfum og slíku, alls ekki fyrr en þetta. 
Þá er svo stutt í veiðitímann, einungis rúmlega 

mánuður þar til hægt er að flengjast milli staða með flugustöngina (og 
flugurnar sem hnýttar voru í vetur) að vopni. Voru það réttu flugurnar sem 
voru hnýttar? Eða “bestu”? Við komumst að því núna í apríl og maí!!
Efni eða ekki efni?
Mér var hugsað til þess þegar ég var að flytja pistilinn á aðalfundinum, þá 
var ég enn að kalla eftir efni frá ykkur félagsmenn góðir. Ég veit ekki hvað 
veldur, eru menn enn feimnir að tjá sig? Eða liggur ykkur ekkert á hjarta 
félagar góðir? Það væri gaman að fá eina og eina veiðisögu frá ykkur. Ég hef 
minnst á það áður að ekki þurfi að skapa “ódauðleg” skáldverk, hægt er að 
kíkja til mín og punkta niður eitthvað sem ykkur liggur á hjarta, um veiði, 
um veiðiskap eða eldri tíma. Hvernig er með frumdaga félagsins? Þið eldri 
félagar megið alveg gauka að okkur “unglingunum” í félaginu einhverju 
sem var öðruvísi eða gert betur á þeim árum. Þið megið einnig gefa ykkur 
á tal við mig og fræða okkur félagana. 
Kveðja;
Ævar
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Frá formanni!
Heilir og sælir stórveiðimenn, með þessu Agni fáið þið í hendur úthlutanir 
veiðileyfa. Það þarf ekki að fara mörgum orðum um að eins og venjulega 
vilja “allir vera á sama tíma”, sérstaklega í Hlíðarvatni. Mér koma í hug orð 
forvera míns, nestorsins Ármanns Sig., þegar hann spurði eitt sinn hvort 
menn haldi virkilega að fiskurinn sé bara í vatninu í maí og júní en kallinn 
veiðir vel allt sumarið þar eystra og ekkert síður seinnipart sumarsins. 
En hvað veldur þá, er Hlíðarvatn kannski svona vinsæll kostur til að hefja 
veiðiskap sumarsins??
Hvað um það, eins og undanfarin ár var í úthlutun reynt að gera öllum til 
hæfis og að baki liggur gríðarleg vinna, tímafrek og krefjandi. Ég vil biðja 
ykkur félagar góðir að halda stillingu ykkar þó þið hafið verið færðir eitthvað 
til frá óskadagsetningum og minni ykkur á að alltaf er einhverjum slatta 
af leyfum skilað sem fara þá á “skiptimarkaðinn” og menn geta þar valið 
úr ef þeir mæta eftir fyrsta daginn en þá liggja frammi listar með lausum 
leyfum.
En framundan er skemmtilegur tími í félagsstarfinu og vil ég sem áður 
hvetja menn til að mæta vel á opin hús og draga með sér gesti, en svo 
ánægjulega vill til að undafarið hefur talsverður fjöldi gengið í félagið og 
er það vel, ein af forsendum fyrir því að halda úti öflugu starfi er einmitt 
stór hópur félagsmanna, og fleiri mættu alveg gefa kost á sér í að starfa 
fyrir félagið, okkur vantar aðstoð í Kleifarvatnsnefnd þar sem framundan 
er mjög spennandi tími, viðbót við Húskarlana og einnig í unglingastarfið. 
Það síðastnefnda er tilvalið fyrir foreldra af báðum kynjum sem vilja taka 
þátt í félagsstarfi/sameiginlegu áhugamáli með stálpuðum börnum sínum. 
Talandi um bæði kyn óska ég sérstaklega eftir konum til starfa en við erum 
óneitanlega svolítið “kvenmannslausir í kulda og trekki”, og það væri afar 
kærkomið að gera veiðikonurnar sýnilegri í félaginu.
Berjumst !!
Hans Ólason form. SVH

Formaðurinn

Efnilegasta Silungaflugan 2006
B-8 

Vinningsflugan 2005

Höfundur: 
Einar Sigurðsson #73

Jæja stórhnýtarar. Við viljum 
minna á skil á Efnilegustu 
Silungaflugunni 2006. 
Flugunni þarf að skila í 
síðast lagi á opnu húsi þann 
6. apríl 2006.
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Uppskriftin
Jæja, við erum svo heppin að okkur áskotnaðist uppskrift að 
fiski(silunga)súpunni sem auglýst var eftir síðast.
Það var hann Tómas Högni sem gaukaði þessari að okkur.

