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Kæru félagar.
Andlitslyfting, það er rétta orð

ið yfir nýjan Áróð. Enn og aftur 
var ráðist í útlitsbreytingar. Er 
það von stjórnar að þær falli í 
góðan jarðveg hjá félagsmönnum.

Það helsta er að framvegis kem
ur blaðið út annan hvern mánuð, 
sem þýðir að þau verða í allt 4 
tölublöð sem munu koma út yfir 
veturinn. Hugmyndin er að gera 
blaðið veglegra og hafa allt í lit og 
birta fleirri og lengri greinar um 
allt sem við kemur veiði og úti
veru veiðimannsins. Er þetta m.a. 
gert til að auðvelda vinnuna og 
minnka álagið hjá þeim sem sjá 

um að koma blaðinu út.
Flugukastkennslan verður ekki 

starfrækt í vetur, er það m.a. 
vegna þess að Íþróttahús Kenn
ara Háskólans verður lokað vegna 
framkvæmda, og talað er um 2 ár 
í því sambandi.  Stefán Hjaltested 
skólastjóri hefur mikinn áhuga 
á að nota þetta tækifæri og gera 
breytingar á kennslunni m.a. fara 
út með mannskapinn í vor.

Þar sem ritstjóri náði ekki að 
taka viðtal við Stefán áður enn 
hann hélt af landi brott til suð
rænna landa eins og hans er von 
og vísa á þessum árstíma, verður 
í næsta Áróði viðtal við Stefán, 

þar sem mun fara nánar yfir þess
ar hugmyndir. 

Miklar mannabreytingar verða 
á stjórn félagsins á næsta aðal
fundi, úr stjórn gengur formaður, 
gjaldkeri og meðstjórnandi, hafa 
þau öll starfað í fjögur ár og kom
inn tími að skipta út. Eru það 
tilmæli til félagsmanna sem hafa 
áhuga að starfa fyrir félagið, hafa 
nú samband við stjórnina í síma 
eða á netfangið armenn@armenn.
is.

Jóhanna Benediktsdóttir 
formaður

Kastað fyrir bleikjur í Hlíðarvatni 1. maí í sumar
Mynd: Dagur Jónsson

Þökkum Ármönnum fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða 
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lofti. Síðan fór hann eitthvert og 
ég gleymdi honum. Stuttu síðar 
hefur hann séð háfinn digla á 
bakinu á mér og það næsta sem 
ég vissi var að hann stökk á háf
inn, brá mér heldur betur við fá 
eitthvað á bakið sem hvæsti og 
hreyfðist, ég jafnaði mig fljótt á 
þessu og hugsaði að það væri 
örugglega hægt að hnýta eitthvað 
fallegt úr kettinum.

Ekki vildi fiskurinn fluguna sem 

Í haust bauðst mér að veiða sjó
birting í litlum bæjarlæk á Suður
landi. Lækurinn heldur staðbund
inn urriða og svo gengur í hann 
birtingur á haustin. 

Þegar búið var heilsa bóndan
um og fá leyfið, er bíllinn skilinn 
eftir á bæjarhlaðinu og eins og á 
flestum sveitabæjum á landinu 
eru að sjálfsögðu köttur og hund
ur á bænum. Hundurinn hafði lít
inn áhuga á okkur félögunum en 
fylgdist með úr fjarlægð en köttur
inn, hann fagnaði okkur mikið og 
innilega, hafði hann mikinn áhuga 
á stöngunum okkar og öðru því 
sem við tókum úr bílnum, kannski 
var fiskilykt af dótinu okkar. 

Frá bílastæðinu er stutt í læk
inn og fylgdi kötturinn okkur til 
veiða, þetta þótti okkur mjög 
skemmtilegt þar sem kötturinn 
stillti sér upp á bakkanum og 
reyndi að klóra í spegilmynd af 
sér og hann  fylgist vel með flug
unni hjá mér þegar hún var á 

ég bauð honum svo það var kom
inn tími til að skipta og auðvitað 
þar sem ég stóð á grasi grónum 
bakka lét ég línunna á grasið og 
fór að finna réttu fluguna, þegar 
ég er að hnýta fluguna á sé ég 
köttinn vera að leika sér í línunni.

