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Nýir félagsmenn 

Nr. 674     Eiríkur Hjaltason                   Lundarbrekku 10   200 Kópavogi        564 3690 
Nr. 675     Andrés Yngvi Jóakimsson     Vesturgötu 65        101 Reykjavík       561 0026 
Nr. 676     Finnbogi Þórarinsson             Starengi 20            112 Reykjavík       862 9662 
Nr. 677     Þórður Geir Þorsteinsson       Lynghaga 16          107 Reykjavík       895 7048 
Nr. 678     Jóhann Bjarnason                  Akurholti 9            270 Mosfellsbæ     893 2448 

Enn eru þónokkrir sem hafa ekki greitt félagsgjald sitt í Ármönn-
um og sumir eru með ógreitt frá fyrra ári. Nú segir svo í 7. grein 
laga félagsins, að skuldi félagsmaður 2 ár eða meira megi stjórnin 
víkja honum úr félaginu. 

Ég hvet því eindregið alla þá sem enn hafa ekki greitt félags-
gjöldin sín, að ganga frá greiðslu sem fyrst. Ef þið hafið glatað 
greiðsluseðlinum má leggja beint inn á reikning Ármanna sem er nr. 
0139-26-1108. 

 
F.h. stjórnar, 
Kristbjörg gjaldkeri # 629 

Ógreidd árgjöld! 

VILT ÞÚ AUGLÝSA Í ÁRÓÐI? 
 

Áróði er dreift mánaðarlega til ríflega 300 áhugamanna um fluguveiði og því ná 
þeir sem auglýsa í blaðinu beint til mjög skýrt afmarkaðs markhóps. Hafið 

samband við Ragnar Hólm, í síma 695 1000, ef þið viljið auglýsa í Áróði. 

Fréttabréf Ármanna Október 2002 

Saga sem er ekki upp á marga fiska 

 
Pistill fyrir þáttinn Útrás á Rás 1, 

föstudaginn 12. júlí 2002. 
 

Ágætu hlustendur. 
Stundum er það ekki tekið út með sæld-

inni að vera veiðimaður. Þessir blessuðu 
karlar, já eða þá konur sem færist nú mjög í 
aukana - guði sé lof - flengjast um allar 
koppagrundir, spreðandi seðlum í báðar áttir 
á rándýrum jeppum - með gott ef ekki ennþá 
dýrari græjur út um alla glugga - og koma 
síðan heim með öngulinn í rassinum. 

Já, núna er það orðið sífellt algengara að 
við komum heim með öngulinn í rassinum. 

Ég var á kaffihúsi í gærkvöldi með 
fjórum vinum mínum og þeir sögðu farir 
sínar ekki sléttar - raunar voru það frekar farir 
hinna sem þeir sögðu ekki sléttar. Því þau 
fjögur, konur og karlar, höfðu nefnilega 
fregnað að það væri bara alls enga veiði að 
hafa, hvorki í silungi né laxi, eins og sagt er. 
Asninn ég var nýkominn úr veiðiferð og 
hafði sest þarna við borðið hjá þeim, sólbrúnn 
og sæll eftir daginn, og mátti nú una við það 
að segja - jú, enginn fiskur. En samt gaman. 

Og hvernig gat nú verið gaman ef enginn 
fiskur kom á land? Fólkið við borðið starði á 
fluguveiðimanninn furðu lostið og hváði? 
Var gaman? Samt enginn fiskur?  

Og núna ætla ég sem sagt að segja 
örstutta veiðisögu þar sem hér um bil enginn 
fiskur kemur þó við sögu. 

Við ætluðum fjórir saman í eitt besta 
bleikjuvatn landsins - Hlíðarvatn í Selvogi. 
Kolbeinn flugnahöfðingi Grímsson og Svend 
stórfiskabani Richter fóru saman á bíl þess 
síðarnefnda, en ég ætlaði með Einari matháki 
Sigurðssyni. 

