
Fréttabréf Ármanna Desember 2008

Aðventan er að öllu jöfnu 
tími væntinga, bjartra vona og 
fallegra hugleiðinga um lífið og 
tilveruna. Það er sannarlega verð
ugt viðfangsefni að halda sér á 
þeirri línu í því óláni öllu sem nú 
ríkir, en varla eru sett svo orð á 
blað á landi voru þessa dagana, 
að ekki sé með einhverjum hætti 
vikið að því. Með okkur vaka nú 
sterkar en endranær grundvallar
spurningar um líf okkar og stöðu, 
fjölskylduna, meðbræður okkar 
og þjóðina alla, nú þegar flest 
mið eru færð úr stað og reynd 
og góð gildi fallin. Umbun fyrir 
reglusemi, áreiðanleika og fyrir
hyggju er engin og fjöldi manns 
þarf snögglega að sætta sig við 
allt önnur lífsgæði en þeir telja 
sig réttilega hafa unnið til. 

Vonandi tekst þeim fjölmörgu 
Ármönnum, sem nú í yfirstand
andi sviptingum verða fyrir 
þungum höggum, að bera þau 
af sér.

Trúin og sá styrkur sem í hana má 
sækja má ekki gleymast eða verður 
undir í átökum við aðra þanka. 

Samkvæmt desembervenju er 
annað aðalefni þessa blaðs fram
setning veiðileyfaframboðs Ármanna 
fyrir næsta sumar.

Hitt aðalefnið er viðtal við Örn 
Daníelsson, okkar ötula formann hús
nefndar, en ein af þeim stórveislum, 
sem húsnefndin bíður upp á, er 
aðventukaffið sem nú verður sunnu
daginn 7. desember kl. 14:00.

Nokkrar breytingar hafa orðið á 
veiðisvæðaframboði Ármanna.

Er þar sú helsta að Flóðið eða 
svæði 4 í Grenlæk er ekki lengur með. 
Ástæðan er sú að félagsmenn hafa í æ 
minna mæli sótt þangað hin síðari ár. 
Í ljósi langra og farsælla samskipta við 
heimamenn í Landbroti og allra hinna 

Minnivallalæk þarf vart að 
kynna, en hann og Hrútafjarðará 
eru hvort tveggja mjög eftirsótt 
veiðisvæði. Lýsingar á veiði
svæðunum hafa verið bættar frá 
því sem var og eiga gefa góða og 
raunsæja mynd af aðstæðum og 
því sem í boði er.

Hækkanir á leyfum, þar sem 
um slíkt er að ræða eru í nokkru 
samræmi við samningsbundnar 
vísitöluhækkanir. Flest eru 
þessi veiðisvæði í svokölluðum 
ódýrari flokki, en almennt er 
viðbúið að veiðimenn sæki nú 
meira en þann flokkinn en áður 
og að dýr leyfi seljist síður.

Svo er að nefna þá perlu sem 
eru Vötnin sunnan Tungnaár á 
Landmannaafrétti. Þar kostar 
lítið að veiða, því leyfi í þau 
munu fylgja ársskírteini Ármanna 
samkvæmt fimm ára samningi 
þar um frá í vor. Þung áhersla er 
lögð á tilkynningaskyldu og að 

upplýsingar um afla verði skráðar og 
eru félagsmenn beðnir að virða það.

Um þetta atriði segir í samningnum:
Ármenn skulu framvísa félagsskírteini 
Ármanna í Landmannahelli áður en 
veiðar eru hafnar og skila skýrslu um 
afla áður en farið er af svæðinu.

Það er von stjórnar að sem flestir 
félagar finni hér eitthvert veiðisvæði 
við sitt hæfi.

Eins og fram kemur annars staðar í 
blaðinu er stefnt að óbreyttu árgjaldi 
milli ára. Er það haft svo að teknu 
tilliti til aðstæðna í þjóðfélaginu. Eins 
er dagskrá okkar í Árósum kynnt að 
venju og skal sérstaklega bent á að 
menn notfæri sér mánudags og mið
vikudagskvöldin þar, þótt engin sé 
auglýst dagskráin. Þar er viðmótið 
hlýtt og gott að koma til slökunar og 
veitir nú ekki af. Gleðileg jól.

HF.

góðu stunda okkar á þeirri veiðislóð, 
var þessi ákvörðun ekki tregalaus. 
Betur verður gerð grein fyrir því máli 
á næsta aðalfundi.

Hefðbundin svæði eru Hlíðarvatn, 
Skálmardalsá og Vatnsdalsá. Vonast 
er enn til að menn reyni betur haust
veiðina í Hlíðarvatninu en gert hefir 
verið undanfarin ár, því oft má veiða 
vel þá.

Í Skálmardal eur nú í boði dagar 
seinna í ágúst en undanfarið, og er 
það í samræmi við beiðnir margra 
félagsmanna.

Fjölgað hefur boðnum dögum í 
Skógá og Vatnsá, en báðar eru þær 
geysiöflugar veiðiár og aðstaða hin 
besta.

Ný veiðisvæði á listanum eru Hús
eyjarkvísl, Hrútafjarðará og Minni
vallalækur. Í Húseyjarkvísl eru í boði 
sex holl, þriggja og fjögurra daga til 
skiptis.

Aðventuþankar
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VIÐTAL VIÐ ÁRMANN #416 UM PARADÍS FJÖLSKYLDUNNAR, 
VÖTNIN SUNNAN TUNGNAÁR OG FÉLAGSLÍFIÐ Í ÁRÓSUM,

Þeir sem leggja leið sína í Árósa 
þessi misserin komast ekki hjá því 
að hitta Örn Daníelsson, formann 
húsnefndar. Hann skellir könnu af 
sterku og góðu kaffi á barborðið eins 
og gamall sjóari og baunar á menn 
snöggum og stundum beittum athuga
semdum en á mánudögum á hann 
það til að snara sér fram fyrir borðið 
og setjast við að hnýta flugur. Örn 
hefur veitt víða, bæði á sjó og landi, 
en nú á síðari árum hefur íþrótt í æ 
ríkari mæli komið í stað aflamagns. Á 
köldu haustkvöldi fær tíðindamaður 
Áróðs að skjótast inn í hlýja og nota
lega íbúð Arnar í Safamýrinni þar 
sem húsbóndinn reiðir óðara fram 
rjúkandi expressókaffi. 

Það hefur alltaf verið stutt á miðin 
hjá mér, segir Örn. Ég er fæddur á 
Bræðraborgarstíg 24 og þegar ég er 
7 ára flytjum við á Skúlagötu 76 sem 
þá var nýbyggt. Þegar ég byrja að 
staulast um bæinn var stutt í Selvörina 
til Péturs Hoffmanns og stutt niður 
á bryggju. Mér þótti skemmtilegt að 
veiða, var alltaf með stöng með mér 
og byrja í sveitinni austur á Kambi 
í Flóa, þar sem Kambsránið var. Þar 
var Volinn og Hróarsholtslækur, og 
þar vorum við sendir strákarnir til að 
sækja í soðið. Við veiddum þar silung 
þar til helvítis laxinn kom. Þá þýddi 
ekki að vera með stöng en farið með 
lítið kastnet til að draga fyrir. Ég fer 
svo að standa í lappirnar uppúr miðri 
öldinni og þá reri ég með kallinum 
föður mínum út á Svið og þekkti miðin 
hér allt í kringum borgina strax sem 
unglingur. 