Þegar ég er að byrja að kasta 
finnst mér línan eitthvað skrýt
in og hætti við kastið og skoða 
línuna og viti menn nýja línan er 
í sundur, fyrstu fimmsex metr
arnir eru af, línan er ónýt! Hvað 
gerðist? Þegar ég er að reyna að 
átta mig á hvað hafði gerst legg 
ég stöngina frá mér í grasið og þá 
er kötturinn kominn strax í veiði
hjólið og þegar ég ætla að fara að 
spóla inn restinni af línunni þá 
sé ég að hún er líka sundur við 
hjólið og þá fatta ég hvað gerð
ist  helv... kötturinn var búinn að 
naga línuna í sundur.

Dagur Jónsson 

Varist köttinn!



Breiðdalsá - silungasvæði
Dagsetning	 	verð/stöng	 dagafjöldi									gisting	 stangarfj.							fæði	 					Ath.	að	veiði	hefst	og	endar	á	hádegi
21.05.06	-	24.05.06			10.400	 	 					3	 											já																				6	 							nei	

Breiðdalsá - Laxasvæði og silungasvæði     
Dagsetning	 	verð/stöng	 dagafjöldi									gisting	 stangarfj.							fæði	 Ath.	að	veiði	hefst	og	endar	á	hádegi
02.07.06	-05.07.06	 		32.400	 	 				3	 											já																				6	 					innifalið	

Litlá       
Dagsetning	 	verð/stöng	 dagafjöldi									gisting	 stangarfj.						fæði	 Veiði	hefst	og	endar	á	miðjum	degi
12.05.06-15.05.06	 			12.900	 	 						3	 											já																				5	 						nei	 Gisting	er	í	Skúlagarði	og	kostar	aukalega

Brunná       
Dagsetning	 	verð/stöng	 dagafjöldi									gisting	 stangarfj.						fæði	 Veiði	hefst	og	endar	á	miðjum	degi
21.07.06-23.07.06	 			7.300	 	 						3	 											já																				4	 						nei	 Gisting	er	í	Lundi	og	Skúlagarði,	kostar			
	 	 	 	 	 	 	 	 	 aukalega

Vatnsdalsá       
Dagsetning	 	verð/stöng	 dagafjöldi									gisting	 stangarfj.	fæði	 Veiði	hefst	og	endar	á	miðjum	degi
05.08.06-08.08.06	 			12.000	 		 						3	 											já																						9	 nei	

Vötnin sunna Tungnaár       
Frjáls	veiði	Ármanna	gegn	framvísun	félagsskírteinis	á	veiðitíma	 Má	veiða	allan	sólarhringinn

Lax-á       
Öll	veiðisvæði	Lax-ár	eru	á	15%	afslætti	til	Ármanna.	Hafa	samband	við	Ágúst	hjá	Lax-á.	Athuga	ber	veiðireglur	á	hverjum	stað

Skálmárdalsá       
Dagsetning	 		verð/stöng	 dagafjöldi									gisting	 stangarfj.	fæði	 Veiði	hefst	og	endar	á	miðjum	degi
14.07.06-17.07.06	 					6.700	 																					3	 											já																				3	 nei	
17.07.06-20.07.06	 					6.700	 																					3	 											já																				3	 nei	
20.07.06-23.07.06	 					6.700	 																					3	 											já																				3	 nei	
23.07.06-26.07.06	 					6.700	 																					3	 											já																				3	 nei	
26.07.06-29.07.06	 					6.700	 																					3	 											já																				3	 nei	
29.07.06-01.08.06	 					6.700	 																					3	 											já																				3	 nei	
01.08.06-04.08.06	 					6.700	 																					3	 											já																				3	 nei	

