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Lýst er eftir formannsefni
Þau tíðindi hafa nú orðið að formaður okkar Ármanna Ragnar Björnsson
hefur látið af störfum og þurft frá að
hverfa nú þegar vetrarstarfið er að
hefjast. Er þar skarð fyrir skildi því
Ragnar hefur unnið ötullega fyrir félagið og verið með fingurna á púlsi þess
um árabil. Vil ég fyrir hönd félagsins
þakka Ragnari hans störf sem í senn
hafa verið fjölbreytt og unnin af ósérhlífni.
Undirritaður hefur tekið að sér að
hlaupa í skarðið fyrir fráfarandi formann fram að næsta aðalfundi en þá
rennur út það tímabil sem hann má
sitja í stjórn. Það er því hafin leit að
öflugum formanni fyrir félagið fyrir
næsta kjörtímabil og er hér með lýst
eftir honum.
Af þessum sökum hafa orðið tafir á
því að Áróður kæmi út fyrr en nú, en í
þessu hefti kynnum við m.a. veiðisvæði okkar Ármanna fyrir næsta
veiðitímabil.
Það veiðisvæði sem er nýlunda í ár
er fyrir landi Hörglands (V-Skaft.), þ.e.
Litla Eldvatn, Fossálar og Vatnamótin.
Ármönnum stendur þetta svæði til
boða með 20% afslætti. Önnur veiðisvæði eru gamalkunnug frá fyrri tíð og
má þar nefna Vatnsdalsá, Skálmadalsá,
Hlíðarvatn og Grenlæk. Sækja þarf um
þessi svæði fyrir 13. desember og fer
úthlutun fram í janúar. Vötnin sunnan
Tungnaár þarf ekki að sækja um sérstaklega og er aðgangur að þeirri paradís frír á veiðitíma gegn framvísun
Ármannaskírteinis. Þetta svæði hefur
verið vinsælt hjá okkur Ármönnum og
verður vonandi áframhald á því.

Annað atriði og í raun áhyggjuefni er
hversu fámennur hópur er virkur í félaginu. Þetta á við um fleiri félög þar
sem sjálfboðaliðar sinna rekstri félaga.
Mörg áhugamannafélög hafa átt erfitt
uppdráttar undanfarin ár og jafnvel
lagt upp laupana.
Þessu er velt upp hér til að það
verði rætt hvað skynsamlegt er að
gera í þessari stöðu þannig að andinn
eflist og félagsheimilið verði lifandi
vettvangur þar sem menn geta hist af
hinum ýmsu tilefnum. Það er einsýnt
að félag eins og Ármenn nær ekki við
núverandi aðstæður að keppa við risÞann 6. desember verður kynning á
ferðagrillum en einn af okkar ágætustu ana á markaðnum um mest spennandi
Ármönnum hreifst svo af þessum grip- veiðilendurnar né heldur að keppa við
banka um verð á veiðileyfum. Því er
um í Vatnsdalnum s.l. sumar að ákveðerfitt fyrir svo fámennt félag að gera
ið var að gefa öðrum félagsmönnum
sig gildandi innan um öfluga og fjárfæri á að berja þessi undur augum.
hagslega sterka mótherja. Hvar liggja
Kannski er hér komin jólagjöf Árþá tækifæri Ármanna? Hvernig er
mannsins í ár. Þann 9. desember verða
hægt að láta þá þekkingu sem er til í
litlu jólin í Árósum að vanda. Nánar
félaginu skila sér þannig að innra starf
má sjá um dagskránna annars staðar í
þess eflist með fjölgun félagsmanna og
blaðinu
blómlegri innri virkni. Þetta eru spurnNokkrar umræður hafa spunnist um ingar sem Ármenn þurfa að velta fyrir
sér og stjórn félagsins að taka afstöðu
stöðu félagsins, bæði í nefndum og
til. Þekkingin liggur jú í sérstöðu fáinnan stjórnar. Með tilkomu veiðilagsins sem eru stangveiðar með flugu.
kortsins og veraldarvefsins hefur aðEitt vinsælasta sport sem stundað er á
gengi að veiðisvæðum gjörbreyst og
Íslandi. Af hverju er þá ekki félagsþar með staða og hlutverk okkar féheimilið fullt út úr dyrum þegar það er
lags. Nú geta allir orðið sér úti um
opið? Af hverju keppast menn ekki um
veiðileyfi hvenær sem er og eru ekki
það að komst í stjórn og nefndir og
bundnir af þröngum tímasetningum
hafa áhrif?
um aðgengi að veiðisvæðum. Þetta á
auðvitað ekki við um eftirsóttustu
Grundvöllurinn fyrir félaginu er
svæðin en staðan er samt sem áður
breyttur og við því þarf að bregðast.
allt önnur en hún var fyrir fáeinum árViktor Smári Sæmundsson # 639
um.
Af vetrardagsskránni er það að segja
að Skegg og skott hefur hafið göngu
sína í Árósum á mánudagskvöldum og
hafa menn verið að hnýta og skeggræða. Eru þeir sem óvanir eru hvattir
til að láta sjá sig og fá tilsögn og góðar
ráðleggingar um fluguhnýtingar frá
reynsluboltum okkar Ármanna. Einnig
hafa verið dregnar fram myndbandsspólur og diskar og sýndir athyglisverðir veiðiþættir á þessum kvöldum
en vert er að vekja athygli á því að Ármenn eiga eitt stærsta myndbandsspólusafn landsins um fluguveiðar.

