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Fréttabréf Ármanna
Haustþankar ritstjóra

„Hvað erum við að gera hér?“

„Hvað erum við að gera hér?“ spurði
formaðurinn á fyrsta stjórnarfundi
eftir sl. aðalfund.
„Af hverju erum við í Ármönnum?“
spurði hann aftur og fátt var um
svör í fyrstu. Í framhaldi af því hef
ég velt fyrir mér tilganginum með
svona félagi. Er ekki bara hægt
að „gúggla“ allar flugurnar sem
við heyrum um og langar að sjá
og hnýta? Eins spurningarnar um
alla góðu veiðistaðina? Sitja svo
bara einn við sína tölvu og láta sig
dreyma. Sumir gera þetta eflaust en
mér hefur ekki fundist það nóg eitt
og sér. Maður er manns gaman og í
félagskap eins og Ármönnum getur
maður hitt aðra sem hafa sams
konar áhugamál.
Ég gekk í félagið á sínum tíma til
að læra að hnýta flugur og fá meiri
upplýsingar um stangveiði með
flugu. Það hefur allt gengið eftir og
síðast en ekki síst, hef ég eignast
þar góða vini sem ég hef átt góðar
stundir með í Árósum sem og annar

staðar. Góð ráð fær maður á færi
bandi hjá þessum gömlu skörfum
en þegar á bakkann er komið duga
þau skammt, enda væri það ekki í
anda Ármanna.
Mér finnst svona félag vera í eðli
sínu íhaldsamt og sveitó, sem er gott
upp að vissu marki. Að vera sveitó
er jákvætt í mínum huga og stend
ur fyrir nægjusemi og hóf. Í sumar
heyrði ég af mönnum sem dvöld
ust sumarlangt við stangveiðar og
öfluðu svo mikið að ferja þurfti afl
ann til byggða og hann síðan seldur.
Hvaða þörf er verið uppfylla þarna?
Þarf að metta marga munna? Svona
framferði er núorðið kennt við tvö
þúsund og sjö. Það er reyndar ekki
bannað með landslögum, frekar en
ýmislegt annað sem menn létu sér
sæma á því ári, en svona mundi
enginn ærlegur Ármaður gera!
Við skulum í vetur leggja kapp
á að kenna ungum og óreyndum
veiðimönnum að virða íþrótt og
bráð. Eftir allt óhófið er nauðsyn

legt að læra að anda með nefinu og
njóta stundarinnar og náttúrunnar?
Margt er að sjá við veiðivötn og ár
á Íslandi sem gefur íþróttinni gildi,
alveg óháð því hvort einhverjir fisk
ar álpast til að trufla taktinn í köst
unum fyrir manni. Sérstaklega tel ég
mig heppinn ef ég sé óvænta gesti
eins og hegra eða tel mig heyra
í keldusvíni. Eða þegar loft gerist
svo rafmagnað að línur svífa yfir
veiðivatninu og leggjast ekki á vatns
borðið. Þá er alveg óþarfi að fá fisk.
Nóg um það, ég vill nota tækifærið
og hvetja gamla og nýja félaga til að
mæta á viðburði sem auglýstir eru í
Árósum og taka þátt í vetrarstarfinu.
Sérstaklega mæli ég með að líta við
í Skeggi og Skotti á mánudagskvöld
um. Allar ábendingar um efni í Áróð
eru vel þegnar. Eins ef menn eiga í
fórum sínum gamlar eða nýjar mynd
ir og sögur sem þeir telja eiga erindi
í ritið væri gaman að frétta af því.
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Sigurður Hafsteinn Benjamínsson
Kveðja

Sigurður Hafsteinn Benja
mínsson lést 9. júní síðast
liðinn. Hann gekk snemma til
liðs við Ármenn, var kosinn
formaður árið 1985 og stýrði
félaginu til ársins 1989. Þessi
ár voru umbrotatími í starfi
félagsins og mikið blómaskeið
þegar litið er til baka. Ármenn
höfðu lengi hafst við í litlu og
þröngu leiguhúsnæði, en undir
forystu Sigurðar réðst félagið í
eitt stærsta verkefni sitt fyrr og
síðar, að festa kaup á húsnæð
inu í Dugguvogi 13. Við það tók
félagsstarf Ármanna algerum
stakkaskiptum.
Það þurfti áræði fyrir lítið
félag til að ráðast í svo stóra
fjárfestingu.
Fluguveiðar
þóttu á þeim tíma ennþá frek
ar sérvitringsleg veiðiaðferð
en Ármenn voru þeim mun
einbeittari í sérvisku sinni og
voru tilbúnir að leggja ýmis
legt á sig fyrir málstaðinn. Enn
minnast gamalreyndir Ármenn
þess mikla eldmóðs sem var
í félaginu þegar safnað var
fyrir húsnæðinu. Menn hnýttu
flugur og seldu, og létu prenta
merki félagsins á boli og ýmsar
smávörur. Frá þessum tíma er
laxaslangan góða, sem enn er
til sölu í Árósum.
Sigurður var Ármaður af lífi
og sál. Hann stýrði félaginu af
mikilli einurð og aðhaldssemi
í gegnum þessa fjárfestingu og
hafði lag á að virkja félagana
til að leggja sitt af mörkum.
Félagar Sigurðar í stjórninni
á þessum árum minnast þess
hversu nákvæmur, skipuleg
ur og heiðarlegur hann var í
öllum sínum vinnubrögðum, og
gætti þess vel að fjármálin færu
ekki úr böndum. Hann hafði það til
að mynda fyrir reglu að senda út í
pósti skrifaða dagskrá fyrir stjórn
arfundi, en slíkt þótti tíðindum sæta
í félagsstarfi.
Sigurður dreif syni sína unga í
Ármenn, þá Árna Þór og Guðmund.
Gárungarnir sögðu að hann hefði
með þessu viljað styrkja umsókn
ir sínar um veiðileyfi. En til marks
um heiðarleika Sigurðar er sögð sú
saga að eitt sinn við úthlutun veiði
leyfa hafi nafn Sigurðar og þeirra
feðga komið upp þegar dregið var
um bestu dagana í Hlíðarvatni.



