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• Í máli og myndum
Efnilegasta silungafl ugan 2007 
• Hver vann, upplýsingar og myndir.
Vorboðinn hrjúfi 
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Uppskriftin
• Hún á sínum stað, ábyggilega nokkuð góð

Fréttabréf SVH  Maí 2007 4. tbl. 14. árg.

Frá lokahófi nu: Gunni Helga, 
veiðimaður og leikari kíkti til okkar 
og hélt uppi fjörinu.

Frá Hreinsunarhelginni: Sett var 
upp smá “bíslag” / stakkageymsla á 
húsið við Hlíðarvatn.

Við viljum minna á tvennt: 
Djúpavatnshelgina
19. og 20. maí 

Veiðidagur fjölskyldunnar
24 júní
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Ritstjórinn 
Landssamband Stangaveiðifélaga (LS) var að 
opna nýja heimasíðu, 
http://www.landssambandid.is/. Það er frábært 
að fylgjast nú með þeirri öflugu stjórn sem 
nú stýrir LS. Það hefur vaxið og dafnað núna 
undanfarin ár, og ég hvet ykkur félagar góðir 
sem lesið þetta að fylgjast með því sem þarna 
er að gerast. Þetta er jú hinn opinberi talsmaður 
okkar.
Meðal annars var ég að lesa lög LS og stefnuskrá, 
sérstaklega þann part sem kallaður er “Almennt 
orðað:”. Ég tel að þessum boðskap eigi að lyfta 

upp og tek mér því það leyfi að setja hér inn svo menn geti 
lesið, dæmt og spáð í textann.
“Almennt orðað:

Stjórn LS telur að stefni í óefni hvað varðar óhóflega 
verðlagningu á veiðileyfum hérlendis. Markaðssetning 
erlendis og aukin sókn útlendinga í vatnasvæði okkar kann að 
skapa gjaldeyristekjur en verður til þess að Íslendingar sitja 

á hakanum. Til lengri tíma litið gæti þetta einnig reynst veiðiréttarhöfum 
hættulegt því útlendingarnir hverfa eins og dögg fyrir sólu ef veiðin 
bregst.
Netaveiði á laxi þar sem koma má stangveiði við er tímaskekkja sem 
ætti ekki að þekkjast. LS berst gegn rányrkju á fiskitegundum sem eru 
í útrýmingarhættu en Atlantshafslaxinn er talinn þeirra á meðal. Þétt 
mannabyggð meðfram árbökkum getur sömuleiðis valdið mengun á 
búsvæðum laxfiska og ber að taka tillit til náttúrunnar í þessu samhengi. 
Virkjanir geta haft áhrif á stofna sjóbleikju, laxa eða annarra tegunda 
vatnafiska og ber að rannsaka slík áhrif gaumgæfilega áður en ráðist er í 
framkvæmdir og meta fórnarkostnaðinn.
LS hvetur íslenska veiðimenn til að sýna hófsemi í veiði og fara vel með 
feng. Fluguveiði á vaxandi vinsældum að fagna hér á landi sem erlendis og 
aðferðin “veitt og sleppt” sömuleiðis. Stjórn LS telur þetta jákvæða þróun 
sem sé til þess fallin að bæta umgengni við náttúru Íslands.

Innlendir stangaveiðimenn þurfa að standa saman í baráttunni fyrir 
hagsmunum sínum. Hér gildir hið fornkveðna: Sameinaðir stöndum vér, 
sundraðir föllum vér.”

Ég bið veiðimenn að fylgjast vel með því sem er að gerast hjá LS.