Verslun Veiðimannsins

Fiski(silunga)súpa
2 vænir silungar
1 lítri vatn
1 sítróna skorin í litla báta
1 - 2 meðalstórir laukar, saxaðir
6 stk sveskjur
½ bolli rúsínur
2 - 4 lárviðarlauf
Fiskikrydd eftir smekk (mælt er með Oscar)
½ tsk sykur (eða eftir smekk)

Fiskurinn beinhreinsaður, skorinn í litla bita og geymdur.
Hausarnir og sítrónan soðið vel og lengi. Soðið síað. Allt annað hráefni 
nema fiskurinn sett út í og látið sjóða í 10 - 15 mín.
Þykkt með sósujafnara eða hveiti.
Fiskurinn settur út í og suðan látin koma upp.

Nauðsyn er að smakka súpuna vel til.

Ath, allt hráefnið fæst í Fjarðarkaupum.
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Unglingadeild SVH

Dagskráin framundan hjá uSVH
30 - mars 20:00 - 22:00 Heimsækjum húskarla og 
hnýtum með þeim
11 - apríl 19:30 - 21:30 Hnýtingar
25 - apríl 19:30 - 21:30 Förum yfir búnaðinn fyrir 
sumarið
29 - apríl 07:30 - 19:00 *Hreinsunarferð í Hlíðarvatn og 
svo smá veiði á eftir
16 - maí 19:30 - 21:30 Videokvöld - snakk og spjall
24 - 25 maí    **Ferð í Djúpavatn

Hér að ofan: Unglingarnir 
mættir til þess að fá smá tilsögn 
í hnýtingum.

Hér að neðan: Tveir Peacock 
komnir úr væsnum - fínir í 
Hlíðarvatn?

* Þetta er árleg hreinsunarferð hjá okkur. Eina sem þarf að 
hafa með sér er hlífðarfatnaður, veiðibúnaður og nesti - einnig 
góða skapið.   
** Förum seinnipart miðvikudags í Djúpavatn. Veiðum svo á 
fimmtudegi 25. maí sem er Uppstigningardagur, en ATH þessi 
dagsetning gæti breytst.   
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Kynning á SVH
Nú í febrúar síðastliðnum, þann 9. nánar til tekið, var haldin 
kynning á félaginu.
Á undan félagskynningunni fengum við Ingimund Bergsson frá 
Veiðkortinu til að vera með smá pistil.
Þessum liðum okkar var vel tekið og nánast var húsfyllir, sem 
er mjög gaman að sjá.
Í tilefni af kynningu á félaginu var gefinn út  mjög skemmtilegur 
kynningarbæklingur um starfsemina, veiðistaðina og annað 
sem tilheyrir okkar ágæta starfi.
Við viljum endilega biðja menn að kíkja til okkar upp í 
félagsheimili og ná í nokkur eintök til að dreifa.

Hér til hliðar, kynningar-
bæklingurinn. Félagsmenn, 
endilega kíkið til okkar og 
fáið nokkur eintök til að 
dreifa.

Að ofan, frá kynningunni á félaginu, mæting var einstaklega 
góð.
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Vilt þú starfa fyrir SVH??
Leitum að áhugsömum aðilum af báðum kynjum til að vinna með 
okkur að áframhaldandi uppbyggingu félagsins:
Unglingastarfið; Gott tækifæri til gæðastundar foreldris og barns 
við sameiginlegt áhugamál.
Fræðslu- og skemmtinefnd (Hús-karlar / kerlur); Uppistaðan 
í vetrarstarfinu, fjölbreytt og lifandi starf í beinum tengslum við 
félagsmenn og fagaðila.
Kleifarvatnsnefnd; Framundan eru gríðarlega spennandi tímar við 
uppbyggingu svæðisins.
Allir sem starfa fyrir félagið fá veiðileyfi í umbun, skemmtileg tækifæri 
og góður félagsskapur. Áhugasamir geta spjallað við formann 
félagsins Hans Unnþór Ólason, gsm - 898-2608 

