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Eintak

Fréttabréf SVH  Mars 2005 2. tbl. 12. árg.

Myndir frá Aðalfundi
- Vinstra megin: Högni Bergþórsson með 
Alexandersbikarinn
- Fyrir ofan: Logi Már Kvaran með 
Bröndubikarinn

Sjá nánar í umfjöllun um Aðalfundinn

Meðal efnis: 
Aðalfundurinn
• Aðalfundur SVH í máli og myndum 
Veiðisögur
• Látum eina og eina fljóta með 
uSVH pistill
• Kynning á unglingastarfi SVH 
Vetrarstarfið
• Vetrarstarf Húskarla
Gamalt & Gott
• Úr gömlum dagbókum félagsins 
Hlíðarvatn
• Hreinsun & breytingar
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Ritstjórinn 

Þakkir
Ég vil byrja á að þakka fyrri 
ritstjóra Agnsins, Kristjáni 
Guðmannssyni fyrir frábært og 
óeigingjarnt starf við að ryðja 
þessa braut fyrir okkur sem eftir 
koma með útgáfu fréttabréfs fyrir 
SVH og vill taka undir orð Hansa 
á aðalfundinum: “Kristján, þú átt 
þetta alveg skuldlaust”.

Agnið í nýjum búningi 
Nú er “nýtt” Agn að fara af stað. 
Ekki verður farið út í neinar stórkostlegar 
byltingar, en einhverjar breytingar verða 
þó t.d., þá prýðir nýtt “logo” forsíðuna, 
fiskur á eftir Agni, sem er upprunnið hjá 
þeim Sigga & Hansa.
Eitthvað verður tekið upp af föstum liðum 
í blaðinu, eins og “Gamalt & Gott”. Þar 
verður sótt í skemmtiefni úr gestabókum 
frá veiðihúsum félagsins, vonandi ásamt 
myndum frá sama eða svipuðum tíma. 
Einnig má búast við að ein og ein ágætis 
uppskrift slæðist í blaðið, svona til að gefa 
ykkur félögum hugmyndir um hvernig nýta 
megi aflann. Sú nýbreytni verður tekin 
upp að gefa eitthvað af tölublöðunum út 
í lit. Þetta lífgar óneitanlega upp á myndir 
þær sem tekist hefur að safna saman í 
blaðið.

Hver er maðurinn?
Ég veit ekki hvort ég þurfi að kynna mig, 
en þó kannski ágætt að þeir sem aldrei 
mæta á opin hús eða aðrar uppákomur 
félagsins fái að vita nánari deili á mér.
Ég heiti Ævar Ágústsson og hef verið 
viðloðandi félagið síðastliðin fjögur 
ár. Ég er annar þeirra sem séð hafa 
um unglingadeild Stangaveiðifélags 
Hafnarfjarðar (uSVH) síðastliðin tvö ár. 
Einnig sé ég um heimasíðu félagsins. 
(www.svh.is). Nú er ég einnig að taka 
við Agninu, og fæ til liðs með mér t.d. 
Vilborgu Reynisdóttur (hana Boggu okkar) 
í pistilinn “Gamalt & Gott”.

Tilveran
Þetta er blað fyrir ykkur félagar 
góðir og nú væri óskandi að 
myndir úr veiðiferðum næsta 
sumars komist til skila í blaðið 
og á vefinn. Hvernig væri að láta 
hugann reika þegar þið sitjið 
á vatnsbakkanum og upplifið 
náttúruna í allri sinni fegurstu 
mynd að fanga þessi augnablik á 
filmu eða senda okkur línu sem 
mætti svo lesa um í Agninu?

Ekki láta þetta ár líða án þess að koma 
einhverju frá sér!, ein, tvær myndir og 
kannski ein eða tvær línur með væri bara 
tær snilld. Þið getið sent myndir og línur í 
tölvupósti á webmaster@svh.is eða komið 
eintaki upp í félagsheimilið að Flatahrauni 
29, merkt Agninu.

