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Myndin hér að ofan:
Frá lokahófi nu þar sem Hans Unnþór Ólason (í miðju) sæmdi þau Dórótheu Stefánsdóttur (til 
vinstri) og Vigni B. Árnasyni ( til hægri) heiðursfélaganafnbót á lokahófi  félagsins.
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Frá  formanni! 
Vinir mínir í Ármönnum gáfu mér í vetur bókina Fiskar og 
menn eftir Ragnar Hólm, bókina hafði ég svo á náðhúsinu í 
vinnunni og er óhætt að segja að kamarferðirnar hafi verið 
með ánægjulegra móti fram á vor! Einn kaflinn heitir „Af kynlífi 
og fluguveiði“ og er þar velt fyrir sér hvað sé sameiginlegt 
með þessu tvennu, vitnað er í útlendan veiðimann sem segir 
m.a.;“Byrjendur halda að hvort tveggja sé mun merkilegra 
en það  i rauninni er og þeir halda líka að allir aðrir fái svo 
miklum mun meira en þeir sjálfir.“  Kannski ekki alveg útí hött, og ég er 
sammála höfundi að þá er gott að temja sér nægjusemi og sætta sig við 
það sem maður hefur og fær, bæði sem maður og veiðimaður. Magn er ekki 
alltaf það sama og gæði, og  „hvað höfum við að gera við tugi kílóa af fiski 
eftir nokkra daga veiðiferð? Við erum jú sportveiðimenn en ekki fisksalar“ 
Svo vitnað sé í niðurlag kaflans.  
Því kem ég inná þetta að ákveðið var að banna veiði í Kleifarvatni með 
annari lífrænni beitu en maðkinum, þetta hefur valdið smá titringi hjá annars 
ágætum veiðimönnum sem það stunda. En staðreyndin er sú að ræktun 
okkar í Kleifarvatni sem hófst að nýju fyrir 3 árum hefur heldur betur borið 
árangur og nú á vordögum hafa tugir veiðimanna verið við Kleifarvatn á degi 
hverjum og menn að veiða bara vel. 40 gramma seiðin sem voru á stærð 
við kúlupenna þegar þeim var sleppt eru nú orðin 1,5 pd fallegir urriðar, sem 
er gríðarlega góður vöxtur á ekki lengir tíma og segir mér að hugmyndin 
um að „koma Kleifarvatni á kortið“ aftur sé ekki jafn fráleit og margir héldu. 
Vatnið er fullt af fiski, vel höldnum og pattaralegum, en það er vinna að ná 
í hann, hann getur verið langt frá landi oft á tíðum, og þeir veiðimenn sem 
ég hef verið í sambandi við tala um að lítið sé um þá sýkingu í fiskinum sem 
umtöluð var fyrir nokkrum árum, þ.e. samgróningar í kviði, en það fyrirbæri 
er nú þekkt í flestum vötnum og gengur í bylgjum. Nú er klárlega uppsveifla 
í Kleifarvatni og fiskurinn virðist hafa nóg að bíta og brenna, ef allt gengur 
að óskum verður vatnið aftur að vinsælum fjölskylduveiðistað, í túnfæti 
okkar Hafnfirðinga. Því er mikilvægt að ganga vel um vatnið, veiða í hófi, 
taka með sér allt rusl og njóta þess sem við höfum og fáum.
Góðar stundir á vatnsbökkum í sumar.

Mbkv. Hansi

Formaðurinn
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Uppskriftin

Verslun Veiðimannsins

Allt hráefnið fæst í Fjarðarkaupum

Bakaðar kartöflur með reyktri silungafyllingu fyrir tvo
 - úr bókinni “Rachel‛s favourite food at home” -

Aðferð:
Bakið kartöflurnar í ofni eða á grilli
Skerið silunginn í litla bita og
snögghitið á pönnu með capers og smjöri eða olíu
Bætið við pipar og skvettu af sítrónusafa

Setjið matskeið af sýrðum rjóma í krossskorna opna 
kartöflu, hvora fyrir sig
Skiptið því sem er á pönnunni í hvora kartöflu

Setjið svo graslaukinn yfir

Hráefni:
2 stk meðastlórar 
kartöflur
50 g reyktur silungur 
15 g capers, skolað og 
þurrkað
10 g smjör eða ½ msk 
ólifuolía
Nýmalaður svartur 
pipar
Sletta af sítrónusafa
2 msk sýrður rjómi 
lófafylli af söxuðum 
graslauk
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Lokahófið 2009