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

Prentun: Steinmark - www.steinmark.is
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Uppskriftin

Verslun Veiðimannsins

600 gr heitreykt bleikja 
2 búnt steinselja
100 gr heslihnetur
2 rauðar paprikur
2 laukar
100 gr rjómaostur
8 tsk sherry
4 tsk soja sósa
2 tsk sítrónusafi

Þessi slær allt út -> Heitreiktur silungur
Ekki veit ég hvaðan hún kom upphaflega þessi 
uppskrift, en t.d. var hún notuð í forrétt fyrir stuttu 
þegar nefndarformenn og stjórn gerðu sér glaðan 
dag. Ef þið vitið hvaðan hún er, endilega komið 
upplýsingum til mín varðandi það.
Magnið í þessari dugir fyrir hátt í 10 til 12 manns. 
Aðferðin:
Saxið saman heslihnetur og steinselju og geymið. 
Mixið saman fiskinn, paprikur og lauk í 
matvinnsluvél.
Blandið út í rjómaosti, sherry soja sósu og 
sítrónusafa.
Ef þið ætlið að bera þetta fram eitt og sér er best að 
móta rúllu úr þessu, velta henni upp úr hnetum og 
steinselju, setja á bakka og kæla.
Ef nota á þetta t.d. í forrétt, er gott að móta litlar 
“bollur” úr þessu, setja á disk og strá hnetum og 
steinselju yfir, kæla síðan.
Meðlætið með þessu þarf að vera frekar ferskt, t.d. 
blanda af ávöxtum eins og papaya, ananas eða 
slíku.
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Ágætu félagar!

Hér getur að líta síðasta blað vetrarins, nú er hugurinn kominn á 
veiðislóðir og upplagt að taka blaðið með sér í veiðiferðina. Félagsstarfið 
leggst nú í sumardvala eins og venjulega, en það var með miklum 
blóma í vetur og lauk með lokahófinu kvöldið fyrir Sumardaginn 
fyrsta. Þar skemmtu menn sér vel að vanda og gestur kvöldsins var 
gleðipinninn Gunnar Helgason, leikari og veiðimaður sem sýndi okkur 
brot úr myndinni sinni Svona tekur laxinn, með tilheyrandi lýsingum 
og útúrdúrum. Drengurinn sá stóð sig vel eins og vænta mátti og 
uppskar mikil hlátrarsköll, þegar létt skotin flugu um salinn. Á eftir 
var svo hið árlega happadrætti og aldrei verið fleiri vinningar í boði, 
frábært kvöld i góðum félagsskap.
Vorverkin standa nú sem hæst og þegar þetta er skrifað er nýlokið  
hreinsunarhelgi í Hlíðarvatni, þetta er skemmtilegur siður og 
áreiðanlega einsdæmi að veiðimenn byrji tímabilið við veiðisvæði á 
því að ganga í kringum vatnið og týna upp rusl vetrarins, mættu 
fleiri taka sér það til eftirbreytni. Ennfremur byggðum við anddyri á 
húsið þar sem hægt verður að hengja af sér vöðlur og veiðifatnað og 
verður það mikil bragarbót að geta haldið gömul forstofunni lausri 
við alla þá bleytu sem því fylgir. Skemmst er frá að segja að mæting 
var með afbrigðum góð og margar hendur unnu þar létt verk, vil ég 
nota tækifærið og þakka félagsmönnum kærlega fyrir alla hjálpina. 
Framundan er svo vinnuhelgin í Djúpavatni, dagana 19. og 20. maí 
og vonast ég til að sjá þar sem flesta, því af nógu er að taka.
Að lokum óska ég félagsmönnum og öðrum veiðimönnum 
ánægjustunda á vatnsbökkum í sumar og hvet menn til að ganga vel 
um veiðisvæðin og auðlindina okkar. Veiða í hófi, sleppa stórlöxum 
og ekki skilja neitt eftir á bakkanum eða í veiðihúsunum, förum frá 
svæðunum eins og við viljum koma að þeim.

Með kveðju; 
Hans Ólason

Formaðurinn
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Lokahófið 2007

“Já góði minn, þú talar í þennan enda” - Nýir Húskarlar sáu um að halda 
öllu í röð og reglu.

Það var vel mætt að vanda á lokahófið eins og sjá má. Einnig sáust 
“yngri” meðlimir félagsins á staðnum líka.
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Lokahófið 2007

Miðasalan í happadrættinu gekk mjög vel eins og venjulega. “Sumir” lofuðu 
konfekti með miðunum og seldu fyrir vikið ansi grimmt, meðan aðrir röðuðu 
miðunum eins og í Matador.

