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Myndin hér til hliðar:
Vignir tekur við verðlaunum 
hjá Hallberti, á lokahófinu fyrir 
Efnilegustu Silungafluguna 2012 
(Vignir er hægra megin)

Myndin hér til hliðar: 
Hlíðarvatn á fögrum 
degi í vor. Mynd tekin 
af ritstjóra ofan af 
klettunum norðan við 
veiðihúsið.
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Uppskriftin

Verslun Veiðimannsins

Hráefni:
3 msk hunang
3 msk þurrt sherry
3 msk soja sósa
2 msk ferskur lime safi 
1 msk rifin engiferrót
1 msk Dijon sinnep
4 stk laxabitar
Olía til steikingar

Aðferð:
1. Setjið  hunang, sherry, soja sósu, lime safa, 
engiferrót og sinnep í grunna, víða glerskál og hrærið 
vel saman. 

2. Setjið laxabitana í löginn þannig að bitarnir skarist 
ekki. Látið laxabitana vera í kryddleginum í um 20 
mínútur og snúið þeim af og til.

3. Steikið á pönnu eða grilli í 4 til 5 mínútur á hvorri 
hlið.

Meðlæti hrísgrjón og ferskt salat.

Allt hráefnið fæst í Fjarðakaupum

Hunangs- og engifergljáður lax, það má einnig nota vænan silung 
(uppskrift fengin úr Country Home)

Fyrir 4
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Veiðitíminn hafinn !!
Já við erum heldur seinni með 
“síðasta” blað vetrarins en 
venjulega þannig að fyrstu 
veiðiferðirnar eru að baki.
Undirritaður var í Hlíðarvatni 
um daginn - veðrið með albesta 
móti, en aflabrögð ekki alveg að 
sama skapi. Það var mikið af fiski 
í æti, ja eða bara að “berja” utan 

í flugulínuna, án þess að skipta sér af flugunni sjálfri. 
En svona er veiðiskapurinn. Þegar veðrið er gott, 
félagsskapurinn góður þá má hafa eftirfarandi í huga við veiðar:
“Betri er slæmur dagur í veiði en góður í vinnu”.

Umgengni við náttúru okkar!!
Ég hef farið um víðan völl í ýmsar gönguferðir, bæði í vetur svo einnig 
núna í vor. Ég verð alltaf jafn undrandi þegar ég fer um svæði eins og 
á Reykjanesinu (myndir á bls 11 og hér að neðan). Að koma að brunnu 
bílhræi á miðri Djúpavatnsleið, hvernig dettur nokkrum í hug að ganga 
svona um? Það hefur þurft einhverja fyrirhöfn til þess að koma bílnum 
þangað, en til hvers?
Svo er hitt sem ég sá einnig á ferð um Reykjanesið. Það er hinn eilífi 
utanvegaakstur sem virðist ekki hægt að koma neinum böndum á. Að geta 
gengið um stór svæði nánast eftir “ökuslóðum” vél- og fjórhjólamanna. 
Hvað þarf til til að þessu linni? Verður að fá þyrlu til að fylgjast með þessum 
aðilum svo hægt sé að stoppa þá? Við félagsmenn verðum bara að halda 
áfram að benda á þetta og vona að eftirlitsaðilar reyni að stöðva svona.