Félagsþörf !
Ég vil aftur beina orðum mínum til þeirra 
sem sjaldan eða aldrei mæta á opin hús 
og aðra viðburði félagsins! Hvað þarf til að 
draga ykkur á staðinn? Það er alltaf fullt út 
úr dyrum á lokakvöldi okkar “Kvöldið fyrir 
Sumardaginn fyrsta”. Hver er ástæðan?
Er það vonin um góðan happadrættisvinning 
eða það að “barinn sé opinn”?
Munið! “Maður er manns gaman”. 

Góðar stundir;

Ævar

Ágætu félagar;
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Þá er aðalfundur að baki og um margt 
einstakur. Það er ljóst að þessi tilraun 
okkar með að færa hann á föstudagskvöld 
og opna barinn á eftir hentar ekki vel, 
í það minnsta var mæting í sögulegu 
lágmarki. Gaman væri að 
heyra frá félögum hvaða tíma 
þeir myndu kjósa og hvað 
mætti gera til að gera þennan 
fund áhugaverðari. Og ég 
sem hafði samið magnaða 
ádrepu mátti þusa hana yfir 
hausamótunum á þeim sem 
síst skyldi, þessum fáu tryggu 
andlitum sem alltaf mæta. Oft 
er sagt að lífið farið í hringi, 
fyrir 2 árum flutti forveri minn 
í stólnum netta ádrepu yfir fundargestum 
þegar hann lét af embættinu og ég tróð 
upp á eftir með bjartsýnishjali og taldi 
að ekki væri allt alslæmt í starfinu og full 
ástæða til bjartsýni, en nú kom þessi sami 
aldni vinur minn upp á eftir mér og sagði 
að ekki væri nú allt jafn svart og ég vildi 
vera láta!! Kannski er þetta bara merki 
um að ég eigi að hugsa mér til hreyfings? 
Það var samt eitt verulega skemmtilegt á 
þessum fundi og það var þegar annar góður 
félagi úr öldungadeildinni kom í pontu 
og skammaði okkur fyrir framúrskarandi 
leiðinlegan fund, það var nefnilega nokkuð 
til í því. Hvernig eigum við að vænta 

þess að nokkur nenni að mæta á fundi þar 
sem neikvæðnin ríður rækjum og menn 
keppast um að grenja yfir því sem ekki er 
gert í stað þess að gleðjast yfir því sem 
vel er gert!  Þegar öllu er á botnin hvolft 

er heilmargt gott í gangi hjá 
okkur í SVH sem full þörf er 
á að þakka fyrir, og þó við í 
stjórn gætum örugglega gert 
betur þá leggjum við okkur 
samt fram, það er mikil vinna 
að halda utanum og stýra 
ekki stærra félagi og þetta 
gerum við í frítímanum okkar, 
höfum gaman að samstarfinu 
og félagsskapnum og reynum 
að láta gott af okkur leiða, en 

það væri samt óskandi að okkur takist að 
efla starfið og félagið enn frekar og því 
leitum við til ykkar, öllum tillögum þar um 
verður tekið fagnandi og menn þurfa ekki 
að óttast að verða sjanghæaðir í eitthvert 
skítadjobb (frekar en þeir vilja) þó þeir 
tjái sig um menn og málefni.
Gott er það sem búið er, betra er það sem 
eftir er, bjart framundan!

Veiðikveðjur
Hans Ólason

Heilir og sælir félagar og stórveiðimenn!!

Formaðurinn
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Uppskriftin

Laxaflök með eða án roðs
(Einnig hægt að nota silungsflök)
Paprikuduft
Salt
Sítrónusafi
Mangó chuteny venjulegt
Mangó chutney sweet
Pistasíu-  eða kasjúhnetur

Kryddið flökin með paprikuduftinu, saltinu og sítrónusafanum.
Bara eftir smekk.