Við græjuðum okkur ógurlega fyrir þessa 
litlu veiðiferð - Einar Sig var í um það bil 
fjórar klukkustundir að pakka alls konar dóti 
inn í pallbílinn sinn og ég hélt að hann væri 
að verða geggjaður af allri troðslunni þegar 
loks yfir lauk. Hann var búinn að setja upp á 
pallinn það sem mér sýndist vera heilt 

 



Opnunartímar í Árósum 
 

Mánudagskvöld         kl. 20-22           Skegg og skott - mætið með þvinguna! 
Miðvikudagskvöld    kl. 20-22           Opið hús til skrafs og ráðagerða. 
 
Athygli er vakin á sérstöku hátíðarkvöldi næsta miðvikudag frá kl. 20-22 þar sem 
fagnað verður endurbótum á eldhúsi félagsheimilisins með kaffi og kökum. Mætum 
öll! Sjá nánar á bls.5. 

sófasett, fyrir utan þetta allra nauðsynleg-
asta - gasgrill, ferðaeldavél, frauðplastkassa - 
eina þrjá eða fjóra - fulla af mat og klaka - 
svefnpoka, stangir, veiðitöskur og flugubox.  

Hér var allt pakkað. 
Ég sagði við Einar: “Heyrðu karlinn, ég 

þarf líklega ekki að kaupa neinn mat á 
leiðinni út úr bænum, eða hvað? Þú ert 
örugglega með nóg handa okkur báðum og 
þótt fleiri værum!” 

“Jú, elsku kúturinn, hafðu engar áhyggj-
ur, en fyrst ætla ég að kynna þig fyrir henni 
móður minni.” 

Jæja? Til hvers var nú það? Veiðiferðin 
okkar hófst sem sagt þarna við íbúðina hans í 
Kópavoginum og fyrsti hylur var eldhús-
borðið hjá móður hans í vesturbæ Kópavogs 
þar sem okkur var serveruð ein ofsalega góð 
svínasteik með puru. 

“Það liggur nú ekki mikið á,” sagði Einar 
og fékk sér væna sneið. 

Og ég sem hélt að við værum að fara að 
veiða!  

Röskum tveimur tímum eftir að veiðitím-
inn hefði átt að hefjast, vorum við komnir 
niður á bakkann, vonglaðir og spenntir - en 
öðrum tveimur tímum síðar komnir heim í 
hús með öngulinn þar sem hann endar æði oft 
nú til dags. 

Við sátum síðan fjórir saman - í litla 
veiðihúsinu við Hlíðavatn - gjörsamlega fisk-
lausir og ræddum málin fram á rauða nótt. 

Því vissulega var nóttin rauð - sólsetrið 
var fagurt, vinirnir rifjuðu upp margar góðar 
samverustundir með mislitum hópi veiði-
félaga, og nóttin var björt og hrein. 

Þessir félagar mínir lögðu meðal annars á 
ráðin um ferð til Grænlands að veiða sjóbl-

eikju - þangað sem Einar hafði farið - en ég 
hélt mig til hlés í þeim umræðum og sagðist 
ekki vilja fara. 

Þeir ræddu líka um mjög eftirminnilegan 
veiðifélaga sem er nú ekki lengur á meðal 
vor - þeir hermdu eftir honum, fóru með öll 
frábæru gullkornin - og rifjuðu upp þegar 
hann ók heim að veiðhúsinu í Grímsá, en 
hafði með ógætilegum akstri krækt flugunni 
sem var á stönginni á toppnum á bílnum í 
kjarrið við síðasta veiðistað - og línan lá í 
trjátoppunum, gul og falleg, alveg heim að 
húsi - og hann stansaði ekki fyrr en hann sá 
smá sling koma á stangartoppinn og áttaði sig 
á því hvers kyns var. Síðan varð þessi 
blessaði öðlingur að rölta með veginum, 
vinda línuna inn á hjólið frá veiðihúsi og upp 
að veiðistaðnum, þar sem hann krækti loks 
blúsjarm úr birkihrýslu við bílastæðið. 

Ég sofnaði sæll og glaður í fyrrakvöld - 
ekki búinn að fá bröndu, en þónokkuð viss 
um að ég ætti eftir að fá þónokkuð margar 
bröndur daginn eftir. 

--- 
Kolbeinn steinsvaf í svefnpokanum sín-

um þegar ég staulaðist fram á brókinni 
klukkan níu morguninn eftir. Mest hissa var 
ég þó á því að sjá að Svend svaf líka í pokan-
um sínum. Þessi garpur sem er óþreytandi til 
veiði og þyrfti helst að hafa í bandi! Ég ýtti 
því við honum og spurði hverju þetta sætti. 