STÓRFISKAR Á SJÓ
Pabbi var ættaður frá Gjögri, en 

mamma frá Álftafirði við Ísafjarðardjúp 
og þegar ég er fimmtán ára fer ég á 
togara fyrir vestan og var svo þar á 
vertíð eina tvo vetur. Milli vertíða hélt 
ég áfram á trillu með kallinum, svo var 
farið á síld, á haustin og vorin var farið 

rússneskum babúskum kom um borð 
og þær stöfluðu timbrinu í lestina svo 
ekki mátti koma tannstöngli á milli, 
helvíti öflugar kellingar, og þegar þeim 
þótti hægt ganga eða við þvælast fyrir 
þá var kölluðu þær „rabotarabota“ og 
böðuðu út höndunum. Þetta tók nokk
rar vikur með hléum.

En svo gengur þessi útilega ekki 
lengur. Fyrstu átta árin í hjónabandinu 
var ég að heiman ein fjögur jól og 
þar kom að blessuð konan strækaði 
á þetta sem eðlilegt er. Þá fékk ég mig 
færðan á olíuskipin og sigldi aðallega 
innanlands. 

PARADÍS FJÖLSKYLDUNNAR
Maður var veiðandi allt fríið, ekkert 

nema veiði komst að en lítill stýri
maður fékk engin almennileg sumarfrí 
og maður mátti þakka fyrir að komast 
í frí uppúr miðjum ágúst. Fyrirheitna 
landið okkar í veiðskap var Selá. Við 
keyptum saman sextándapart úr koti 
austur í Vopnafirði, Leifsstöðum, við 
og bróðir konunnar og fjölskylda hans, 
sem bjó þá á Akureyri. 

Við byrjuðum sumarfríið á að fara 
norður á Akureyri og þá fékk maður 
oft Munaðarnesdag í Norðurá á leið
inni. Svo sameinuðust fjölskyldurnar 
á Akureyri og héldu austur í Vopna
fjörð. Iðulega stoppuðum við á leið
inni, til dæmis í Fnjóská, eða í Laxá í 
landi Grenjaðarstaða. Við vorum svo 
tvo daga í Selá með þrjá stangir og 
ég man ekki eftir minna en 11 löxum 
í einni ferð, en oftast voru þeir 3040. 
Það var heilmikið stúss að komast á 
staðina og bóndinn skutlaði okkur yfir 
heiðina til að við kæmumst í efsta stað
inn, undir fossinum. Nú er víst kominn 
vegur og ekkert gaman lengur. Stapa
hylurinn er löng breiða þriggja kortera 
gang frá húsinu, glæsilegur veiðistaður 
þar sem maður gat tekið þrjá til fjóra 
í einu, og þar naut maður sín með 
Hardystöngina. Þarna átti fjölskyldan 
alveg dásamlega daga, nýir fjölskyldu
meðlimir bættust við og gestir fengu 
að koma. Þarna lærði strákurinn minn 
að veiða. Hann veiðir reyndar en ekki 
eins mikið núna og ég mundi vilja og 
ég hef aldrei fengið hann út í fluguna. 

á smokk vestur. Hvert útgerðarfélag 
sendi einn bát til að veiða smokkfisk 
í beitu – bætir Örn við til útskýringar 
þegar hann sér að tíðindamaður Áróðs 
er ekki alveg með á nótunum. Ég upp
lifi stóru síldarárin á Víði með Sigurði 
Magnússyni, þeim stóra skipstjóra og 
á Margréti SI með Birgi Erlendssyni 
sem seinna var á Eldborginni. Það var 
skrýtið þegar síldin hrundi, Rauða 
torgið var svartur sjór af síld og það 
var meira að segja orðið hálf leiðinlegt 
í restina, maður fyllti bátinn í einu 
kasti og þurfti svo að bíða tvo til þrjá 
daga eftir löndun. 

Það kom aldrei neitt annað til greina 
en að fara á sjóinn. Pabbi var nótabasi 
hjá Guðmundi í Tungu á Freyjunni, 
hann var einn af þessum stóru Guð
mundum sem þá voru frægir aflaskip
stjórar, Guðmundur Júní, Guðmundur 
Þorlákur, og Guðmundur Þorsteinn. 
Það er búið að skrifa mikið um þá alla. 
Nú dregur Örn fram stórt safn með 
myndum af sögufrægum aflaskipum og 
bendir á Freyjuna drekkhlaðna af síld 
við Djúpuvík á Ströndum. – Einhver 
bóndinn í Reykjafirðinum hélt hann 
væri orðinn vitlaus þegar hann sá 
Freyjuna koma kjaftfulla inn á Djúpu
vík í þriðja skiptið sama daginn. Þegar 
Guðmundur var spurður hvort hann 
þekkti Húnaflóann þá svaraði hann: 
„Ég held ég ætti að gera það, ég hef 
strandað á hverju einasta skeri sem 
þar er.“

Svo tek ég Stýrimannaskólann 1968 
og er þar í þrjú ár meðfram sjómennsk
unni. Fyrstu átta árin eftir að ég byrjaði 
í farmennskunni á Mælifellinu var það í 
„trampinu“ svokallaða. Það voru leigu
siglingar um allar trissur, með skreið 
til Nígeríu, um allt Miðjarðarhafið, við 
sóttum haustsaltið í gærurnar, tókum 
síldina út og komum með fisksaltið um 
áramótin. Það var algengt að maður 
væri í burtu í 46 mánuði. Þá þekktust 
ekki þessi skipulegu frí og við náðum 
því eitt árið að koma einu sinni heim, 
og þá í fjóra daga, eða þann tíma sem 
tók að losa og lesta, því allt var í lausa
frakt. Einu sinni vorum við að lesta 
timbur í Arkangelsk. Heill flokkur af 

Á spjalli 
með Baldri

SÖLUSTAÐIR: 

Reykjavík: Intersport                                          
og Veiðiportið

Akureyri: Horniðflugustangir
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Hann hnusar af því og vill ekki meir. En 
hann er svakalega laginn með spóninn 
og er alveg ljómandi veiðimaður. Það 
er ekki þar með sagt að hann komi 
ekki til. Við förum að veiða saman með 
fjölskyldunni en ég verð bara að lofa 
honum að hafa sinn háttinn á. 

Þarna var ég farinn að þefa af Laxá í 
Laxárdal í Þingeyjarsýslu. Þá var ekki 
komið hótel við Rauðhóla og enn tvö 
ár í að Ármenn færu að pukrast við að 
ná svæðinu til sín. Ég byrjaði snemma 
á flugunni og þess vegna gekk ég í 
Ármenn þegar ég sá að þeir voru að 
leggja dalinn undir sig. Ég stundaði 
ána í níu ár samfleytt og lærði þar að 
beita flugunni. Ármennirnir duttu strax 
útúr þessu og þá tóku bændurnir við. 
Stefán [Jónsson] fór tvisvar með allri 
ánni og Ármenn merktu veiðistaðina 
í samvinnu við hann. Ég lærði mikið 
af Oddi Friðriksen og Rafni Hafnfjörð, 
njósnaði um þá fyrstu árin og lærði 
hvernig maður ætti að haga sér, en 
síðan gekk maður beint að stöðunum. 
Ég sannreyndi það sem Oddur sagði 
að ekkert þýddi að fara á Álftanefið 
fyrr en hitinn er kominn í 12 gráður 
en þá er hann líka kominn og vakir um 
allt. Uppáhaldsstaðurinn minn í Laxá 
var Djúpidráttur. Ég veiddi yfirleitt á 
hægsökkvandi eða sökklínu, taldi upp 
að þremur og dró svo hægt inn. Mér 
þótti Zúlúblá helvíti góð í Laxánni og 
Peter Ross. 