N-1 Símabúðin Firði Cool Firði 
Húsasmiðjan 
Hafnarfirði

Teiknistofan upp á 
Lofti

Amercian Style

Joakim’s veiðivörur Kaki Strandgötu Fjallakofinn 
Hafnarfirði

Kaupþing Banki Vesturröst Ellingsen
Veiðivon Landsbankinn 

Hafnarfirði
Lax-á

Hárgreiðslustofan 
Cleopatra

Reykofninn Kópavogi Fjarðarkaup 

Veiðikortið Skóarinn Hafnarfirði Rúnar Sigmarsson 
Veiðihornið Intersport Útilíf
Rafgeymasalan 
Hafnarfirði

Árvík Veiðibúðin við 
Lækinn

Vatnsdalsá Hótel Örk Veiðiþjónustan 
Strengir

Lyfja Setbergi Lyf og heilsa 
Fjarðarkaupum

Cos Hafnarfirði

Dalakofinn Byson Krakkar og kroppar 
Miðbæ

Ísafoldar 
prentsmiðja

Snyrtistofan Björt NTV 

SVH

Við þökkum eftirtöldum aðilum stuðninginn á lokahófi félagsins 
2009

Lokahófsnefndin
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Lokahófið 2009

Myndirnar hér á síðunni:
Á lokahófinu er ekki bara happadrættið í 
gangi.
Efri til vinstri: Einar Sigurðsson fékk 
“mætingarveðlaunin” fyrir flestar mætingar 
á opnu húsin okkar í vetur.
Efri til hægri: Ragnar Guðlaugsson hlaut 
fyrstu verðlaun í keppninni “Efnilegasta 
silungaflugan 2009” fyrir fluguna 
Kvistur. Sú fluga lenti svo í þriðja sæti í 
“Hnýtingarkeppni LS og Ellingsen”. 
Myndin hér til hægri: Bjartur Ari Hansson 
fékk verðlaun fyrir fluguna “Kóngur” 
í keppninni “Efnilegasta silungaflugan 
2009”, en hann keppti í unglingaflokki.



SVH - Flatahrauni 29 - 220 Hafnarfjörður - s: 565 4020 - www.svh.is - stjorn@svh.is6

Lokahófið 2009

Hér á síðunni eru nokkrar myndir 
frá lokahófinu.
Þetta var eins og alltaf góð 
mæting, vinningum dreift og svo 
var bara spurning hvernig menn 
fögnuðu vinningunum, óháð 
verðmæti eða stærð þeirra.
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Veiðitíminn hafinn
Jæja - þá er sumarið komið - eða 
veiðitíminn í okkar huga. Mér var 
hugsað til hugleiðingar sem ég fékk 
frá Ásmundi Ársælssyni og ég birti 
hér fyrir stuttu þar sem hann spurði 
út á hvað þetta gengi allt saman hjá 
okkur. Er það bara veiðin? Eða er 
það félagsskapurinn? Hvernig er með 
náttúruna sjálfa og njóta hennar til fulls? Hér aftar í 

blaðinu er mynd af “meðferð” einhverra aðila á náttúrunni við Kleifarvatn. 
Hver sá sem kæmi þarna að og ætlaði að njóta útiverunnar við vatnið 
myndi lítt njóta þess. Ég bið ykkur sem lesa þetta endilega senda mér 
myndir og upplýsingar ef þið rekist á eitthvað viðlíka og þarna. Þetta er 
algjörlega óásættanleg framkoma.
Hverjir lesa? 
Talandi um þá sem lesa blaðið. Mér barst það til eyrna fyrir stuttu að það 
eru margir félagar sem fá eintak til sín en lesa blaðið jafnvel ekki. Nú vill 
ég hvetja þá sem virkilega lesa þetta, endilega hnippa í næstu félaga og 
athuga hvort menn lesi blaðið ekki almennt. Mér þætti líka gott að vita 
hvort félagsmenn vilji almennt frekar hafa blaðið á netinu og sleppa þá 
prentuðu útgáfunni? Hvað segið þið félagsmenn góðir?