Kveða; 
Ævar

Ritstjórinn
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Kæru félagar.
Nú er veiðisumarið byrjað á fullu og vötnin okkar að komast 
í gírinn. Þrátt fyrir kuldakast í maí þá er ég bjartsýn á veiðina 
í sumar, enda ekkert því til fyrirstöðu og í Hlíð er mikil fluga 
núna svo það er nóg æti fyrir fiskinn til að kjamsa á. Með 
ástundun ykkar þá eru meiri líkur á hærri aflatölum eftir 
sumarið. Það eru margir svartsýnir á veiðina þar, en eigum við 
ekki að hugsa öðruvísi og vera jákvæðari. Bara það gæti skipt 
sköpum og svo miklu skemmtilegra en hitt ekki satt? Vil svo 
endilega minna veiðimenn á að gleyma ekki að skrá aflann í 
veiðibækurnar. 
Mikið var ánægjulegt að sjá hvað margir mættu á lokahófið okkar. Troðfullur 
salur og allir skemmtu sér konunglega og frábært að sjá marga eldri félaga 
okkar mæta þetta kvöld.
Langar mig að þakka sérstaklega þeim Maríu og Elízu í fræðslu- og 
skemmtinefnd fyrir frábær störf í vetur. Og ég vil líka þakka þeim fyrir 
að brjóta upp svona þetta venjulega og vera með skemmtiatriði í tilefni 
afmælisársins sem lengi verður munað eftir. Drengjakór Íslenska Lýðveldisins 
söng af mikilli innlifun fyrir okkur og ekki spillti fyrir að fá góðar sögur á milli 
laga sem sumar hverjar voru alveg á mörkunum.... Þeir standa sko alveg 
undir nafni, aldeilis frábærir söngmenn og bráðskemmtilegir. Happadrættið 
var glæsilegt að vanda og fengu margir flotta vinninga. Mig langar að þakka 
sérstaklega öllum þeim fyrirtækjum sem lögðu okkur lið þetta kvöld með 
sínu rausnalega framlagi.
Hreinsunarhelgin í Hlíð var hreint út sagt frábær og aldeilis góð mæting. 
Menn mættu vel smíðavopnum búnir þar sem til stóð að skipta um borð 
í pallinum við húsið vestanmegin og steypa nýja sökkla. Þá var pallurinn 
stækkaður fyrir framan innganginn við húsið. Unnið var sleitulaust í tvo daga 
og fóru því fáir út að veiða eftir hádegi eftir hreinsun, enda nóg verkefnin. 
Þrátt fyrir rigninguna fyrri daginn þá þurfti að margkalla suma inn í mat, svo 
mikill var akkurinn að vinna verkið. Undir borðhaldi fékk svo ”Forkonan” eins 
og félagarnir sumir kalla undirritaða sunginn afmælissönginn sem hljómaði 
flott í litla húsinu okkar. Það er fátt sem er eins skemmtilegt og þessar 
hreinsunarhelgar. Að finna þessa frábæru samstöðu félaganna þegar kemur 
að verkefnum sem þarf að vinna og hressa sig á bestu kjötsúpu í heimi sem 
við þökkum henni Siggu okkar kærlega fyrir.

framh.

Formaðurinn
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Hálfum mánuði seinna var svo farið í Djúpavatn í hreinsun og undirbúing. 
Auðvitað hefði verið gaman að sjá fleiri mæta, en það verður kannski næst. 
Boðið var upp á frábæra chillisúpu enn og aftur frá Siggu og kunnu allir að 
meta það. Nú þegar skemmtilegu vetrarstarfi er lokið og er ég þakklát fyrir 
allann stuðninginn frá ykkur kæru félagar til mín og stjórnarinnar. Í vor hef  
ég haft með mér frábært fólk sem hefur mikinn áhuga á öllu sem viðkemur 
því að halda utan um þetta félag okkar og er ég þakklát fyrir það. 
Að lokum vil ég þakka öllum þeim nefndum sem vinna óeigingjarnt starf fyrir 
félagið og er sú vinna ykkar ómetanleg. Auðvitað starfa svo húsnefndirnar 
við vötnin í allt sumar og þar er valinn maður eða kona í hverju horni. Ef þið 
viljið koma einhverju á framfæri þá hvet ég ykkur til að senda póst á stjorn@ 
svh.is. Og endilega verið dugleg að senda okkur myndir af veiðinni ykkar úr 
vötnunum í sumar, eða einhverjar góðar veiðisögur og skemmtilegar vísur. 
Nóg er af hagyrðingum í þessu félagi. Við getum alltaf notað slíkt bæði í 
Agnið næsta vetur og á heimasíðu félagsins. Það er mikils virði að geta sett 
inn nýjar veiðifréttir á síðuna okkur öllum til fróðleiks og fá upplýsingar um 
t.d. hvaða flugur voru að gefa mest o.s.f.v.
Með bestu veiðikveðju til ykkar allra inn í sumarið!!

Kveða 
Vilborg R.

Formaðurinn framh.

Fossálar
Erum með laust eitt holl í Fossálum 6 – 8 sept. 
Þrjár stangir í tvo daga
Áhugasamir sendi póst á stjorn@svh.is
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Lokahóf 2012
Lokahóf SVH var haldið miðvikudaginn 18. apríl sl. Að vanda var mætingin mjög 
góð, happadrættið var að sjálfsögðu á sínum stað. Við fengum gesti - ekki beint 
tengda stangveiðinni, og þó.
Þetta var Drengjakór Íslenska Lýðveldisins sem flutti nokkur lög og gamanmál. 
Við gerum ráð fyrir að flestallir gestir hafi skemmt sér prýðilega.

Frá lokahófinu: 
Elísa og 
Hallberg 
útdeildu 
vinningum af 
miklum móð.
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Lokahóf 2012
Myndirnar hér á síðunni tók 
Vignir á lokahófinu.

