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Vetrardvali

Öxarárfoss
Við skundum stundum á Þingvöll, félagar mínir og ég. Þar
sem við erum Ármenn leiðast þessar ferðir oftar en ekki út í
náttúruskoðun og myndatökur því á löngum köflum er lítið um
aflabrögð. Þingvallavatn hefur lengi verið einn af mínum uppáhalds
veiðistöðum og margar eftirminnilegar ferðir vekja upp minningar.
Eitt sinn fórum við feðgar austur með Pálma flugstjóra. Kolbeinn
Grímsson heitinn var þá nýbúinn að segja Pálma frá Brisco Bay og
ætlaði flugstjórinn nú að lóðsa okkur á staðinn. Ég landaði 5 punda
bleikju í fyrsta kasti, orðbragð flugstjórans verður ekki haft eftir hér.
Mörgum Ármanninum kann að þykja nóg um að ritstjórinn tali
um Þingvallavatn í hverri forystugrein Áróðs eftir annari en það
er erfittt að hætta þegar manni líst ekki á blikuna. Þjóðgarðurinn
er mér hugleikinn og lái mér það hver sem vill. Nú síðast skrupp
um við austur eitt laugardagskvöld í janúar með myndavélarnar að
vopni. Norðurljósaspáin var góð og veðrið frábært.Við ákváðum
að þramma upp að Öxarárfossi með græjurnar. Það er magnað
að standa upp við fossinn á heiðríku vetrarkvöldi, snjór yfir öllu,
stjörnubjart og norðurljós fyrir allan peninginn. Þar sem ég stóð
á árbakkanum og starði ofan í djúpið varð mér hugsað til ísaldar
urriðans sem liggur nú í vetrardvala í friði fyrir ofsóknum veiði
manna. Hugsum þetta aðeins, við erum að tala um heilan fiskistofn
kenndan við ísöld, sjóbirtingur sem varð innlyksa á Íslandi fyrir
hátt í tíuþúsund árum. Einu sinni hefur honum næstum því verið
útrýmt með virkjanaþjösnagangi stjórnvaldsins. Nú þegar glæst
endurreisn þessarar skepnu er vel á veg komin með markvissu
aðhaldi og opnun hrygningastöðva á milli Þingvallavatns og Úlf
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ljótsvatns, keppast menn við að drepa dýrið með öllum leyfilegum
og óleyfilegum aðferðum.
Annar gamall stofn hefur legið í löngum vetrardvala, Landssam
band stangaveiðifélaga. LS var um árabil öflugur málsvari fisksins.
Sambandið hefur lengi verið óvirkt vegna deilna milli aðildarfélaga
um allt annað en það sem mestu máli skiptir, fiskurinn sjálfur. LS
var í raun og veru næstum útrýmt eftir frægan aðalfund haustið
2009, alveg eins og urriðanum góða. Er löngu orðið tímabært að
menn taki sig saman í andlitinu og láti gamlar persónulegar kredd
ur til hliðar, kreddur sem flestir eru búnir að gleyma um hvað
snérust í byrjun. Það er skylda LS að standa vörð um bráðina sem
dregur okkur og vonandi komandi kynslóðir á veiðislóð. Verkefnin
eru ærin; verndun vatnasvæða eins og Þingvallavatns, endalaust
virkjunarbrjálæði og frjálsar seiðasleppingar án vitræns eftirlits eru
mál sem LS verður að láta sig varða.
Á haustdögum setti stjórn Ármanna á fót laganefnd sem vann
ötullega að tillögum er varða breytingar á lögum LS og hafa aðild
arfélögunum verið kynnt þessi drög. Það er von stjórnar Ármanna
að þær geti orðið grunnur að góðu samstarfi stangveiðfélaganna
innan LS og þau félög sem yfirgáfu Landsambandið eftir átök á
fyrrnefndum aðalfundi sjái sér hag í því að koma til baka.