Blandið saman Mangó chutney venjulegu og sweet c.a. 40/60, meira af sweet og makið 
ofan á flökin, má vera dálítið magn þar sem þetta er einnig sósan.

Myljið hnetur og setjið yfir Mangó chutney-ið

Sett í ofn og bakað í c.a.15-20 mín., fer eftir stærð og þykkt flakanna.
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Auglýsingar frá stjórn
Við ætlum aftur að efna til samkeppni um bestu veiðimynd s.l. sumars svo og bestu 
veiðisöguna.
Þetta var gert fyrir þremur árum og mæltist vel fyrir. Reglur eru frjálsar en undir mynd 
þarf að vera texti (ekki endilega sannleikanum samkv.) og sagan má vera að þeirri 
lengd sem hver vill.
Verðlaun fyrir bestu myndina eru tvær stangir í Hlíðarvatni og fyrir bestu söguna 
þrjár stangir í Hlíðarvatni.
Verðlaunahafar verða sendir saman til veiða.

Skilafrestur er til 1. apríl 2005 og sendist til:
 SVH
 Flatahrauni 29
 220 Hafnarfirði
 Merkt “samkeppni”

Einnig má senda í tölvupósti á stjorn@svh.is

Dómnefnd skipa ritstjóri Agnsins og tveir frá stjórn SVH. Birting úrslita og 
verðlaunaafhending fer fram kvöldið fyrir sumardaginn fyrsta.

Stjórn SVH

Nú stendur yfir hnýtingarkeppni LS (Landsambands Stangaveiðifélaga) og 
Veiðihornsins, Leynivopnið 2005.
Félagar SVH eru eindregið hvattir til að taka þátt í þessari keppni.
Upplýsingar má nálgast í Veiðihorninu, eða á vef Veiðihornisins
www.veidihornid.is
Veglegir vinningar eru í boði.

Stjórn SVH

Úthlutun veiðileyfa

Heldur minna var sótt um en oft áður, sérstaklega í Djúpavatn. Engu að síður var mikil 
ásókn í maí og júní í Hlíðarvatn og því þurfti að færa menn dálítið til. Vonandi tekur 
enginn það illa upp, en eins og venjulega var reynt að gæta þess að menn fengju ca. 
helminginn á óskadagsetningu. Þær umsóknir þar sem fímm félagar sækja um fimm 
stangir eru sterkastar og vægið minnkar eftir þvi sem félögum á umsókn fækkar, þá 
var einnig reynt að sameina þá sem voru með fáar stangir. Þetta er með sama hætti 
og verið hefur undanfarin ár. Það seldist vel í Jónskvísl og Sýrlæk, aðeins eftir leyfi 
í júlí og ágúst.
En það verður gott framboð á leyfum í lausasölu og eru menn hvattir til að notfæra 
sér það.
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Aðalfundurinn
Aðalfundur Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar
haldinn 25. febrúar 2005, að Flatahrauni 29

Hans Unnþór Ólason formaður setti fundinn og flutti skýrslu stjórnar og hvatti menn 
til dáða.
Látnir félagar, þeir Hjörleifur Gunnarsson, Jóhann Þórarinsson og Finnbogi Sigmarsson 
voru kvaddir með mínútu þögn.

Á dagskrá voru venjuleg aðalfundarstörf, þar sem formaður, gjaldkeri og formenn 
nefnda fluttu ávörp.
Stjórnar- og nefndarkjör var á rússneska vísu, þ.e. allar tilnefningar voru teknar með 
lófataki; Engin mótframboð.
Aðalstjórn er skipuð: Varastjórn til eins árs er skipuð:
Formaður: Hans Unnþór Ólason Varastjórn: Ármann Sigurðsson
Varaformaður: Sigurður Karlsson Varastjórn: Högni Bergþórsson
Gjaldkeri: Þorleifur Sigurðsson Varastjórn: Ástþór Reynir Guðmundsson
Ritari: Kristján Knútsson

Meðstjórnandi: Árni Reykdal
 
Þorleifur Sigurðsson gjaldkeri skýrði reikninga félagsins.  Árið var félaginu hagstætt 
og urðu tekjur umfram gjöld 285 þúsund krónur.
Tap varð á umboðssölu veiðileyfa fyrst og fremst vegna sölu í Jónskvísl. Tekjur af 
leigu húsnæðis hafa aukist.

