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Nýir félagsmenn 

Við bjóðum nýja Ármenn velkomna í hópinn og tökum vel á móti þeim 
í félagsheimilinu, sem og á veiðisvæðum okkar næsta sumar. 

Fréttabréf Ármanna Mars 2003 

Fljúgandi myrkur 

 Ég vakna við fuglasöng. Það er biksvartur 
fugl á þakskegginu að syngja mér öll sín 
fegurstu ljóð. Hrafninn. Í mínum huga er 
engin spurning að hann er fegurstur íslenskra 
fugla. Langflottastur. Dularfullur, torræður, 
einrænn og til alls líklegur. 

Ég kalla það fuglasöng sem flestir vildu 
kannski kalla garg eða krunk. Kristján frá 
Djúpalæk orti heila bók um þennan fugl og 
kallaði hann fljúgandi myrkur. Það er mikið 
af þessum fuglum á Akureyri yfir vetrartím-
ann en þegar líður að vori hópa þeir sig 
saman, halda sín þing, og eru líklega að 
leggja á ráðin um sumarið, skipta með sér 
svæðum og jafnvel velja sér félaga. Athöfn 
sem minnir dálítið á hátterni veiðimanna á 
vorin. 

Úr töluverðri fjarlægð hef ég fylgst með 
starfi Ármanna í vetur. Hef því miður allt of 
sjaldan komist til fundar við þá en hringi með 
jöfnu millibili í félagana til að hlera og 
forvitnast um gang mála. 

Mér hefur verið greint frá nokkurri fél-
agsdeifð og að það hafi fyrst verið síðasta 
miðvikudaginn í mars að mæting varð viðun-

andi á fræðslukvöld í Árósum. Þá voru Bragi 
Guðbrandsson og einhverjir jafnaldrar hans 
að fjalla um silungasvæðið í Vatnsdalsá.  

Loksins loksins skriðu Ármenn þá úr hýði 
sínu og hópuðu sig til að læra og leggja á 
ráðin um sumarið, skipta með sér svæðum, 
spá og spegúlera. Ég afþakkaði til dæmis 
leyfið mitt í Vatnsdalnum og það seldist á 
staðnum síðasta miðvikudagskvöld. 

Einhver auðtrúa maður trúði krunkinu í 
Braga og keypti leyfið. Ég hef að vísu átt því 
láni að fagna að veiða ágætlega í Vatnsalnum 
en það eru ekki öll hrafnaþingin jafn gáfuleg 
og krunkið getur leitt mann á glapstigu. Þess 
vegna gaf ég eftir leyfið sem mér var úthlutað 
og vil að aðrir fái að njóta. 

 
Ragnar Hólm Ragnarsson # 511 

 

Ertu með netfang? 
 

Skorað er á félagsmenn að láta stjórn í té netföng sín. 
Það er mikilvægt til þess að hægt sé að koma skilaboðum um 

veiðidaga sem losna, tilboð og fleira til ykkar með stuttum fyrirvara. 
Það margborgar sig vað vera með netfangið á skrá hjá Ármönnum. 

Sendu póst á armenn@armenn.is og skráðu þig á listann. 
 

Stjórnin 



 

Dagskráin í Árósum 
 

Mánudagskvöldið 7. apríl              kl. 20.00:       Sigurður Pálsson hnýtir flugur sínar. 
Miðvikudagskvöldið 9. apríl          kl. 20.00:       Arnarvatnsheiði með augum 
                                                                              Guðmundar Hauks og Pálma flugstjóra. 
Laugardagurinn 12. apríl                kl. 14.00:       Vorfagnaður Ármanna. 
Miðvikudagskvöldið 23. apríl        kl. 20.00:       Jóhannes Sturlaugsson fiskifræðingur  
                                                                              kynnir rannsóknir sínar. 
Miðvikudagskvöldið 30. apríl        kl. 20.00:       Hlíðarvatn í Selvogi: Kolbeinn  
                                                                              Grímsson og Ragnar Hólm segja frá. 
Mánudagskvöldið 5. maí                kl. 20.00:       Listahnýtarinn Steve Thornton kemur  
                                                                              í heimsókn. 
 

Opið öll mánudags- og miðvikudagskvöld frá 20-22. 

bls. 2 

 

Afsláttur til Ármanna 
 

Athygli félagsmanna er vakin á því að ýmsar verslanir bjóða okkur sérstakan 
afslátt gegn framvísun félagsskírteinis. Hér að neðan eru gagnlegar upplýsingar 
sem gott er að kíkja á skömmu áður en kaupæðið rennur á veiðimennina. 
 
