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Takið 
Eintak

Fréttabréf SVH  Mar 2012 2. tbl. 19. árg.

Munið veiðileyfasöluna
19. og 20. mars - lokadagur 26. mars 

Sjá nánar á bls: 7

Frá aðalfundi SVH 12. feb síðastliðinn - stjórnarskipti.
Núverandi formaður Vilborg Reynisdóttir færir þeim sem hættu í stjórn blómvendi. 
Frá vinstri: Vilborg Reynisdóttir, Hans U. Ólason, Högni Bergþórsson og Árni 
Reykdal. (á myndina vantar Guðmund Sveinbjörnsson sem einnig var að hætta í 
stjórn  SVH).

Meðal efnis: 

Veiðileyfin
• Muna að sækja leyfin 
Uppskriftin
• Jú hún er á sínum stað 
Pistill formanns
• Já nú er nýr formaður
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Uppskriftin

Verslun Veiðimannsins

Hráefni:
1/4 tsk rifinn engifer 
1 tsk soja sósa
safi úr 1/2 sítrónu
2 saxaðir vorlaukar
1 tsk ljós púðursykur 
125 gr silungsstykki 
salt
grófmulinn pipar

Aðferð:
Forhitið ofn í 220°c
Blandið saman í skál engifer, soja sósu, sítrónusafa, 
vorlauk og sykri.
Setjið fiskstykkið útí og látið marinerast í 15 mín 

Klippið til bökunarpappír ca 30 x 30 cm.
Setjið marinerað fiskstykkið á miðju pappírs og hellið 
marineringunni yfir. Saltið og piprið eftir smekk. 
Brjótið upp á pakkann og lokið vandlega.
Setjið í bökunarfat og bakið í ofni í 10 til 12 mín.

Úr bókinni: EasyMeals e. Rachel Allen

Allt hráefnið fæst í Fjarðakaupum

Gufubakaður Thai-silungur fyrir einn
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Kæru félagar og veiðimenn

Mér finnst við hæfi að byrja á því að þakka Hans U. 
Ólafssyni fráfarandi formanni kærlega fyrir vel unnin 
störf fyrir félagið okkar. Hann hefur sýnt mikinn metnað 
og dugnað í ótal verkefnum sem formaður félagsins, átt 
hvað mestan þátt í þvi frábæra framtaki í að koma á 
samstarfi á milli minni veiðifélaga í nágrenni okkar og er 
það samstarf að skila árangri bæði með veiðileyfavefnum 
leyfi.is og svo með samningum og samstarfi við önnur 
veiðifélög um að fá ný veiðisvæði og auka þannig flóruna 
á þeim veiðileyfum sem við getum boðið upp á þetta 
árið. Þá má ekki má gleyma heldur þeim Guðmundi 
Sveinbjörnssyni, Högna Bergþórssyni og Árna Reykdal 
sem ganga úr stjórn núna og eiga þeir bestu þakkir fyrir.
Þeir hafa lagt á sig mikla vinnu fyrir félagið og langar mig 
að nefna sérstaklega einn þeirra, Árna sem hefur verið í heil 20 ár í stjórn 
og unnið óeigingjarnt starf fyrir félagið á þessum árum. Það er alltaf missir 
af góðum mönnum. Þá langar mig að þakka ykkur kæru félagsmenn fyrir 
þann stuðning að velja mig sem næsta formann ykkar, ég er óskaplega 
stolt af því og mun gera mitt allra besta til að halda góðu starfi þessa 
félags áfram sem er mér svo kært. Ég tel mig hafa öðlast alveg ágæta 
þekkingu á starfi félagsins sem gjaldkeri síðastliðin 4 ár og vona að það 
skili sér í þeim verkefnum sem framundan eru og hafa yfirsýn yfir kostnað 
og umfang sem þarf til að reka stangaveiðifélag svo vel fari af skynsemi. 
Þá er ég einnig stolt af ykkur að hafa átt þátt í því að koma að fleiri konum 
inn í stjórn og er ekkert annað veiðifélag, held ég sem getur státað sig af 
því að hafa 3 konur í stjórn slíks félagsskapar. Þá langar mig að bjóða nýja 
stjórnarmeðlimi hjartanlega velkomna til samstarfs, þau Stefán, Maríu, 
Finnboga og Sigríði og hlakka mjög til að vinna með þeim. Þetta er góður 
hópur og samstilltur og sýndi það sig strax á fyrsta fundi okkar. Verkefnin 
eru bæði mörg og skemmtileg framundan, sala veiðileyfa, undirbúningur 
lokakvöldsins, hreinsunarhelgar við vötnin okkar Hlíðarvatn og Djúpavatn 
ásamt allskonar verkefnum og undirbúningi fyrir veiðisumarið þar með 
talið umsjón Kleifarvatns. Þá er unglingastarfið komið vel af stað með 
skemmtilegan hóp af áhugasömum krökkum sem eru alveg bráðefnileg í 
hnýtingum og er það mjög svo ánægjulegt fyrir félagið að það skuli vera 
hafið á ný.
        - framh.