Gamalt og ... þó

Jæja við vorum búin að sjá fyrri hlutann þar sem búið var að skoða 
aðdraganda brunans við Djúpavatn, en svo voru einnig “vitnisburðir” 
A og B. Fyrst mætti A til viðræðna, áminntur um sannsögli:
“A segist hafa komið að skálanum við Djúpavatn í nótt um kl. 02.00 og þá ásamt B, 
en þeir hafi komið þangað í leigubíl frá BSH, með ökum. sem heitir X og ekur bláum 
bíl. Segist mættur hafa vitað að vinnuveitandi sinn C átti veiðileyfi og talið að hann 
væri á staðnum. C hafi verið farinn er þeir félagar komu, en þeir farið inn í skálann. 
Segir mættur að þeir félagar hafi kveikt á gashellunni og hitað sér vatn í kakó. C hafi 
verið með gúmíbát, sem mættur (mættur er sá sem rætt er við) á og hafi báturinn verið 
við vatnið. Þeir hafi svo farið á bátnum með stangirnar út á vatnið og verið í um 
klukkutíma en ekkert veitt.” ... hér fóru menn svo í húsið aftur spjölluðu og 
fóru svo til koju ... “Eftir um einn og hálfan tíma kveðst mættur hafa vaknað og þá 
við mikiinn reyk. Kveðst hafa farið fram úr og þá séð að það var eldur í eldhúsborðinu 
og mikill reykur, en þó aðallega reykur. Kveðst mættur hafa náð að taka gaskúta tvo 
sem voru við eldhúsborðið en sá sem var tengdur hafi verið alelda og honum hafi hann 
ekki náð. Segist hann svo hafa farið með þessa tvo út á pallinn fyrir utan, en síðan farið 
að leita að fötu til að ná vatn, en þegar hann hafi komið með vatnið hafi eldurinn verið 
orðinn svo magnaður og verið kominn í bæði svefnherbergin að hann hafi ekki komist 
inn, en hann hafi ekki verið nema eina til tvær mínútur að hlaupa og ná í vatnið. Ekkert 
hafi svo verið hægt að gera en kveðst þó hafa haldið áfram að sækja vatn og skvetta á 
eldinn, sem sífellt hafi magnast, sem hafi svo endað með því húsið brann til kaldra kola 
og meira að segja hafi hann ekki náð í úlpu, sem hann átti, en engin teppi hafi verið í 
húsinu. Mættur kveðst vilja taka fram, að engin slökkvitæki hafi verið sjáanleg í húsinu, 
en ef þau hefðu verið kveðst hann álíta að hann hafi getað slökkt eldinn í fyrstu. “ .... 
framhaldið verður svo að koma síðar......
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Vetrarstarfið framundan ...

16. mars   Hnýtingarkvöld
23. mars   Kynning - Garðar Scheving kynnir 
veiðisvæði Þingvallarvatns
30. mars   Hnýtingarkvöld - Heimsókn frá uSVH 
06. apríl   Kynning - Sportvörugerðin   
19. apríl   Lokahóf, Kvöldið fyrir Sumardaginn 
fyrsta

RE/MAX Stjarnan 
Bæjarhrauni 6 
220 Hafnarfjörður 
Sími: 517 3629 
Fax: 517 3630 
Farsími: 697 3629

Fagleg og góð þjónusta 
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Vetrarstarfið 

Mönnum er boðið í matarhóf
og maginn er vandlega gladdur.
Veislan er fín, vönduð og góð
víst er ég nú troðinn og saddur.
Af kurteisi ropa rekkarnir nú
og rymja blásnir og sælir.
Þetta er nú aldeilis þokkalegt bú
sem þurfandi mettar og tælir.

Stjórnin er kúl, hún er sterklegt lið 
strákarnir vel saman vinna,
gera sitt besta, sem búast má við 
og brögunum reynir að sinna. 
Dreyfir út leyfum á dýrðlegann stað 
hver dagur er metinn sem gull. 
Enginn sér leyfir að efast um það
að sú athöfn sé helvítis bull.