Sigurður Hafsteinn Benjamínsson með góðan afla við Gljúfurá.
Veiðin var mikil á þessum árum og
hart sótt eftir að komast í vatn
ið á besta tíma. Þá segir Sigurður:
„Nei, ég get ekki þegið þetta. Við
getum ekki látið það spyrjast að
formaðurinn fái að veiða á besta
tíma.“ Aðrir stjórnarmenn töldu að
Sigurður hlyti að eiga sama rétt og
aðrir og ætti að njóta þess þegar
nafn hans kæmi upp. En við Sigurð
varð engu tauti komið, honum varð
ekki haggað.
Enn í dag njóta félagsmenn ávaxt
anna af þeim eldmóði sem var í

félaginu í formannstíð Sigurðar.
Árósar eru samastaður Ármanna
þar sem gott er að koma, hvort sem
er til að fræðast, hnýta flugur, sækja
veiðileyfi, skemmta sér við át og
drykkju, eða bara til að fá sér kaffi.
Sigurður tók þátt í starfi félagins og
sýndi því alúð fram til hinsta dags.
Hann kom oft í Árósa, sótti flestar
samkomur, mætti á alla aðalfundi
og lét jafnan að sér kveða. Hans er
sárt saknað.

Stjórn Ármanna

Siggi Ben
Þær voru margar góðar
stundirnar
sem
við
pabbi áttum saman á
veiðisvæðum Ármanna.
Hlíðarvatn er þar ofar
lega á blaði og einhvern
veginn stendur manni
næst okkar síðasti veiði
túr saman þann 9. maí
sl., sléttum mánuði áður
en hann lést. Ekki er það
vegna aflabragða heldur
frekar vegna norðaustan
bálsins og hvirfilvind
anna í Botnavíkinni sem
margoft nánast hentu
okkur út í vatnið. Ekki
var það síður minnisstætt
að báðir gleymdum við
svefnpokunum heima og
Eyþór Árnason, Sigurður Hafsteinn Benjamínsson og Ingi Kr. Stefánsson
áttum ekki svefnsama
í pásu við Urriðaá.
nótt vegna kulda. Langá
á stórann sess í minningunni um Karlsson rafvirki prófaði hana fyrst
pabba, þar veiddi hann mikið hér ur allra í Norðurá og fékk á hana
áður fyrr og nokkur sumur voru nokkra fiska. Þá var hún nafnlaus og
Ármenn leigutakar á fjallsvæðinu ekki annað til í dæminu hjá Hirti en
í formannstíð hans. Fyrir ykkur að skrá fiskana á „Sigga Ben“. Um
sem ekki vitið þá er Siggapollur í árabil veiddum við pabbi saman í
Langá nefndur í höfuðið á honum. Urriðaá á Mýrum ásamt Inga Kr.
Hugurinn leitar einnig að hnýtingar Stefánssyni tannlækni og fleirum.
borðinu; hvort sem það var uppi á Þegar pabbi spurði Inga um afla
Skemmuvegi, í Árósum eða heima í brögð svaraði hann því oft til að
Hraunbænum. Það var einmitt þar hann hefði náð einum á „Ógeðið“ í
sem „Siggi Ben“ varð til. Mig langar gamansömum tón, átti hann þá við
til að heiðra minningu pabba og túbuna góðu!
Einföld er hún,
1” eða 11/2” ál
túba, gul hjartahár
öðrum megin og
svört hinum megin,
Árni Þór Sigurðsson og Stefán Karl
nógu löng til að
Segatta með umrædda veiði úr
hylja silfraða þrí
Elliðaánum
23. ágúst allt á „Sigga
krækju. Það sem
Ben
sólargeisla“.
hefur alltaf heillað
mig við þessa túbu
hængar, 5 punda sjóbirtingur, og
Ljósmynd Tryggvi Már Gunnarsson eru augun, gul með
3ja
punda urriði lágu í valnum hjá
svörtum
augasteini,
Mynd af túbunum „Siggi Ben“ og „Siggi Ben
okkur
Stefáni Karli Segatta. Fleiri
máluð
á
svartan
sólargeisli“, hnýttar af feðgunum, Sigurði
hausinn. Einhverjir laxa misstum við og ekki veit ég
Benjamínssyni og Árna Þór Sigurðssyni.
gætu eflaust kallað hversu oft var rifið í hana hjá okkur,
segja ykkur frá þessari mögnuðu hana eitthvað annað; útgáfu af Þing þetta var eina flugan sem hann leit
túbu sem hefur gefið okkur fleiri eyingi eða „Ofsaboom“ en í mínum við. Sá gamli vakti yfir okkur þenn
fiska en ég hef tölu á.
huga verður þetta alltaf „Siggi Ben“, an frábæra dag, „Siggi Ben Sólar
Ætli það hafi ekki verið einhvern sérstaklega góð síðsumarsfluga og í geisli“ var orðinn til!
tímann í kringum 1980 sem hún miklu og lituðu vatni.
Einhvern veginn hefur þessari
varð til. Á þessum árum var ekki
Nú í sumar hnýtti ég keiluafbrigði mögnuðu túbu aldei verið flaggað,
um mjög auðugan garð að gresja af „Sigga Ben“ með löngum geitar líklega vegna hógværðar pabba.
í hnýtingarefni. Ég man að pabbi hárum í Sunray Shadow stíl. Hún Vonandi ratar hún í boxin ykkar
var að hnýta allskonar túbur bæði gaf mér glæsilegan 68 sm hæng og reynist ykkur jafnvel og mér um
úr eyrnapinnum og gömlum kúlu í Laugarkvörn í Norðurá og í lok ókomin veiðisumur.
pennafyllingum sem hann var búinn ágúst í Elliðaánum lék hún öll hlut
klippa niður og sníða til. Hjörtur verkin, stór og smá. Tveir 73 cm
Árni Þór Sigurðsson # 382



