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Þá er vorið að verða liðið og sumarið 
framundan með alls konar fyrirheit 
um að veiðidraumar okkar frá í vetur 
rætist.

Meðal vortákna og merki þess að 
vetur er liðinn er, að félagstarf ýmis 
konar leggst í sumardvala. Svo er með 
kvöldin okkar og aðrar samkomur í 
Árósum, en síðasta Skegg og skott 
vetrarins var 19. maí s.l.

Óhætt er að segja að félagsstarf hafa 
gengið vel í vetur og samkomur verið 
vel sóttar með örfáum undantekning
um eins og auðvitað gerist endrum 
og eins. Ármenn reyndust mjög blót
glaðir því bæði blót Þorra og vors 
voru afar fjölmenn og leyfði þá ekkert 
af rýminu í Árósum, en svoleiðis á það 
líka að vera. Hússtjórnin þakkar fyrir 
veturinn.

Stjórn félagsins hefir verið að ganga 
frá ýmsum málum nú seinni hluta 
vetrar og í vor og er rétt að geta 
nokkurra.

Nýtt bókhaldskerfi frá DK hugbúnaði 
hefir verið tekið upp í stað þess gamla, 
sem hafði þjónað vel sinn tíma, en 
verið óvirkt um tæplega þriggja ára 
skeið. Með þessu er nokkuð ljóst að öll 
vinna með veiðileyfi, bókhald, félaga
tal og annað félagsstarf verður nú auð
veldari og skilvirkari en verið hefur 
undanfarið. Handavinnulag og alls 
konar óvissuatriði undanfarinna ára er 
þar með úr sögunni. Í bili alla vega.

Vefsíðan leyfi.is er nú að verða 
að raunveruleika eftir vetrarlangan 

vonumst við til að sjá sem flesta þar. 
Ferðirnar eru auglýstar annars staðar 
í blaðinu. 

Svo verða menn vonandi duglegir að 
taka myndir á svæðinu og koma með 
góðar sögur þaðan í Áróð næsta vetur. 
Vert er þá að muna að skemmtilega 
staðreyndin er ekki endilega það sama 
og sannleikurinn strangi.

Þessum seinasta Áróði vetrarins 
fylgir uppfærð félagaskrá ásamt lögum 
og fleiru, en mörgum þykir víst tíma
bært að fá hana í hendur. Töluvert 
hefur verið um að Áróður og önnur 
útsend gögn séu endursend. Stjórnin 
hvetur félagsmenn til að tilkynna 
félaginu aðsetursskipti svo þeir missi 
ekki af Áróði.

Félagið þarf að vera upplýst um rétt 
heimilisföng svo og heimasíma, vinnu
síma og farsíma og í anda nútímans 
þurfum við að hafa netföng manna, en 
það er að verða nærri jafn þýðingar 
mikið og heimilisfang og símanúmer. 

Lög Ármanna eru nú komin nokkuð 
til ára sinna að grunni til. Eru félagar 
beðnir að rýna þau vel og horfa til 
möguleika eða nauðsyn á breytingum, 
þar sem tekið er tillit til breyttra 
tíma, breyttra aðstæðna og vænleika 
gagnvart fjölskyldunni. Allar ábend
ingar hér að lútandi verða vel þegnar.

Ágætu félagar. Stjórn Ármanna vonar 
að sumarið verði ykkur og þeim sem 
með ykkur eru blítt og ferðir allar til 
farsældar.

HF

aðdraganda og er sú von okkar að hún 
verði tilbúin um miðjan júní. Að henni 
standa auk Ármanna, Stangaveiðifélag 
Hafnarfjarðar og Stangaveiðifélag 
Selfoss. Hér er um þó nokkra fjárfest
ingu að ræða, en væntingar okkar eru 
þær, að í gegnum þessa síðu munum 
við frekar en ella geta selt þau veiði
leyfi, sem ekki ganga út við venjulega 
úthlutun. Þetta mun sennilega einnig 
leiða til þess að við verðum djarfari í 
samningum um veiðilendur, jafnt nýrra 
sem og þeirra sem við erum með fyrir. 
Þar með gæti aukist fjölbreytni veiði
svæða og þjónusta við félagsmenn á 
því sviðinu, en það er eitt aðalatriðið, 
svo sem fram kemur í lögum félagsins.