Nú verður skvaldrað og skálað vel
skrýtnar þjóðsögur sagðar.
Talað um stangir og straumasel
og sterkar flugur framlagðar.
Veiðisögur frá valdri slóð
veita okkur aldnir gumar,
sem æsa menn og magna blóð
til meiri fanga í sumar.

Þó skálinn sé gamall og skjöldótt hró 
og skíni um rifur kvöldsólin,
þá eiga þar allir yndælis ró
og ánægðir ganga í bólin.
Á loftinu músin leikur sér
svo lipurt hún tifar og blíð,
og mér líður alltaf svo magnað hér 
eftir miðnætur drykkju í Hlíð.

Mönnum nú þakka mat og vín
maginn fullur og hausinn dofinn.
Þetta var allt saman athöfn fín
af ölsöngvum nötraði kofinn.
Með rísandi sól verður runnið af mér 
og rokin út brennivínsvíma.
En minningarnar góðar frá mótinu hér 
munu vaka um ókominn tíma.

Fyrir stuttu hittust nefndar og 
stjórnamenn og áttu saman góða 
kvöldstund. Þessar hér að ofan komu 
frá Tómasi Högna vini okkar þetta 
kvöld. Honum bregst ekki bogalisin 
með að kasta fram einni og einni vísu 
frekar en venjulega.
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Aðalfundurinn

Formaðurinn Hans Unnþór flytur 
skýrslu formanns á aðalfundinum. Nú 
er ekkert svartsýnisraus .... “í þetta 
skiptið, ég er alltaf að sjá það betur og betur 
hvað við erum í rauninni að standa okkur 
vel, félagstarfið er ótrúlega gott miðað 
við lítið áhugamannafélag sem á í harðri 
samkeppni um frítíma manna. Opnu húsin 
okkar eru litin öfundaraugum af mörgum 
öðrum félögum, hér er allajafna ágæt 
mæting á hnýtingarkvöldin, og enn betri 
þegar einhverjar uppákomur eru, menn 
mega samt alveg vera duglegri við að draga 
með sér gesti, veiðifélaga og tilvonandi 
veiðimenn, við viljum gjarnan að fleiri gangi 
í félagið og það er gott að koma í fyrsta 
skiptið með einhverjum sem maður þekkir. 

Ég hef sannreynt það að við berum höfuð og herðar yfir flest litlu veiðifélögin, hér er 
öflugt útgáfustarf bæði með Agninu og eins heimasíðunni, við höldum úti skipulögðu 
unglingastarfi, og alls starfa um 20 manns í ýmsum nefndum á vegum félagsins og 
finnst mér það bara býsna gott, og vil nota þetta tækifæri til að þakka öllum þeim sem 
leggja hönd á plóginn, einnig vil ég nefna það að vilji einhver gefa kost á sér til að 
starfa fyrir félagið að hafa samaband við mig, það eru ýmis spennandi störf í boði 
s.s. í fiskiræktarnefnd, í unglinga starfið sem er tilvalið fyrir þá sem eiga unglinga 
sem áhuga hafa á veiði, okkur vantar jafnvel í skemmtinefnd (en það eru húskarlarnir 
okkar) og ýmislegt fleira, svo endilega hafið samband við mig hér á eftir ef þið gætuð 
hugsað ykkur að taka þátt í starfinu.” Þetta hér á undan er tekið beint úr 
skýrslu formanns sem flutt var á aðalfundinum.