Grenlækur
			 Dagsetning	 verð/stöng	 dagfj.	 samt.st.
GL01	 09.05-11.05	 12.500	 	 2	 25.000
GL02	 16.05-20.05	 10.000	 	 2	 20.000
GL03	 20.05-22.05	 9.000	 	 2	 18.000
GL04	 03.06-06.06	 6.000	 	 3	 18.000
GL05	 18.06-21.06	 5.000	 	 3	 15.000
GL06	 03.07-06.07	 5.000	 	 3	 15.000
GL07	 18.07-20.07	 5.000	 	 2	 10.000
GL08	 20.07-22.07	 5.500	 	 2	 11.000
GL09	 03.08-06.08	 5.500	 	 3	 16.500
GL10	 19.08-27.08	 6.000	 	 3	 18.000
GL11	 03.09-06.09	 6.500	 	 3	 19.500
GL12	 18.09-21.09	 7.000	 	 3	 21.000
GL13	 03.10-06.10	 9.000	 	 3	 27.000
GL14	 14.10-16.10	 10.000	 	 2	 20.000

Breiðdalsá í Breiðdal
Sjóbleikjuveiði	að	vori	og	staðbundinn	urriði.	Eitt	
flottasta	veiðihús	landsins	er	við	ána.	Góð	lax-
veiði	var	í	Breiðdalsá	á	síðasta	sumri.	Gisting	er	
innifalin	í	verði	og	fæði	á	laxveiðitímabili.

Litlá
Veitt	og	sleppt	en	má	hirða	í	soðið.	Bolta	fiskar	
í	sjóbirtingi	og	urriða.	Gisting	er	í	Skúlagarði	og	
er	möguleiki	á	fæði	ef	um	það	er	beðið	sérstak-
lega.	Skemmtileg	á	í	fögru	umhverfi.	Veiða	má	
hvenær	sólarhringsins	sem	er	en	halda	sér	inna	
tólf	tíma	marka.	

Brunná
Bleikja,	sjóbirtingur	og	urriði	á	topptíma.	Veitt	og	
sleppt	en	hirða	má	tvær	bleikjur	á	dag.	Einstak-
lega	falleg	á	þar	sem	veiða	má	allan	sólarhringin	
en	halda	sér	innan	tólf	tíma	marka.

Skálmárdalsá

Það	er	fátt	notalegra	en	að	dveljast	við	Skálmár-
dalsá	á	góðum	degi.	Stórskemmtileg	sjóbleikjuá	
þegar	hún	er	í	stuði.

Vatnsdalsá
Vatnsdalsá	er	mikil	á	og	veiðisvæðið	stórt	frá	
fjöru	til	fjalla,	en	inn	í	dalnum	er	frábært	þurr-
fluguveiðisvæði	þegar	vel	viðrar.

Hlíðarvatn í Selvogi
Veitt	er	á	þrjár	stangir,	í	boði	eru	allir	dagar	frá	
1.	maí	til	29.	september.	Veiði	hefst	kl.	19:00	
kvöldið	fyrir	úthlutun	og	lýkur	sólarhring	síðar.
Verð	fyrir	stöngina	virka	daga	er	2.500	kr.	en	
3.000	kr.	fyrir	helga	daga	og	gisting	innifalin.	
Veiðimenn	skulu	skila	veiðihúsinu	hreinu	fyrir	
kl.	19:00.