Þetta kvöld við Öxarárfoss var frábært, mörgum góðum mynd
um var landað í háfinn. Enn einn eftirminnilegur Þingvallatúrinn
að baki, megi þeir verða miklu, miklu fleiri.
Árni Þór Sigurðsson # 382
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Rabbað við Ármann nr. 586

um viðkvæman botn Ármanna, paradísir
veiðimanna og fluguskóla fiskanna
Sólsetur við Frostastaðavatn í júli 2005

Þegar Jóhanna Benediktsdóttir gengur í salinn líta karl
arnir upp, og þegar hún tekur til máls leggja menn við
hlustir. Jóhanna er engin venjuleg kona, það gustar af
henni hvar sem hún fer. Þau hjónin, Jóhanna og Guð
mundur Haukur Jónsson (#524), hafa bæði verið mjög
virki í starfi Ármanna í áratugi, hafa hreinsað Hlíðarvatn
nánast á hverju ári og hafa bæði setið í stjórn um árabil.
Þau láta oft sjá sig í Árósum þegar eitthvað er um að vera
og ekki er svo haldin skemmtun í félaginu að Guðmundur
Haukur sé ekki fenginn til að spila eða stýra söng.
Jóhanna hefur ein kvenna verið formaður Ármanna, frá
2002 til 2006, einmitt þegar Ármenn héldu upp á þrí
tugsafmælið 2003. Nú er fertugsafmælið framundan og
tíðindamaður heldur á fund þessara Ármannahjóna til
að forvitnast um hvernig Jóhönnu líst á fertugsafmælið
framundan.
Guðmundur Haukur kemur glaðbeittur til dyranna og
hleypir tíðindamanni inn í eldhús. Hljóðfæri og nótna
bækur eru um allt hús en myndir úr íslenskri náttúru á
veggjum, vötn og víðerni óbyggðanna. Jóhanna hellir
upp á sterkt kaffi og sækir nokkrar sörur í frystinn.
Við Guðmundur höfum veitt svo að segja frá því við kynntumst
og þá var ég bara 17 ára. Mjög fljótlega bauð hann mér í veiðitúr,
ætlaði að kanna hvort hægt væri að fara með þessa konu til veiða.
Þetta var ekki leiðinlegt. Ég hafði aldrei veitt í vötnum áður, en faðir
minn var sjómaður og ég sótti mikið niður á bryggju í æsku, fannst
það gaman og hef líklega verið veiðimaður í mér, en fékk þarna
tækifæri.
Við áttum góðan vinahóp sem við kölluðum VOFF, Veiði- og
ferðafélagið, og fórum saman í ýmsar veiðiferðir, í Veiðivötn, Eld
vötnin, en líka í Elliðavatn því þar áttu foreldrar eins í hópnum
bústað, Péturs Hjaltested. Þetta voru skemmtilegir túrar.
Svo veltum við fyrir okkur að ganga í veiðifélag. Guðmundur
skráði sig einhvern tíma í SVFR og mætti á fund, en var ekki mjög
ánægður þegar hann kom heim, fílaði ekki þennan félagsskap. Við
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höfðum heyrt af einhverjum sérvitringum inni í Vogum og fórum
inneftir. Það var tekið vel á móti okkur í Árósum, eins og alltaf,
þar er tekið vel á móti öllum. Okkur líkaði strax vel við þessa kalla
og fórum að stunda félagsskapinn. Það byrjaði á að Guðmundur
gerðist félagi en ég var ekki mjög ánægð með að hann væri einn í
félaginu og vildi líka vera fullgild.
Þarna fundum við okkur, þarna voru veiðimenn á sama plani og
við og við lærðum heilmikið af þeim. Ég fór á flugukastnámskeið
í Íþróttahúsi Kennaraháskólans og þeir voru alveg frábærir, Stebbi
Hjalt (#40), Steini stöng (#120), og Kolbeinn (#73) á klukkunni.