Ákvörðun árgjalds. Árgjald var ákveðið samkvæmt tillögu kr: 3.500

Hans formaður, að ofan, messar yfir 
hópnum. Þorleifur gjaldkeri, til vinstri lýsir 
ánægju með reikninga félagsins.
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Högni Bergþórsson fær afhentan 
Alexandersbikarinn (að ofan) fyrir stærsta 
fluguveidda fiskinn í Hlíðarvatni, þennan á 
myndinni til vinstri.
Högna minnir að hann hafi verið 2,8 kg vigtaður 
af honum en vigtaður 2,7 kg daginn eftir niðri í 
veiðibúð. Fiskurinn var veiddur á Mölinni, þann 
18. júní og flugan var Krókurinn  no. 12.
Menn voru almennt að veiða þokkalega þennan 
dag víða í vatninu.

Ármann Sigurðsson færir Loga Má 
Kvaran Bröndubikarinn (hér til hægri) 
fyrir stærsta fiskinn í lokaferð uSVH 
20. maí í fyrra. Hann fékkst á orange/ 
rauðan nobbler. Á myndinni fyrir 
neðan er Logi með fiskinn og Magnús 
Ágústsson færir honum einnig flugubox 
í verðlaun. Fluguboxið er listasmíð 
frá öðrum húskarlinum Guðmundi 
Sveinbjarnarsyni.
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Guðvarður Elíasson les hér yfir 
hausamótunum á liðinu og skammar 
menn fyrir afspyrnu “leiðinlegan” 
aðalfund. “Nú er ekki kosið um embætti 
eða nefnd, alls staðar rússnesk kosning”. 
Ólíkt því sem áður var, þar sem þurfti að 
kjósa nánast um öll embætti, því fjöldinn 
sem vildi sinna sjáfboðastörfum fyrir 
félagið var mun meiri þá en nú.

“Þú átt þetta alveg skuldlaust” sagði Hans formaður þegar hann þakkaði Kristjáni 
Guðmannssyni fyrir ritstjórnarstörf Agnsins, undanfarin 11 ár. Hansi afhenti honum 
síðan forláta hólk (myndirnar vinstra megin), sem margir buðust til að aðstoða við að 

tæma.
Kristján afhenti formanninum svo prentuð 
eintök af Agninu frá upphafi, ásamt 
geisladisk með Agninu og efni tengdu því 
(hér að neðan).
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Það var fleira en góður félagsskapur 
sem freistaði á aðalfundinum. Vöfflur 
með sultu og rjóma ... standa alltaf 
fyrir sínu.
En hvað var verið að rita á neðri 
myndinni? Sennilegast er verið að 
skiptast á fluguuppskriftum.
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Veiðisögurnar

Eins og menn vita eru sumir veiðimenn afar tregir til að gefa upp hvað flugur 
þeir nota, eiga jafnvel til að halda flugunni í lófanum þegar þeir mæta öðrum 
og svara litlu ef þeir eru spurðir.
Tveir veiðifélagar og góðir vinir héldu til veiða í Hlíðarvatn, báðir voru miklir 
keppnismenn og báðir vildu hafa vinninginn yfir hinn. Þeir hófu nú veiðar með 
smá bili á milli sín, svona góðu kallfæri, eftir nokkra stund setur annar þeirra 
í fisk og landar, þá kallar hinn “hvað tók’ann?”, “það var tvíkrækja!”  Og 
ekkert meir um það. Svo líður tíminn og þá tekur fiskur hjá hinum. Félaginn 
kallar “hvað er’ann að taka?”  Það leið smá tími þangað til hinn svaraði “það 
er einkrækja”!!

