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Uppskriftin

Verslun Veiðimannsins

Hráefni marinering:
1 lime
3 hvítlauksgeirar
1 rauður chili
1 msk akasíuhunang
1 msk ólívuolía
salt og pipar

Einn lax u.þ.b. 2 til 2,5 
kg skorinn í sneiðar
1 lime

Aðferð:
- Rífið börkinn af lime-ávextinum og pressið safann.
- Pressið hvítlaukinn.
- Hreinsið innan úr chilibelginum og saxið hann fínt.
- Blandið öllu saman í skál og marinerið laxasneiðar í 
klukkustund.

Grillið í 3-5 mínútur á hvorri hlið eða þar til fiskurinn 
hefur náð þeirri eldun sem þið sækist eftir.

Skerið niður lime í þunnar sneiðar, dýfið aðeins upp úr 
marineringunni og grillið með fiskinum.

Meðlæti að eigin ósk.

Allt hráefnið fæst í Fjarðakaupum

Lime lax, það má einnig nota vænan silung 
(uppskrift fengin á www.vinotek.is)
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Ágætu félagar! 

Þá er veiðisumarið í garð gengið, með tilheyrandi 
veiðiferðum, þótt eflaust dragi einhverjir úr þeim útgjöldum 
þegar svona árar. En með smá hugkvæmni má alltaf finna 
ódýra veiði sem oft getur komið skemmtilega á óvart, það 
eru víða vel geymd veiðileyndarmál sem þarf bara að grafa 
upp. Og ekki þarf að spyrja að þvi að fluguboxin eru troðfull af leynivopnum 
eftir hnýtingar vetrar.
Nú er vetrarstarfi félagsins lokið, og vorverkin einnig að baki, þetta var 
góður vetur í félagsstarfinu með fjölmörgum nýjum og gömlum félögum. 
Ný og glæsileg heimasíða er loksins komin í loftið og unnið í því að bæta 
hana enn frekar. Í vetur gerðum við einnig nýjan samning við Sjávarútvegs- 
og Landbúnaðarráðuneytið um áframhaldandi veru félagsins við Djúpavatn, 
það er léttir að það er komið í höfn. Í framhaldi af þvi var ráðist í miklar 
endurbætur að aðstöðunni við vatnið, gólfið endurnýjað að hluta, ný 
eldhúsinnrétting sett upp og  síðast en ekki síst reist vöðlugeymsla við húsið 
og þegar þetta er skrifað er ykkar einlægur á leið í Djúpavatn með börnin 
og hlakka mikið til, hef aldrei verið á ferð þar svo snemma sumars. Það er 
á engan hallað að segja frá því að sá vaski hópur sem tók þátt í þessari 
vinnuhelgi var einvala lið, allt harðduglegt fólk sem vel kunni til verka, enda 
gangurinn lyginni líkastur, hafið hjartans þökk fyrir sem lögðu hönd á plóg. 
Veiðin í Hlíðarvatni hefur verið svolítið upp og niður, eins og gengur, en 
víst er að nóg er af fiski í vatninu eins og venjulega, það þarf bara að hafa 
svolítið fyrir því að ná í hann, hver hefur ekki heyrt þetta áður ?? 
Kleifarvatnið hefur verið vel sótt í vor og veiði ágæt, það eru æ minni 
brögð að því að reglurnar um agn og stangarfjölda séu brotnar, 
leyfislausum veiðimönnum fer ört fækkandi, þökk sé vaskri veiðivörslu 
Kleifarvatnsefndar.
Látum þessu nú lokið og óska ég ykkur góðra stunda á vatnsbökkum í sumar 
og haust, munum að ganga vel um og fara eftir reglum.

Kv. Hansi

Formaðurinn
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Veiðitíminn hafinn !!
Já við erum heldur seinni með “síðasta” 
blað vetrarins en venjulega þannig að 
fyrstur veiðiferðirnar eru að baki. Ég 
var m.a. að koma norðan af Skagaheiði 
en þangað fer ég að öllu jöfnu svona 
í upphafi júní. Skemmtilegt svæði og  
fjölbreytt þannig að hægt er að finna 
eitthvað fyrir alla. Þegar við komum 
norður fréttum við að það væri búið að girða svæðið af 

og setja hlið með lás, þannig að þangað færi enginn inn nema vera kominn 
með lykil, lykill afhentur gegn greiðslu veiðileyfis eða með því að framvísa 
gildu Veiðikorti. Síðan lykill skráður á nafn / kennitölu og símanúmer svo 
hægt væri að hafa upp á lyklum ef þeir skiluðu sér ekki.
Ég ræddi aðeins við landeiganda og komst að því að þetta var í raun 
eina leiðin til að halda burtu veiðiþjófum. Ég er mjög hlynntur því að 
veiðiþjófnaður sé stöðvaður en að landeigendur þurfi að grípa til slíkra 
aðgerða til að stöðva menn - þetta er þessari tegund af “veiðimönnum” til 
algjörrar skammar.