Þetta voru fjórir sunnudagsmorgnar og eftir þá langaði mig til að
taka annað námskeið . “Alveg rétt hjá þér, Jóhanna!” sögðu þeir. Ég
tók aðra fjóra morgna og fékk nánari tilfinningu fyrir stönginni
og kastinu, það var eins og framhald, rosalega góð kennsla og þá
kenndu þeir manni ýmislegt fleira um veiðiskapinn.
Formannstíðin
Svo gerist það uppúr aldamótunum að ég fer í stjórnina og þá
sem formaður. Hannes Jóhannsson (#580) hafði verið kjörinn árið
áður en mátti ekkert vera að því að sinna starfinu og baðst undan,
vildi ekki gera þetta með hálfum huga, því það fer mikill tími í
þetta. Ragnar Hólm (#511) lofaði að koma inn og vera mér stoð og
stytta í þessu starfi sem varaformaður, hann hafði verið formaður
og var mjög kunnugur öllu. En eftir að ég varð formaður byrjar
Ragnar á að flytja norður á Akureyri og eftir varð bara einn úr fyrri
stjórn sem hélt áfram, Hjálmar Theodórsson. Ég var nú ekki mjög
ánægð með Ragnar og lét hann heyra það, en honum bauðst þarna
starf sem hann gat ekki hafnað. Ragnar er samt mikill vinur og
félagi og við höfum haldið áfram að veiða saman.
Við vorum öll svolítið reynslulítil og vissum ekki alveg hvað átti
að gera. Kristbjörg Sigurfinnsdóttir (#629) var gjaldkeri, hún hafði
heldur ekki verið áður, en Eiríkur Einarsson, maðurinn hennar
(#578), hafði verið í stjórn, alveg eins og Guðmundur minn. “Nú
er komið að konununum,” “ sögðu kallarnir, þeir voru svolítið með
það þarna á þessum tíma.
Alls staðar þar sem karlar og konur vinna saman er mjög gott
starf, hvort kynið um sig kann margt og veit margt, það gerir
félagsstarfi ekkert nema gott þegar bæði kynin vinna saman.
Við gerðum ýmislegt gott í þessari stjórn. Við stóðum fyrir lag
færingum og breytingum á húsnæðinu, þarna eru duglegir og

Lærdómurinn úr Kastskóla Ármanna kom sér vel við Sogið í apríl 2004
vandvirkir menn sem gott var að leita til. Við sömdum um vötn
Það má líka gera eitthvað í tengslum við Hlíðarvatn. Hlíðarvatns
in sunnan Tungnaár, veiðikortið var þá ekki komið og við áttum dagurinn kom vel út í fyrra. Öll félögin við vatnið sameinuðust.
þann draum að geta veitt í vötnum án þess að borga einhver ósköp. Þarna komu saman reynslumiklir og reynslulitlir, hinir reyndari
Veiðikortið er mikil framför, það er stórsniðugt að hafa það með gáfu ráð, líkt og gerist við hreinsunina á vorin. Hér áður stjórnaði
sér og fjölskyldan getur notið þess að vera við vatn og veiða saman. Kolbeinn hreinsuninni og var mjög harður á að menn ynnu vel
Við Guðmundur höfum bæði verið virk í félaginu, en þegar ég fyrst áður en bleytt var í. Það færi vel á að halda fjölskylduhátíð við
tók við formannsstarfinu fóru alltof margir út í einu. Það má bara Hlíðarvatn á afmælisárinu.
ekki gerast. Það er mjög erfitt að vinna slíkt upp, og tekur tíma að
Ferðalög um landið með stöngina í skottinu
átta sig á hvað þarf að gera og hvernig, í mesta lagi mega þrír ganga
Við ferðumst mikið um landið, ekki bara til veiða. Við eigum
úr stjórn í einu. Það var talað um að fjögur ár í stjórn væri passlegt,
þrjú börn, tvær stúlkur og einn strák. Þau fóru öll með okkur í
en mætti framlengja undir sérstökum kringumstæðum. Þetta er
veiði um leið og þau hættu á bleyju. Þau byrjuðu í hornsílunum
eins og þegnskylda að sitja í stjórn og fjögur ár er fínt. Ég var mín
og eiga skemmtilegar minningar frá þessum ferðum. Yngri stúlkan,
fjögur ár og það var góður tími en það var líka gott að vera laus. Þá
Hanna, hefur ekki þessa ódrepandi veiðináttúru en hún er mikill
er maður búinn að gera skyldu sína.