Grenlækur - veiðisumarið 2006.
Ármenn	halda	sínum	hlut	eins	og	síðastliðið	
sumar	í	Grenlækjarveiðinni,	sem	kom	loksins	vel	

út	hjá	félaginu,	en	þá	seldust	öll	veiðileyfin.	Okk-
ar	hlutur	nú	er	töluvert	minni	en	við	vorum	með	
hér	áður	fyrr,	sem	því	miður	gekk	ekki	upp	hjá	
félaginu,		þess	vegna	var	farið	út	í	það	að	gera	
samning	við	Agnar	á	Fossum.	Nokkur	ár	í	röð	
var	mikill	halli	hjá	félaginu	vegna	óseldra	veið-
leyfa	en	nú	hefur	blaðinu	verið	snúið	við.	
Það	er	því	líklegt	að	slegist	verði	um	þessi	leyfi	
sem	í	boði	eru	eins	og	gerðist	í	síðustu	úthlutun.	
Samið	hefur	verið	um	verð	á	gistingu	að	Foss-
um		fyrir	Ármenn	og	er	það	1.200.	kr	fyrir	hverja	
nótt.	Verðandi	veiðileyfishafar	eru	því	hvattir	til	
að	bóka	gistingu	strax	eftir	úthlutun	til	að	tryggja	
sér	gistingu.	Síðastliðið	vor-	og	sumar	var	unaðs-
legt	í	Fitjarflóðinu		með	sterkum	og	stórum	bleikj-
um	og	öflugum	staðbundnum	urriða,	eitthvað	
var	veðrið	að	trufla	veiðina	á	haustdögum	með	
miklum	kulda,	trekki	og	björtu	verðri	en	það	
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Í mörg ár höfum við nokkrir æsku
félagar gengið með þann draum að 
fara í veiðiferð til Grænlands. Síðast
liðið haust vorum við svo ákveðnir í 
að fara, vorum komnir með álitlegan 
hóp og settum okkur því í samband 
við Ferðaskrifstofu Guðmundar  Jón
assonar og pöntuðum draumaferð
ina. Þegar við hugsum til baka þá 
var þetta eins og draumur í ævintýra
heimi.  

Dagur 1.
Þann tólfta ágúst hófst ævintýrið. 

Á Reykjavíkurflugvelli, í biðröðinni að 
afgreiðsluborðinu sáum við á útbún
aði sumra samferðamanna að fleiri 
vinahópar höfðu tekið sömu ákvörð
un og við. Alskýjað var mest alla 
leiðina en þegar við nálguðumst suð
urodda Grænlands fengum við ágætis 
útsýni yfir stórfenglegt landslagið í 
aðfluginu að flugvellinum í Nasarsú
aq. Við blöstu háir fjallstindar, skriðj
öklar og firðir með fljótandi ísmolum 
í ýmsum stærðum og gerðum.  Inni 
í flugstöðinni tók Bjarni Olesen far
arstjóri á móti okkur. Strætisvagn 
ók okkur niður að bryggju þar sem 
við mokuðum dótinu um borð í tvo 
smábáta. Með þeim sigldum við um 
50 km leið til smábæjar sem heitir 
Narsaq.  Þessir bátar fluttu okkur svo 
á veiðistaði næstu dagana en við gist
um í litlu gistihúsi skammt fyrir utan 
bæinn. Narsaq er 2000 manna bær 
með hóteli, skólum, nokkrum verslun
um og því helsta sem samfélag þarf á 
að halda. 

Dagur 2.
Veðrið: Þoka, logn og 12° hiti. 

Skyldi veiðin verða í samræmi við 
þær lýsingar sem við höfðum heyrt? 
 Spenningurinn var mikill. Báturinn 
sótti okkur svo stundvíslega kl. 8 
og við sigldum í um hálftíma um 
spegilsléttan fjörðinn og horfðum á 
tignarlega ísjakana þjóta hjá. Land
gangan var við fallegan árós, áin um 
3400 metra löng, sem rann úr stóru 