Í lok apríl var undirritaður fimm ára 
samningur milli Veiðifélags Landmanna
afréttar og Ármanna um rétt Ármanna 
til að veiða í vötnum á Landmanna
afrétti sunnan Tungnaár. Tímabil samn
ings þessa er frá ársbyrjun 2008 til árs
loka 2012 og veiðitími ár hvert frá 20. 
júní til 31. ágúst. Heimilt er að byrja 
fyrr í júní ef þannig vorar og vegir 
opnast og þjónusta í Landmannahelli 
er hafin.

Eitt af skilyrðum samningsins er að 
Ármenn skulu framvísa félagsskírteini 
Ármanna í Landmannahelli áður en 
veiðar eru hafnar og skila skýrslu um 
afla áður en farið er af svæðinu. Á 
þetta er lögð rík áhersla og auðvitað 
óþarft að brýna félaga frekar í því efni. 

Stjórnin efnir til tveggja hópferða 
á svæðið í sumar, í júní og júlí, og 
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Landsfélag um þjóðlega náttúruvernd 
og stangveiði með flugu.

Aðstoðarrektor
Viðtal við Sigbjörn Kjartansson

Viðtal við Ármann nr. 726 um 
Aðstoðarrektor, frægð og þurrflugu
veiði

Sigbjörn Kjartansson arkitekt gekk 
í Ármenn fyrir þremur árum, þá 
lítt þekktur fyrir veiðiskap nema í 
þröngum hópi. Nú er nafn Sigbjörns á 
vörum allra veiðimanna eftir að Pálmi 
Gunnarsson fór lofsamlegum orðum 
á heimasíðu Ármanna um fluguna 
Aðstoðarrektor, eða Konrektor ef allri 
latínu er til skila haldið, en Sigbjörn 
notar jafnan gælunafnið Konni. Áróður 
skrapp í expressokaffi til Sigbjörns á 
sunnudagsmorgni. 

Hvernig er það fyrir lítt þekktan veiði
mann að vakna upp við það einn góðan 
veðurdag að vera landsfrægur hnýtari?

Svona spurning sýnir hvað þú 
átt lítið erindi í blaðamennsku, en 
speglar kannski stöðu fjölmiðlanna í 
samfélaginu. Áróður er greinilega ekki 
með fingurna á púlsinum. Það er auð
vitað algerlega fráleit hugmynd að 
hafa viðtal við mig í veiðiblaði, ég kann 
ekkert að veiða, hef aldrei fengið högg 

Hvernig varð Konni til?

Þetta byrjaði þannig að ég ætlaði 
að hnýta Rektor því við vorum að fara 
í urriðaveiði norður í Þingeyjarsýslu 
um hvítasunnuna fyrir nokkrum árum, 
ætluðum í Laxá í Aðaldal, á Hraunið, 
með byrjun í Svartá í Bárðardal af 
því við höfðum heyrt sagðar sögur 
af henni. Ég tók allt draslið fram og 
breiddi úr því en sá að ég átti ekkert 
sem passaði í Rektor nema önglana. 
Þá voru góð ráð dýr. Ég horfðist í 
augu við Rektorinn sem ég átti sem 
fyrirmynd og velti fyrir mér hvernig 
í andskotanum væri hægt að halda 
því fram að þetta væri líkt hornsíli 
– eða einhverju kviku. Svo sé ég að 
ég get alveg eins notað eitthvað úr 
mínu eigin dóti til að ná sömu áhrifum. 
Þar bar hæst bleikálóttan hanahnakka 
(badger) sem mér hafði áskotnast en 
aldrei séð í einni einustu flugu, og svo 
þetta forláta gullgarn sem systir mín 
hafði gefið mér. Þetta er náttúrlega 
eftirlíking af Rektor og dylst engum 
sem vit hefur á sjónlistum þótt það 
þvælist fyrir sumum veiðifélögum 
mínum að sjá það. Klassísk straum
fluga með eigin uppskrift sem er bara 
þokkalega skýr. 

í Þingvallavatni og aldrei séð stóran 
lax. Þó ég væri 30 árum yngri þætti ég 
varla efnilegur.

En lax hefurðu séð?

Jú, ég hef líklega séð einhvern þann 
minnsta lax sem til er, alveg niður fyrir 
3 pund, það var í Selá í Álftafirði. Þetta 
er lítil snotur á austan við Lónsheiði 
og Hvalnes og þar hef ég nokkrum 
sinnum veitt mér til mikillar gleði með 
Birki Birgissyni árráðanda. Ég fékk 
reyndar líka fjögurra punda laxa en 
þessi aflabrögð mín eru alls ekki dæmi
gerð fyrir það sem aðrir fá í þessari á 
þó þau séu næsta dæmigerð fyrir mig. 
Þeir fá víst 1214 punda fiska þarna 
og þetta er á sem getur gefið manni 
mikið stuð og líka „passað“ – en er 
skemmtileg veiðiá. 