Einu sinni var Svisslendingur í dal
num. Hann átti veiðarfærabúð í Sviss 
og var með fínustu græjur. Hann var 
búin að vera í þrjá daga og ekki fengið 
bofs. Og þarna tek ég mína fiska í 
Djúpadrætti, Soginu, Álftanefi og svo 
neðan við brúna, allt á sökklínu. En 
hann bara með flot og þurrflugu. Svo 
ég segi við hann: „Ég skal taka þig í 
fyrramálið í Djúpadrátt og sýna þér 
hvernig ég tek‘ann.“ Og við förum 
saman þangað og svo skil ég við hann 
fyrir neðan Halldórsstaði. Um kvöldið 
kem ég í hús og mæti þá vininum 
rallhálfum með viskíflösku í hendinni, 
 „Hvað fékkstu ekkert, ertu hættur?“ 
„Nei, ég fékk sex fiska alveg eins og þú 
sagðir.“ Svo vorum við þarna hálfan 
dag í viðbót og hann fiskaði alveg eins 
og ég, hæstánægður. Hann sendi mér 
síðan heilmikið veiðidót, þurrflugur og 
þessháttar og vildi fá að veiða með 
mér næsta sumar – en svo varð ekkert 
úr því. 

Svo kom að því að mágur minn og 
fjölskylda hans fluttust að norðan og 
síðar komu upp veikindi í fjölskyldunni 
og þá lögðust þessar ferðir af. 

SÁTTUR VIÐ SOGIÐ OG STÓRU-LAXÁ

Þegar við hættum í Selánni fór ég 

að stunda meira veiðisvæði Stangveiði
félagsins hér fyrir sunnan, StóruLaxá 
og Sogið. Ég fékk vordaga í Alviðru, í 
endaðan apríl. Við byrjuðum þar fjöl
skyldan í mörg ár. Og aldrei fór svo að 
við fengjum ekki 2 til 3 laxa og svo eina 
og eina bleikju. Og oftast var þetta 
nýgenginn lax frekar en niðurgöngulax. 
Svo fórum við aftur síðar yfir sumarið 
þegar laxinn var kominn. Ég get sagt 
þér að einu sinni fór ég í fimm skipti 
í röð og fékk alltaf fimm. Talan fimm 
vildi síðan loða svolítið við mig þarna 
í Soginu. 

Í fyrsta skipti sem ég fór í Stóru
Laxá, hafði ég beðið í þrjú ár  var alltaf 
plataður á sjó. En svo var ég loks kom
inn heim og átti leyfi í ánni eftir tvo 
daga. Þá segi ég við konuna: „Eigum 
við ekki að skreppa uppí Stangó og 
athuga hvort eitthvað er laust eftir 
hádegið?“ Hún segir: „Jájá allt í lagi“, 
og viti menn, við gátum brunað austur. 
Þegar við komum eru tveir við veiðar, 
Pétur í Kjötbúð Péturs, með einn Þjóð
verja með sér og þeir pikkfastir í Kálfs
hagahylnum, og alltaf að kasta útí á 
sama stað. Ég fer þá í Ófærustrengi og 
Brúarstreng, kasta flugunni en ekkert 

gengur. En kl. 9 um kvöldið kemur Þjóð
verjinn uppúr hylnum og hafði heldur 
ekki fengið neitt. Ég hafði lesið mér til 
hjá Eyþóri kokki, í hverju einasta veiði
blaði, um veiðistaðina og hafði tekið 
þetta allt í hjartastað, og vissi að ég 
varð að prófa Kálfshagahylinn. Þegar 
þeir hætta segi ég við konuna að ég 
verði að fá að taka nokkur köst en hún 
bíður í bílnum. Það er helvíti svakaleg 
brekka niður að hylnum undir kletti, 
og ég fer með mína Hardy stöng og 
sökklínu, og þá er komið rok einsog 
oft er niður úr giljunum þarna. En í 
öðru kasti tekur hann Blue charm nr. 
10, og það er 14 punda fiskur. Mér 
fannst þetta bara gott hjá mér svo 
ég kasta aftur, kl. 20 mínútur í tíu, og 
náði 17 punda laxi. Þú hefðir átt að sjá 
trýnið á þeim þýska þegar ég skreið 
upp brekkuna aftur með 31 pund í 
eftirdragi. Svo þegar kom að veiðinni 
tveim dögum síðar þá náði ég 9 og 11 
punda fiskum í Ófærustrengjum,  svo 
ég hef alltaf verið frekar sáttur við 
StóruLaxá. 

VÖTNIN SUNNAN TUNGNAÁR

Fyrstu árin í Ármönnum fór ég á 

Ármaður nr. 416 og afli hans hvíla lúin bein í Laxárdal að lokinni vakt.
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fundina og þorrablótin en sótti aldrei 
um veiðileyfi. Ég byrjaði ekki að veiða 
á svæðum Ármanna fyrr en ég kom í 
land 2003 og fór þá fyrst í Hlíðarvatn 
og Grenlæk. Halldór Pétursson kokkur, 
pabbi Kolbrúnar alþingismanns, sem 
var með mér á skipunum og með alvar
lega veiðidellu, fór með mér þangað. 
Við höfðum veitt lengi saman út um 
allt, sóttum mikið í Þingvallavatn og 
veiddum þar vel. Hann er sá harðasti 
nagli sem ég hef átt við. Hann er búinn 
að fá tvisvar slag en var búinn að bíta í 
sig að vinna til sjötugs. Hann hélt áfram 
og fór í veiðiferðir, og það var svo mikill 
ákafinn þegar hann var kominn útí að 
hann þurfti að éta 8 til 10 sprengitöflur 
til að halda sér gangandi.

Ég og strákurinn minn höfum stund
að vötnin sunnan Tungnár í nokkur ár 

okkur hugleiðingu. Hann var kennari 
og skólastjóri, er mikill fluguspesíal
isti og hefur haldið námskeið um þá 
list að hnýta flugur. Hann hefur lengi 
verið Ármaður, nánast einn af stofn
endunum. Þetta hefur verið siður hjá 
Ármönnum í fjöldamörg ár, við erum 
með fallegt kaffi, kakó og svolitlar 
skreytingar, aðallega fyrir blessuð börn
in og fjölskylduna til að taka út smáfor
skot á jólastemmninguna. Það verður 
ekki endilega talað um veiðiskap eða 
fluguhnýtingar við þetta tækifæri. Við 
reiknum með að allt verði frekar í létt
ari kantinum. Nú ætlum við að halda 
aðventuskemmtunina á sunnudegi því 
við höldum að fólk noti laugardaga 
meira til að versla eða mála íbúðina 
fyrir jólin. Vona að þessi tími sé betri 
og við fáum fólk á staðinn. 

Aðrir stórviðburðir í vetur eru þorra
blótið, sem verður 31. janúar. Vorfagn
aður verður í byrjun maí, með happa
drætti sem gengið hefur bara mjög 
vel og vakið mikla kátínu hjá yngstu 
kynslóðinni. 

Við þurfum að ýta fluguhnýtingar
keppninni af stað og ég hvet menn 
endilega til að láta sjá sig hér á Skeggi 
og skotti á mánudögum. Við tókum 
uppá því í fyrra að einn las upp meðan 
hinir hnýttu. Það varð mjög vinsælt 
og þónokkrir komu ekki bara til að 
hnýta heldur ekki síður til að hlusta 
á söguna. Nú tökum við þetta upp 
aftur eftir áramótin og ætlum auglýsa 
vel í Áróði. Það margt til skemmtilegt 
og áhugavert fyrir veiðimenn sem 
fáir hafa lesið. Ég hef stúderað Peter 
Freuchen uppá síðkastið og hann segir 
margar sögur sem gaman er að hlusta 
á fyrir áhugamenn um veiði. 