Föstudaginn 11. mars komu nefndir 
félagsins saman í félagsheimilinu og áttu 
góða kvöldstund. Boðið var upp á súpu 
og brauð að hætti Siggu og gerður góður 
rómur að. Síðan leið kvöldið við spjall 
og margar góðar sögur flugu. Svavar 

Gunnarsson kastnefndarmaður og fyrrum 
stjórnarmaður til margra ára kom sterkur 
inn og eftir honum eru þessar tvær 
hafðar: 

Maður nokkur var eitt sinn staddur vestur á landi og að veiða niður í fjöru, á 
flugu, þá komu tveir heimamenn og köstuðu út í sitthvoru megin við hann. 
Það skipti engu, þeir byrjuðu fljótlega að slíta upp fiska þó ekki stóra en 
aðkomumaður fékk ekki neitt. Þá kallaði þessi vinstra megin yfir til félaga 
síns, ”hvað ertu kominn með marga?” “Fjóra, en þú?” svarar félaginn, “ég 
er kominn með þrjá, en þessi með fiðrið, hefur hann fengið eitthvað?” “Nei, 
nei það held ég ekki” var svarið. Eðlilega fór þetta mont dálítið fyrir brjóstið 
á komumanni, en hann gafst samt ekki upp. Svo fer að hann setur í 5pd 
sjóbirting og er svo lengi að landa honum á fínu græjurnar að heimamenn 
eru báðir komnir ofan í hann til að fylgjast með. Þeir geta ekki leynt aðdáun 
sinni þegar fiskurinn er kominn á land. Þá beygði komumaður sig niður, hristi 
fluguna úr kjaftviki fisksins og tautar “djöfull er þetta smátt  hjá ykkur hérna 
fyrir vestan”.

Ágætur bjórinn bætir allt,
og blessuð súpan, þegar er kalt,
vort kvöldstundar mal,
það kætir hvern hal,
þegar drukkið er annað en déskotans malt.
  
T. Högni Sig.

Þessi hér kom frá Högna okkar Sig, Hlíðarvatnsnefndarmanni (á sama 
kvöldi):
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Gamalt & Gott

3. júní 1993

Barist á vatni í vindi 
á veiðum ávalt er yndi
Eitt finnst mér leitt
ég ekki fékk neitt
og opna því öldós í skyndi.

- Halldór Fannar

Hreinsunarhelgin 24-25 apr. 2004

Eftir langan leiðan vetur 
loks við sjáum birtu rún
Kát við mætum til að bæta betur
bleikjuslóð og Hlíðartún

Ólgar blóð í okkar æðum 
úti þó að marri í skel.
Kjötsúpu við kátir snæðum 
kvenfólkinu þökkum vel.

- H.S.

16. maí 1994

Fóru að veiða félagarnir 
fyrst og fremst til að veiða 
Vindþurkaðir, veðurbarnir 
veiddu einn til samans

- Hans U. Ól

Vinnuferð að skipan Hlíðarvatnsnefnar 
formanns Vignis B., 14. apríl 2003

Veiðigyðjan björt og skær
vekur bleikju trúnna
Bjórinn sem ég drakk í gær 
rennur frá mér núna

- Ásm.A

31. ágúst 1996

Vorum hér í vætutíð
votir allir sokkar
Ekki vild´ún bleikjan blíð 
bíta á færið okkar

- Grétar Skúlas.

26. maí 2002

Hafður er fyrir háð og spott 
heimskra manna pretti 
Djöfull er nú, drengir gott 
að drulla á nýju setti

- (Kamarkóngurinn)

Önnur visa sama dag:

Vafra ég um veiðislóð 
vafalítið natinn.
Þó ég hafi þynnra blóð
þá fæ ég samt í matinn. 