En við ætluðum að tala um Aðstoðar
rektorinn

Ég veit ekki alveg hvort Pálmi meinti 
þetta sem hann skrifaði, erfitt að segja 
þar sem einungis fjórir menn hafa séð 
hann: Þú, Brjánn, Jon Nordsteien og 
Pálmi, og svo nokkrir urriðar. Ég kann 
ekkert að veiða og veit ekki hvaða 
flugur eru góðar, en Pálmi hefur verið 
mér góður ráðgjafi,  jú, ég trúi honum 
alveg, Konni er náttúrlega góð fluga, 
engin smurning.

Á spjalli 
með Baldri

Ármaður nr. 726 metur íþrótt umfram aflamagn á bökkum Laxár í Mývatnssveit.



Hvernig viltu láta vænginn sitja?
Eiginlega veit ég það ekki. Siggi Páls 

kenndi manni að leggja vængfjaðrirnar 
fallega saman en svo ég hef séð nokkra 
afburða veiðimenn nota flugur með 
groddalegum væng þar sem fjaðrirnar 
vísa hver í sína áttina. Það setur 
sennilega meiri hreyfingu á fluguna í 
vatninu. Vængurinn er tvöföld lengd 
búksins eða meira, rektorinn er líka 
með langt stél og þeir eiga að vera 
svipaðir tilsýndar í vatni. 

Áttaðirðu þig snemma á að Konni væri 
góður í urriðann?

Um leið og ég kastaði honum fyrst 
í Svartá. Ég hafði fengið fisk á ein
hverja aðra flugu og vissi af honum 
fyrir framan mig. Svo ég prófaði Konna 
og mjög fljótega var kominn 23 punda 
urriði. Og síðan hefur hann gefið mér 
bæði í straumvatni og stöðuvatni, til 
dæmis í Laxá í Þingeyjarsýslu, allt frá 
Hrauni og upp að Geirastöðum, í Ljóta
polli á Landmannaafrétti og víðar. Það 
hafa margir stórir tekið Konna, en þeir 
stærstu slitið. 

Hefurðu hannað fleiri flugur?
Jú, þó nú væri. Háskólaröðin svo

kallaða er í smíðum en best að hafa 
sem fæst orð um hana á þessu stigi. 
Við þurfum að reyna nokkrar frum
gerðir í sumar, og hver veit nema þær 
henti í fluguhnýtingarkeppni Land
sambands Stangveiðifélaganna næsta 
vetur, og keppi þá fyrir Ármenn. En 
það veltur á því að þær sanni sig í 
sumar. 

Hvar hefur þú helst veitt?
Segja má að ég hafi lært að veiða í 

Laxá í Þingeyjarsýslu, fyrst í Dalnum 
og síðar í Sveitinni. Fyrir röð tilviljana 
bauðst mér fyrir um áratug að dvelja 
með hirð Ásgeirs Steingrímssonar 
trompetleikara (#507) í fjóra daga í 
Laxárdal. Þá vissi ég ekki hvernig átti 
að setja saman veiðistöng né til hvers 
hjólið væri. En þarna laukst upp fyrir 
mér veröld sem ég vissi ekki að væri 
til, í allri sinni fegurð, og í hirð Ásgeirs 
eru snillingar sem reyndu ekki bara að 
kenna manni að veiða, heldur sýndu 
manni fulla samúð. 

Ég kunni auðvitað ekkert fyrst, hélt 
að maður bara gerði þetta, og skildi 
ekkert í því að ég skyldi ekki moka 
upp fiski, fannst þetta stefna í frekar 
dýrt sumarleyfi. Ég bar þetta upp 
við Ásgeir, og hann hughreysti mig 
með því að ef ég yrði ekki búinn að 
fá neitt eftir þrjú ár skyldi ég snúa 
mér að minni ám. Nú er ég búinn að 
koma í Laxárdal til Ásgeirs í tíu ár. 
Svipuð ku vera reynsla fleiri byrjenda 
í veiðiskap. Gísli Sigurðsson talar t.d. 
um þetta í sinni bráðfínu þroskaskögu, 

Veiðiflugum, að það taki þrjú ár að fá 
fisk í þessari á. 