Kveðja; 
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

Fiskmerki - Leiðbeiningar
Við fengum myndina á næstu síðu senda frá Jóhannesi Sturlaugssyni. Þarna 
má sjá upplýsingar og leiðbeiningar varðandi örmerkta urriða.
Það er ávallt hluti af þeim fiskum sem sleppt er í Kleifarvatn örmerktur, 
þannig að þið sem stundið vatnið að einhverju marki, endilega fylgist með 
ef veiðiuggalaus urriði kemur á land.





sími 5655787 · netfang: sjtre@mi.is · Heimasíða sjtresmidja.is

Við smíðum allar gerðir af 
útihurðum og gluggum

Áratuga reynsla
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Hreinsunarhelgin við Hlíðarvatn

Myndirnar hér á síðunni:
Við fengum nokkrar myndir um hreinsunarhelgina sem 
Finnbogi Albertsson sendi okkur og eru hér á síðunni, 
nema myndin af Finnboga sjálfum með kjötsúpuna, sú mynd er frá ritstjóra. 
Efsta myndin: Hjalltanginn séð frá Hlíð.
Þessar tvær í miðjunni: Sú vinstri, þarna er verið að ræða hvaða leynivopn skuli nota eftir 
kjötsúpuna. Sú hægri, Finnbogi fékk sér kjötsúpu, settist bara út í blíðviðrinu.
Neðsta myndin: Frá Finnboga, Hlíð séð svona “hinu megin frá”.
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Hreinsunarhelgin við Hlíðarvatn

Myndirnar hér á síðunni:
Efsta - það er ekki hægt að 
kvarta undan svona veðri við 
Hlíðarvatn, svona var veðrið að 
mestu leiti þessa helgi.
Sú í miðju - Ásmundur Ársælsson kominn með flugustöngina í hönd og farinn að æfa köstin, 
“léttklæddur” á gúmmískónum.
Sú neðsta - bílaflotinn á hlaðinu, það var ekki hægt að kvarta undan mætingu að vanda.



SVH - Flatahrauni 29 - 220 Hafnarfjörður - s: 565 4020 - www.svh.is - stjorn@svh.is12

Efnilegasta silungaflugan 2009
Hér fyrir neðan eru myndir af þeim flugum sem unnu í keppninni hjá okkur þetta árið.

Sú til vinstri heitir Kvistur, höfundur Ragnar Guðlaugsson, hann keppti flokki eldri hnýtara. 

Sú til hægri heitir Kóngur, höfundur Bjartur Ari Hansson. Hann keppti í unglingaflokki hjá 
okkur.

Hlíðarvatn það sem af er vori
Við kíktum í veiðibókina í Hlíð núna um daginn, þann 19. maí. Veiðin er búin að vera 
all þokkaleg, komnar rétt tæplega 300 bleikjur, svona ef meðaltalið er reiknað, þá 
eru þetta tæplega 3 fiskar pr. stöng pr. dag. Stærðin er all þokkaleg að sjá, m.a. 
hafa sést stærðir um 2,5 kg og 2,0 kg. Þó var þarna full mikið af “vanskráningum” 
þ.e. þyngd ekki skráð sem er ekki alveg nógu gott.

Annað tengt Hlíðarvatni sem var verið að benda okkur á er sá sóðaskapur sem 
verður þegar veiðimenn fara að gera að veiddum fiski á bökkunum og henda slóginu 
í fjöruborðið. 
Þetta er algjörlega óásættanlegt 
og veiðimenn beðnir um að láta 
af þessum ósið.

Mynd sem tengist ekki pistlinu, heldur sjaldgæf sjón við 
Hlíðarvatn, byggingakrani!! Þarna fer reyndar fram brúarsmíði 
tengd Suðurstrandavegi
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Kleifarvatn
Kleifarvatnið hefur heldur betur verið að minna á sig að undanförnu. Veiði 
þar hefur verið með miklum ágætum, reyndar hefur verið töluvert orðaskak 
vegna notkunnar lífrænnar beitu í vatninu, og banns á þeirri tegund beitu. 
Einungis má nota, flugu, spún eða maðk.
Menn hafa að verið að nota bæði makríl og sára sem er bannaður og það 
bann “setti suma á hliðina”.
Ástæða banns lífrænnar beitu er vegna þess að verið er að bera lífrænt efni 
(síli -makríl osfrv) úr vistkerfi sjávar þar sem allt önnur líffræði er í gangi í 
vistkerfi ferskvatns og líffræðingar hafa áhyggjur af því að óæskilegt smit 
á veirum berist á milli með ófyrirséðum afleiðingum.
Fyrir fjórum árum hófst að nýju fiskirækt í Kleifarvatni með það að markmiði 
að gera vatnið aftur að því góða veiðisvæði sem það var á árum áður. Þá var 
sleppt tæplega 10.000 urriðaseiðum og um 1/3 þeirra örmerkt (veiðiuggi 
klipptur af). Þetta er stórt vatn og gríðarlega kostnaðarsamt fyrir félag eins 
og SVH að standa að þessu, því viljum við biðja veiðimenn að gæta hófs 
og fara að reglum.
Einnig værum þakklát ef menn létu okkur í té þessa merktu fiska ef þeir 
koma á færið, til að nota í rannsóknir fyrir áframhaldandi ræktun. Eins 
langar mig að biðja veiðimenn sem fá stóra fiska að hjálpa okkur með 
því að láta haus, magainnihald og hreisturssýni við bakugga í poka, má 
gjarnan frysta, til notkunar í sama tilgangi. Ef við veiðimenn stöndum 
saman og hjálpumst að mun það auðvelda okkur þetta verkefni og vonandi 
verða til þess að vatnið nái sínum gamla sess sem gott veiðivatni í nágrenni 
höfuðborgarsvæðisins.
Eins langar okkur að biðja veiðimenn að láta vita af allri bátaumferð á 
vatninu, en skv. samningi SVH við Hafnarfjarðarbæ er umferð báta á 
vatninu bönnuð nema í fiskræktarskyni. Vonumst eftir góðum undirtektum 
og samvinnu, góða skemmtun.