Að ofan, þessar fengu allar vinning 
á lokahófinu, meir að segja ansi 
marga eins og sjá má á myndinni 
hér að neðan.

Að ofan, þessi er hamingjusamur 
með Joakim’s flugustöng og 
fluguhjól sem var einn af glæsilegri 
vinningum kvöldsins.
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Lokahófið 2007

Þessir að ofan eru nokkuð ánægðir með vinningana, aðalvinningurinn, 
veiðileyfi, í umslaginu vinstra megin og eitthvað gott gjafabréf hægra 
megin.

Að neðan, það var glatt á hjalla hjá þeim Ármanni (tv) og Óla (vinstri 
myndin) svo var einnig um þau Árna og Helenu (hægri myndin).
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SVH þakkar eftirtöldum aðilum stuðninginn 
á lokahófi félagsins:

Joakim‛s
www.joakims.org Tempra Veiðihornið 

Útilíf Glæsibæ Skóarinn Ellingsen

Árvík Vesturröst Blómabúðin 
Dögg

Lyf og Heilsa Bón-Fús Bókabúð 
Böðvars

Lyfja American Style 
Hafnarfirði

Veiðibúðin við 
Lækinn

Lexus Umboðið Vatnsvirkinn Veiðivon 

Sportvörugerðin Reykofninn NTV 

Max1 Landsbankinn 
Hafnarfirði Hárbeitt
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SVH þakkar eftirtöldum aðilum stuðninginn 
á lokahófi  félagsins:

Úr og Gull Fjölsport Veiðikortið 

Reykás Glitnir Veiðiþjónustan 
Strengir

Cleopatra 
Hársnyrtistofa Þjarkur vinnuföt Fjarðarkaup 

Rafgeymasalan Blóm og Kaffi Twizzt

Símabúðin Firði Verslunin Kaki Atlantslax 

Stoðtækni
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Efnilegasta silungaflugan 2007

barflugan

Alexía

Það var Oliver Páll Finnson sem hlaut 
viðurkenningu fyrir fluguna Alexíu í 
unglingaflokknum.

SVH heldur keppni á hverjum vetri sem hefur fengið nafnið “Efnilegasta 
silungaflugan”. Allir þeir sem mæta á opin hús geta skilað inn flugu í 
keppnina. Nú í ár, skiluðu sér nokkrar flugur og sem nýmæli komu einnig 
flugur frá yngri hópi félagsmanna í Unglingadeild SVH. Því var ákveðið að 
veita nú verðlaun í “eldri” hópnum, en viðurkenningu hjá þeim yngri.
Til stendur svo að breyta fyrirkomulagi keppninnar á næsta ári þannig að 
keppt verði í þrem flokkum - unglingar, opinn flokkur og svo “meistaraflokki”- 
í þeim síðastnefnda verða hnýttar fyrirfram ákveðnar flugur. Þetta verður 
svo kynnt betur við upphaf næsta starfsárs.

Það var Ásmundur Ársælsson sem 
vann keppnina um efnilegustu 
silungafluguna með fluguna sem 
fékk heitið “barflugan”.



Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is • Póstsendum um allt land 
Tryggvabraut 1–3, Akureyri • Sími 460 3630

Ertu til í átökin 
við þann stóra?

Það er betra að vera vel undirbúinn ef sá stóri bítur á.

Við mælum með að þú kynnir þér veiðibúnaðinn frá Loop, 

Sage og G. Loomis. Við bjóðum allt það besta í veiðina.

www. ellingsen.is



SVH - Flatahrauni 29 - 220 Hafnarfjörður - s: 565 4020 - www.svh.is - stjorn@svh.is14

Hreinsunarhelgi 2007 við Hlíðarvatn

Hinn árlegi viðburður, hreinsunarhelgi við Hlíðarvatn var um síðustu helgi, 
28. og 29. apríl. Að venju var þessi hefðbundna hreinsun, en einnig var 
ákveðið að bæta við smá “bíslagi” á veiðihús félagsins. Mæting félagsmanna 
var að venju góð og ekki síst hjá hinum yngri meðlimum félagsins, 
Unglingadeildinni. Einnig var rennt fyrir fisk þessa helgi, þrátt fyrir “smá 
strekking”. Aflabrögð voru þokkaleg þrátt fyrir gjóluna.