Á þriðja eða fjórða ári mínu með 
Ásgeiri í Dalnum var þar maður sem 
fór með níðvísur um Árna Jónsen 
og vantaði mann með sér í Mývatns
sveitina, og ég sló til. Þar var og er 
veiðistjóri Jón Eyfjörð, ekki síðri snill
ingur við veiðar en Ásgeir og með 
honum hirð valinkunnra veiðimanna 
sem allir voru fúsir að deila þekkingu 
sinni og reynslu með okkur byrjend
unum. Þar með varð manni smám 
saman ljóst hvað skiptir máli í lífinu. 

Þetta veiðirugl snýst um að finna sér 
einhverja ákveðna stefnu eða grund
vallarhugmynd, t.d. hvort maður á að 
sniðganga stórar flugur (og stóra laxa), 
og smám saman fer maður að veiða 
einn og einn fisk og telur sér trú um 
að það hafi ekki verið tilviljun. Hægt 
og bítandi kemst maður á það stig að 
skilja það sem þeir segja við mann snill
ingarnir þegar þeir leiðbeina manni um 
veiðistaðina, lærir á einn og einn stað 
og kynnist silla. Þetta er göfug skepna, 
silungurinn. Sjálfur hef ég hneigst að 
litlum flugum, það er miklu fallegra, og 
seinni árin er ég farinn að hnýta flestar 
mínar flugur. Ég fór á námskeið hjá 
Sigurði Pálssyni málara (#401), fyrst 
byrjendanámskeið og svo framhald 
ári síðar. Hann kenndi okkur mikið, 
ekki bara að hnýta, heldur líka um 
tilganginn með þessu öllu saman.

Ég hef verið svo heppinn að sjá til 
manna sem eru búnir að þroska þessa 
dellu ennnþá dýpra, kunna og skilja 
launhelgar fluguveiðanna. En það þýðir 
ekki að minnast á það við menn sem 
ekki veiða. Með Ásgeiri í Laxárdal voru 
á hverju ári bandarískir feðgar, John og 
Gene Maticko, fágaðir veiðimenn sem 

sýna bráðinni djúpa virðingu. Við þá 
eru kenndar flugunar Maticko (black/
brown/grey) og MME. Þeir veiða helst 
á eitthvert smádót sem líkist lífinu 
í ánni og það er göldrum líkast að 
horfa á þá við veiðarnar. Sama á við 
Jón Aðalstein þurrflugumeistara, sem 
líka hefur verið með Ásgeiri. Og þegar 
maður áttar sig á hvernig hægt er að 
veiða á þurrflugu hefst nýr kafli. Það 
er eitthvað sjúklega magnað við þetta, 
maður sér skepnuna þegar hún gín við 
agninu og það verður einhvern veginn 
sjálfsagt og eðlilegt að hún sleppi aftur 
að lokinni viðureign. 

Það skiptir máli að vera kunnugur 
stöðum og fiskum og urriðasvæði 
Laxár er algerlega óviðjafnanlegt fyrir 
þurrfluguna. Þetta er stór og fjölbreytt 
á og voldugt lífríki. Ég átti þess kost 
í fyrra að fara nokkrum sinnum á 
stuttum tíma á sömu svæðin í Laxá í 
Mývatnssveit og prófaði að veiða bara 
á þurrflugur (og Konna auðvitað). Ég 
lenti í ævintýrum á Brotaflóa og við 
Hagatá. Mér tókst þarna að setja í – ja, 
hvað eigum við að kalla það – marga, 
sem flestir syntu af vettvangi. 

Mér heyrist þú vera að lýsa hugmyndafræði 
Ármanna. 

Já, mér skilst að sannir Ármenn séu 
mikið fyrir að veiða lítið og sleppi því 
litla sem þeir veiða. Veiðifélagi minn 
(#643) – sem alla jafna veiðir einmitt 
mjög lítið   benti mér á þetta fornfræga 
félag. Það hefur fallega hógværð yfir 
sér og lífsreglurnar eru hæfilega sér
viskulegar. Þetta væri mjög gott félag 
ef það hefði meiri ítök í veiðisvæðum 
á borð við urriðasvæðin í Laxá í 
Þingeyjarsýslu. Þar voru þeir áður 
umsvifamiklir, byggðu upp þann áhuga 
sem nú er á urriðaveiðum í ánni og 
voru fyrstir til að merkja veiðistaðina. 
Frægð urriðasvæðisins nær núna langt 
út fyrir landsteinana og því maklegt 
að Ármenn endurreisi mannorð sitt á 
svæðinu ef þeir fá tækifæri til. Það 
væri líka gaman að sjá nokkur holl 
í sjóbirtingi á haustin í fleiri ám en 
Grenlæk. 