Svo rákumst við á þennan 
“ruslahaug” við Kleifarvatn. 
Þarna hafa klárlega einhverjir 
“umhverfisdólgar” verið 
á ferð. Af hverju geta 
viðkomandi aðilar ekki skilað 
sínu rusli til Sorpu eins og 
aðrir. Það er afskaplega 
nöturlegt að horfa upp á 
svona framkomu þegar verið 
er að vinna í uppbyggingu 
svæðis eins og Kleifarvatns. 
Við segjum bara einfaldlega, 
“Skammist ykkar” !!!, hverjir  svo sem hlut eiga að máli.
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Kleifarvatn

Við höfðum uppi á fleiri af þeim veiðimönnum 
sem höfðu verið að gera það gott í vatninu 
undanfarna daga.
Haft var samband við aðila sem kalla sig 
“Veiðifélagið Bobbar”. Við fengum myndir frá 
þeim, en þeir brugðu sér í vatnið í veðri sem ja 
- eigum við ekki bara að segja að það hafi verið 
“haugasjór”?  Hægt er að sjá fleiri myndir frá 
þeim á:  www.123.is/bobbar
Eins og myndirnar frá þeim sýna var veðrið 
ekkert sérstakt, en aflinn var í fínu lagi.

Við höfðum uppi á veiðimanni sem hafði gert það gott í Kleifarvatni fyrir stuttu. 
Hann heitir Heiðar Birnir Kristjánsson og búsettur í Hafnarfirði. Við fengum hjá 
honum nánari upplýsingar um veiðina sem myndin er af (reyndar er hún tekin á 
síma).

“Þetta var svolítið sérstakt.  Ég hef aldrei áður reynt fyrir mér í þessu vatni, hafði ekki 
dottið það í hug. Svo þegar ég keypti mér Veiðikortið og var að blaða í bæklingnum 
sem fylgdi því, vaknaði áhuginn. Enda stutt að fara, búsettur Hafnarfirðinum. Ég 
lenti þarna í skemmtilegum tökum. Landaði 
þessum sex fiskum, missti þrjá og sleppti 
þremur.  Alveg frábært að kynnast vatninu 
á þennan hátt.
Daginn eftir fór ég með strákinn minn, Þá 
var reyndar hundleiðinlegt veður, haglél og 
mikill vindur.  Þá setti ég strax í fyrsta kasti 
í einn sæmilegan.  Rétti stráknum stöngina 
og leyfði honum að spreyta sig í fyrsta skipti 
á flugustöng. Við slepptum þeim fiski.
Allir tóku þeir sömu fluguna.  Þetta var 
einhverskonar “mín” útgáfa af  Watson’s 
Fancy púpu með kúluhaus. Það stórsér á 
henni eftir öll þessi átök.”

Myndin af aflanum hjá Heiðari Birni, myndin er 
frá honum

Þessar tvær myndir eru frá 
“Bobbunum” sjálfum. Sú efri, 
sýnir “ölduhæðina” þegar þeir 
voru við veiðar í Kleifarvatni, sú 
neðri aflann það kvöldið.



Öll óseld veiðileyfi  SVH eru farin á 
www.leyfi .is

leyfi.is

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

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