Floti félagsmanna á hlaðinu
Búið að steypa niður “boltana” 
sem halda “bíslaginu”

Eins og sjá má á myndinni þá brýtur úr báru, s.s. “smá stekkingur”, 
reyndar ekkert fluguveiðiveður, bálhvasst og sólskin
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Jæja, “bíslagið” nánast tilbúið. Bara svona smáatriði eins og hurð eftir

Hreinsunarhelgi 2007 við Hlíðarvatn

Bæði ungir sem eldri kunnu vel að meta 
kjötsúpunu hennar Siggu, reyndar fannst 
sumum betra að snæða súpuna utandyra. 
Þessi elsti á myndinn hér að ofan mætti og 
smíðaði eins og berserkur þrátt fyrir að vera 
kominn langt á áttræðisaldurinn.
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Hreinsunarhelgi 2007 við Hlíðarvatn 
Hópurinn frá unglinga-
deild SVH, “niðri á Eiði”, 
fyrir framan “hvalreka”. 
Talið að þarna hafi verið 
um náhval að ræða. 
Mjög góð mæting frá 
þessum upprennandi 
veiðimönnum.

Myndir frá veiði “ungu” 
veiðimannanna:
Efri til vinstri: Gunnar Þór með tvær 
bleikjur.
Efri til hægri: Guðmundur Hjálmar, 
einnig með tvær fínar bleikjur sem 
hann fékk.
Til vinstri: Breki með flotta 1,8 kg 
bleikju sem hann fékk á killer.
Það má einnig taka það fram að hinir 
fengu líka sína fiska á flugur.
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Hlíðarvatn er í dag eitt vinsælasta veiðivatn landsins enda ákafl ega gjöfult 
vatn í hæfi legri fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu sem veiðimenn hafa 
passað og hlúð að í gegnum árin. Veiðimenn hafa í samvinnu við bændur 
grætt upp sandrif sem skilur vatnið frá hafi  og á hverju vori mæta félagar 
og hreinsa rusl eftir veturinn sem hlýtur að teljast einsdæmi. Framsýnir 
menn tóku fyrir mörgum árum þá ákvörðun að leyfa ekki veiði með beitu 
og nú er mest veitt með fl ugu en einnig á spún. Hlíðarvatnsbleikjan er 
annálaður matfi skur og algeng stærð er 800 – 2000 gr. Seldar eru fi mm 
stangir á dag og fylgir gisting í veiðihúsi.

Myndin hér til hliðar er f r á 
“dæmigerðri” hreinsunarhelgi 
við Hlíðarvatn. Þegar menn 
hafa lokið “skyldustörfunum” 
þá er farið og rennt fyrir fi sk. 
Skyldustörfi n eru hreinsun 
kringum vatnið og dyttað að 
eigum félagsins við vatnið, 
jafnvel einhverjar stærri 
framkvæmdir endrum og 
sinnum.
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Hlíðarvatn

Myndirnar á síðunni:
Efri til vinstri: Fallegur dagur 
að hausti til við Hlíðarvatn.

Efri til hægri: Hreinsunarhelgi 
við Hlíðarvatn, þarna eru menn 
mættir til að bæta grillaðstöðun 
á staðnum.

Efri til hliðar: Fallegur 
sumarafli, þetta var veitt um 
miðjan júlí, á tvær stangir og 
reyndar einungis bara hluta úr 
degi.