Held eftir Hans U.Ól.

Vinnuferð 17. apríl 2004 

Mundi er mættur að vinna
með Boggu og Siggu í teymi 
Tommi og Vignir tólin kynna 
og trésmiðinn Kristján úr leyni

Flýtum nú að fela dót
fegrum allt sem krumpar 
Komnir eru á kynnismót
kátir stjórnar strumpar

- H.S.

Hér eru ýmsar vísur teknar úr gestabókum hússins okkar við Hlíðarvatn
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Unglingastarfið
Unglingastarfið byrjaði í ársbyrjun 2002 og hefur gengið mjög vel Það hafa  yfirleitt 
verið með okkur 10 til 16 krakkar á aldrinum 11 til 16 ára.
Vetrarstarfið byrjar venjulega fljótlega eftir áramót og er fram á vor. Þessir unglingar 
sem eru að mæta hafa örugglega fengið veiðiveikina í vöggugjöf því að það er bara 
ágætis mæting þó í sjónvarpinu séu stórleikir í ensku bikarkeppninni eða Evrópubikarinn 
í gangi.
Starfið með unglingunum byggist á því að við hittumst c.a. 10 - 11 sinnum yfir veturinn. 
Það er t.d. kenndar fluguhnýtingar, svona a.m.k. koma þeim aðeins af stað í þessari 
list. Eitt til tvö kvöld fara í heimsóknir til húskarla, sem hittast öll fimmtudagskvöld í 
félagsheimili SVH. Eitt kvöld fer í að yfirfara veiðibúnaðinn, eitt kvöld fer í að læra alla 
hnúta sem er nauðsynlegt að kunna til að setja t.d. tauma á flugulínu, hnýta flugu á 
taum, s.s. frá hjóli fram að flugu. Svo er auðvitað nauðsynlegt að hafa eitt kvöld með 
veiðimyndum t.d. bæði video og skyggnur og því fylgir auðvitað snakk og gos.
Síðan eru eiginlega tvær rúsínur í pylsuendanum, önnur er að seinustu helgina í apríl 
er farið í hreinsunarferðina í Hlíðarvatn, hreinsað fram að hádegi en eftir hádegi er farið 
að veiða. Hin er að í mai er farið í vorferð, þá er farið í Djúpavatn og venjulega notaður 
frídagur í miðri viku t.d. Uppstigningardagur. Þá er farið seinnipartinn deginum áður og 
gist eina nótt. Allur hópurinn er að veiða og það er mikið spjallað saman en lítið sofið. 
Í þessari ferð er líka keppt um “Bröndubikarinn”. Hann/hún sem fær stærsta fiskinn í 
ferðinni fær afhentan eignabikar “Bröndubikarinn”. Í dag eru nú þegar tveir sem eiga 
slíkan bikar þeir eru Fjölnir Þrastarson og Logi Már Kvaran.

með kveðju;
Magnús Ágústsson

Efri myndin, við Djúpavatn, veiðin stunduð 
grimmt þó snjóaði töluvert 20. maí í fyrra 
í lokaferð uSVH. Til hliðar, horft á veiði- 
og kennslumyndbönd. Gos og snakk á 
borðum.

Til að fá nánari upplýsingar um starfsemi Unglingadeildar Stangaveiðfélags 
Hafnarfjarðar er bent á að senda tölvupóst á:

flugan@isl.is eða magoo@internet.is
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Vetrarstarfið

Framundan í Vetrarstarfi Húskarla:

17. mars Kynning á Veiðikortinu (Ingimundur Bergsson) og
  Stangaveiðihandbókunum (Eiríkur St. Eiríksson)
31. mars Hnýtingarkvöld
7. apríl  Flugur.is: Stefán Jón Hafstein kynnir vefinn sinn flugur.is 
14. apríl Hnýtingarkvöld
20. apríl Lokahóf (kvöldið fyrir sumardaginn fyrsta).