Veiðleyfi 2007
Skálmadalsá
Það er fátt notalegra en að dveljast við Skálmadalsá á góðum degi. Stórskemmtileg sjóbleikjuá þegar hún er í stuði.
Dagsetning
verð/stöng
dagafjöldi
gisting
stangarfjöldi
fæði
13.07.07 - 16.07.07
7.500
3
já
3
nei
16.07.07 - 19.07.07
7.500
3
já
3
nei
23.07.07 - 26.07.07
7.500
3
já
3
nei
26.07.07 - 29.07.07
7.500
3
já
3
nei
29.07.07 - 01.08.07
7.500
3
já
3
nei
01.08.07 - 04.08.07
7.500
3
já
3
nei
Veiði hefst og endar á miðjum degi

Vatnsdalsá
Vatnsdalsá er mikil á og veiðisvæðið stórt frá fjöru til fjalla, en inn í dalnum er frábært þurrflugusvæði þegar vel viðrar.
Dagsetning
verð/stöng
dagafjöldi
gisting
stangarfjöldi
fæði
02.08.07 - 05.08.07
13.900
3
já
9
nei
Veiði hefst og endar á miðjum degi

Fossálar
Fossálar, sem eiga upptök sín víða, í Brunahrauni, Þórutjörn og langt upp til heiða, geyma marga veiðistaði,
djúpa hylji og grösuga bakka á leið sinni til móts við Skaftá. Veiði er mest sjóbirtingur en einnig bleikja.
Dagsetning
verð/stöng
dagafjöldi
gisting
stangarfjöldi
fæði
2.800
stakir dagar
nei
2
nei
Veitt frá morgni til kvölds
Hægt að fá frábæra gistingu á Hörgslandi ef bókað er með góðum fyrirvara.