Útivist og veiði       Síðumúla 11                                    15% aflsáttur 
Veiðihornið             Hafnarstræti 5 / Síðumúla 8            10% aflsáttur í netklúbbi 
Vesturröst                Laugavegi 178                                10-15% afsláttur 
Veiðivon                 Mörkinni 6                                      10% afsláttur 

 
Heiðarlífið er engu líkt. Þar er frelsið mest og ævintýrin 
bíða við hvert fótmál. Miðvikudagskvöldið 9. apríl ætla 

Guðmundur Haukur og Pálmi flugstjóri að fræða 
áhugasama um dýrðir vatnaveiðinnar á Arnarvatnsheiði 

og Skagaheiði en þar eru þeir félagar hverjum hnúti 
kunnugir. Missið ekki af skemmtilegri veiðilýsingu í 

Árósum. Takið með ykkur gesti. Allir velkomnir. 
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Ég vek athygli á prýðilegum pistlum mínum um veiðiskap og ýmislegt fleira 
á Rás 1 annan hvern föstudag í þættinum Útrás milli kl. 15 og 16.  

Næsti pistill föstudaginn 4. apríl árið 2003. - Ragnar Hólm 
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Minnt er á útleigu á Árósum, góðum veislusal sem tekið hefur 

algjörum stakkaskiptum eftir miklar endurbætur. Leiga fyrir salinn 
er 18.000 kr. en að auki greiðast 5.000 kr. í tryggingagjald sem 

fást endurgreiddar ef menn sjá sjálfir um þrif og frágang  
að veisluhöldum loknum. Hafið samband við stjórn Ármanna  

í tæka tíð. Netfang stjórnar er armenn@armenn.is. 
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Laus veiðileyfi 31. mars 2003 

Svæði:              Dags:                       Stangir: 
Grenlækur        31/05 - 03/06               4 
Grenlækur        03/06 - 05/06               4 
Grenlækur        05/06 - 08/06               4 
Grenlækur        18/06 - 20/06               4 
Grenlækur        20/06 - 22/06               2 
Grenlækur        30/06 - 01/07               2 
Grenlækur        02/07 - 03/07               4 
Grenlækur        03/07 - 04/07               4 
Grenlækur        05/07 - 06/07               4 
Grenlækur        06/07 - 08/07               4 
Grenlækur        18/07 - 20/07               2 
Grenlækur        20/07 - 22/07               4 
Grenlækur        03/08 - 06/08               4 
Grenlækur        06/08 - 08/08               4 
Grenlækur        18/08 - 20/08               4 
Grenlækur        20/08 - 22/08               4 
Grenlækur        01/09 - 03/09               4 
Grenlækur        03/09 - 06/09               4 
Grenlækur        15/09 - 18/09               4 
Grenlækur        18/09 - 20/09               4 
Grenlækur        03/10 - 06/10               4 
Grenlækur        14/10 - 16/10               4 

 
Svæði:              Dags:                        Stangir: 
Hlíðarvatn         31. júlí                         3 
Hlíðarvatn         3. ágúst                        3 
Hlíðarvatn         1. september                3 
Hlíðarvatn         2. september                3 
Hlíðarvatn         3. september                3 
Hlíðarvatn         4. september                3 
Hlíðarvatn         6. september                3 
Hlíðarvatn         8. september                3 
Hlíðarvatn         9. september                3 
Hlíðarvatn         10. september              3 
Hlíðarvatn         11. september              3 
Hlíðarvatn         15. september              3 
Hlíðarvatn         16. september              3 
Hlíðarvatn         21. september              3 
Hlíðarvatn         22. september              3 
Hlíðarvatn         23. september              3 
Hlíðarvatn         24. september              3 
Hlíðarvatn         25. september              3 
Hlíðarvatn         27. september              3 
Hlíðarvatn         28. september              3 
Hlíðarvatn         29. september              3 
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Ármenn héldu upp á 30 ára afmæli félagsins á dögunum. Hér birtist ræðan sem Jón 
Hjartarson, stofnandi félagsins, hélt í tilefni dagsins. Aðrar ræður verða birtar mönnum 
til fróðleiks, gagns og gamans, í næstu tölublöðum Áróðs. - Ritstjórinn 