Nýtt í félagsstarfinu í vetur var 
skemmtikvöld í nóvember þar sem 
menn skoðuðu saman upptökur frá 
fögrum veiðislóðum og skiptust á 
reynslu. Nýjungar þarf að auglýsa 
betur, einsog markaðskvöldið sem 
við gerðum tilraun með í fyrravor. Við 
komum tveir með eitthvert drasl til að 
selja en ég seldi samt einn hlut. Við 
héldum eitt gleðikvöld í fyrra en þá 
komu fáir, það verður vonandi betra 
í vetur. 

Það sem við þyrftum helst að gera 
er að koma yngri kynslóðinni inn í 
einhvern leikaraskap með okkur. Það 
mætti kannski kroppa í flugur, sýna 
myndbönd og fleira í þeim dúr. 

Tíðindamaður Áróðs tekur undir 
hvatningu Arnar um að menn taki 
virkan þátt í félagsstarfinu í vetur og 
efli fjölskyldustarfið. Ármenn eru lítið 
félag, nánast eins og ein fjölskylda. 

#643 skráði

og farið eina fjölskylduferð á ári. Löngu 
áður en Ármenn festu sér svæðið 
fengum við alltaf leyfi á Skarði og 
gerðum ágætistúra, oft fyrstu helgina 
sem opið var í júní. Aflinn var mest 
í kringum pundið en við náðum oft 
þriggja punda fiskum og nokkrir voru 
kringum tvö til tvö og hálft, aðallega úr 
Frostastaðavatni og Löðmundarvatni. 

Við fórum seinna í hitteðfyrra, kring
um 20. ágúst, og komum með 60 fiska, 
sá stærsti var rúm 6 pund, úr Ljóta
polli, en mest úr Löðmundarvatni. 
Þetta var ekki beinlínis mok,  og þó, 
því við erum ekki svo mikið að. Við 
förum ekki endilega snemma og tökum 
okkur gott hlé yfir daginn til að leika 
við börnin, og förum svo aðeins út 
undir kvöldið. Krakkarnir hafa alveg 
óskaplega gaman af þessu, þetta er 
orðinn svolítill hópur af krökkum, 
einar fjórar fjölskyldur og átta krakkar. 
Það er verulega gaman að liðsinna 
þeim og segja þeim til.

Í fyrra komum við heim með 83 kíló 
af flökum. Í fyrsta skipti í sumar var 
eins og ekkert væri að gerast í Löð
mundarvatni, enda óvenju mikill snjór 
og kuldi, en svo fórum við seinna, 
og þá var Löðmundarvatn líka stein
dautt. Við fengum nú samt 112 fiska í 
fjölskylduferðinni í vor. 

FÉLAGSLÍFIÐ Í ÁRÓSUM 
Ég byrjaði í alvöru að þusa í Ár

mönnum þegar ég veiktist og hætti að 
vinna. Það endaði með því að ég var 
settur í húsnefndina – sem formaður, 
og þar með í stjórn. Það eru fjögur ár 
síðan, og ég orðinn 66 ára. Mér hefur 
líkað ljómandi vel, þetta eru hörku
strákar og gaman að sprella í þessu, 
sérstaklega þegar fólk lætur sjá sig. 

Húsnefndin ber ábyrgð á vetrarstarf
inu. Framunan er aðventuskemmtun 
og Gylfi Pálsson (#139) ætlar að flytja 

Ármaður nr. 416 kemur upp úr Stóru-
Laxá árið 1962 með vænan fisk í 
annarri og Hardy-stöngina í hinni.

Örn Daníelsson hefur tekið 90% af afla sínum síðustu ár á Krókinn, líka lax. 
Hér hnýtir hann sér eintak á mánudagskvöldi í Árósum.
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Veiðisvæði Ármanna 2009
Umsóknareyðublöð eru inni í blaðinu á sama máta og áður hefur 
verið. Þau má einnig finna í pdf-formi á heimasíðunni armenn.is. 

Umsóknir verða að hafa borist í Árósa að Dugguvogi 13 
fyrir kl. 22 miðvikudagskvöldið 7. janúar 2009.

SILUNGSVEIÐI

SKÁLMARDALSÁ Í REYKHÓLASVEIT
Skálmardalur  Dagar  Stangir   Stangarverð/dag
17. 20. júlí    3    3  9.800
20. 23. júlí    3    3  9.800
23. 26. júlí    3    3  9.800
19. 22. ágúst    3    3  9.800
22. 25. ágúst    3    3  9.800

Veiðisvæðið
Skálmardalsá rennur í Skálmarfjörð í Reykhólasveit, á 
sunnanverðum Vestfjarðakjálkanum, 287 km frá Reykjavík 
og 134 km frá Búðardal. Upptök sín á áin í litlum vötnum, 
uppi á hálendinu milli Barðastrandar og Ísafjarðardjúps. 
Úr Djúpavatni rennur Austurá og sameinast Skálmardalsá. 
Hún er um 5 km löng með 30 nafngreindum veiðistöðum. 
Góð sjóbleikjuveiði er í Skálmardalsánni, gjarna 300 til 800 
fiskar á ári. Meðalþyngd skv. skýrslum Veiðimálastofnunar 
er eitt til tvö pund. 
Bærin, sem stendur í hlíð fyrir ofan ósinn, fór í eyði 1955. 
Veiðimenn hafa allan dalinn fyrir sig. Þar er fjölskrúðugt 
dýralíf, æðarfugl í fjörunni en refur og haförn eiga óðul sín 
í nágrenninu. Gott berjaland.
Kort af veiðisvæðinu er ekki til en í húsi er loftmynd og 
veiðistaðir eru númeraðir.

Reglur
Ekki má nota annað agn en flugu.
Veitt er á þrjár stangir og eru þær seldar saman. Skipt er 
á miðjum degi.

Gisting og annað
Aðgangur að húsi fylgir veiðileyfum. Veiðihúsið er gamla 
íbúðarhúsið í Skálmardal, en það hefir verið endurinnréttað 
að hluta. Þrjú tveggja til þriggja rúma herbergi eru á efri 
hæð hússins auk svefnaðstöðu í stofu. Ekkert rafmagn er 
í húsinu, en góð gaseldavél og öll eldhúsáhöld. Veiðimenn 
þurfa að koma með sængur eða svefnpoka. Hafa skal 
samband við stjórn Ármanna áður en farið er af stað 
vegna upplýsinga um lykil. 
Fært er á fólksbíl að vaði um miðjan dal og stundum er 
fært yfir vaðið.

VATNSDALSÁ Í HÚNAVATNSSÝSLU - SILUNGASVÆÐI
Vatnsdalur Dagar Stangir  Stangarverð/dag
30.júlí 5. ág.     3      9           15.500

Veiðisvæðið
Vatnsdalsá er dragá sem myndast úr kvíslum á víðlendum 
Grímstungu og Haukagilsheiði. Þaðan sem Mið og Fella
kvísl sameinast heitir áin Vatnsdalsá og rennur til sjávar 
á sama stað og Laxá í Ásum. Í Vatnsdalsá skiptast á sil
unga og laxasvæði. Neðra silungasvæðið nær frá Húnaósi 
og upp að brúnni á þjóðveginum, Hnausabrú. Ekki er 
leyfilegt að kasta ofan við brúna. Áin streymir lygn á flat
lendinu og þar eru 24 nafngreindir veiðistaðir. Efra silunga
svæðið tekur við ofan við Flóðið í Vatnsdal og nær upp 
að Bakkastreng, við bæina Nautabú og Eyjólfsstaði. Á því 
svæði eru 28 nafngreindir veiðistaðir. 