Á púpuveiðum að tékkneskum hætti í
meistaraflokki með Jan Šiman og maltverska
landsliðinu í fluguveiðum vorið 2009

Veiðiheimilið Rybárska basta, heimili fluguveiðimanna. Morgunverðurinn var snæddur á pallinum.
Að veiða andstreymis. Eitthvað
fannst mönnum dularfullt við þessa
veiðiaðferð þegar fyrst heyrðist
pískrað um hana fyrir allmörg
um árum norður í Mývatssveit.
Það fréttist af nokkrum sérvitr
ingum sem veiddu andstreymis
en flestum fannst þetta undarlegt
og öfugsnúið, að standa nánast á
tökustaðnum og henda flugunni
rétt framfyrir fæturna á sér. Þegar
flestir voru hæstánægðir með fjóra
eða fimm fiska á vakt, veiddu and
streymismenn sjaldan færri en tólf.
Ýmsir snjallir veiðimenn fóru að
kenna okkur hinum þessa aðferð
en með frekar litlum árangri. Það
var svosem nógu auðvelt að skilja
hvað átti að gera: kasta þungri
púpu uppí strauminn – ekki endi
lega mjög langt ‑ láta hana reka
með botninum á eðlilegum straum
hraða – og þá er‘ann á!



Einhvernveginn tókst þetta aldrei
hjá mér, og þá sjaldan ég hætti mér
í að prófa aðferðina bar hún lít
inn árangur – annan en þann að
ég tapaði flugunum mínum. Manni
hafði verið sagt að með þessari
aðferð væri fjórða hver festa fiskur.
Sú tölfræði hlýtur að vera reiknuð
í öðru landslagi en hraungrýtinu í
Mývatnssveit og Laxárdal því hjá
mér voru allar festur í botni.
En það er kannski ekki alveg að
marka hjá manni sem hvort eð er
fær aldrei fisk.
Þegar minna veiðist fara menn æ
oftar að tala um andstreymisveiði
og fleiri fara að reyna. Í útlendum
veiðiblöðum, sem maður er farinn
að laumast til að kíkja í, er þetta
kallað „Czech nymfing“, Tékkneskar
púpuveiðar, andstreymisveiði með
svoköllum „tékkneskum púpum“,
og sagt vera sérstakt herbragð sem

Tékkar og Pólverjar hafi innleitt á
alþjóðamótum í fluguveiði og jafnan
veitt meira en aðrir.

Veiðihorn Jans Šimans
Einhvern tíma þegar ég er að
leita að fluguhnýtingarefni á net
inu rekst ég á heimasíðu Jans
Šimans í Tékklandi (http://shop.
siman.cz/). Ég hafði heyrt hans
getið fyrir hnýtingarefni í púpur
sem Veiðihornið seldi fyrir fáein
um árum, (http://www.veidihornid.
is/default.asp?page=fr vor ur&
vorur=50). Veiðihornið efndi meira
að segja einu sinni til fluguhnýt
ingarkeppni með Jan Šiman, sjá
http://www.veidihornid.is/default.
asp?page=au&id=19, en mér skilst
að efni frá honum fáist ekki lengur
hér á landi.
Šiman rekur litla verslun með
hnýtingarefni og veiðivörur á net

inu og skipuleggur veiðinámskeið
á vorin og haustin sem hann kallar
Masterclass in Czech nymfing, eða
Meistarflokk í tékkneskum púpu
veiðum. Sjálfur státar hann að hafa
verið í hinu sigursæla tékkneska
landsliði í fluguveiðum, og umsagn
ir um námskeið hans á netinu eru
allar á einn veg: Mjög lærdómsrík
og skemmtileg.

Ráðabrugg
Síðastliðið vor áttum við hjón
in þess kost að dvelja í nokkrar
vikur í Leifsbúð, lista- og fræði
mannsíbúð á vegum íslensku ræð
ismannshjónanna í Tékklandi. Ég
hugsaði að nú gæfist mér tækifæri
til að láta langþráðan draum ræt
ast og ég skráði mig á námskeið
hjá Jan Šiman, dagana 10. til 13.
maí. Dagskráin var sannarlega girni
leg. Tveir heilir dagar í veiðihúsi
við Moldá, nálægt uppsprettunum
í Suður-Bæheimi, sem Þjóðverjar
kalla Böhmerwald, veitt á daginn en
hnýtt á kvöldin, sagðar veiðisögur
og drukkinn bjór. Betra gat það ekki
verið, og allt þetta kostaði eins og
einn dagur í Mývatnssveit á nýja
verðinu – og á nýja genginu.
Þegar nær dró áttaði ég mig á að
ef til vill væri vandamál í uppsigl
ingu – konan var með. Hún hafði
reyndar ekki hug á að skrá sig á
námskeiðið en ég var ekki viss um
að hún hefði gaman af að sitja á
bakkanum allan tímann. Ég skrif
aði Jan Šiman um þetta áhyggju
efni en hann svaraði um hæl að
þetta myndi leysast, hann ætti von
á áströlskum hjónum sem líkt væri
ástatt um, og þá gætu þær konurn
ar brallað eitthvað saman meðan
við værum í ánni.