Umgengni við náttúru okkar!!
Með í för með mér á Skagaheiði var einn sem fer ekki oft á slíkar slóðir 
en nýtur þess þeim mun betur. Komast á staði fjarri öllum skarkala í góðu 
veðri, hlusta á fuglasöng og kasta flugu á upptökur í spegilsléttu vatni, 
hvað gæti þetta verið betra. En því miður ekki er allt svona slétt og fellt. 
Við gengum m.a. með litlum læk þar sem hann fellur út í vatn, þar ætluðum 
við að fara að kasta flugunni, staður sem oft geymir ágætis veiði. En í 
ósnum flutu núna tómar bjórdósir og á bökkunum tómir sígarettupakkar, 
sígarettustubbar út um allt - staðurinn leit út eins og á þarna hefði verið 
partý þar sem gleymst hefði að þrífa. Okkur blöskraði þetta. Þarna hafa 
“veiðimenn” verið á ferðinni, skráðir inn á svæðið, en gátu ekki séð sér 
fært um að ganga almennilega um. Ég veit fyrir víst að tómar bjórdósir eru 
mun léttari en fullar, af hverju er ekki hægt að taka þetta með sér til baka? 
Hvað ætli sé langt í að veiðimenn hætti svona umgengni?
Munið, góður veiðimaður skilur einungis eftir spor sín þar sem hann fer 
um.

Kveða; 
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

Ritstjórinn
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Lokahófi ð 2010
Lokahóf SVH var haldið miðvikudaginn 21. apríl sl. Að vanda var mætingin mjög 
góð, happadrættið var á sínum stað. Við fengum líka frábæran gest, Gylfa Jón 
Gylfason sem fræddi okkur aðeins um stangveiðina á léttum nótum, sérstaklega þá 
breytingu sem varð í veiðihúsum þegar kvenfólkið fór að koma með í veiðina.
Á lokahófi nu var formlega ný heimasíða okkar tekin í notkun, www.svh.is - endilega 
kíkið þar inn og sendið okkur línu um hvernig ykkur líst á, ja eða líst ekki á.

Frá lokahófi nu:
Efst til vinstri: Nýrri heimasíðu okkar varpað á tjaldið í 
félagsheimilinu.
Efsti til hægri: Gylfi  Jón Gylfason að fl ytja sinn pistil. 
Miðjan til vinstri: Að vanda var vel mætt hjá okkur.
Miðjan til hægri: Hluti af vinningunum fyrir happadrættið 
tilbúnir á borðinu.
Hér til vinstri: Vinningarnir byrjaðir að “streyma út”.
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Lokahófi ð 2010

Myndir hér á síðunni:
Vinningum í happadrættinu 
var fagnað á mismunandi 
máta.
Efst til vinstri: Bogga fékk 
fl ugustöng.
Efsti til hægri: Stefán fékk 
veiðileyfi .
Miðjan til vinstri: Sigga 
fékk þessa stöng og mætti 
síðan aftur til að sækja aðalvinninginn.
Neðst vinstri: Rúnar hafði lúmskt gaman af því að útdeila 
vinningum.
Niðri hægri: Hansi fagnar sínum vinning.
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Lokahófi ð 2010 
American Style Byggt og búið Dalakofi nn
Ellingsen Fjarðarkaup Gamla vínhúsið 
Intersport Joakims Laxá
Lyfja, Setbergi Lárus Karl Ingason N1 
NTV Nonni gull Rafgeymasalan
Reykofninn Útilíf Stoðtækni
Árvík Símabúðin Tempra
Íslandsbanki Veiðihornið Veiðikortið
Veiðiportið Veiðivon Vesturröst
Skóarinn 
Hafnarfi rði

Veiðiþjónustan 
Strengir

Veiðibúðin við 
Lækinn

SVH þakkar eftirtöldum aðilum stuðninginn á lokahófi  félagsins.

Efnilegasta silungafl ugan 2010

Loðna - Vinningsfl ugan

Flugan Loðna kemur frá Bjarti Ara Hanssyni. 
Á myndinni hér til hægri er Bjartur að taka við 
verðlaunum fyrir sína fl ugu .
Því miður fylgdi uppskriftin ekki, en reynt 
verður að ná í hana við fyrsta tækifæri og birta 
hér.