Grenlækur
Líkt og síðastliðið sumar býðst Ármönnum veiði í Fitjarflóði í Grenlæk. Við höfum að þessu sinni 10 holl frá
Agnari á Fossum. Veitt er á fjórar stangir hverju sinni og hefst veiði á miðjum degi. Verð veiðileyfa er óbreitt frá fyrra
ári. Gistingu er hægt að bóka að Fossum og kostar gistinóttin kr: 1.200. (staðfesta verð)
Dagsetning
verð/stöng
dagafjöldi
gisting
stangarfjöldi
fæði
07.05.07 - 09.05.07
12.500
2
nei
4
nei
15.05.07 - 18.05.07
10.000
3
nei
4
nei
31.05.07 - 03.06.07
9.000
3
nei
4
nei
15.06.07 - 18.06.07
6.000
3
nei
4
nei
30.06.07 - 03.07.07
5.000
3
nei
4
nei
15.07.07 - 18.07.07
5.000
3
nei
4
nei
31.07.07 - 03.08.07
5.500
3
nei
4
nei
15.08.07 - 18.08.07
6.000
3
nei
4
nei
30.08.07 - 03.09.07
9.000
4
nei
4
nei
15.09.07 - 18.09.07
10.000
3
nei
4
nei
Veiði hefst og endar á miðjum degi
Hvílt er milli kl: 13:00 - 15:00. Gisting býðast á Fossum á kr: 1.500 pr. nótt fyrir manninn. Ráðlegt að bóka strax eftir að
úthlutun liggur fyrir. Sími hjá Agnari og Röggu á Fossum er 487 4711 / 861 8178. Netfang: fossar@simnet.is

Eldvatn á Brunasandi
Veitt er á tvær stangir í Eldvatni en þar er að finna bæði bleikju og sjóbirting.
Oft er góð bleikjuveiði í ármótum Eldvatns og Hverfisfljóts. Um miðjan september fer sjóbirtingurinn að ganga í lækinn
en eins og veiðimenn vita má víða lenda í ævintýrum þar sem skaftfellski birtingurinn er.
Dagsetning
verð/stöng
dagafjöldi
gisting
stangarfjöldi
fæði
27.07.07-28.07.07
5.600
2
já
2
nei
29.07.07-30.07.07
5.600
2
já
2
nei
05.08.07-06.08.07
5.600
2
já
2
nei
07.08.07-08.08.07
5.600
2
já
2
nei
16.08.07-17.08.07
5.600
2
já
2
nei
23.08.07-24.08.07
5.600
2
já
2
nei
25.08.07-26.08.07
5.600
2
já
2
nei
01.09.07-02.09.07
8.000
2
já
2
nei
03.09.07-04.09.07
8.000
2
já
2
nei
10..09.07-11.09.07
8.000
2
já
2
nei
12.09.07-13.09.07
8.000
2
já
2
nei
19.09.07-20.09.07
8.000
2
já
2
nei
Veitt frá morgni til kvölds
Veiðihús fylgir þó ekkert lúxushús. Þar er svefnh. fyrir 6 manns, eldunaraðstaða, stofa og salerni. Sturta er í útihúsi.

Vatnamótin
Veitt er á fimm stangir á veiðisvæði Vatnamóta, en svo nefnist veiðisvæðið á söndunum austan
Kirkjubæjarklausturs þar sem Hörgsá, Fossálar og Breiðabakkakvísl auk smærri lækja sameinast jökulvatni Skaftár.
Mest er um sjóbirting, en einnig lax og bleikja. Sjá nánar á www.horgsland.is
Dagsetning
verð/stöng
dagafjöldi
gisting
stangarfjöldi
fæði
11.05.07-13.05.07
7.200
2
já
5
nei
13.05.07-15.05.07
7.200
2
já
5
nei
15.05.07-17.05.07
7.200
2
já
5
nei
17.05.07-19.05.07
7.200
2
já
5
nei
19.05.07-21.05.07
7.200
2
já
5
nei
Veiði hefst og endar á miðjum degi
Mjög góð gisting fylgir með svefnaðstöðu fyrir 7 manns. Frystir og vöðluþurrkun.
júlí 2007
2.800
stakir dagar
nei
stakar stangir
nei
01.08.07-.03.08.07
6.500
2
já
5
nei
03.08.07-05.08.07
6.500
2
já
5
nei
05.08.07-07.08.07
6.500
2
já
5
nei
Veitt frá morgni til kvölds.
Gisting fylgir ekki. Gott tjaldstæði og bóka má í bændagistingu með góðum fyrirvara. Veiði hefst og
endar á miðjum degi. Mjög góð gisting fylgir með svefnaðstöðu fyrir 7 manns. Frystir og vöðluþurrkun.

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 húsinu hreinu fyrir kl: 19:00.