Hnýtt og spjallað á opnu húsi.
Hvar eru konurnar í félaginu?
Ykkur er óhætt að mæta annars lagið.

Eins og flestir vita hafa verið starfrækt opin hús í vetur eins og undanfarna vetur. Við 
prófuðum að byrja í desember og fengum Eirík St. Eiríksson til að koma og kynna 
stangaveiðhandbækurnar. Því miður var mæting á þetta kvöld það léleg að við sjáum 
ekki fram á að byrja næsta vetur fyrr en í janúar. Næstu opnu hús voru síðan í janúar, 
og hafa verið á hverju fimmtudagskvöldi. Við höfum reynt að skipta þessu nokkuð jafnt 
á milli hnýtinga- og kynningakvölda. Þannig höfum við fengið veiðistaða kynningar frá 
Veiðiþjónustunni Strengjum og Lax-á. Þær kynningar sem eftir eru á vetrinum eru t.d. 
Veiðikortið og Eiríkur St. Eiríksson með veiðihandbækurnar sínar, Stefán Jón Hafstein 
sem kynnir vefinn sinn www.flugur.is og á lokahófið verður síðan sérstakur gestur okkar 
sjálfur yfir-kratinn Össur Skarphéðinsson sem ætlar að fræða okkur um Þingvallavatns 
urriðann. Mætingar á opnu húsin það sem af er vetri hafa verið svona í lakari kantinum 
og viljum við húskarlarnir endilega hvetja menn til að mæta betur og taka með sér 
gesti, því að það er jú verið að hafa opin hús fyrir ykkur!
Hallberg Svavarson
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Hlíðarvatn
Hvatning til allra félagsmanna og velunnara SVH

Nú styttist í vorverkin.
1. maí á sunnudegi svo fyrr er víst ekki hægt að hefja veiðar í Hlíðarvatni.
Því verður “Hreinsunarhelgin” laugardaginn 23. og sunnudaginn 24. apríl.
Allir félagsmeðlimir eru hvattir til að koma og gera klárt við Hlíð og umhverfis 
Hlíðarvatn.

Fregnir eru um, að lokið verði við að byggja “grillið” með þaki og tilheyrandi um 
hreinsunarhelgina.

Hlíðarvatn & Djúpavatn 
Breyttur veiðitími !

Framvegis verður komið í hús kl 18:00 að kvöldi 
fyrir skráðan veiðidag en ekki kl 20:00 eins og áður. 
Húsinu skal svo skila kl 18:00 á skráðum veiðidegi, 
vel þrifnu og í góðu standi.

ATH - ATH - ATH

Viltu gerast félagi í SVH?

Á heimasíðu okkar www.svh.is 
eru tvær einfaldar leiðir til að sækja 
um aðild.
Einnig er hægt að kíkja til okkar 
á opið hús á fimmtudagskvöldi og 
ganga frá umsókn eða hringja í 
síma: 565-4020 (símsvari) og lesa 
inn skilaboð.
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Ferð um Kleifarvatn
Sælir Félagar

Ég var á ferðinni á Kleifarvatni á sunnudaginn 27. febrúar.  Að vísu ekki að veiða heldur 
að róa og skoða mig þarna um.

Hérna eru tvær af myndunum sem ég tók.
Ef efri myndin er skoðuð vel þá sjást tvö tjöld þar og bílar. Þarna voru á ferðinni tvö pör 
af Vellinum, öll bandarísk í útilegu.  Í FEBRÚAR !!

Ég sá að vísu ekki neitt líf í vatninu enda var það mjög kalt en eins og neðri myndin 
sýnir þá var vatnið spegilslétt og rosalega fallegt þarna.

Kveðja
Svavar Ásgeir