Maltverska landsliðið
mætir á staðinn
Þetta gekk allt eftir. Á námskeið
inu voru einungis tveir nemendur,
ég og Steve Varga, frá Melbourne
í Ástralíu. Þau Varga-hjónin, Steve
og Marty, voru á þriggja mánaða
Evrópuferð í tvennum erindagjörð
um, annars vegar að heimsækja evr
ópska ættingja sína, hins vegar ætl
aði Steve að veiða. Ættingjar Steve
í öðrum og þriðja lið búa aðallega
í Ungverjalandi og Austurríki, en
Marty á alla sína fjölskyldu á Möltu
og er maltverskur ríkisborgari.
Þegar við hittum þau í Tékklandi
höfðu þau hjónin dvalið nokkra daga
í Búlgaríu við veiðar með leiðsögu
manni í ám og lækjum og framundan
var hápunktur Evrópuferðarinnar,
heimsmeistaramót í fluguveiðum,

Maltverska landsliðið skorar 2-0.
haldið í Skotlandi í júní (http://www.
worldflyfishingchampionships2009.
com/). Steve var kominn á nám
skeiðið til að leggja síðustu hönd á
undirbúning sinn fyrir heimsmeist
aramótið undir leiðsögn Jans.
Það má því ljóst vera að við Steve
vorum þarna á svolítið ólíkum for
sendum. Ég var kominn til að læra
grundvallaratriðin í andsteymisveiði
en Steve til að fínslípa tæknina,
verða sér úti um réttu græjurnar,
tauma, flugur, tökuvara og margt
annað smálegt sem ég vissi ekki að
væri til, og læra allskyns veiðibrell
ur sem gera myndu gæfumuninn
þegar keppt væri við þá færustu í
heimi.

En þótt Steve væri snjall veiði
maður, og með veiðidelluna á efsta
stigi, kvaðst hann ekki vera nógu
snjall til að komast í landslið Ástrala
í greininni. Á hinn bóginn væri hann
svo heppinn að vera með tvöfalt
ríkisfang, þökk sé hinni maltversku
eiginkonu, bæði ástralskt og malt
verskt. Til að geta keppt fyrir hönd
þjóðar sinnar á heimsmeistaramóti
þarf maður fyrst og fremst að hafa
rétt ríkisfang og í öðru lagi að hafa
stimpil frá opinberu landsambandi í
viðkomandi íþrótt.
Steve notfærði sér þetta og skrif
aði Landsambandi stangaveiði
félaga á Möltu bréf þess efnis að
hann hefði hug á að keppa fyrir



Veitt í skóginum

Miroslav Kůrka hnýtir „Kúrkur“ við gluggann á barnum.
Þetta er nú líf í lagi. „Á myndina vantar bjórglasið.“
hönd Möltu á heimsmeistaramóti í
fluguveiðum og spurði hvort væri
laust pláss í landsliðinu. Á Möltu
eru engar ár og engin vötn og eina
stangveiðin sem Maltverjar þekkja
er stangveiði í sjó. Þeir kváðust ekki
hafa neinn innan sinna raða sem
kynni að veiða fisk á þurru landi og
höfðu aldrei heyrt minnst á umrætt
heimsmeistaramót. Þeir skyldu því
með ánægju gefa út vottorð um að
Steve Varga keppti í fluguveiðum
fyrir hönd Möltu í Skotlandi sum
arið 2009.

Vígi veiðimanna
við Rósinberg

Það hríslast um mann sérstaklega
notaleg tilfinning við að ganga inn
í þetta litla gistiheimili, ekki ósvip
uð þeirri tilfinningu sem Ármenn
þekkja þegar þeir koma í Árósa,
þegar maður er þess fullviss að líf
allra viðstaddra snýst um fluguveiði.
Eftir matinn sest húsbóndinn við
þvinguna út við gluggann á barnum
og hnýtir sínar listilegu flugur sem
hann kallar Kurkovky (sjá mynd)
– og íslenski urriðinn kann vel að
meta – og skemmtir gestum með
veiðisögum, en eiginkonan sér um
að ekki þorni í bjórglasinu.
Á þessum slóðum er Moldá
nýsloppin úr gríðarmiklu uppstöðu
lóni sem kennt er við bæinn Lipno.
Lónið er hið efsta í röð nokkurra
miðlunarlóna í ánni. Þar er miðstöð
hvers kyns vatnaíþrótta og útivistar
og þangað safnast þúsundir ferða
manna þegar líður á sumarið.

Að kvöldi 10. maí rennum við í
hlað við lítið veiðiheimili, Rybárská
bašta (Veiðimannavígi), við sveita
veg uppmeð Moldá hjá bænum
Rožmberk, eða Rósinberg (http://
www.bastarozmberk.cz/en/kontakt.
html). Handan við þjóðveginn renn
ur Moldá og einfalt að ganga yfir
götuna og byrja að veiða á lítilli
bryggju sem þarna er við ána.
Þetta er lítið pensjónat eins og
víða má sjá í Miðevrópu, tvílyft
hús með risi í þýsk-tékkneskum
Alpastíl, og barinn er jafnframt
setustofa fjölskyldunnar. Þarna mat
aðist Kůrka-fjölskyldan um leið og
gestirnir, horfði á sjónvarpið eða
Hólkur til að losa flugu úr fiski án þess
skemmti gestum eftir atvikum. Uppi
að þurfa að taka fiskinn úr vatninu
um alla veggi eru myndir af fiskum,
eða skemma fluguna. Nauðsynlegt
uppstoppaðir fiskar, veiðistangir
áhald ef menn ætla að sleppa
og verðlaunagripir fyrir árangur í
bráðinni með lágmarksmeiðslum.
veiðimótum.