Á lokahófi nu voru meðal annars veitt verðlaun fyrir fl ugurnar  sem komu 
inn í fl okki unglinga. Þaðan fengum við þessar þrjár fl ugur hér að neðan.

Kyndill Skugga-Baldur
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Hreinsunarhelgin Hlíðarvatni

Myndir frá hreinsunarhelginni við Hlíðarvatn:
Efsta: Að vanda var bílafl otinn á hlaðinu nokkuð góður, enda vel mætt, bjart veður en örlítið 
svalt.
Miðjan: Það er ávallt þétt setinn “bekkurinn” um hádegið þegar kemur að 
“kjötsúpuveislunni”.
Neðsta: Einhverjir mættir út í Hlíðarey til að veiða, en ef myndin prentast vel má sjá í fjarska 
að fjöllin hverfa í “mistur” sem reyndist vera aska úr eldgosinu sem var í Eyjafjallajökli.
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Hreinsunarhelgin Hlíðarvatni

Myndir frá hreinsunarhelginni við Hlíðarvatn:
Efsta: Seinni daginn var ekki alveg “jafn gott” veður og fyrri daginn, þessi mynd var tekin 
frá húsinu okkar í Hlíð og já það snjóaði þegar mætt var á staðinn.
Neðri vinstri: Þrátt fyrir “leiðindaveður” var farið og nokkur köst tekin til að sjá hvort ekki 
veiddist eitthvað. Það var hann Gabríel okkar sem náði í eina 800 gr. bleikju á full dressaða 
Teal & black.
Neðri hægri: Hlíðarvatnformaðurinn sennilega 
með leiðbeiningar varðandi veiði.



SVH - Flatahrauni 29 - 220 Hafnarfjörður - s: 565 4020 - www.svh.is - stjorn@svh.is10

Myndir úr félagsstarfi nu

Hér að ofan: 
Það var mjög góð mæting þegar þeir félagar Sigurður G. Tómasson og Pjetur Maack komu 
og fræddu veiðimenn um Þingvallavatn.

Hér að ofan og til hliðar:
Það fréttist annars lagið af einum sem veiðir 
ávallt vel í Kleifarvatni á spún. Þetta er hann 
Cezary Fijalkowski, hann kom og sýndi, ja 
sína spúna sem hann notar við veiðar. Eins og 
sjá má er þetta ekkert venjulegt súpnasafn og 
hægt að setja saman væntanlega ótrúlegustu 
útgáfur við öll tækfæri og aðstæður.
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Vinnuhelgi í Djúpavatni 2010 
Um 20 félagsmenn SVH lögðu hönd á plóginn við miklar framkvæmdir við Djúpavatn 
helgina 8-9 maí. Eftir ýmsa jarðskjálfta undanfarin ár var húsið aðeins farið að síga 
og var reynt að lagfæra það að hluta.
Bíslag var reist við veiðihúsið og verður mikil munur að geta geymt og þurrkað 
vöðlur þar inni, einnig var skipt um pallinn í kringum bíslagið.
Raki var komin í gólf undir eldhúsinnréttingu og salerni, það var allt rifi ð upp og 
skipt um einangrun, gólfplötur og settur nýr dúkur.
Ný eldhúsinnrétting var sett upp.
Vatnlögnin að húsinu var yfi rfarin og lagfærð.
Mikill munur er á húsinu við þessar breytingar og mun ekki væsa um félagsmenn 
þar í sumar.
Myndir af framkvæmdum má sjá á næstu þrem síðum.

Myndirnar hér á síðunni:
Efst: Upphaf framkvæmda á 
laugardegi, búið að fjarlægja hluta 
pallsins sem á að skipta út.
Miðja: Búið að fjarlægja úr gólfi nu 
inni það sem skipta á út.
Neðst: “Bíslagið” smíðum við 
hliðina á húsinu.
Hér fyrir neðan: “Steypumennirnir” 
bera grjót til uppfyllingar í 
“steypustöplana”.
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Vinnuhelgi í Djúpavatni 2010 
Myndirnar hér á síðunni:
Efst vinstri: “Þetta er nú meiri steypan”, 
verið að gera steypuna klára í festingar fyrir 
bíslagið.
Miðjan vinstri: Við lok laugardags, pallurinn 
kominn.
Miðjan hægri: Sunnudagsmorgun, grind 
bíslagsins komin upp.
Neðst: Tekinn svona “2007 stíll” á verkið, 
einn að vinna, fjórir að fylgjast með.
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Vinnuhelgi í Djúpavatni 2010

Myndirnar hér að ofan og hægri:
Vinstri: “Ef þú rýnir inn í bergið sérðu glitra 
tár ...”, Árni Reykdal tók vatnslögnina við 
Djúpavatn í gegn.
Efri hægri: Nýtt gólf, gólfdúkur og einnig 
nýja innréttingin, óhætt að segja að þetta 
lítur ansi vel út..
Neðri hægri: “Bíslagið” komið og allt að verða klárt fyrir opnun.