Silungasvæðið í Vatnsdalsá hefur um áraraðir verið eitt 
vinsælasta og eftirsóttasta sjóbleikjusvæði landsins og 
þar hefur sjóbirtingur einnig verið að sækja í sig veðrið 
á síðustu árum. Ekki sakar heldur að mjög góð laxavon 
er á svæðinu. Sumarið 2006 veiddust 1164 urriðar, 447 
bleikjur og 84 laxar á silungasvæðinu. Árið 2007 veiddust 
um 1500 urriðar og 1000 bleikjur í allri ánni en tölur um 
silungasvæðið sérstaklega voru ekki birtar það ár. 

Reglur
Leyft agn er fluga. 
Veitt er á 9 stangir í þriggja daga hollum. Stangirnar eru 
seldar stakar. Veiði og aðgangur að húsi er frá kl. 15.00 og 
lýkur fyrir kl. 14 brottfarardaginn. 
Ekki er skylda að sleppa laxi, sem veiðist, en æskilegt er 
að sleppa öllum stórlaxi. 

Gisting og annað
Gisting í góðu veiðihúsi, Steinkoti, er innifalin í veiðileyfinu. 
Það er staðsett er austan við Flóðið í Vatnsdal. Þar geta 
um eða yfir 20 manns gist með góðu móti og er öll aðstaða 
þar með ágætum. Ætlast er til að gengið sé frá uppþvotti 
og þurrkað af borðum, en skúringar þurfa veiðimenn ekki 
að annast.
Kort af veiðisvæðinu og nánari upplýsingar má fá á 
slóðinni: http://vatnsdalsa.is/. 
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HÚSEYJARKVÍSL Í SKAGAFIRÐI – SILUNGASVÆÐI 
Húseyjarkvísl Dagar Stangir  Stangarverð/dag
25. 28. maí     3     3         5.000

28. maí 1. júní     4     3         5.000

1. 4. júní     3     3         5.000

4. 8. júní     4     3         5.000

8. 11. júní     3     3         5.000

11. 15. júní     4     3         5.000

Veiðisvæðið
Húseyjarkvísl fellur í vestari kvísl Héraðsvatna, 19 km. frá 
sjó. Upptök á hún á hálendinu sunnan Mælifellshnjúks. 
Hún bugðast um sléttlendi Skagafjarðar og er laxgeng að 
Reykjafossi en veiðisvæðið er 12 km. langt. Í hana gengur 
lax, en einnig veiðast þar 300  500 silungar á ári. Árið 2006 
veiddust 216 laxar, 66 urriðar og 159 bleikjur í ánni en 
2007 veiddust 161 lax, 600 urriðar og 14 bleikjur. 
Silungasvæðið nær frá Silungabakka (Silungabakki ekki 
með) og niður að ármótum Héraðsvatna og Húseyjar
kvíslar. 

Reglur
Veitt er á þrjár stangir á silungasvæðinu og eru þær allar 
seldar saman. Daglegur veiðitími: 12 klst á sólarhring og 
ráða veiðimenn hvernig þeir hagræða þeim tíma.

Leyfilegt agn: Aðeins fluga. Bestu flugurnar: Nobblerar, 
Zonkerar, lappaflugur og alls kyns púpur, s.s. Pheasant 
tail, blóðormur, Mobuto o.s.fr. 
Sleppa skal öllum urriða undir 45 cm en hirða má alla 
bleikju.

Gisting og annað
Veiðihús, staðsett rétt ofan við ána, er innifalið í verði 
veiðileyfa. Ef komið er að sunnan þá er beygt niður hjá 
Varmahlíð eins og verið sé að fara til Akureyrar en svo er 
beygt strax aftur til hægri hjá Vélaveri (blátt hús á hægri 
hönd), svo er þeim vegi fylgt þar til valmöguleikar eru að 
beygja til vinstri eða halda áfram og fara upp brekku. Taka 
skal vinstri beygjuna og keyra nokkra metra niður og þá 
er maður kominn að húsinu, skilti er við húsið. Taka þarf 
með sér sængurföt. Húsið er með 3 svefnherbergjum og 
svefnlofti. Heitur pottur er við húsið gasgrill, sjónvarp, 
uppþvottavél og öll helstu þægindi. Þrífa skal húsið eftir 
notkun.
Aðgengi: Aðgengi að ánni er gott og er hægt að keyra 
niður að flestum veiðistöðum.
Kort af veiðisvæðinu má finna á heimasvæði Ármanna.
Umsjónarmaður: Valgarður Ragnarsson S: 770 6040 og 
Ragnar Gunnlaugsson S: 894 0145 

skal afla í veiðibók. Þríkrækjur ekki heimilaðar, hvorki á 
túpur eða sem smærri flugur. 
Vinsælar flugur: Black Ghost, Dog Nobler, Green Montana, 
ýmsar smáar púpur og þurrflugur allt niður í stærð 18 20 
og fl. 

Gisting og annað
Veiðihúsið Lækjamót er innifalið í verði veiðileyfa. Það 
er staðsett við efsta veiðistað árinnar, Húsabreiðu, með 
útsýni yfir þennan skemmtilega veiðistað. Boðið er 
upp á fjögur uppábúinn tveggja manna herbergi, tvö 
baðherbergi, ásamt stofu og eldhúsi. Á verönd er heitur 
pottur og grill. Munið að ræsta og og hirða rusl við 
brottför.
Aðvörun!: Að gefnu tilefni er veiðimönnum bent á að 
hestar geta komist að bílum við lækinn og engin ábyrgð 
er tekin á tjóni sem þeir geta valdið. 
Kort af veiðisvæðinu er á slóðinni: http://www.strengir.
is/iceland/images/minni/minni_kort.gif.
Umsjónarmaður/veiðivörður: Högni Sigurjónsson 865 6425 
(+ Elías 696 1378). Leigutaki árinnar er Strengir.  

MINNIVALLALÆKUR Í LANDSSVEIT

Minnivallalækur  Dagar  Stangir  Stangarverð/dag
19. 21. apríl           2          4   12.000
16. 18. ágúst           2          4   12.000

 Veiðisvæðið
Minnivallalækur er í 110 km fjarlægð frá Reykjavík. Hann 
sprettur undan Hekluhraunum og rennur út í Þjórsá. Veitt er 
í öllum læknum. Árlega veiðast um og yfir 10 punda fiskar í 
ánni og vitað er að víða í ánni hafa hreiðrað um sig tröll sem 
liggja á bilinu 14 til 18 pund. Menn hafa séð þá og menn hafa 
sett í þá en áin er mjög viðkvæm og fiskurinn styggur. Árið 
2007 veiddust 387 urriðar og 1 lax. Meðalþyngd 1 2 kg og 
þeir stærstu yfir 5 kg.

Reglur
Leyfðar eru 4 stangir og þær seldar saman. Daglegur veiðitími 
er tvisvar sinnum 6 klst, þar sem hvíldartíminn má vera 
breytilegur eftir dagsbirtu og óskum veiðimanna. Mæting kl. 
15.00 daginn sem veiði hefst og í lok síðasta veiðidags skal 
veiði lokið fyrir kl. 12.00.
Leyfilegt agn: Fluga eingöngu. Sleppa skal öllum fiski en bóka 
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Félagsnúmer: _________

Nafn: ______________________________________________________________

Heimili: ____________________________________________________________

Staður _____________________________ Sími: ______________/____________

Tölvupóstur: ________________________________________________________

Árósar, Dugguvogur 13, 104 Reykjavík, www.armenn.is

Umsókn

Hópumsókn ____
Veiðisvæði ___________________________________
Stanga�öldi ____   Dagar___________________________
Veiðifélagar: Nr. _______ Nr. _______ Nr. _______ 
Athugasemdir:  _______________________________

Hópumsókn ____
Veiðisvæði ___________________________________
Stanga�öldi ____   Dagar___________________________
Veiðifélagar: Nr. _______ Nr. _______ Nr. _______ 
Athugasemdir:  _______________________________