Jú, hann hafði bara lagt sig smá aftur. Var 
búinn að fara fram og borða morgunmat með 
Einari - líklega rifjasteik - en hafði ákveðið 
að leggja sig aftur á meðan Einar strunsaði 
niður eftir að athuga hvort ekki væri 
einhverja bleikju að finna á einum besta 
veiðistaðnum. 

bls. 2 

Ný stjórn tók við í byrjun árs undir  
forystu  Jóhönnu Benediktsdóttur sem 
við getum verið stolt af að kynna sem 
fyrsta kvenkyns formann veiðifélags á 
Íslandi. Með henni kom  í stjórn önnur 
kona, Kristbjörg Sigurfinnsdóttir sem 
gjaldkeri. Þar með voru komnar 2 konur 
í stjórn Ármanna og án þess að ég vilji 
gera neitt lítið úr sýn og stjórnsemi 
karlmanna þá er ekki að spyrja að því að 
þegar hið kvenlega innsæi fær að leika 
lausum hala má búast við að ýmislegt 
taki breytingum. Þetta býst ég við að 
flestir okkar félagsmanna af  karlkyninu 
þekki. (Leikum við karlmenn einhven 
tíma lausum hala?) Enda fór svo að hin 
nýja stjórn ákvað að ekki skyldi endur-
bótum á húsnæði okkar lokið með lagn-
ingu á nýju parketti og í haust var 
fenginn sérfræðingur í gólfefnum til að 
slípa gólfið og lakka svo að nú er gólfið 
ótrúlega glæsilegt. Hinum öflugu stjórn-
armönnum og ótrúlega duglegum hús-
nefndarmönnum þótti ekki sæmandi 
góðu félagi að eldhúsómyndin fengi að 
standa við svo búið og undanfarnar vikur 
hefur mikið gengið á við að endurnýja 
eldhús félagsheimilisins.  

Um þessar mundir hefur mikið og 
óeigingjarnt starf verið unnið af nokkr-
um af hinum yngri félagsmönnum við að 
rífa gamla draslið og fjarlægja, endur-
nýja pípulögn, hreinsa til, þvo, mála, fá 
tilboð í nýja innréttingu og setja hana 
upp, velja og leggja gólfefni á eldhús o.s.
frv. Koma þar að faglærðir og aðrir 
laghentir félagar.  

Þótt ekki hafi farið fram almennt 
herútboð var hringt í nokkra félaga sem 
þekktir eru af öðru en liggja á liði sínu 
og nokkrir sáu sér fært að leggja hönd á 
plóginn. Ég tók þátt í “niðurrifsstarfinu” 
sunnudaginn 29. september og þó ég hafi 
ekki verið sem brattastur eftir erfitt 
fimmtugsafmæli eins félaga okkar kvöld-

ið áður þá varð ég þó til nokkurs gagns 
þegar líða tók á daginn og allavega þótti 
mér mjög gaman að taka þátt í starfinu 
og tilheyrandi spjalli með félögunum því 
það eflir nefninlega félagsandann og 
styrkir hvern og einn að taka þátt í svona 
ákveðnum og uppbyggilegum verkefn-
um. Þessi samvera mín með félögunum 
varð til að eftirfarandi vísa fæddist um 
hina bráðhressu og duglegu húsnefnd. 

 
Hefur völdin Hjálmar T. 
Hjálmar Sæbergs kraftinn. 
Gísli og Egill Örn með spé 
en Einar hefur kjaftinn. 
 
 
Nú eru að verða á mikil umskipti og 

salurinn okkar verður fallegri, betri og 
nýtilegri en áður bæði fyrir okkur til 
hnýtinga og annars samkomuhalds og 
eins til útleigu fyrir hverskyns samkv-
æmi því eins og áður er hægt að fá salinn 
leigðan og  það þarf enginn að skammast 
sín fyrir að bjóða vinum og ættingjum til 
veislu af hvaða tilefni sem er í félags-
heimili okkar eftir þessa andlitslyftingu.  