stöðuvatni milli hárra fjalla. Að ganga 
með þessari á var vísir á það sem 
koma skyldi, um það vorum við viss
ir. Við sáum strax fisk velta sér og 
fórum þá að kíkja betur og viti menn, 
botninn hreyfðist. Eitthvað var samt 
fiskurinn tregur til að taka í ósnum 
og í ánni. Fararstjórinn hafði sagt að 
hann væri tregur í ósnum, við skyld
um fara beint í vatnið og helst að fara 
inn í botn þar sem á rynni í vatnið. 
Þegar við komum að vatninu var 
fiskur stökkvandi um allt.  Hópurinn 
skiptist, helmingurinn fór inn í botn 
og hinir köstuðu á fiskinn sem var 
bókstaflega allsstaðar. Hjá þeim sem 
urðu eftir fóru flugur af öllum stærð
um og gerðum út í en ekkert gaf, þar 
til spúnn fór út í,  þá kom strax fiskur 
á og svo fleiri strax á eftir. Var rokið 
til og kíkt í magann á þeim en þar var 
ekkert að sjá, alveg tómir. En áin inni 
í botni var full af fiski og þeir sem 
þangað fóru veiddu vel og komu klyfj
aðir til baka. Það voru nokkrir með 
öngulinn í rassinum eftir fyrsta veiði
daginn á Grænlandi. Það var sárt!

Dagur 3.
Veðrið: Þoka, súld, logn og 12° hiti. 

Veðrið skánaði þegar leið á daginn. 
Þennan veiðidag skiptist hópurinn í 
tvennt. Sumir fóru í hreindýraveiði 
en hinir prófuðu nýjan stað í silungs
veiði. Lagt var af stað kl. 8. Þeir sem 
fóru í stangveiðina sigldu í rúma tvo 
tíma í þetta skiptið. Landgangan var 
við ós á ca 11,5 km langri á en um 
tuttugu mínúta gangur var meðfram 
ánni að vatninu sem hún rann úr. Á 
leiðinni að vatninu hittum við græn
lenskan bónda og tókum tal við hann 
á dönsku. En þegar hann heyrði að 
við vorum frá Íslandi skipti hann yfir 

á íslensku, sem hann talaði mjög vel. 
Hann hafði verið á Íslandi árin ´74
´78. Sagði hann okkur að það væri 
enginn fiskur í ánni. Það vissi hann 
því hann var með net í ósnum. Þetta 
þótti okkur sem vorum enn sárir eft
ir fyrsta daginn mjög slæmar fréttir 
en hann sagði okkur að fara í ósinn 
á vatninu. Þegar þangað var komið 
sáum við fisk um allt. Við settum sam
an á mettíma og hann var á í fyrsta 
kasti, öðru, þriðja og fjórða.... allan 
daginn hjá öllum. Það er varlega áætl
að að hver okkar, átta hafi veitt frá 
5080 fiska yfir daginn. Þennan dag 
brotnuðu tvær flugustangir með ca 
tíu mínútna millibili. Ein flugustöng 
var með til vara og svo voru nokkrar 
kaststangir líka svo þetta reddaðist. 
Meira að segja var ein kaststöngin 

notuð sem flugustöng með góðum 
árangri, sem einhenda.

Af hreindýraveiðum er það að 
segja með hinum bátnum fóru fjórir 
Íslendingar auk Ítala og Bjarna farar
stjóra. Stefnan var tekin á eyju sem 
var í um tíu mínútna siglingu frá Nar
saq. Þetta var gríðarstór eyja með 
háum fjöllum og mörgum víkum og 
vogum. Á eyjunni er hreindýrahjörð 
í eigu grænlenskra feðga. Annar 
þeirra var skipstjórinn á okkar báti 
en sonur hans sem er lærður hrein
dýrabóndi slóst í hópinn á sínum báti 
þegar við nálguðumst eyjuna. Hann 
hjálpaði okkur við að leita að dýrun
um og verka. Hann var á opnum báti 
sem hentaði vel til að taka skrokk
ana. Veiðarnar fara þannig fram að 
strandlengja eyjarinnar er þrædd á 
bátunum í von um að sjá dýr á nokk
uð aðgengilegum stað til að nálgast 
þau og koma skrokkunum niður að 
sjó. Eftir um hálftíma siglingu sáum 
við tvo fallega tarfa sem við ákváðum 
að reyna að komast í tæri við. Var þá 
laumast í land. Síðan tók við nokkur 
göngutúr til að reyna að komast í 
færi. Á leiðinni fór okkur að gruna 
að dæmið gengi ekki upp. Ástæðan 
var hæg gola sem við fundum ekki í 
bátnum en hún stóð af okkur á dýr
in. Hreindýr eru sýnd veiði en ekki 
gefin. Þó dýrin virðist sjá illa þá hafa 
þau afar næmt lyktarskyn. Þegar 
athygli þeirra á hættu hefur verið 
vakin er eins og þau fái gleraugu auk 