Eins og sjá má á efri 
myndunum tveim var þétt setið 
þetta kvöld hjá okkur eins og 
venjulega.
Hornið góða þéttskipað og setið 
í hverju sæti í salnum.

Neðsta myndin, það var líf og 
fjör við úthlutun vinninga í 
happadrættinu - enda var mikið 
um veglega vinninga. Menn 
þurftu að skáskjóta sér um 
salinn til að nálgast þá.
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Lokahóf 2012

Apótekarinn 
Fjarðarkaupum

Augastaður Auðbjörg 
Hannesdóttir

Blómabúðin Dögg Burger-inn 
Hafnarfirði

Byggt og búið

Ellingsen Fjarðarkaup Fjölsport Firði 
Gamla vínhúsið Hamborgarabúllan 

Hafnarfirði
Hr. Hafnarfjörður

Hrygnan veiðibúð Hársnyrtistofan 
Pyrana

Húsasmiðjan 
Hafnarfirði

Joakims veiðivörur Járn og gler Kakí 
Lax-á N-1 NTV
Nonni Gull Rafgeymasalan 

Hafnarfirði
Reykofninn 
Kópavogi

Rúnar Sigmarsson SVH Skóarinn 
Reykjavíkurvegi

Stangaveiðifélag 
Keflavíkur

Símabúðin Firði Tempra 

Veiðibúðin við 
Lækinn

Veiðihornið Veiðikortið

Veiðiportið Veiðivon Veiðiþjónustan 
Strengir

Verkfæralagerinn Vesturröst Vodafone
Vélar og verkfæri Árvík Útilíf

SVH og skemmtinefnd, þakka eftirtöldum aðilum stuðninginn á lokahófi félagsins.
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Hlíðarvatn “hreinsun” 
Hreinunarhelgin við Hlíðarvatn var 28. og 29. apríl. Að vanda var reynt að dytta 
að ýmsu fyrir veiðitímabilið. Skipt var um hluta af pallinum, hann breikkaður 
framan við bíslagið og eitt og annað lagað að vanda. Meðal annars settum við upp 
lyklaboxið fræga. Veðrið var ekki alveg upp á sitt besta fyrri daginn, en menn létu 
það ekkert á sig fá.
Einhver veiði var þessa helgi - fengust nokkar bleikjur sem festar voru á mynd.

Efri myndin: Eins og sjá má var svæðið nánast eitt “forarsvað” þegar lokið var við að 
steypa niður nýja staura.

Neðri myndin: Um miðjan dag seinni daginn. Búið að “leggja niður” nýtt dekk á pallinn og 
allt lítur orðið þokkalega út.
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Hlíðarvatn “hreinsun”
Efsta myndin:
Afmælisbarn fyrri hreinsunardagsins situr 
stillt og prúð meðan gestir syngja afmælissöng 
í Hlíð.

Næsta mynd:
Það var mikil kátína meðan sungið var fyrir 
“forkonuna”.

Neðst vinstri:
Já já, kaffipásan tekin fyrir utan bíslagið, enda 
ekki hægt að hleypa mönnum inn þegar svona 

suddi er.

Neðst hægri:
Eins og sjá má var svæðið 
á köflum líkara “leðjuslag” 
frekar en smíðasvæði.
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Við Hlíðarvatn

Á ferð um Reykjanes
Þessar tvær myndir tók ritstjórinn á ferð um 
Reykjanesið núna á vormánuðum.

Sú efri, brunnið bílhræ !!! Hefði ekki verið 
betra að skila inn hræinu og fá “skilagjaldið”?

Sú neðri var tekin við Miðdegishnúk 
fyrir ofan Kleifarvatn. Þar upp á er nánast 
kominn “akstursslóði” eftir vél- og fjórhjól. 
Ef myndin er þokkalega skýr, sést hvar 
mótorhjólin hafa verið við “æfingar” 
utan í hlíðinni þar sem þau sjást ekki frá 
Djúpavatsleiðinni.

Hér að ofan: Vinstra megin: Eins og sjá má þegar allt er svona þurrt og gerir einhverja 
“gjólu” - hverfur allt í ösku.
Hægra megin: Já já - þetta er víst nýji Hreppstjórinn í Hlíð.
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Lyklaboxin
Lausn eða vandamál?