 
Nú þurfa allir Ármenn að koma og 

hnýta á mánudagskvöldum og sjá hvílík-
um stakkaskiptum félagsheimilið okkar 
hefur tekið. 

 
Ég segi það enn og aftur, að ég er 

stoltur af  því að vera Ármaður. 
 
Guðmundur Haukur Jónsson  # 524 

bls. 7 



Sendibréf til Ármanna 

Reykjavík 3. október 2002 
 
Kæru félagar.                                                                   
 
Gamli félagsandinn er enn við lýði. 

Við sem erum númer fjögurhundruð til 
sexhundruð og eitthvað vitum að hinir 
virku og virtu félagsmenn sem eru frum-
kvöðlar að stofnun og styrk félagsins á 
árum áður unnu mikið og óeigingjarnt 
starf okkur öllum til hagsbóta, vegs og 
virðingar og sér sjálfum til sóma. 

Þannig er það í góðum félögum. 
Menn vinna saman að framgangi mála án 
þess að hugsa um umbun, aðra en þá að 
vera félagar og fá að njóta félagsskapar-
ins. 

 Allt starf sem unnið hefur verið í 
þágu félagsins, hvort sem er á félags-
málasviðinu eða í verklegum framkv-
æmdum t.d. við byggingu húss okkar við 
Hlíðarvatn – allt hefur verið unnið í 
sjálfboðavinnu og svo er enn þegar Ár-
menn taka til hendinni.. 

Síðastliðið haust stóð stjórn Ármanna 
fyrir því að skipta um gólfefni á félags-
heimili okkar í Dugguvoginum með 
fulltingi húsnefndarmanna og fleiri öfl-
ugra félagsmanna. Þá vann fjöldi Ár-
manna við að fjarlægja gamla skítsafn-
arann (gólfteppið) sem var “fórnað” fyrir 
gegnheilt parkett sem gerbreytti and-
rúmslofti Árósa.  

 

bls. 6 

Nýtt og miklu betra eldhús! 

bls. 3 

Við Svend höfðum okkur til - létum 
Kolbein um að hrjóta aðeins lengur - og 
læddumst niður að veiðistað sem heitir 
Botnavík. 

“Hér er alltaf fisk að hafa - og hugsaðu 
þér skilyrðin drengur!” sagði Svend við mig 
vonglaður á leiðinni niður eftir. 

Jú, við vorum vonglaðir - en fjórum 
tímum síðar hafði Svend aðeins tekist að 
krækja í tvo tytti, Einar landaði einni bleikju 
um 400 gramma og ég var með akkúrat engan 
fisk. Samt var ég ekkert ferlega fúll þegar ég 
læddist heim að húsi - til að vekja ekki 
flugnahöfðingjann um hádegisbil - settist á 
pallinn og fór í sólbað. 

Þá heyrði ég þrusk, og skömmu síðar 
“Raggi minn, hvað tókstu margar?” 

Hann lá þarna svefnmorkinn úti í runna 
og beið eftir sögunum. En það var svo sem 
engar veiðisögur að segja - við vorum allir 
meira eða minna fisklausir og ég einna helst. 

Skömmu síðar komu Einar og Svend á 
sínum margra tonna fjallatrukkum með þrjár 
örlitlar bleikjur innanborðs og brostu sínu 
breiðasta.  

Núna rauk Svend í eldhúsið, og innan 
tíðar kom hann út í sólskinið með fullan pott 
af reyktum lunda, uppstúf og kartöflur - og 

gott ef Einar opnaði ekki kampavínsflösku í 
tilefni dagsins! Síðan sátum við þarna á 
pallinum í vellystingum okkar, borðuðum 
herramannsmat, héldum áfram að segja 
sögur, og nutum lífsins til hins ýtrasta. 

--- 
En hví segi ég þessa sögu? Hún er svo 

sem ekki upp á marga fiska - kannski þrjá 
örlitla og varla pönnutæka - en samt finnst 
mér hún segja okkur eitthvað um það sem 
veiðiskapurinn gefur okkur - þ.e.a.s. að þótt 
fiskurinn gefi sig ekki - nefnilega að þótt 
veiðitúr verði bara túr - þá megum við vel við 
una. 