Neðsta myndin: Kjötsúpu-
veisla eins og venjulega um 
hreinsunarhelgi.
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Djúpavatn

Djúpavatn er sannkölluð fjölskylduparadís í lítilli kvos á 
Reykjanesi, (um ½ tíma akstur frá Hafnarfirði). Stangaveiðfélag 
Hafnarfjarðar sleppti bleikju í vatnið um miðjan sjöunda áratug 
síðustu aldar og á seinni árum hefur verið sleppt urriða í vatnið til að 
stemma stigu við offjölgun bleikjunnar. Víðast er vatnið aðgrunnt og 
kjörlendi fyrir smávaxna veiðimenn, sem undantekningalaust fara 
heim með einhvern feng. Vatnið er leigt út í sólarhring í senn og fylgir 
hús með gistirými fyrir 8 – 10. Stangarfjöldi er ekki takmarkaður.

Eins og sjá má á 
myndunum veiðast 
ávallt þokkalegir fiskar í 
Djúpavatni. Þessi vinstra 
megin er sennilega sá 
stærsti, 13 pund, 80 cm 
langur
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Kleifarvatn

Kleifarvatn er hið fornfræga veiðisvæði Stangaveiðifélags 
Hafnarfjarðar en í upphafi félagsstarfsins stóðu félagar að sleppingum 
og vegagerð við Kleifarvatn. En Keifarvatn hefur alltaf verið sveipað 
dulúð, það hefur í gegnum tíðina hækkað og lækkað reglulega og 
sést þó hvorki aðrennsli né frárennsli, sögur um tröllafiska hafa verið 
staðfestar, bæði urriði og bleikja.
Í þjóðsögum er þess getið að þau álög hvíli á vatninu að þar skyldi 
ekkert veiðast nema ódráttur og óætur fiskur. Náttúrufræðistofa 
Kópavogs ásamt Náttúrustofu Reykjaness standa að rannsóknum á 
lífríki vatnsins sem er óðum að ná sér eftir jarðskjálftann sumarið 
2000. Það er alltaf fallegt við Kleifarvatn og veiðin að glæðast. 
Kleifarvatn er nú komið inn í Veiðikortið og því um að gera að nýta 
sér það.

Myndir frá Kleifarvatni:
Hér að ofan: Svona fiskar veiddust 
reyndar í Kleifarvatni forðum.

Hægra megin efri: Frá kastæfingu. 
Venjan er að fara og kasta við 
raunverulegar aðstæður að lokinni 
kastkennslu hjá félaginu.

Hægra megin neðri: Einn félaginn var á ferð á kajak og tók þessa mynd. Þvílík 
fegurð.
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Vetrarstarf SVH
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. Myndirnar 
hér á næstu tveim síðum eru frá ýmsum uppákomum úr 
vetrarstarfinu undanfarin ár. Vetrarstarfinu lýkur svo formlega 
með “lokakvöldi” sem hefur fengið nafnið “Kvöldið fyrir 
Sumardaginn Fyrsta”, en eins og nafnið ber með sér, er þetta 
lokahóf okkar haldið að kvöldi síðasta vetrardags. Myndir frá 
síðasta lokahófi má svo sjá hér annars staðar í blaðinu.

Hér eru myndir frá ýmsum uppákomum okkar, eins og sjá má er ávallt vel 
mætt, sérstaklega þegar fróðlegir fyrirlestrar eru á dagskrá, efri myndirnar eru 
frá fyrirlestri um Þingvallavatn, neðri til vinstri frá hnýtingarkvöldi, hin frá 
fyrirlestri um Skagaheiðina.
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Vinnuhelgi í Djúpavatni 19. – 20. Maí 

Margar hendur vinna létt verk, félaginu var gefið talsvert af 
efni sem notað var í leikmynd sem byggð var á staðnum, 
við þurfum að rífa og naglhreinsa og farga rusli. Það er brýn 
þörf á vinnufúsum höndum við þetta verkefni og hvetjum við 
velunnara vatnsins til að koma nú og taka til hendinni með 
stjórn og Djúpavatnsnefnd.

Við ætlum líka að setja upp fánastöng, enda löngu tímabært. 

Félagar fjölmennum í Djúpavatn og látum gott af okkur leiða. 