Það hefur eitthvað borið á því að félagsmenn (svo og aðrir) hafa lent í “vandræðum” 
með lyklaboxin sem búið er að koma upp í Hlíðarvatni og Djúpavatni.
Ástæða þess að komin eru box - er sú að þá er lykill ekki aðgengilegur. Ef brotist er 
inn í húsin telst það innbrot og þjófnaður t.d. á sófasettum fengist bættur. Eins og 
við vorum með þetta áður - töldust húsin opin = engar bætur.

Hér fyrir neðan ætlum við að reyna að koma upplýsingum um meðhöndlun og því 
sem þarf að vita tengt boxunum.
- Númerið að boxinu (fjórir tölustafir) er stimplað aftan á leyfin ykkar.
- Ef leyfið er keypt á netinu, koma fram upplýsingar um hvar er hægt að nálgast 
númerin.
- Það er ekki sama númerið allt sumarið, við skiptum reglulega um númer.

- Fyrst skal stilla inn númerið sem er aftan á leyfinu (no 1 á Mynd B)
- Ýta á hnappinn (no 2 á Mynd B)
- Lyklaboxið opnast, lykillinn er á keðju inni í boxinu (Mynd C).

- Þegar húsið er yfirgefið við veiðar eða brottför, þá er bara að setja lykilinn inn 
aftur, loka boxinu og rugla númerinu (Mynd A).

Mynd A 

Mynd B

Mynd C
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Efnilegasta silungaflugan 2012 
Að vanda barst nokkur fjöldi flugna í keppnina hjá okkur “Efnilegasta 
silungaflugan”, núna fyrir veiðisumarið 2012.
Hér fyrir neðan eru myndir af þeim flugum sem voru í þrem efstu sætunum.

1. Verðlaun.

Nafn: SKV - 1
Höfundur: Vignir B. Árnason

2. Verðlaun.

Nafn: Silfurmý 
Höfundur: Vilborg 
Reynisdóttir

3. Verðlaun.

Nafn: K - 12
Höfundur: Ásmundur G. 
Ársælsson
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Enn er kominn nýr sófi 
í Hlíð. Við skulum vona 
að okkur haldist betur á 
þessum en þeim fyrri. 
Gerum ráð fyrir að 
lyklaboxin sjái til þess.
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Alexandersbikarinn

Stjórninni er í mun að einfalda reglu þá er gildir varðandi úthlutun 
Alexandersbikarsins.
Okkar leiðbeinandi regla verður svona:
Sá félagsmaður hlýtur bikarinn sem veiðir stærsta fluguveidda fiskinn 
(fluguveiddu bleikjuna) í Hlíðarvatni. Fiskur skal mældur og veginn. 
Upplýsingar um félagsmann og fiskinn ásamt mynd sem tekin er af fisknum 
við málband (sjá mynd hér fyrir neðan) sem komið er á aðgerðaborðið 
við veiðihús okkar (Hlíð) skal senda á stjorn@svh.is. Fiskinn skal skrá í 
veiðibók þess félags sem leyfið er keypt af, ef svo ólíklega vildi til að það 
væri ekki á leyfi SVH. Stjórn SVH mun þá útvega skráningar úr viðkomandi 
veiðibók.
Ef þið félagar góðir hafið eitthvað við þetta að athuga, endilega sendið 
okkur línu.

Stjórnin

Hlíðarvatn - leiðbeiningar?
Eitthvað hefur borið á því að undanförnu að þeir 
sem koma til veiða í Hlíðarvatni og Djúpavatni, 
komi að húsunum algjörlega óþrifnum.
Þetta er eitthvað sem á ekki að þekkjast hjá okkur, 
þannig að við biðjum ykkur kæru félagsmenn að 
ganga frá húsunum “eins og þið viljið koma 
að þeim.”
Ef þið verðið vör við slælega umgengni - endilega 
láta okkur vita, við viljum endilega heyra af 
svona málum.

-Stjórnin
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Hrygnan Veiðibúð er verslun í Síðumúla 37 sem sérhæfir sig í vörum fyrir 
stangaveiði, bæði á sjó og landi. Hrygnan er með umboð á Íslandi fyrir hinar 
frábæru Vision vörur.
Markmið Hrygnunnar er að bjóða upp á breitt úrval af gæðavörum á góðu 
verði.
Opnunatími:
Mánudaga – föstudaga 10-18
Laugardaga 11-15

Við sérhæfum okkur í sölu og 
þjónustu á rafgeymum fyrir 
allar tegundir faratækja. Einnig 
rafgeyma fyrir Gólfþvottavélar, 
Golfbíla, Golfkerrur, Vinnulyftur o. 
fl.
 
Rafgeymasalan er jafnframt 
stærsti söluaðili á sólarrafhlöðum 
á Íslandi.