Veiðifélagar þínir hafa veitt því athygli að 
þú fylgist vel með fuglum á veiðislóð og 
ávarpar þá alla með nafni.

Ég hef lengi verið viðloðandi 
ýmsan vafasaman félagsskap og 
skoðaði um tíma fugla með ýmsum 
núverandi virtum fuglafræðingum. 
Þurrfluguveiðin er svolítið eins og að 
skoða fugla, svipuð útivist og engin 
nauðsyn að landa aflanum. 

Viltu segja eitthvað að lokum?
Einungis hið fornkveðna: Þeir róast 

sem fiska. 
#643 skráði

Aðstoðarrektor – eða Konni
Öngull:	 Nr.	8	til	12,	langur	(1x)	
Tvinni:	 Svartur
Stél:	 Svartur	hanahnakki,		
	 fanir	eða	endi
Búkur:	 Gullgarn	úr	prjónakörfu		
	 Birnu	systur,	fæst	líka	í		
	 Hagkaupum	í	Skeifunni
Kragi:		 Svartur	hanaháls
Vængur:	4-5	bleikálóttar	fjaðrir		
	 (badger)	úr	hanahnakka	
Kinnar:		 Fjaðrir	af	skógarhana







Mikið úrval af fluguhnýtingarefni 
sérvalið fyrir  ÁRMENN 

15% áfsláttur gegn framvísun félagsskírteinis

Ennþá laust í Grenlæk
Ármenn eiga ennþá nokkuð af lausum veiðileyfum í Grenlæk, þeirri fornfrægu sjóbirtingsslóð þar 
sem umhverfið er einstakt og fjallasýnin stórfengleg. Mikið af birtingi hefur gengið í Grenlæk 
undanfarin sumur en veiðin á svæðinu sem Ármenn hafa til umráða, svæði 4 sem nefnist Fitjaflóð, 
hefur verið upp og ofan. Mjög gott skot kom í lækinn siðasta haust og samkvæmt tölum úr teljara 
Veiðimálastofnunar gengur nóg af fiski um svæðið.

Eftirfarandi dagar eru lausir sumarið 2008:
  Dagar           Stengur     Verð                 Verð á holli    
             á stöng                                 
27.-29. maí  2    2     8.000 32.000
12.-15. júní          3    4     6.000 72.000
27.-30. júní          3    4     5.000 60.000
12.-15. júlí          3    4     5.000 60.000
28.-31. júlí          3    4     5.000 60.000
12.-15. ágúst 3    4     6.000 72.000

Veiðihús er ekki innifalið í veiðileyfinu en margir gistimöguleikar eru á svæðinu. Má þar nefna 
aðstöðuna á Fossum sem okkur er að góðu kunn. Þar kostar nóttin 2.000 kr. á mann. Einnig 
skal nefnt að Stangaveiðifélag Keflavíkur hefur komið sér upp húsi á mjög góðum stað fyrir neðan 
Arnardrang þar sem komið er niður af hrauninu á leið niður á veiðisvæðið. Í því er rafmagn, 
heitt vatn og sturta og svefnpláss fyrir átta manns og aðstaðan hin besta. Það er til laust til 
leigu fyrir Ármenn á þeim tímum sem merkt er við í töflunni. Sólarhringsleigan er 12.000 kr. og 
sem áður segir geta átta gist þar. Símar hjá SVFK eru 421 2888 (skrifstofa, opin mánudaga og 
fimmtudaga kl.18.30-20.30), 821 4036 (Arnar) og 899 6393 (Gunnar). Veiði hefst og endar á 
miðjum degi. 

Þeir sem óska eftir leyfum geta sent póst á 
armenn@armenn.is og cc-að á sveinnag@hi.is

Sveinn	Agnarsson	kemur	að	landi	í	Flóðinu	
með	60	sm	staðbundinn	urriða



Hvergi meira úrval 
af vönduðum 
veiðibúnaði

Veidimadurinn.is - Sportbudin.is - Veidihornid.is  
Síðumúli 8 – Sími 568 8410Hafnarstræti 5 - Sími 551 6760 Krókhálsi 5 – Sími 517 8050

Hvergi meira úrval 
af vönduðum 
veiðibúnaði

 

Gisting í Skagaseli
Langar	þig	að	prófa	að	veiða	 í	 vötnunum	á	Skagaheiðinni?	Þar	eru	
ótal	 vötn	 sem	 hafa	 gefið	 ágætan	 silung	 undanfarin	 sumur.	 Sum	
þessara	vatna	eru	á	Veiðikortinu	en	í	önnur	er	hægt	að	kaupa	veiði-
leyfi	á	bæjum	á	Skaga.	Gisting	í	Skagaseli,	bæði	svefnpokapláss	og	
uppábúin	rúm	í	boði.	Hægt	að	fá	morgunverð	og	kaffiveitingar.	