Daginn eftir kemur í ljós að vegna
hreinsunar
á
stíflumanvirkjum
og rennum, neðar við ána, hefur
óvenjumiklu vatni verið hleypt niður
gegnum stífluna svo áin er nánast
óveiðandi fyrir utan hótelið. Jan
tekur það til bragðs að keyra með
okkur uppfyrir miðlunarlónið, um
klukkutíma akstur. Þar renna tvær
upptakakvíslar Moldár, sú heita og
sú kalda, ósnortnar af afskiptasemi
raforkuframleiðenda.
Konurnar ætla að nota daginn til
að skoða merkileg þorp í nágrenn
inu, hallir og söfn.
Við stöðvum bílinn á auðu tjald
stæði inni í skóginum við ána.
Ferðamannatíminn er enn ekki haf
inn svo hér erum við í fullkomnum
friði – einir, langt frá byggð. Þegar
maður hugsar til þess hvað Moldá
er tilkomumikið vatnsfall þar sem
hún streymir gegnum Prag, finnst
manni hún vera hér eins og lítill
lækur. Hún rennur fram, alveg tær,
milli lágra bakka sem ýmist eru
grasi vaxnir eða skógi, álíka vatns
mikil og Grenlækur við Neðri skurð,
botninn sléttur malar- eða sandbotn
og víðast hvar vel væð nema þar
sem trjástofnar hafa lagst í ána.
Við áttum að mæta með 8‘6 til 10
feta stöng, fyrir flotlínu nr. 3 til 4.
Jan réttir okkur 3,5 punda taumefni
(0,12) og tökuvara og hjálpar okkur
að setja þetta saman. „Þið skuluð
gera ráð fyrir að hnýta þrjár púpur
á tauminn, með liðlega eins metra
millibili,“ segir hann og sýnir okkur
hvernig best er að hnýta taumefn
ið saman þannig að laus endi sé
við hvern hnút. „Við notum bara
tvo efstu endana fyrst, en hnýtum
þriðju púpuna á þegar við komum á
meira dýpi hérna svolítið neðar, þar
er áin líka straumharðari,“ bætir
hann við. Frá tökuvara að neðstu
flugu á að vera um það bil dýpt
árinnar og helmingur til viðbótar
þannig að neðsta púpan nái botni
fljótt og vel.
Tökuvarinn er mikið atriði. Jan
sýnir okkur nokkrar tegundir af
skærrauðum og eiturgrænum töku
vörum. Sumir eru eins og gormar,
sem taka höggið og minnka þar með
hættuna á að fiskurinn slíti grannan
tauminn. Ég fæ lítinn skærrauðan
spotta, ofinn með lykkjum á end
unum, sem á að tengja milli línunn
ar og taumsins. Þeir Jan og Steve
ræða nú drjúga stund um tökur og
tökuvara, eiginleika og liti og hvar
sé best að koma tökuvaranum fyrir
á taumnum. Þeir ræða glærar línur,

Veiðifélagarnir, Jan Šiman (t.v.) og Steve Varga (t.h.), albúnir til veiðanna.
litaða tauma, flúrókarbón, flotenda,
sökktauma, og hvað sé leyfilegt að
nota á heimsmeistaramóti. Jan seil
ist ofan í kistur sínar í skottinu og
dregur fram alls konar dót sem þeir
skoða af mikilli þekkingu. Ég hætti
að fylgjast með og litast um, hafði
alls ekki áttað mig á öllum þessum
möguleikum: „tökuvari“, þarf það að
vera svo margbrotið? Ég fæ um 50
sm spotta af glærri línu sem ég á að
hnýta næst flugulínunni, þá kemur
tökuvarinn og svo taumurinn. Ég
skil ekki alveg til hvers þessi glæri
spotti er en Jan talar eitthvað um

að styggja ekki fiskinn, skuggavarp
á vatnsflötinn og fleira í þeim dúr
sem ég átta mig ekki á en þykist
skilja að þetta sé einhver brella sem
munar um þegar menn eru komnir
á heimsmeistaramót.
Jan réttir okkur lítið box með
púpum, fer yfir úrvalið og hvern
ig best er að raða þeim á taum
inn. Til þess að ná botninum hratt
setur maður þyngstu púpuna neðst,
en ef maður vill halda neðstu púp
unni aðeins ofar hefur maður hana
aðeins léttari en þá næstneðstu.
Hér ætlum við að veiða harra
(e. grayling, tj. lipan).
Harrinn er sprettharð
ur og skemmtilegur
fiskur þótt hann kom
ist ekki í hálfkvisti við
urriðann. Hann er svo
gæfur að ekki skiptir
máli hvort við veið
um uppstreymis eða
með straumnum, hann
rótar sér ekki fyrr en
við stígum á hann.
Hér getur maður feng
ið urriða, en það er
Kurkovky, eða „Kúrkur“, eftir nafni húsbóndans.
sjaldgæft. Urriðinn er
Girnilegar flugur fyrir íslenska urriða.

miklu styggari og nánast ógerlegt
að ná honum nema koma neðan að
honum.
Allar flugurnar eru agnhaldslaus
ar og hér sleppum við öllu. Til að
losa fluguna úr fiskinum vill Jan að
við notum sérstakan hólk, sjá mynd,
sem auðvelt er að renna uppí fisk
inn og vippa flugunni út úr honum
án þess að taka hann upp úr vatn
inu.