Hópumsókn ____
Veiðisvæði ___________________________________
Stanga�öldi ____   Dagar___________________________
Veiðifélagar: Nr. _______ Nr. _______ Nr. _______ 
Athugasemdir:  _______________________________

Hópumsókn ____
Veiðisvæði ___________________________________
Stanga�öldi ____   Dagar___________________________
Veiðifélagar: Nr. _______ Nr. _______ Nr. _______ 
Athugasemdir:  _______________________________

Hópumsókn ____
Veiðisvæði ___________________________________
Stanga�öldi ____   Dagar___________________________
Veiðifélagar: Nr. _______ Nr. _______ Nr. _______ 
Athugasemdir:  _______________________________

Umsókn veiðileyfa 2009

A

B

C

D

E

Fyrir úthlutunarnefnd

Stanga�öldi _____________________

Dagar __________________________

Verð á stöng kr. __________________

Verð samtals kr. __________________

Stanga�öldi _____________________

Dagar __________________________

Verð á stöng kr. __________________

Verð samtals kr. __________________

Stanga�öldi _____________________

Dagar __________________________

Verð á stöng kr. __________________

Verð samtals kr. __________________

Stanga�öldi _____________________

Dagar __________________________

Verð á stöng kr. __________________

Verð samtals kr. __________________

Stanga�öldi _____________________

Dagar __________________________

Verð á stöng kr. __________________

Verð samtals kr. __________________

Samtals kr. ___________



Félagsnúmer: _________

Nafn: ______________________________________________________________

Heimili: ____________________________________________________________

Staður _____________________________ Sími: ______________/____________

Tölvupóstur: ________________________________________________________

Árósar, Dugguvogur 13, 104 Reykjavík, www.armenn.is

Umsókn

Hópumsókn ____
Veiðisvæði ___________________________________
Stanga�öldi ____   Dagar___________________________
Veiðifélagar: Nr. _______ Nr. _______ Nr. _______ 
Athugasemdir:  _______________________________

Hópumsókn ____
Veiðisvæði ___________________________________
Stanga�öldi ____   Dagar___________________________
Veiðifélagar: Nr. _______ Nr. _______ Nr. _______ 
Athugasemdir:  _______________________________

Hópumsókn ____
Veiðisvæði ___________________________________
Stanga�öldi ____   Dagar___________________________
Veiðifélagar: Nr. _______ Nr. _______ Nr. _______ 
Athugasemdir:  _______________________________

Hópumsókn ____
Veiðisvæði ___________________________________
Stanga�öldi ____   Dagar___________________________
Veiðifélagar: Nr. _______ Nr. _______ Nr. _______ 
Athugasemdir:  _______________________________

Hópumsókn ____
Veiðisvæði ___________________________________
Stanga�öldi ____   Dagar___________________________
Veiðifélagar: Nr. _______ Nr. _______ Nr. _______ 
Athugasemdir:  _______________________________

Umsókn veiðileyfa 2009

F

G

H

I

J

Fyrir úthlutunarnefnd

Stanga�öldi _____________________

Dagar __________________________

Verð á stöng kr. __________________

Verð samtals kr. __________________

Stanga�öldi _____________________

Dagar __________________________

Verð á stöng kr. __________________

Verð samtals kr. __________________

Stanga�öldi _____________________

Dagar __________________________

Verð á stöng kr. __________________

Verð samtals kr. __________________

Stanga�öldi _____________________

Dagar __________________________

Verð á stöng kr. __________________

Verð samtals kr. __________________

Stanga�öldi _____________________

Dagar __________________________

Verð á stöng kr. __________________

Verð samtals kr. __________________

Samtals kr. ___________



Umsóknir verða að hafa 

borist í Árósa að 

Dugguvogi 13 fyrir kl. 22 

miðvikudagskvöldið 

7. janúar 2009



VÖTNIN SUNNAN TUNGNAÁR
Veiðisvæðið

Hér er um að ræða vantaklasa á Landmannaafrétti í um það 
bil 170 km fjarlægð frá Reykjavík. Þetta eru fjölbreytilegum 
vötn sem gefa bæði bleikju og urriða. Þekktust vatnanna 
eru trúlega Frostastaðavatn og Löðmundarvatn. 
Félagsskírteini Ármanna fyrir árið 2009 gildir sem veiðileyfi 
í öll vötnin. Veitt er frá því fært er í vötnin um miðjan júní 
og meðan vakt er í Landmannahelli.
Um aflabrögð má lesa í viðtali við Örn Daníelsson, sem 
birt er í þessu hefti Áróðs. 

Gisting
Góð svefnpokagisting er í Landmannahelli. Þar eru þrjú hús 
fyrir samtals 64 gesti í einbreiðum og tvíbreiðum kojum. 
Húsin eru með upphitun, rennandi vatni, eldunaraðstöðu 
og vatnssalerni. Einnig er við Landmannahelli svæði fyrir 
tjöld, fellihýsi og húsbíla, smáhýsi með hreinlætisaðstöðu, 
útigrill og veiðileyfasala. Ferðaþjónustan er opin frá 
miðjum júní fram í september. Utan þess tíma er hægt 
að fá gistingu í einu húsanna eftir því sem færð og veður 
leyfir. Pantanir og fyrirspurnir í síma 8938407 eða info@
landmannahellir.is.
Upplýsingar um veiðisvæðið og aflatölur má sjá á slóðinni 
http://www.veidivotn.is/. 

HLÍÐARVATN Í SELVOGI
Tímabil Dagar Stangir   Stangarverð/dag
Maí  Virkir       3  3.500
Maí  Helgir      3  4.000
Júní  Virkir       3  3.500
Júní  Helgir      3  4.000
Júlí  Virkir       3  3.500
Júlí  Helgir      3  4.000
Ágúst  Virkir       3  2.500
Ágúst  Helgir      3  3.000
September Virkir       3  2.500
September Helgir      3  3.000

Veiðisvæðið
Stöðuvatn rétt yfir sjávarmáli í vestanverðum Selvogi. 
Mesta dýpi þess er um 5 metrar og að flatarmáli er það 
rúmir 3,3 km2. Afrennsli þess er um Vogsós en vatnið 
sprettur upp úr hrauninu um ótal uppsprettur. Hlíðarvatn 
er afar gjöfult veiðivatn og þar veiðast á sumri hverju 
bleikjur í þúsundatali. Þar er um að ræða staðbundinn 
fisk sem þykir afar ljúffengur og skemmtilegur við að eiga. 
Flestir eru fiskarnir 0,51 pund en á sumri hverju veiðast 
fáeinir 5 punda fiskar og jafnvel stærri.

Reglur 
Ármenn hafa þrjár stangir til úthlutunar og í boði eru 
allir dagar frá 1. maí til 29. september. Hefja má veiðar kl. 
19.00 kvöldið fyrir úthlutaðan veiðidag og þeim skal ljúka 
sólarhring síðar. 