Draumalandið Grænland



þess sem þau eru fljót að forða sér. 
Það stóð heima að þegar við vorum 
komnir upp á klöppina sem við ætluð
um að skjóta dýrin af sáum við þau 
á hraðri ferð í burtu. Svo stöðvuðu 
þau augnablik í ríflega 300 m færi og 
horfðu til okkar áður en þau stukku 
af stað og yfir næstu hæð. Eftir þessa 
byrjun vorum við fullir bjartsýni á 
að við fyndum fljótlega önnur dýr en 
leitin varð mun lengri en okkur grun
aði. Loksins fundum við hjörð sem 
við ákváðum að reyna að veiða úr þó 
við þyrftum að fara í þónokkra fjall
göngu. Eftir talsvert brölt og vaxandi 
spenning komumst við loks í færi, 
alla vega Ítalinn sem byrjaði strax 
að skjóta áður en næsti var tilbúinn. 
Þarna féll fyrsta dýrið í þessari ferð, 
stór tarfur með falleg horn. Gert var 
strax að dýinu en síðan var skrokk
urinn dreginn niður að sjó þar sem 
hann var fláður og hlutaður í sundur. 
Miðað við leiðina sem við þurftum 
að fara með skrokkinn vorum við 
alveg sáttir við að hafa fellt aðeins 
eitt dýr á þessum stað. Síðan hélt 
ferðin áfram í leit að fleiri dýrum. Eft
ir langa leit fundum við annan hóp 
uppi í fjalli. Þar náði einn úr okkar 

hópi að fella stærsta tarfinn sem var 
veiddur í ferðinni en það var hans 
fyrsta dýr. Þar sem þarna var nokkuð 
liðið á daginn og eftir var að skjóta 
12 dýr var ákveðið að fresta því að 
flá og hluta dýrin niður þangað til við 
kæmum til Narsaq. En því miður varð 
ekkert úr meiri veiði þennan daginn 
því það fór á svipaðan hátt og í byrj
un að golan aðvaraði síðasta hópinn 
sem við fundum. En við vorum alsæl
ir með daginn og þeir sem áttu eftir 
að skjóta ákváðu að fara bara aftur 
næsta dag. Þann dag tókst að ná einu 
dýri eftir mjög mikla leit. Var dýrið 
tekið á mjög stuttu færi, aðeins um 
50 m, þurfti að bregða skjótt við og 

skjóta dýrið fríhendis en það steinlá í 
fyrsta skoti.

Dagur 4.
Veðrið: Heiðskýrt, logn og hiti 15° 

og hitinn hækkaði þegar leið á dag
inn. Lagt var af stað kl. 8 og siglt í 
einn og hálfan tíma. Landganga var 
við ós sem var í raun gil. Í botninum 
var á sem hækkaði um 2030 m á 2
300 m kafla með tilheyrandi flúðum. 
Ekki var reynt að veiða í ánni á leið 
upp í vatn. Það var sama sagan og 
áður að þegar komið var að vatninu 
var fiskur um allt og hann gaf sig 
strax en þarna var hann frekar smár, 
um pundið. Flestir gengu því inn 
með vatninu þangað sem áin rennur í 
vatnið. Þar var hann á í svo til hverju 