Púpuveiðar
með tékkneskum hætti
Þegar allir hafa vígbúist vöðum
við út í ána og förum að veiða með
hinni margrómuðu tékknesku púpu
aðferð. Þetta er í rauninni einfalt:
Kasta tvær til þrjár stangarlengdir
skáhallt upp fyrir sig og láta reka
niður þannig að tökuvarinn fylgi
straumnum en línan sé alltaf bein
og tilbúin að taka á móti fiskinum
(sjá mynd á næstu síðu).
Þetta er eins og að fara á kast
námskeið, kennarinn kemur þegar
hann sér að nemandinn gerir ekki
rétt, sýnir aftur og aftur hvernig á
að gera og stýrir handleggnum á
rétta braut eða heldur í stöngina



með nemandanum í kastinu og á
rekinu þegar annað dugar ekki.
Ég geri margt vitlaust. Fyrsta er að
ég reyni að kasta of langt og byrja
að strippa. Nei, við þurfum ekki að
kasta lengra en svo að sáralítil þörf
sé á að strippa. Það er nóg að draga
lítilsháttar inn, og fylgja reki tökuv
arans svo með stangarendanum.
Mér tekst lengi vel ekki að fylgja
tökuvaranum nógu ákveðið og lyfti
ekki stönginni nógu hátt. Nú kemur
í ljós af hverju við áttum að koma
með níu feta stöng eða lengri. Það
er til að hafa stjórn á tökuvaran
um og taumnum. Þegar púpurnar
eru komnar tvær eða þrjár stang
arlengdir upp fyrir veiðimanninn er
betra að hafa langa stöng til að geta
fylgt rekinu með stönginni án þess
að þurfa að strippa. Eftir því sem
tökuvarann rekur að veiðimann
inum verður hann að lyfta stönginni
hærra, eins hátt og hann getur, til
að stangarendinn sé í beinu sam
bandi við tökuvarann allan tímann.
Jan lætur okkur halda línunni svo
hátt að tökuvarinn, litli rauði spott
inn á taumnum, er allan tímann lóð
réttur í vatninu í stað þess að fljóta
láréttur í yfirborðinu. Þannig fylgir
veiðimaðurinn reki tökuvarans með
mikilli nákvæmni. Þegar tökuv
arinn flýtur niðurfyrir veiðimanninn
heldur hann áfram að fylgja tökuv
aranum með því að lækka stang

arendann rólega þar til línan strekk
ist út í lokin og þá er stangarendinn
kominn niður undir vatnsborðið.
(sjá ferli á mynd).
Þetta er í stuttu máli hin einfalda
lýsing á galdri tékkneskra púpu
veiða, og þessa einföldu aðferð
æfðum við allan fyrri dag nám
skeiðsins meðan við gengum upp
eftir ánni. Þegar dagur var kominn
að kveldi höfðum við fylgt ánni í
stórum sveig og mörgum hlykkjum
svo ekki var mjög langt að ganga
aftur að tjaldstæðinu þar sem bíll
inn var. Ég hafði það svolítið á til
finningunni að þetta væri eins og að
læra frumsporið í samba. Mig minn
ir að við hjónin höfum ekki lært
meira fyrsta veturinn í dansskól
anum, bara það, áður en unnt var
að kenna okkur hin ýmsu afbrigði
árið eftir. Við Steve vorum, held
ég, ekkert mjög slæmir nemendur,
örugglega ekki Steve, en ég gæti
núna ekki lýst neinu nema þessu
frumkasti, þótt ég ætti líf mitt að
leysa, samt lærðum við heilmikið
annað og dagurinn leið í algleymi
veiðigleðinnar, sem ekki þarf að
útskýra fyrir lesendum Áróðs. Jan
sýndi okkur ýmis tilbrigði við að
kasta og láta reka og við lékum það
eftir. Galdurinn var að lesa vatn
ið rétt, kasta í straumskilin og láta
flugurnar reka að tökustaðnum.
Stundum fannst meistaranum við

ekki stýra flugunni rétt, aðallega
hætti mér til að láta fluguna rekast
aðeins til hliðar eða ég dró hana
of hratt áfram, og þá tók Jan í kast
höndina og leiðrétti stjórnina.
Eftir daginn höfðum við feng
ið fleiri fiska en við gátum tölu á
komið. Aflinn þætti sjálfsagt lítill á
Íslandi því harri er ekki stór fiskur,
og í samanburði við urriðaveiði í
Laxárdal voru þetta lítil átök. Á móti
kemur að við vorum með hárfín
an taum og fengum góða tilfinningu
fyrir vatninu og veiðistöðunum.
Þegar við komum á gistiheim
ilið um kvöldið var komið myrkur.
Eva og Marty höfðu átt góðan dag
og það var glatt á hjalla. En það
varð ekki mikið úr hnýtingunum um
kvöldið, til þess var einfaldlega of
mikið fjör með konunum. En hús
bóndinn sat við þvinguna út við
gluggann, kenndi mér að hnýta eina
af flugunum sínum og gaf mér sýn
ishorn af öðrum. Hann sagðist vera
farinn að nota hvítan tvinna (sem
mér sýndist vera glær) að stað
aldri í staðinn fyrir þennan svarta.
Aðalástæðan er sú að hvítur tvinni
gefur bjartari flugur og aðrir litir
njóta sín betur. „Allt efni sem hnýtt
er á öngulinn fær meiri bjarma ef
tvinninn undir er hvítur. Svartur
tvinni slær skugga á allt annað efni í
flugunni,“ sagði Kůrka bóndi eins og
sá sem talar af reynslu.

Að veiða andstreymis

Byrjið á að kasta stutt skáhallt upp í strauminn (til hægri á myndinni). Lyftið stangar
endanum rólega og dragið inn slaka á línunni. Lyftið stönginni smám saman til að ekki
slakni á línunni upp í hæstu stöðu og haldið beinu sambandi við tökuvarann allan tímann.
Fylgið rekinu með stangartoppnum. Lækkið stöngina smám saman og gefið út svolitla línu
í lokin. Leyfið straumnum að rétta úr taumnum áður en þið kastið aftur. Gætið þess að fisk
urinn tekur gjarnan þegar réttist úr taumnum og púpurnar lyftast í vatninu.