Formaðurinn
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Þetta ár leggst alveg ótrúlega vel í mig og vonadi ykkur líka kæru félagar 
og hvet ég ykkur til að stunda nú grimmt veiðina í sumar. Þótt sumarið 
í fyrra hafi verið dapurt í Hlíðarvatni þá er ég svo ótrúlega bjartsýn á að 
þetta sumar verði betra og er byrjuð að telja niður þar til veiðin hefst. Mér 
sýnist það líka á félagsmönnum okkar, bæði eldri sem nýjum, sem koma 
á nánast öll opin hús hvort sem er til að hnýta eða bara hittast og spjalla, 
vera svolítið merki um mikinn spenning fyrir komandi veiðisumri. Á opnu 
húsi hef ég haft afar gaman af að hitta ykkur til að spjalla og hnýta með 
ykkur og læra af ykkur. Þeir sem mæta hafa verið ósparir á góð ráð til 
þeirra sem eru að byrja að hnýta, eða taka vel á móti nýjum félögum sem 
hafa mætt á þessi kvöld. Kynningakvöldin eru alltaf vel sótt. Þetta er það 
sem heldur félagi eins og okkar saman, þessi samstaða og vinskapur sem 
myndast á milli okkar allra. Ég vil endilega hvetja ykkur til að hitta okkur á 
opnu húsi og sérstaklega eldri félaga sem og ykkur sem nýjir eru í félaginu. 
Það væri gaman að fá að sjá ykkur ég get lofað því að það verður tekið 
vel á móti ykkur enda eru veiðimenn og konur alltaf skemmtileg og því 
fleiri því betra. Að sjálfsögðu er alltaf glatt á hjalla og mikið spaugað. Ef 
þið kæru félagsmenn, viljið koma einhverju á framfæri þá eru þessi kvöld 
alveg tilvalin til þess að hittast og ræða málin. 

Með veiðikveðju 
Vilborg Reynisdóttir

Formaðurinn

Frá aðalfundi SVH febrúar 2012:
Þessi aðalfundur var nokkuð sögulegur. Í fyrsta skipti í ansi mörg ár þurfti að 
kjósa milli frambjóðenda til stjórnar, sú kosning var leynileg og notaðir voru 
atkvæðaseðlar. Á myndinni hér að ofan var kosning formanns, þar var bara einn 
aðili í framboði - hugur fundargesta fór ekkert á milli mála
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Þetta var ekki bölv og ragn!!
Í síðasta pistli kom í ljós að 
notkun ákveðinna merkja virtist 
fara illa í prentbúnað, í þessu 
tilfelli prósentumerki. Ég set því 
pistilinn hér inn að nýju - án slíks 
- vona að allt skili sér.

Jæja - nú er runninn upp sá árstími 
að planta þarf veiðileyfunum 
“hagkvæmlega” milli annarra 
áhugamála yfir sumartímann og 
ekki síst á “rétta” tímann. Í fyrra ákvað ég að fara 