kasti og mun stærri en við ósinn úr 
vatninu. Þarna eru þrjú vötn og ein 
á sem tengir þau saman. Áin er ekki 
meiri en svo að það er hægt að fara 
yfir hana mjög víða á gönguskóm. 
Ekki sáum við neina hylji í henni en 
víða voru pollar, t.d. á bak við steina 
og var fiskur í öllum þessum pollum. 
Tveir veiðimenn fóru alla leið upp í 
efsta vatnið og sögðu þeir að þetta 
væri mjög torfarin þriggja km leið um 
gil og stórgrýti. Besta veiðin hefði 
verið í fyrsta vatninu. Þegar við vor
um að koma í bátinn aftur sáum við 
stóra bleikjutorfu renna upp í ósinn 
og takast á flúðirnar. Allan þann tíma 
sem við vorum þarna voru hreindýr 
á hinum bakkanum og var hægt að 
læðast mjög nálægt þeim. Um kvöld
ið fór allur hópurinn út að borða á 
hótelinu í Narsaq. Þar pöntuðu menn 
sér ýmsa spennandi rétti s.s. hval
kjötssteikur og sauðnautasteikur sem 
brögðuðust mjög vel.

Dagur 5.
Heimferð, veðrið eins og daginn 

áður. Þeir sem voru hressir eftir 
gleðskap lokakvöldsins á Grænlandi 
lögðu af stað kl. 9 næsta morgun á 
slóðir Eiríks rauða í Bröttuhlíð. Þar 
voru skoðaðar gömlu bæjarrústirnar 
og eftirgerðir af Þjóðhildarkirkju og 
skála Eiríks rauða sem reist voru fyr
ir 5 árum. Þar vorum við í fylgd með 
dönskum fornleifafræðingi sem talaði 
ágæta íslensku. Sagði hún okkur frá 
búsetu norrænna manna á Grænlandi 
og helstu kenningum um hvers vegna 
hún hafi liðið undir lok. Síðan röltum 
við um þorpið og fengum skemmti
lega leiðsögn hjá Bjarna Olesen. Að 
lokum var haldið yfir Eiríksfjörð á 
flugvöllinn sem er beint á móti Bröttu
hlíð og haldið heim á leið. Þetta var 
ógleymanlegt ævintýri við sem eigum 
örugglega eftir að endurtaka, fyrr en 
seinna.

Einar Bjarki Sigurjónsson 
og Dagur Jónsson 
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LOOP
Adventure vöðlujakki
Tilboð 21.900 kr.  26.900 kr.

LOOP VARMAFÖT
Polartec Power Stretch
Tilboð 19.900 kr.  20.900 kr.

LOOP
15' ADW tvíhenda, hjól og lína.
Tilboð 46.900 kr.  57.900 kr.

LOOP
Veiðihjólataska
Tilboð 7.900 kr.     9.900 kr.

AFSLÁTTUR TIL ÁRMANNA:
Allir félagsmenn fá fastan afslátt, kynnið
ykkur jólagjaúrvalið í búðinni hjá okkur!

20.000 + JÓLAKAUPAUKI:
Þeir sem versla fyrir 20.000 kr. eða 
meira fá sætishlíf í kaupauka 
meða birgðir endast!

Opið í desember: Mánud. - föstud. 10-19, laugard. 11-18, sunnud. 11-16, Þorláksmessu 10-22 og aðfangadag 10-12

Ármenn, jólagjafirnar fást hjá okkur!

FRÁ HÚSNEFND!
Skegg og skott er í fullum gangi 

öll mánudagskvöld.

Mánudaginn 21 nóv. kl. 20 kemur 
Jóhann S. Þorbjörnsson og sýnir túpu hnýtingar.

Miðvikudaginn 23. nóv. kl. 20 
verður kynning og sala á Veiðikortinu.

Laugardaginn 10. des. kl. 14 höldum við litlu jólin

Allar ábendingar um fræðslukvöld 
eru vel þegnar

Húsnefnd