Ármaður #643 ræðir af háttvísi um veiðibráð við Jan Šiman á bökkum Moldár.

Dagur þurrflugunnar

Morguninn eftir vorum við
snemma á fótum en konurnar
ákváðu að sofa út. Jan sýndi okkur
alls kyns dót sem hann hafði komið
með, öngla, hnýtingarefni, tauma,
línur, tökuvara og margt annað sem
ég kann ekki að nefna en allir góðir
veiðimenn þurfa á að halda. Steve
lét greipar sópa, þekkti greinilega
alla hluti í þessu úrvali, en ég hafði
ekki vit á að kaupa nema það nauð
synlegasta sem ég vissi að ég kunni
að nota. Ég sé að næst þegar ég
kemst í svona úrval af veiðidóti þarf
ég að vera betur undirbúinn.
Þennan dag veiddum við aftur á
svipuðum slóðum og fyrri daginn
en aðeins ofar, í friðlandi þjóðgarðs
ins. Jan taldi okkur vera sæmilega
útlærða í púpuveiðum í bili svo
þessi dagur var tekinn í að veiða á
þurrflugu. Hann lét okkur velja úr
nokkrum flugum, býsna smáum, og
líklega veiddum við mest á flugur í
númeri kringum 20, sumar aðeins
stærri, aðrar minni. Við notuðum
sama taumefni og daginn áður en
nú var taumurinn hnýttur öðru vísi,
bara ein fluga á löngum taumi og

engir lausir endar. Nú máttum við
líka kasta lengra. Við æfðum okkur
að kasta upp í strauminn og niður
fyrir okkur, allt eftir því hvar fisk
urinn sýndi sig, og lögð var áhersla
á að flugan settist fimlega á vats
borðið án þess að hún skrikaði í
lendingu. „Ef flugan skrikar til í vats
borðinu er búið að styggja fiskinn
og þá verður að kasta aftur,“ sagði
Jan. Svo þurfti að draga inn eða
gefa línu út án þess að trufla frjálst
rek flugunnar í vatnsborðinu. Við
lærðum og æfðum ýmis smáatriði
við þurrflugukastið, aðallega að láta
fluguna setjast hægt og rólega á
vatnið, án þess að gára það, hvort
sem við köstuðum uppfyrir okkur
eða niðurfyrir.
Eins og daginn áður vorum við
algerlega einir úti í náttúrunni með
fiskum og fuglum. Við urðum oft
varir, en eins og þurrflugumenn vita
tollir fiskur ekki alltaf á litlum öngli.
Eva og Marty voru hinar ánægð
ustu eftir daginn þrátt fyrir rigningu
og þoku. Þær höfðu farið í bíltúr í
þjóðgarðinum, og meira að segja
fundið bílinn okkar í skóginum, en
að öðru leyti voru þær í útsýnisferð.

Útsýnið var ekki eins og best varð á
kosið, en því höfðum við alls ekki
tekið eftir við ána, umluktir þéttum
skógi. En svo hafði víst glaðnað til
seinnipartinn.
Um kvöldið skoðuðum við nokkr
ar tékkneskar púpur og Jan sýndi
okkur þær aðferðir sem hann notar
til að hnýta þær. Við gátum hnýtt
svolítið þarna um kvöldið og þeir
sem vöknuðu snemma morguninn
eftir gátu byrjað daginn þar sem
frá var horfið áður en kominn var
tími til að kveðjast og halda á brott.
Ættingjar Steve í Austurríki ætl
uðu að skreppa yfir landamærin og
sækja þau, Jan ætlaði heim til Plzen
en við Eva fórum aftur í Leifsbúð til
þess að pakka og fljúga svo heim til
Íslands.

Og?

Nú spyrja sjálfsagt lesendur Áróðs
hvort púpuveiðar með tékkneskum
hætti hafi skilað sér í aflabrögðum
sumarsins. Ljóst er að veiðskapur í
lygnri móðu með þægilegum botni í
miðjum skógi þar sem enginn vind
ur blæs er töluvert annars eðlis en
flestur veiðiskapur hér á landi. Hér
er í fyrsta lagi alltaf rok, í öðru lagi



stríðari straumur og í þriðja lagi er
botninn annaðhvort hraun eða stór
grýti. Margt af því sem Jan kenndi
okkur í logninu milli trjánna hefur
mér ekki tekist að leika eftir í því
hífandi roki sem jafnan er hér á
veiðislóð. Samt skilaði námskeiðið
ótvíræðum árangri í tveimur fiskum
sem ég veiddi með þeim aðferð
um sem við æfðum á námskeiðinu.
Ég náði lengsta fiski sem veiddist í
holli Ásgeirs Steingrímssonar í Laxá
í Þing í júlí og svo náði ég einum
í Skálmardalsá í lok júlí. Sennilega
hefði ég hvorugum náð nema fyrir
þá æfingu sem ég fékk í skógum
Suður-Bæheims. En hið merkilega
er að ég hef aldrei veitt jafn vel í
stöðuvötnum og í sumar.
Ég get hiklaust mælt með nám
skeiðinu, ekki bara vegna þess að
Jan er góður kennari og flinkur
veiðimaður, heldur er það að veiða
í þessu umhverfi ævintýri útaf fyrir
sig. Menn geta líka farið á eigin
vegum í veiðiferð til Tékklands og
gist til dæmis hjá Kůrka-fjölskyld
unni.
Baldur Sigurðsson #643

Hann er á!