dýraverndunarsinni og hefur starfað mikið fyrir þau samtök, fór til
Forgangsatriði á stórafmælum
að mynda til Ameríku í læri hjá þeim eitt árið, en sú eldri, Valdís,
Við byrjuðum á að undirbúa þrítugsafmælið. Það var mjög er mikil fjallageit og hefur tekið útivistina föstum tökum. Hún er í
skemmtilegt, við gerðum húsið í Dugguvogi mjög huggulegt eins Björgunarsveitinni Ársæli og líður hvergi eins vel og í óbyggðum.
og tími okkar leyfði. Stólarnir hefðu þurft að fara í endurnýjun og Tryggvi okkar er yngstur og varð snemma öflugur veiðimaður. Kol
voru næstir á dagskrá. Ef við ætlum að hafa einhverjar tekjur af að beinn var mjög duglegur að gefa honum ráð og rétta honum flugur.
leigja húsnæðið út verður félagið að sjá sóma sinn í að hafa þetta Þau þvældust öll mikið með okkur þegar þau voru yngri, sérstak
almennilegt. Það ætti að vera fyrsta verkefni fyrir fertugsafmælið að lega strákurinn. Þeir feðgarnir voru mjög samrýndir og við þrjú
endurnýja stólana, ekki spurning, það finna allir sem sitja á þeim.
fórum mikið í veiði.
Úr því þú spyrð um hvernig stjórnin geti best undirbúið fertugs
Við hjónin erum virkir félagar í Útivist. Þar er hjóladeild og
afmælið vil ég segja að stólarnir séu mikilvægastir. Þangað vorum jeppadeild, en við erum í göngudeildinni. Það hefur verið mikill
við komin fyrir tíu árum en þetta eru enn sömu stólarnir, alveg uppgangur í félaginu undanfarinn áratug og það skiptir miklu að
skelfilegir og sumir farnir að gefa sig. Allt annað getur beðið aðeins, Útivist er öflug í Þórsmörk og á Fimmvörðuhálsi. Félagið er vel
raki milli glerja og þessháttar gerir minna til og sést ekki á kvöldin. staðsett í Básum og það er kostur að þurfa ekki að fara yfir Krossá.
Ljósin eru hins vegar flott, þau eru aftur að komast í tísku, orðin Ferðafélagið setti göngubrú á Krossá fyrir mörgum árum en áin er
antík, og þeim má ekki farga, hvað sem hver segir. En það má ekki alltaf undir henni.
kannski þrífa þau. Er ekki viðeigandi hjá veiðifélagi að hafa ljós sem
Það á víst að setja göngubrú yfir Markarfljót úr Fljótshlíðinni.
minna á vatnsfall? Hvað ætti að koma í staðinn? Eitthvert nýtísku Þarna ættu allir gangandi og einnig þeir sem eru í hjólastólum að
rugl?
komast yfir í Mörkina með lítilli fyrirhöfn. Það þarf að gera eit
Stærðin á húsnæðinu er mjög vinaleg og skemmtileg. Þú tekur thvað fyrir þá sem koma Fimmvörðuháls eða Laugaveginn og vilja
eftir ljósunum þegar þú kemur inn, og ef annað væri í stíl, þá væri halda áfram. Við í Útivist útbjuggum færanlegar brýr á hjólum og
það flott. Það er allt í lagi að sitja þröngt stöku sinnum, ég tala nú þarf traktor til að færa þær til. Við höfum nýtt þær undanfarin tvö
ár, gengið úr Goðalandi yfir melana. Við höfum brýrnar á stærstu
ekki um ef stólarnir væru þægilegri.