Við förum saman og stefnum á lítið 
ævintýr þar sem allt getur gerst, söfnum 
ljúfum minningum í sarpinn, njótum þess að 
vera saman, eiga frí og geta dundað okkur. 

Ég kem alltaf aftur og aftur að ódauð-
legum siðareglum Ármanna, nefnilega að 
æðstu gildi fluguveiðimanna eru að gleðjast 
yfir litlum feng, vera hófsamir í veiði og fara 
vel með þá litlu bráð sem þó gefur sig til… 
stundum. 

Virðum íþrótt, bráð, land og annan mann. 
Góðar stundir. 
 
Ragnar Hólm Ragnarsson # 511 



Fréttir af fundi stjórnar 22. september 
Fyrsti stjórnarfundur vetrarins var haldinn 

í Árósum sunnudaginn 22. september sl. og 
voru allir stjórnarmenn mættir. 

Farið var yfir þau verk sem vinna þarf, 
ýmsar nýjar hugmyndir reifaðar og leitað 
leiða til að leysa ýmis smávægileg vandamál 
í starfi félagsins. 

Á fundinum var meðal annars samþykkt 
að ljúka endurbótum á húsnæðinu í Árósum 
en síðasti áfanginn felst í því að umturna 
eldhúsinu og gera það vistlegra og fallegra. 

Þar með hefur félagið eignast mjög fallegt 
og snyrtilegt húsnæði sem auðveldara verður 
að leigja út í framhaldinu. Lögð verður 
áhersla á að leigja salinn oftar og gegn hærra 
verði til að mæta þeim kostnaði sem lagt 
hefur verið út í á síðustu árum. 

Rætt var um að flýta úthlutun veiðileyfa 
þannig að henni verði lokið vel fyrir áramót. 
Önnur veiðifélög hafa tekið upp þennan sið 
og ófært er að Ármenn séu eftirbátar þeirra. 
Þannig telur stjórn að okkur muni takast betur 
að selja þá daga sem við höfum á boðstólum í 
samkeppni við veiðidaga sem önnur félög 
bjóða. 

Ákveðið var að heimasíða félagsins, 
www.armenn.is, fái andlitslyftingu á næst-
unni. Hún hefur í raun þjónað tilgangi sínum 
fremur illa síðustu misserin, en með nýrri 
uppsetningu og nýjum efnisflokkum má 
eflaust blása í hana nýju lífi þannig að 
heimasíðan verði hluti af því sementi sem 
heldur félaginu saman og eykur samkennd 
meðal félagsmanna. 

Málefni fréttabréfsins Áróðs komu einnig 
til tals og voru menn sammála um mikilvægi 
þess að halda útgáfu hans áfram óslitið. Eins 
og félagsmenn hafa ef til vill orðið varir við, 
þá kom ekki út neitt maíhefti síðasta vor en 
úr því er bætt hér með. Ármenn verða allir að 
leggjast á eitt, munda pennann og skrifa, til 
að blaðið okkar deyi ekki Drottni sínum, 
heldur haldi áfram að vera ein af lífæðum 
félagsins. 

Ýmislegt fleira var rætt á rúmlega tveggja 
klukkustunda löngum fundi og verður nánar 
frá því greint síðar ef þurfa þykir. 

 
Ragnar Hólm Ragnarsson # 511 

Mokið á 5. svæði í Eyjafjarðará 

bls. 4 

 
Fögnum endurbótum á Árósum! 

 
Öllum félagsmönnum er boðið í kaffi og kökur í Árósa, 

Dugguvogi 13, miðvikudagskvöldið 23. október á milli kl. 
20 og 22. Tilefnið er ekki af lakara taginu: Endurbótum á 

eldhúsinu er lokið og full ástæða til að fagna. Eins og 
kemur fram hér á næstu síðum, hafa nokkrir atorkusamir 
félagsmenn lagt gjörva hönd á plóginn undanfarið, sett 
upp nýja eldhúsinnréttingu og gert allt afskaplega fínt í 

félagsheimilinu. Félagsmenn eru hvattir til að fjölmenna í 
Árósa, skoða herlegheitin og gæða sér á gómsætum 

kökum og lútsterku kaffi. 

bls. 5 

Allt á rúi og stúi í Árósum 