Gisting
Afnot af ágætu veiðihúsi Ármanna við vatnið eru innifalin 
í verði veiðileyfa. Húsið er hitað með gasofni, þar er ágæt 
eldunaraðstaða og rúm fyrir fjóra, auk þess sem hægt er 
að sofa á háaloftinu. Veiðimenn skulu skila húsinu hreinu 
fyrir kl. 19.00 á úthlutuðum veiðidegi.
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HRÚTAFJARÐARÁ OG SÍKÁ Í HÚNAVATNSSÝSLU
Hrútafjarðará  Dagar  Stangir  Stangarverð/dag
5. 7. júlí       2       3             38.000

Veiðisvæðið
Hrútafjarðará er við hringveginn, 160 km frá Reykjavík. 
Hún tínist til á heiðalöndum uppi af Húnaflóa og fær auk 
þess talsvert vatn úr Miklagili. Síká er vatnslítil og á sér 
uppruna á svipuðum slóðum og Hrútan. Veiði hefur aukist 
hlutfallslega mikið í Síká en þar var sett upp seiðasleppi
tjörn 2006. Veiðin 2004 fór yfir 600 laxa með 3 stöngum á 
dag en lokatölur 2008 voru 402 laxar. Annars var veiðin 
mikil á neðsta svæðinu og efst í Hrútu eins og svo oft áður. 
Einn af stærstu löxum ársins á landinu fékkst í Stokknum, 
105 cm langur hængur og áætlaður yfir 10 kg, en honum 
var sleppt aftur. 
Veruleg sjóbleikjuveiði í ánni neðanverðri er góður bónus. 
Sjóbleikjuveiðin hefur verið á niðurleið en samtals voru 100 
bleikjur færðar til bókar árið 2007 sem er helmingsveiði á 
við árið á undan.En margar voru vænar og þær stærstu 
allt að 2,53 kg.

Reglur 
Skylt er að sleppa öllum ósködduðum hrygnum sem eru 
um 3 kg (65 cm) eða stærri eða setja þær í klakkistur 
ef hægt er. Eru þessar hertu reglur nauðsynlegar til að 
tryggja að nægjanlegur klakfiskur náist úr ánni. 
Leyfilegt agn: Fluga. Vinsælar flugur: Rauð Frances , Sunray 
Shadow , mikrótúpur, hitch túpur, Blue Charm, Collie Dog, 
Snælda og fl. 
Komudag mega veiðimenn koma kl. 14.00 og brottfarardag 
skulu þeir vera farnir úr húsinu kl. 14.00.

Gisting og annað
Gott veiðihús með útsýni yfir ána er innifalið í verði 
veiðileyfa. Það er staðsett neðan mela milli Staðar og 
Bálkastaða. Þrjú tveggja manna herbergi með handlaug 
hvert, eitt baðherbergi með sturtu, eldhús og skemmtileg 
setustofa með glæsilegum arin. Grill á staðnum. Veiðimenn 
leggja sjálfir til sængurfatnað.
Kort af veiðisvæðinu má nálgast á slóðinni: http://www.
strengir.is/iceland/hruta/hruta.htm.
Umsjónarmaður/veiðivörður: Árni Jón Eyþórsson, sími: 
894 2248 og 451 1148. Leigutaki er Strengir. 

LAXVEIÐI  -  MEÐ SILUNGAVON

Árgjald Ármanna fyrir 2009
Einn af glaðningum jólaföstunnar er innheimtuseðill 
vegna árgjalds Ármanna, en hann á að koma inn um 
bréfalúguna um svipað leyti og þetta blað. Árgjaldið er 
6.500 kr og er óbreytt frá fyrra ári. Félagar eru hvattir 
til að greiða það í tæka tíð.
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VATNSÁ Í MÝRDAL
Vatnsá    Dagar  Stangir  Stangarverð/dag
29. sept. 1. okt.     2         2             39.000
6. 8. október        2       2             38.000

 

Veiðisvæðið
Vatnsá er í um 190 km fjarlægð frá Reykjavík. Hún rennur 
úr Heiðarvatni og fellur í Kerlingardalsá, sem á upptök sín 
í Mýr¬dalsjökli. Veiðisvæðið er allt að 6 km að lengd en 
auk þess er heimilt að veiða í Heiðarvatni. Síðsumars og 
fram á haust er býsna líflegt á þessum slóðum. Árið 2007 
eru skráð veiði í Vatnsá og Kerlingardalsá 446 laxar, 337 
urriðar og 102 bleikjur. Sumarið 2008 veiddust yfir 1000 
laxar og holl í byrjun október náði 17,4 punda birtingi og 
50 löxum á einum degi. Töluvert veiðist í Heiðarvatni en 
sá afli hefur ekki verið skráður í skýrslur.

Reglur
Veitt er á tvær stangir og þær seldar saman. Koma og 
brottför á miðjum degi. 

Á svæðinu er eingöngu heimilt að veiða á flugu og eru 
veiði¬menn hvattir til að veiða á agnhaldslausar flugur. 
Heimilt er að drepa 3 laxahænga á stöng á dag og en þó 
aðeins laxa undir 68 cm og einnig er heimilt að drepa allan 
silung undir 55 cm stærð. Mælst er til að menn sleppi 
bæði sjóbirtings og laxahrygnum. Öllum laxi skal sleppt 
í október. 
Veiði hefst í maí en laxveiði stendur frá 1. ágúst til 10. 
október. 

Gisting og annað
Veiðihús er innifalið. Það er með þremur 12 manna her
bergjum og kynt með rafmagni. Menn sjá um sig sjálfir, 
koma með sængur og allt þess háttar, og þrífa eftir sig. 
Ekið er framhjá Heiðarbæjunum norðan við vatnið en 
húsið stendur kippkorn niður með ánni. 
Kort af veiðisvæðinu er að finna í veiðihúsinu.
Umsjón hefir Ásgeir Ásmundsson, s: 660 3858

SKÓGÁ UNDIR EYJAFJÖLLUM
Skógá            Dagar   Stangir  Stangarverð/dag
16. 18. sept.    2    4         27.000
20. 22. sept.    2    4         25.000
22. 24. sept.    2    4         24.000

Veiðisvæðið
Skógá er í 150 kílómetra farlægð frá Reykjavík. Svæðið sem 
veitt er í samanstendur af 7 kílómetra kafla Skógár, yfir 
2 kíló¬metra kafla Kvernu og 1,5 kílómetra kafla Dalsár. 
Veiðisvæðin eru 8 og menn hafa um að velja 90 hylji stóra 
sem smáa. Skógá er vaxandi laxveiðiá og má segja að 
Skógartjörn sé stór hluti þess að áin verði sjálfbær um 
allt að 200–300 laxa í framtíðinni. Unnið hefur verið að því 
að bæta hylji með grjóti og búa til búsvæði sem strax eru 
farin að gera gagn. Á svæðið er sleppt miklu magni seiða 
og smáfiska af öllum tegundum. 
Aflinn árið 2006 var 344 laxar, 35 urriðar og 956 bleikjur 
og árið 2007 veiddust 503 laxar, 15 urriðar og 586 bleikjur. 
Laxasumarið 2008. Laxasumarið 2008 var veiðin 1580 laxar 
og 380 bleikjur.
Svæðið er afar fjölskylduvænt enda frekar gott aðgengi að 
hyljum og tvær tjarnir til að renna í. 

Reglur
Veitt er á fjórar stangir og þær seldar saman. 
Leyfilegt agn: Fluga. Í Skógá er mikið veitt á þungar túbur, 
t.d. Skógá og Sunray Shadow, en í Kverná og Dalsá henta 
léttari flugur betur. 
Kvótinn miðast við 10 fiska á stöng á dag. Eftir að kvóti 
næst er veiðimönnum heimilt að veiða eingöngu á agn
haldslausar flugur og sleppa öllu. 

Gisting og annað
Mjög gott veiðihús fylgir veiðileyfunum með allri aðstöðu. 
Ekið er hjá Skógafossi og er veiðihúsið endahúsið í götunni 
(stór verönd við húsið). Til hliðar við veiðihúsið er Hótel 
Skógar. Lyklana má nálgast á bænum Drangshlíðardal, 
sem stendur vestan Skógár. Gert er ráð fyrir að menn 
kaupi þrif í lok dvalar og kosta þau 5000 krónur. Hægt er 
að leigja rúmföt, en það skal tilkynnt tímanlega hjá Lilju 
á Drangshlíðardal í síma 487 8826. Umsjón hefir Ingólfur 
Björnsson. Sími 487 8826
Nánari lýsingar er að finna á vefsíðunni 
http://www.skoga.is.
Kort af veiðisvæðinu er á slóðinni: 
http://www.skoga.is/inc/skoga/veidikort.pdf.
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Fluguhnýtingarkeppni
„Leynivopnið“

Kæru félagsmenn í Ármönnum. Á komandi vordögum 
mun Landsamband Stangveiðifélaga (LS) í samvinnu 
við Veiðihornið, standa að fluguhnýtingarkeppninni 
„Leynivopnið“.