Opnum 1. júní. 
Nánari upplýsingar gefur Sigrún 

í síma: 453 6696 og 847 8305.

SÖLUSTAÐIR: 

Reykjavík: Intersport,                                                 
Veiðhöllin og Veiðiportið

Akureyri: Horniðflugustangir



Að gefnu tilefni eru veiðimenn 
minntir á það að vatnsmiklar og 
straumþungar ár eru varasamar og 
við þær er aldrei of gætilega farið. 
Þegar vaðið er á hálum botni er 
nauðsynlegt að filt sé neðan á vöðlu
sólunum eða þeir negldir.

Gott er að hafa vaðstaf með snúru 
sem festa má við belti. Á ákveðnum 
stöðum er mælst til þess að menn 
vaði ekki nema í björgunarvesti sem 
geymd eru í veiðihúsunum. Sjálfsagt 
er að fara að þeim tilmælum. Sumir 
veiðimenn eru svo forsjálir að nota 
við slíkar aðstæður þjál vesti sem 
blásast upp sé tekið í þar til gerðan 
spotta. Fari menn á kaf og verði 
ósjálfbjarga hleypur samþjappað 
loft úr litlu málmhylki sjálfkrafa í 
flothólf vestisins. 

Rétt er að hafa í huga að fiskur 
liggur oft fast við land og víða er 
beinlínis óskynsamlegt að vaða of 
langt út og styggja fiskinn. Ef vaðið 
er á ystu nöf er nauðsynlegt að sjá 
sér út undankomuleið ef menn fljóta 
upp. 

Fari allt á versta veg, menn hafi 
ekki sýnt þá fyrirhyggju að vera í 
björgunarvesti þegar þeir hætta 
sér of djúpt í strauminn og missa 
fótanna, er hættan samt sjaldnast 
eins mikil og sýnist. Aðalatriðið er 
að halda ró sinni og bregðast rétt 
við, leggjast á bakið undan straumi 
og láta sig fljóta, hreyfa ekki búkinn 
ofanverðan, hafa hendur niður með 
síðum en taka róleg sundtök með 
fótunum og stýra sér ætlaða leið að 
landi eða á grunnt vatn. 

Grundvallaratriði er að halda 
innanklæða því lofti sem þar er, 
busla ekki eða berjast um því að þá 
flæðir vatn inn undir stakk og niður 
í vöðlur og flotmagnið minnkar. 

Sjaldnast er ráðlegt að snúa á 
bringusundi móti straumi til sama 
lands, þá á vatnið greiða leið inn um 
ermaop og hálsmál. 

Ég tek fram að ég er ekki að mæla 
með því að menn tefli á tæpasta vað 
og sýni glannaskap heldur aðeins 
að lýsa aðferð sem getur komið að 
gagni ef út af ber. 

SÝNIÐ AÐGÁT – FARIÐ VARLEGA

Gylfi Pálsson

Vaðið varlega 
Fyllstu varúðar skal gætt þegar veitt er í vatnsmiklum ám

Hópferðir í vötnin sunnan Tungnaár
 

Ármenn hafa samið við veiðiréttarhafa á Landmannaafrétti um veiðileyfi fyrir Ármenn fram til ársins 
2012. Til að kynna þetta dásamlega veiðisvæði fyrir félögum verður efnt til tveggja hópferða í sumar með 
möguleika á að gista. Ármenn hafa bókað stóra skálann í Landmannahelli. Þar er gisting fyrir 24 í tólf 

tvíbreiðum rúmum. Í báðum ferðum verður boðið uppá fræðslu og leiðsögn um svæðið.
 

Fyrri ferðin verður 13. til 15. júni. Ármenn hafa bókað tvær nætur í skálanum, aðfaranótt 14. og 15. júní. 
Seinni ferðin verður 11. til 12. júlí. Ármenn hafa bókað eina nótt í skálanum, aðfaranótt 12. júlí.

 

Hafið samband við Guðmund Hauk Jónsson í síma 822 0715 
til að bóka ykkur eða sendið tölvupóst á armenn@armenn.is.