SÖLUSTAÐIR:

flugustangir

Veiðiportið í Reykjavík,
Flugukofinn í Keflavík
og Veiðivörur.is á Akureyri
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Ármaður #586 nýtur veru sinnar
álunum, en vaða þarf sprænurnar. Það eru lækjalontur í sprænun
um en ég hef ekkert veitt þarna, bara kíkt.
Eitt árið fórum við hjónin með jeppadeild Útivistar Gæsavatna
leið sem átti að enda á því að ganga á drottninguna sjálfa, Herðu
breið. Daginn sem hópurinn ætlaði að ganga á fjallið kannaði Guð
mundur lindirnar og setti strax í stórfisk.
Hér kemur Guðmundur inn í eldhús og fær að ljúka við söguna:
“Hann tók píkokkinn við tærnar á mér, kom upp í yfirborðið að
sækja hann og æddi burtu. Þetta var stór bleikja og ég réð ekkert við
hana. Sá að þetta var mjög stór fiskur, en hún var örugglega meira
en fjögur pund. Þegar hún var komin að bakkanum hinum megin
bylti hún sér og var laus.“
Þennan dag var Herðubreið með ullarpeysu niður á tær, svo
hópurinn gafst upp við uppgönguna. Við reyndum við lindirnar
daginn eftir en urðum ekki vör, en sáum mikið af smáfiski í lækjun
um.
Paradísir á fjöllum
Við förum á Landmannaafrétt á hverju sumri, það er partur af
sumrinu, að minnsta kosti tvær ferðir en Guðmundur fer jafnvel
oftar. Þarna er alveg paradís. Við förum í Ármannaferðina þegar
opnað er í júní, svo förum við um mitt sumar með Erni Svavarssyni
(#556). Hann er með bát, gúmmítuðru og við siglum út í eyjuna í
Frostastaðavatni. Milli eyjarinnar og hraunsins er dýpi og þar er
stærri fiskur. Við höfum farið um allt í hrauninu og lent þar í flottri
veiði, alls staðar í víkunum, á grynningunum, tjörnum og lænum
sem myndast í hrauninu. Tjarnirnar eru misdjúpar en fiskurinn
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við Frostastaðavatn í júní 2008
kemst víða um og oft er unnt að sjá hreyfingu ef varlega er farið og
vel að gáð. Síðastliðið sumar var mikið í vatninu, maður fann það
þegar við óðum út í að vatnið var í hné þar sem áður var þurrt eða
í ökkla.
Fyrri hluta sumars er yfirleitt einhver snjór eftir og kuldi við
landið þar sem breddurnar sækja í að vera.
Einhvern tíma vorum við að veiða, og mjög fínt veður sem oftar.
Það var sunnudagur og við erum að koma út á hraun, bara við og
einn annar Ármaður, Ágúst Úlfar (#2). Við vorum bara þrjú ein
og enginn annar við vatnið. Þar sem við hjónin erum að ganga í
hrauninu, framhjá litlu víkunum og sjáum þá nokkra stóra uppi í
harðalandi. Við göngum framhjá og ég segi við Guðmund að þess
um verðum við að ná. Hann segir: “Það er ekki smuga á að þú náir
þeim, þær hafa séð okkur.” Þegar við erum komin svolítinn spöl sný
ég til baka, fer mjög gætilega og læðist fram með hrauninu milli
víkanna sem þarna eru og næ að þverkasta án þess að sjást. Þetta
var púpa, líklega 007. Ég kasta alveg að hinum bakkanum og læt
fluguna detta niður og dreg hægt yfir. Sú stærsta tekur sig út úr torf
unni og neglir fluguna. Ég hélt að þetta væri ekki hægt. En ég náði
að galdra tvær bleikjur í viðbót. Ég gat látið hraunið skýla mér, og
þetta kennir manni að gefast ekki upp.