Veiðileyfi í Tékklandi

Skipulag og sala veiðileyfa er í svolítið öðrum
farvegi í Tékklandi en hér. Frumskilyrði til að
fá að veiða í landinu er að hafa Veiðiskírteini,
útgefið af yfirvöldum í því héraði þar sem
veiðimaðurinn býr. Heimamenn þurfa að ljúka
sérstöku námskeiði um fiska, veiðireglur og
meðferð afla til að fá þetta skírteini en Ármenn
geta fengið útlendingaskírteini á bæjarskrifstof
unni fyrir 100 tékkneskar krónur gegn því að
framvísa félagsskírteini sínu í Ármönnum.
Með þetta skírteini í höndum geta menn
keypt sér veiðileyfi af stangaveiðifélögum um
land allt. Stangaveiðifélögin eru svæðisbundin
eftir sveitarfélögum, líkt og verkalýðsfélög á
Íslandi, og hafa umsjón með allri veiði innan
síns svæðis. Ekki borgar sig að kaupa veiðileyfi
fyrir minna en eina viku ef menn ætla að veiða
í meira en tvo daga. Þá er um tvenns konar
veiðisvæði að velja: með silungi og án silungs.

Aðgangur að silungasvæðunum (urriði og regn
bogasilungur) kostar tvöfalt meira en venjulegt
veiðileyfi, en kostar samt lítilræði miðað við
það sem hér tíðkast. Unnt er að kaupa leyfi til
veiða í einu sveitarfélagi, einni sýslu, einu kjör
dæmi eða í landinu öllu. Það að kaupa veiði
leyfi í einni á er óþekkt nema ef svo vill til að
áin er eina veiðisvæðið í hreppnum. Sumarleyfi
í landinu öllu kostar eins og dágott leyfi í einn
dag á Íslandi.
Það kann að vera nokkurt stúss að útvega
sjálfur öll skírteini og leyfi í stuttri ferð en á
námskeiðinu sá Jan um alla pappíra. Hann seg
ist vera boðinn og búinn að útvega öll leyfi og
skipuleggja veiðiferðir ef Íslendingar hafa áhuga
á að koma. Netfang hans er info@siman.cz.
Best er að fara á vorin og haustin. Yfir hásum
arið er lítill friður í stærri ám fyrir kajakræð
urum.

SÖLUSTAÐIR:

flugustangir
10

Reykjavík: Intersport
og Veiðiportið
Akureyri: Hornið

Sjaldan er góður hnútur of oft hnýttur: Duncan loop.
Sjaldan
er góður hnútur of oft hnýttur: Duncan loop
Stingið ca. 15-20cm línu í gegnum
auga flugunnar. Myndið lykkju 4cm í
þvermál.

Vefjið 5 sinnum og í gegn.

Nauðsynlegt er að bleyta hnútinn
áður en hert er. Herðið með því að
toga fast í endann.



Gjöf frá afkomendum
Analíusar Hagvaag
Ármönnum barst síðastliðið sumar rausnarleg gjöf frá afkomendum Analíusar Hagvaag. Hann var mörgum Ármönnum að
góðu kunnur. Um er að ræða bækur, öngla og annað fluguhnýtingarefni. Bækurnar verða í Árósum til aflestrar og fluguhnýtingarefnið verður til afnota fyrir þá sem koma í Skegg og skott.
Við færum afkomendum Analíusar, Svanfríði Hagvaag, og dóttur
hennar, Guðrúnu Jónu, bestu þakkir.
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Vetrardagskrá í Árósum 2009-2010

Skegg og skott á mánudagskvöldum frá kl. 20.00-22.00
Opið hús á miðvikudagskvöldum frá kl. 20.00-22.00

26. október, mánudagur

Árósar opna kl. 20

11. nóvember, mið.		

Félagsfundur um lagabreytingar hefst kl. 20

20. nóvember, föstudagur

Skemmtikvöld, húsið opnar kl. 20

2. desember, miðvikudagur Aðventukaffi og bókakynning kl. 20
5. janúar, þriðjudagur		

Skilalok veiðileyfaumsókna

25. janúar, mánudagur		

Afgreiðsla veiðileyfa

26. janúar, þriðjudagur		

Afgreiðsla veiðileyfa

27. janúar, miðvikudagur

Afgreiðsla veiðileyfa

30. janúar, laugardagur

Þorrablót

10. febrúar, miðvikudagur

Aðalfundur

17. apríl, laugardagur		

Vorblót

ATH. Þegar auglýsta viðburði ber uppá sömu daga og regluleg dagskrá
eins og t.d. Skegg og skott eða viðlíka, þá fellur regluleg dagskrá niður.



Við bjóðum eftirfarandi nýja félaga velkomna í félagið
774
775
776
780
782
784
785
786

Erlingur Snær Loftsson
Valdemar Þ. Friðgeirsson
Guðmundur Einarsson
Valur Guðmundsson
Sigurður Einarsson
Birgir Guðmundsson
Hrafn Jóhannsson
Arndís Finnsson

787
790
791
793
795
797
800
801

Ólafur Stefánsson
Gunnar Hilmarsson
Þórir P. Roff
Sigurður Orri Steinþórsson
Vigfús Hilmarsson
Karl Guðnason
Árni Gunnarsson
Þórður Sigmundsson

Félagsmenn eru hvattir til að fara inná
heimasíðu Ármanna og skrá netföng sín til
að fá sendar fréttir tengdar félaginu.
Landsfélag um þjóðlega náttúruvernd
og stangveiði með flugu.

Árósum, Dugguvogi 13, 104 Reykjavík, sími 568 6051.
Ritstjórn og ábyrgð: Eiríkur I. Bjarnason, eirikur@wurth.is.
Umbrot: Dagur Jónsson. Prentun: Frum ehf. www.armenn.is / armenn@armenn.is