Dagskrá í Árósum
í desember
Skegg og skott er í fullum
gangi öll mánudagskvöld.
Hnýtingar og valdir þættir um
stangveiðar á skjánum.
Miðvikudagur 6. desember, kl. 20
Kynning á ferðagrillum frá Weber
Laugardagur 9. desember, kl. 14
Litlu jólin
Miðvikudagur 13. desember
Síðasti skiladagur á umsóknum veiðileyfa
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Dýrðin í kvöldinu

Þvílíkur dagur við ána.
Fyrir nokkrum árum hefði þetta
varla verið mögulegt. Dýrðarinnar
kvöld við Geirastaðahólma neðst í
Vatnsdalsá, háflæði og ég einn að
kasta af sandinum. Aleinn. Það er
miður ágúst og fyrir nokkrum árum
hefði mátt búast við vaðandi bleikjugöngum á stundum sem þessum. En
nú sést varla bleikja, hollið með örfáar og flestar smáar. Meiri aflavon ofar
í ánni, að mati félaganna. Ekki síst á
laxamiðum neðan brúar á þjóðveginum.
Ég stend kyrr dágóða stund og
hlusta á sog brimöldunnar handan
sandhólanna; horfi út yfir ánna, leita
að hrey fingu á yfirborðinu. Hrekk
upp við skvamp við fætur mér; agnarsmár flatfiskur, samlitur sandinum,
lemur sporðinum til í flæðarmálinu.
Svona lítur hún þá út þessi flundra.
Hún skýst út í vatnið. Þá sé ég hreyfingu beint framundan mér og kasta
rauðum nobbler á staðinn. Hann er
varla byrjaður að sökkva þegar hrifsað er í, það strekkist á línunni og silf-

urbjartur lax hreinsar sig upp úr
sléttri vatnsskorpunni, skellur niður
og er farinn. Í logninu heyrist hátt í
hjartslættinum næstu mínútuna.
Nokkru neðar myndast hringur á
yfirborðinu. Ég geng áleiðis, kasta og
læt fluguna reka að staðnum þar sem
ég sá uppítökuna. Hann tekur strax.
Þessi sleppur ekki heldur togast
hressilega á við mig. Að lokum
stranda ég björtum þriggja punda
sjóbirtingi.
Aftur stend ég og horfi, bíð eftir
uppítökunum og nýt fegurðarinnar
við ósa Vatnsdalsár. Þrisvar á næsta
hálftímanum kasta ég á fiska sem ég
sé og fæ þrjár tökur. Landa tveimur
birtingum sem báðir eru á þriðja
pund. Ein bleikja tekur, sú er í mesta
lagi 200 grömm og syndir út aftur
með þau fyrirmæli í farteskinu, að fá
sér nú vel að borða.
Þvílíkur dagur við ána. Um morguninn höfðum við félagarnir veitt við
Steinnesið, þar sem laxarnir liggja
víða á þessum tíma. Ég náði einum,
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missti tvo. Félagar mínir tóku sitthvorn, annar þeirra var sprettharður
Maríulax, fiskur sem nýliðinn gleymir
seint. Og á seinni vaktinni var ég
kominn upp í dal, á minn eftirlætis
veiðistað þar, Stórhólmahyl, og náði
aldrei að veiða mig alla leið niður, því
ör var takan. Þar voru nokkrar bleikjur í bland við sjóbirtinginn.
Vissulega veiddi ég einnig vandlega
staði sem gáfu mér enga fiska þennan
dag. Og hvað með það? Og þótt
bleikjan sé í lægð. Víst er það dapurlegt, en félagsskapurinn, umhverfið
og tignarleg áin, glíman við fiskana
sem í henni eru, halda áfram að kalla
mig norður. Vonandi kemur bleikjan
aftur, og þá strax næsta sumar, en
hugsunin um kvöld eins og það sem
ég átti við Geirastaðahólma dugir til
að næra veiðilöngunina, og tilhlökkunina eftir komandi sumri, langt inní
dimmum vetri.

Einar Falur Ingólfsson # 652