Í dreifiriti LS segir:
„Markmið keppninnar er að stuðla að auknum áhuga 

á fluguhnýtingum innan aðildarfélaga Landsambands 
Strangaveiðifélaga, og ekki síður að lokka leynivopnin 
uppúr boxum veiðimanna. Í þetta skiptið er keppninni 
ætlað að hvetja aðildarfélög LS til dáða og stuðla að 
auknu félagslífi í kring um keppnina

Gert er ráð fyrir að hvert aðildarfélag LS haldi 
innanfélagskeppni þar sem keppt er í tveimur flokkum, 
fullorðinsflokki  (frá 17 ára aldri, fæddir fyrir 1992) og 
barna og unglingaflokki (börn og unglingar fædd 1992 og 
síðar).

Senda skal í innanfélagskeppnina 2 eintök af frum
samdri flugu og má senda bæði laxa og silungaflugur.  
Flugan skal hafa haldbæra veiðireynslu en má ekki vera 
orðin þekkt veiðifluga.  Ekki er verra að góðar veiðisögur 
tengdar flugunni fylgi með.

Hvert aðildarfélag velur síðan sín leynivopn í hverjum 
flokki til þátttöku í Leynivopninu 2009.  Alls 12 flugur.  Sex 
flugur í flokki fullorðina, 3 laxaflugur og 3 silungaflugur 
og sex flugur í flokki barna og unglinga, 3 laxaflugur og 3 
silungaflugur.

Ljósmyndir verða teknar af flugunum og birtast þær 
á vef Veiðihornsins, (www.veidihornid.is ). Dómnefnd 
skipuð stjórn LS velur síðan Leynivopnið 2008 og verða 
úrslit kunngjörð og verðlaun afhent í Veiðihorninu, 
Síðumúla. Úrslitin verða einnig kunngjörð á vef Veiði
hornsins. Verðlaun verða glæsileg að vanda. Skilafrestur 
á flugum í keppnina Leynivopnið er  25. apríl nk, en þá 
þurfa félögin að hafa lokið sínu vali og skilað flugum til 
LS.“

Í tilefni af þessu mun stjórn Ármanna standa fyrir 
innanfélagskeppni Ármanna skv. þeirri forskrift sem fram 
kemur í tilkynningu LS. Í innanfélagskeppninni verður þó 
bætt við flokknum „Bjartasta vonin“ fyrir lítt eða óreyndar 
flugur. Skilafrestur í innanfélagskeppnina er 31. mars 
2009. Þriggja manna dómnefnd undir forsæti félaga nr. 40, 
Stefáns B. Hjaltested, mun dæma í innanfélagskeppninni. 
Vegleg verðlaun verða þar í boði, en þó áskilur 
dómnefndin sér rétt til að hafna öllum innsendum flugum 
reynist engin fullnægja lágmarkskröfum að mati hennar.

Stjórnin vill nú hvetja alla hnýtara félagsins til dáða, 
bæði unga sem aldna, og senda inn flugurnar sínar. Grá
upplagt er að nýta fluguhnýtingarkvöldin Í Árósum á 
mánudögum til að sýna sig og sjá aðra, fínslípa flugurnar 
og ekki síst kokka upp nýjar. Félagið á nokkuð af flugu
hnýtingarefni sem öllum er frjálst að nýta. Tengiliður 
innanfélagskeppninnar er Jón Ó.  #651.

Stjórn og nefndir Ármanna óska ykkur, félagar kærir, 
gleðilegra jóla og batnandi tíma á komandi ári.
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SÖFNUM FYRIR SUNNU
 

Fjölskylda Sunnu Valdísar, sem er tveggja og hálfs árs stúlka með 
Alternating Hemiplegia of Childhood (AHC), hefur hafið söfnun til 
styrktar rannsóknum á sjúkdómnum.
AHC er mjög sjaldgæfur ólæknandi taugasjúkdómur og er Sunna 
Valdís eina barnið á Íslandi greind með sjúkdóminn en um 250 ein-
staklingar hafa verið greindir í heiminum.
Sjúkdómurinn lýsir sér með með köstum sem skilja eftir sig tíma-
bundna lömun á annarri eða báðum hliðum líkamans.  Með tím-
anum eiga sjúklingar erfitt með gang, fá ósjálfráðar hreyfingar auk 
þroskahömlunar.

Við erum að selja veiðiflugur sem Björgvin frændi Sunnu 
býr til og heitir flugan SUNNA.

Verðið á 2 flugum í pakka er 1000 krónur.

Frjáls framlög eru einnig vel þegin á söfnunarreikning:
0115-05-071100 - kt 1003704259

Allt söfnunarfé rennur óskipt til rannsókna á AHC.
Frekari upplýsingar um AHC er að finna á www.ahckids.org 

og hjá Sigga, sj@flugstodir.is
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Fyrirliggjandi vetrardagskrá í Árósum 2008-2009

Sunnudaginn 7. desember kl. 14  Aðventukaffi, Gylfi Pálsson flytur hugvekju
Mánudaginn 15. desember kl. 20  Bókakynning. 
      Ari Sæmundsen les upp úr bók sinni,   
      Með stein í skónum. 
      Sigurður Pálsson kynnir bók sína, Straumflugur

Miðvikudagskvöldið 7. janúar kl. 22 Lokaskil veiðileyfaumsókna 
Mánud.-miðvd. 26.-28. janúar kl. 20-22 Afgreiðsla veiðileyfa
Laugardagskvöldið 31. jan. kl 20  Þorrablót
Miðvikudagskvöldið 11. febrúar kl. 20 Aðalfundur
Miðvikudagskvöldið 18. febrúar kl.20 Strandveiði á Íslandi
Laugardaginn 18. apríl kl. 14  Vorblót
Helgin 25.- 26. apríl    Hlíðarvatnshreinsun

Mánudagskvöld kl. 20.00-22.00: Hnýtingakvöld og fleira gott.
Miðvikudagskvöld kl. 20.00-22.00: Opið hús eða nánar auglýst dagskrá.

Aðalfundur Ármanna 
verður haldinn miðvikudagskvöldið 11. febrúar 2009 

kl. 20 í Árósum, Dugguvogi 13, 104 Reykjavík

Dagskráin er eftirfarandi:
 1.   Fundarsetning, skipun fundarstjóra og fundarritara
 2.   Fundargerð síðasta aðalfundar
 3.   Skýrsla stjórnar. Umræður
 4.   Reikningar félagsins. Umræður og afgreiðsla
 5.   Stjórnarkjör og kjör skoðunarmanna
 6.   Ákvörðun um árgjald og inntökugjald
 7.   Önnur mál
 8.   Kaffi
Á fundinum skal kjósa tvo nýja stjórnarmenn, en úr stjórn ganga 
Jón Ólafur Skarphéðinsson og Guðmundur Haukur Jónsson.
Tillaga stjórnar um nýja stjórnarmenn er Ágúst Úlfar Sigurðsson 
og Eiríkur I. Bjarnason.
Tillaga stjórnar um skoðunarmenn er Sigurður Jónsson og Halldór 
Lárusson og til vara Sigurður Benjamínsson.
Aðrar tillögur um stjórn og skoðunarmenn hafa ekki komið fram.
           Stjórnin