Hér til vinstri:
Þessir þrír mættu í 
Djúpavatn, þeir hjálpuðu 
kannski ekki mikið 
til, en skemmtu sér 
konunglega.
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Efnilegasta silungafl ugan 2010
Á lokahófi nu voru veitt verðlaun fyrir fl ugurnar í hinni árlegu 
fl uguhnýtingarkeppni okkar “Efnilegasta silungafl ugan”.
Þátttakan var nokkuð góð. Alls komu 6 fl ugur í fl okki fullorðinna.
Hér fyrir neðan eru myndir af fl ugunum og uppskrift af vinningsfl ugunni.

Ásrún Sú Rauða

S-18

Arna - Vinningsfl ugan

Jóhanna

HJ-2

Flugan Arna kemur frá Maríu 
Petrínu Ingólfsdóttur, sem er ein 
af þeim sem sér um opnu húsin 
hjá okkur.
Uppskrift:
Öngull: B170 no 10
Þráður: UNI w8/0 svartur
Stél: Flashabou, marglitt
Vöf: Gull solid wire (27)
Búkur, vængur og skegg:
Cock pheasant centertail - rauð

Hér er Rúnar Sigmarsson nýbúinn að afhenda María verðlaun 
fyrir fl uguna á lokahófi nu, sjá má fl uguna í bakgrunninn.
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Laxveiðar í Hlíðarvatni?
Eitthvað hefur verið skrifað um að veiðst hafi  lax í Hlíðarvatni núna í vor og veiðimenn 
verið að spá í hvort þetta hafi  verið “fyrsti lax sumarsins”.
Ég veit ekki til þess að nein mynd hafi  verið birt að hinum meinta laxi, en aftur á 
móti vitum við til þess að veiðst hafi  sjórbirtingur (urriði sem er að koma úr sjó) í 
vatninu, gæti ekki verið að “laxinn” hafi  verið birtingur?
Við félagar vorum á veiðum þarna 20. maí. Farið var m.a. niður að ós þar sem 
hin nýja brú fyrir Suðurstrandaveginn er og aðstæður skoðaðar, sérstaklega 
“fl undrugildran”. Svæðið þar fyrir ofan reyndist hið fínasta “sjórbirtingssvæði”, þar 
veiddust a.m.k. þessir tveir sem myndin er af hér fyrir neðan, einnig var sett í 
einhverja fl eiri slíka.

Myndirnar hér að ofan:
Uppi til vinstri: Svæðið fyrir ofan brú og 
gildru, frábært svæði að sjá.
Uppi til hægri: Ef myndin prentast vel má sjá 
tvær dauðar fl undrur þar sem rauðu svæðin 
eru, kannski að gildran sé að skila sínu. 

Veiðimaðurnninn, Magnús Ágústsson fór með fi skana til Veiðmálastofnunar til að fá upplýsingar um þá. Þetta hér að 
neðan kom frá þeim:
“Við erum búin að lesa hreistrið af urriðunum sem þú komst með fyrir helgina. Um var að ræða tvo fi ska úr 
Hlíðarvatni í Selvogi veidda 20. maí. Þeir höfðu báðir gengið til sjávar og því um sjóbirtinga að ræða.

Fiskur 37,4 cm 553 g
Klakár 2005
Fiskurinn hafði verið 3 ár í fersku vatni og gengið þá til sjávar þá 16,3 cm
Hann hafði svo verið tvö sumur í sjó.

Fiskur 35,3 cm 460 g
Klakár 2005
Fiskurinn hafði verið 4 ár í fersku vatni og gengið þá til sjávar þá 23,6 cm
Hann hafði svo verið eitt sumar í sjó.

Það er ómögulegt að segja til um hvaðan þessir fi skar komu en ólíklegt að þeir séu upp aldir í Hlíðarvatni þar sem 
þar eru afar takmörkuð skilyrði fyrir hrygningu og uppeldi urriða”
Með þökk fyrir upplýsingarnar.
Guðni Guðbergsson - Veiðimálastofnun



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

Hægt er að fá hinn glæsilega sal félagsins leigðan. 
Upplýsingar veita: Sigríður s: 5653602 eða 8923037 og 

Vilborg: 8643989 (boggare@simnet.is)

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