Með félagskveðju;
Stjórnin.

Við fáum ekki bara 
fyrirlesara til okkar. Stundum 
mæta veiðileyfasalar með 
kynningu á sínum svæðum, 
einnig höfum við fengið 
sölu- eða innflutningsaðila 
á veiðibúnaði og / eða 
hnýtingarefni til að koma og 
sýna okkur það nýjasta. 

Vetrarstarf SVH



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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Unglingastarf SVH

SVH starfrækir unglingadeild fyrir börn og unglinga á aldrinum 11 til 
16 ára. 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 þeir þurfa. Farið er með þá í tvær 
ferðir í lok vetrarstarfsins, annars vegar í hreinsunarferð í Hlíðarvatn 
í Selvogi, svo lokaferð í Djúpavatn á Reykjanesi. Þessi starfsemi 
hefur verið í gangi í næstum fimm ár og hér á næstu tveim síðum 
eru ýmsar myndir frá þeim tíma.

Þessar myndir hér á síðunni eru frá Djúpavatns-
ferðum uSVH. Aflabrögð hafa alltaf verið þokkaleg, 
fjörið mikið og svo þetta með veðrið, það getur eins 
og sjá á myndinni hér að neðan, verið upp og ofan, 
á þessari er reyndar ofankoma.
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Unglingastarf SVH

Hér eru myndir bæði frá hnýtingarkvöldi (ofan til vinstri), hreinsunarferð í 
Hlíðarvatn (ofan til hægri). Svo þessar neðri, handhafi Bröndubikarsins (neðri 
til vinstri), svo flottur afli (neðri til hægri) úr hreinsunarferð, veiddur á flugu 
og flugustöng.
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Vissir þú ...
... þetta um vötnin á höfuðborgarsvæðinu ?

Að helsta fæða fiska í vötnum er ýmiskonar botndýr, en í dýpri 
vötnum bætast við sviflæg krabbadýr.

Að í vatnsföllum á Höfuðborgarsvæðinu hafa sannarlega veiðst  sjö 
tegundir fiska: Lax, bleikja, urriði, hornsíli, áll – bæði Evrópuáll og 
kynblendingur Evrópuáls og Ameríkuáls og flundra/ósakoli, auk þess 
sem í einstaka tilfellum hefur orðið vart við regnbogasilung.

Að í eftirtöldum vötnum hafa fimm tegundir fundist (lax, urriði, 
bleikja, hornsílí og áll), en það eru: Árbæjarlón, Elliðavatn, Helluvatn 
og Meðalfellsvatn. Í raun eru þetta þó aðeins tvö vatnasvæði.

Að bleikja í vötnunum er víða á undanhaldi og þar sem vöktun hefur 
farið fram eru greinileg tengsl milli hækkandi meðalhita vatnsins og 
fækkunar bleikju, virðist helst sem bleikjan eigi erfitt uppdráttar á 
fyrstu lífsskeiðum en þær sem komast á legg vaxa og dafna með 
ágætum.

Að állinn er kynlegur fiskur, hann hrygnir í Þanghafinu, lirfurnar berast 
með hafstraumum til Íslands, þegar ákveðinni stærð er náð breytast 
þær í glerál sem hefur göngu 
sína í ferskvatn, þar breytir hann 
enn um lit og nafn og nefnist 
guláll og dvelur í ferskvatni 3- 
20 ár og jafnvel uppí 40 ár. Þá 
breytist hann eina ferðina enn við 
kynþroska og nefnist bjartáll sem 
gengur til hrygningarstöðvanna í 
Þanghafinu. Állinn finnst í flestum 
vatnsföllum á svæðinu.