Hér til hliðar: Mynd af 
“Djúpavatnströllinu”. Við vorum 
svo ljónheppin að fá að berja hann 
augum, reyndar uppstoppaðann, 
á Aðalfundinum. 
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Aðalfundur - Lagabreytingar 

Lagabreytingar sem samþykktar voru á aðalfundi:
Kristján Knútsson lagði fram þrjár tillögur að lagabreytingum fyrir 
fundinn sem voru samþykktar.
a)  5. gr. Árgjald og inntökugjald.
2. mgr. orðist svo:  “Auk árgjalds greiðir hver nýr félagsmaður 
inntökugjald.  Upphæð þess er ákveðin á aðalfundi.” 

b)  4. málsgrein orðist svo:  “Inntöku- og árgjald þeirra 
félagsmanna sem náð hafa 66 ára aldri, öryrkja og þeirra sem eru 
yngri en 20 ára skal að hámarki vera 50% af fullum gjöldum.”

c)  7. gr. Stjórn og skoðunarmenn reikninga.
Á eftir 1. málsgrein komi ný málsgrein er verði 2. málsgrein 
svohljóðandi:
”Framboðum til stjórnar skal skila skriflega til skrifstofu 
félagsins eigi síðar en fjórtán dögum fyrir aðalfund og skulu nöfn 
frambjóðenda birt í aðalfundarboði.”

Frá aðalfundinum: Sigga hleður fram vöfflunum; Það er alltaf 
gott að gæða sér á vöfflum með sultu og rjóma - Svíkur engann.
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Aðalfundurinn

Hér vinstra megin, 
Ármann kominn í 
pontu og “skammar” 
menn fyrir að 
láta sig komast 
upp með að hirða 
Alexandersbikarinn. 
Hann vissi af stærri 
fiskum veiddum í 
Hlíðarvatni, en hann 
hafi veitt, en var 
ekki farið með til 
“löggildingar”. 
“Löggilding” þýðir að 
veiðimenn verða að 
mæta með fiskinn til 
vigtunar í Veiðibúðina 
við Lækinn.

Veiðimenn ættu að hafa þetta í huga fyrir komandi veiðitímabil 
... ja sem er nú bara eftir örfáa daga, þannig séð.

Hér hægra megin, tveir 
“nefndarformenn” bera saman 
“bækur” sínar á aðalfundi. 
Síðasta starfsár var jú bara 
nokkuð gott að mati allra 
nefndarmanna. Reikningar 
réttu megin við núllið sem er  
nokkuð gott.
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Aðalfundurinn - Stjórn og nefndir

Á aðalfundinum var lagt til að árgjald yrði hækkað úr kr. 3.500 í kr. 
4000 og fyrir eldri borgara og öryrkja hækki árgjaldið úr kr. 1.000 
í kr. 1.500.  Inntökugjald verður kr. 4.000 og kr. 1.500 fyrir eldri 
borgara. Þess má einnig geta að árgjald unglinga verður einnig 
einungis 1.500 kr.

Kjör formanns til eins árs.
Formaður var endurkjörinn Hans Unnþór Ólason

Kjör tveggja meðstjórnenda til tveggja ára.
Aðalstjórn Sigurður Karlsson
Aðalstjórn Árni Reykdal

Aðrir í aðalstjórn eru þeir Kristján Knútsson og Þorleifur Sigurðsson.

Kjör þriggja manna í varastjórn til eins árs.
Varastjórn Ármann Sigurðsson
Varastjórn Högni Bergþórsson
Varastjórn Ástþór Reynir Guðmundsson

Kjör tveggja skoðunarmanna og eins til vara til eins árs.
Guðmundur Sigurjónsson
Stefán Árnason
Sigurður B. Halldórsson til vara.

Kjör nefnda og nefndarformanna til eins árs.
Formaður Hlíðarvatnsnefndar Vignir B. Árnason.
Formaður Djúpavatnsnefndar Grétar M. Garðarsson.
Formaður Kleifarvatnsnefnd Guðbjartur Gunnarsson.
Formaður Fiskiræktarnefndar Ástþór Reynir Guðmundsson
Formaður Kastnefndar Svavar Gunnarsson.
Formaður Fræðslu- og skemmtinefndar Hallberg Svavarsson og 
Guðmundur Sveinbjörsson skipta með sér verkum. (Húskarlar)
Formaður Ritnefndar Ævar Ágústsson og Vilborg Reynisdóttir skipta með sér 
verkum.
Formaður Húsnefndar Sigríður Hrólfsdóttir.
Formaður Unglingastarfs Magnús Ágústsson
Umsjónarmaður heimasíðu Ævar Ágústsson.
Formenn nefnda kalla til aðstoðarmenn eftir þörfum.