í eina ferð í maí - ótengda veiði, sem var skipulögð með þokkalegum fyrirvara. 
Dagsetning var ekki sett niður 100 prósent heldur átti að vera hægt að hnika 
henni lítilsháttar til og miða þá við langtímaveðurspár, útkoman átti að vera 
þannig að ekkert gæti farið úrskeiðis. Dagurinn var svo fundinn og haldið af stað 
seinnipart dags úr Reykjavík. Haldið var beint austur á bóginn - stefnan tekin á 
Hvannadalshnjúk, dagurinn 21. maí. Þegar hópurinn var kominn í mitt Eldhraunið, 
ekki fjarri Kirkjubæjarklaustri, var verið að hlusta á kvöldfréttir í útvarpi í bílnum, 
kom heldur betur babb í bátinn, eldgos hafið í Grímsvötnum og þjóðvegur 1 lokaður 
við Skeiðarársand!! Ég verð að segja að það var nokkuð skuggalegt að vera um 
kvöldið á Klaustri og sjá kolsvartan gosmökkinn æða í vestur. Já þetta fer svona 
stundum, það er hægt að velja daga, ferðafélaga (veiðifélaga), en veðri og náttúru 
getur maður “því miður” ekkert stjórnað.
Þegar ég var svo við veiðar rétt við Klaustur í haust, gerði töluverða úrkomu fyrri 
nóttina sem við vorum á svæðinu. Þá mátti enn sjá leifar frá vorinu (gosinu), 
liturinn á ánni sem kom niður var nokkuð öðru vísi en “venjulegir” vatnavextir - 
vatnið var þykkt og grátt, en við veiddum samt einhverja birtinga.
Ég minni ykkur svo á að ég er alltaf tilbúinn að taka við efni frá ykkur félagar góðir. 
Endilega setja nú niður einhverjar línur og senda mér.
Kveðja;
Ævar

Ritstjórinn

Frá kynning á Fossálum:
Vel var mætt á kynningu á 
Fossálum hjá okkur núna fyrir 
stuttu.
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Aðalfundur SVH 2012
Aðalfundur SVH var haldinn núna í febrúar. Töluverðar breytingar urðu í stjórninni 
- fjórir hættu og fjórir nýjir komu inn í staðinn.
Nú erum við með kvenmann í sæti formanns, Vilborg Reynisdóttir. Einnig bættust 
tvær aðrar konur í stjórn SVH.
Stjórn og varastjórn SVH 2012 til 2013 er svona skipuð:

Aðalstjórn.
Vilborg Reynisdóttir - Formaður
Hallberg Svavarsson - Varaformaður
Sigurður Karlsson - Meðstjórnandi
Stefán Árnason - Gjaldkeri
Ævar Ágústsson - Ritari

Varastjórn:
María P. Ingólfsdóttir 
Finnbogi Albertsson
Sigríður Hrólfsdóttir

Myndir hér að neðan:
Til hægri: Ingimundur frá Veiðikortinu kom 
til okkar í heimsókn með létta kynningu. 
Neðri vinstri: Unglingastarf félagsins á 
fullu.
Neðri til hægri: Þeir hjá Joakim’s komu og 
voru með kynningu á veiðivörunum sínum, 
stangir og fleira.
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Veiðileyfin
Ágætu félagar
Meðfylgjandi er úthlutun fyrir sumarið 2012.
Reynt var eftir fremsta megni að færa sem minnst til af því sem þið 
félagsmenn góðir sóttu um, en það var því miður ekki alltaf hægt.
Dæmi var um allt að fjórar til fimm umsóknir um sömu helgina í Djúpavatn. 
Þá getur verið erfitt að koma hlutunum rétt saman.
Vonum að þetta fari allt þokkalega og upplýsingar um söludagana eru hér 
fyrir neðan.

Kveðja 
Stjórnin

Veiðileyfasalan fer fram á skrifstofu 
félagsins að Flatahrauni 29 á eftirfarandi 

dögum:

19. mars 18:00 til 22:00
20. mars 18:00 til 22:00

Lokadagur
26. mars 20:00 til 22:00

Athugið að eftir 26. mars fara öll okkar umframleyfi beint inn á leyfi.is, eftir 
það getum ekki boðið ykkur leyfin á “innanfélagsverði”.

Stjórnin

Opin hús framundan: 
15. mars Opið hús - Hnýtingar og spjall
22. mars Kynning - auglýst síðar
29. mars Opið hús - Hnýtingar og spjall
12. apríl Kynning - auglýst síðar
18 .apríl Lokahóf. Kvöldið fyrir sumardaginn fyrsta.



Öll óseld veiðileyfi SVH fara á 
www.leyfi.is að lokinni úthlutun og sölu

Hægt er að fá hinn glæsilega sal félagsins leigðan 
fyrir ýmsar veislur. 

Upplýsingar veitir:Sigríður s: 5653602 eða 8923037

Þessi síða er laus fyrir auglýsingar 
Upplýsingar: stjorn@svh.is