Heimild: Samantekt erinda á málþingi um vötn og vatnasvið á 
Höfuðborgarsvæðinu. Hægt er að nálgast samantektina á heimasíðu 
veiðimálastofnunar: www.veidimal.is

Trausti Magnússon mætti til okkar hjá SVH 
í vetur og sýndi meðhöndlun og eldun á lax / 
silungi.
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Þegar þetta er skrifað á vormánuðum 
a.m.k. samkvæmt almanakinu og styttist 
“óðfluga” í vorið og veiðina, er frost á 
Fróni og frýs í lykkjum og meira en 20 m 
á sekúndu eða öllu heldur sekúndubroti. 
Ekki sér á milli húsa dag eftir dag og því 
sálarlífið ekki upp á margar bleikjur. Þegar 
vonin ein er eftir, stendur einhversstaðar. 
Á hverjum morgni þegar ég sprett á fætur 
(það er reyndar lýgi, drattast á lappir er 
nær sanni) og kíki út í þeirri von að það 
örli pínupons á vorinu, sér ekki á dökkann 
díl, nema þá helst hörðustu félagar vorir, 
að viða að sér helstu lífsnauðsynjum svo 
sem efni til fluguhnýtinga. Ætlar þetta 
helv... engan endi að taka. Nú ef allt væri eðlilegt ætti maður að vera 
farin að kíkja á græjurnar, athuga hjól, línur og tauma og boxin full af 
púpum og flugum. En því miður þetta er eins og að vakna af vondum 
draumi, veiðivæntingar dofna og geðslagið eftir því. Undirritaður sat 
við væsið einn daginn og reyndi af veikum mætti að hnýta eitthvað við 
undirleik 20m/sek. og útkoman varð hvít flyksa, eins konar snjófluga. 
Svona er nú komið fyrir manni. Ekki tekur betra við ef maður gerist 
svo djarfur að hlusta á veðurfregnir þá fyrst versnar það. Og talandi 
um veðurspá get ég ekki látið hjá líða að nefna veður”fræðingana” 
það var þá, sama tuggan dag eftir dag: búist er við stormi eða meiren 
20m/sek. (byrjar skalinn á tuttugu eða hvað.) Ég fer ekki ofan af því, 
að eftir að þessi mælikvarði var tekinn upp hefur veðrið hríðversnað 
og ef ég man rétt þá er einn þessara falsspámanna í félaginu,  réttast 
væri að reka hann úr félaginu.
framh:

(Skyggnst inn í sálarlíf veiðimanns #319 á “vormánuðum” þó ekkert 
fararsnið sé á vetri konungi og veiðilöngunin að gera undirritaðan 
sturlaðann.)

-VORBOÐINN HRJÚFI-

Fallegar vorbleikjur úr 
Hlíðarvatni - frá 17. maí 2006
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Já maður býst við hinu versta frá þeim á veðurstofunni þessa dagana 
eða eins og mig dreymdi eina nóttina:
Ég var að hlusta á veðurspána í útvarpinu og hún var svona: Frá 
Veðurstofu Íslands, fyrst er það ísviðvörun, íshröngl er nú á mest öllu 
Hlíðarvatni og borgarísjaki stefnir inn á Botnavík, og ekki nóg með það, 
ég þóttist sjá þar höfðingjana Ármann og Kolbein með ísbor í hendi. En 
þá vaknaði ég í svitakófi (og ég sem á dag í Hlíðarvatni snemma í Maí.) 
Og minn betri helmingur kvað mig ekki hafa látið svo órólega í draumi 
eða frá því ég glímdi við stóra urriðann í Laxá.

P.s. En félagar í SVH sem og aðrir geta tekið gleði sína. 
Veðurstofustjóri var í spjalli á Rás 2 og var beðinn að spá í framtíðina 
og eftir smá hik, þá spáði hann sumri.

Fátt er um meira talað á Fróni þessa dagana en kuldann og klámið og 
í þeim anda er ort:

Röddin mín er orðin rám,
Ruddalegt er veður,
Hér er bara kuldi og klám
Og kalinn er minn ....

Stefán Eiríksson #319

-VORBOÐINN HRJÚFI-

Það er ekki alltaf blíða í 
veiðinni, þó sólin skíni 
glatt á þessari mynd. 
Hún er frá Hlíðarvatni 
við upphaf veiðitíma-
bils 2005