Guðmundur á nú leið í eldhúsið til að sækja sér köku og bætir við
þeirri kenningu að ef maður stendur nógu lengi kyrr á sama stað
fari bleikjan að líta á manninn sem hluta af landslaginu, og komi þá
aftur. Við ætluðum ekki að tíma að fara heim. Þarna vorum við bara
þrír Ármenn í þessari paradís ‑ alein um hásumar.

Ármaður #586 deilir veiðigleði með besta veiðifélaga sínum,
Ármanni #524, yfir 5 kg urriða úr Stóra Fossvatni.

Fyrstu árin gaf Löðmundarvatn fallegan afla. Þá hafði verið
farið í það með net og það grisjað. Dómadalsvatn er mjög leynd
ardómsfullt vatn. Við höfum líka verið í Ljótapolli en það er meira
kvöld- og næturveiði. Sumir segjast veiða þarna yfir daginn en
það er sennilega frekar undantekning en regla. Það er býsna góður
göngutúr niður að vatninu en getur verið erfitt upp með aflann.
Það vefst nú reyndar ekkert fyrir mér að taka sprettinn upp frá
Ljótapolli. Ég hef skipulagt margar ferðir um hálendið hjá Útivist,
en þá nær maður ekkert að vera með stöng, maður er allan daginn í
þjónustu, að aðstoða. En maður skoðar aðstæður og kemur seinna
með Guðmund og kíkir á vötnin. Við fórum einu sinni að Langasjó,
keyrðum norður fyrir og gengum að útfallinu með stangirnar. Við
höfðum heyrt þar af fiskiríi. Það var 24 stiga hiti en mjög hvasst.
Þegar við komum að útfallinu var svo hvasst að gleraugun fjúka af
Guðmundi og áin fauk hvítfyssandi fjóra til sex metra upp í loftið.
Við reyndum aðeins í vatninu sjálfu með því að standa í skjóli, en
fengum ekkert í það sinn. Við ætlum hins vegar að fara aftur og þá
með tjald.

inu. Við eigum okkar landssamband, L.S., sem á að vera virkt og
það á að starfa fyrir okkur. Er það ekki annars lifandi?
Mál Vatnajökulsþjóðgarðs eru komin ansi langt, á líklega að taka
fyrir í mars, en ég vildi auðvitað sjá Ármenn koma að málum en
það verður kannski ekki á það kosið.
Ég baðst lausnar vegna þess að ég taldi mig ekki nógu kunnuga
málefninu og fékk öfluga Útivistarkonu út jeppadeildinni til að
taka mitt sæti.
Við Fitjarflóð og Sog
Fitjarflóðið var yndislegur veiðistaður. Við fórum á hverju ári en
svo varð þetta ein sorgarsaga. Að lokum slepptu Ármenn hendinni
af þessu svæði. Veiðleyfin seldust ekki og veiðin var dræm. Veg
urinn var erfiður og menn kvörtuðu. Margar kenningar voru um
af hverju veiðin minnkaði. Það voru bara örfáir sem vildu alls ekki
missa svæðið en það var dýrt að halda því og ekki réttlætanlegt að
halda þessu áfram.
Við reyndum að fara í samstarf við Lax-á en úr því urðu bara
leiðindi. Við skiptum tímanum á milli okkar, við áttum að selja
okkar hluta en þeir ætluðu að selja sinn á netinu. Við stóðum við
okkar og seldum eins og venjulega en þeir seldu ekki neitt og þótti
alveg stórmerkilegt. Samningur var um ákveðin skipti en svo komu
þeir með einhverja reikninga til okkar og vildu fá til baka. Þetta
samstarf gekk ekki upp og var hætt eftir eitt ár.
Bændurnir gerðu ekki mikið fyrir veginn þarna niður eftir. Þeir
sem ekki voru á jeppum voru bara hræddir ef rigndi því þá var flóð
yfir öllu og sást ekki hvar var óhætt að keyra. Báturinn var í miklu
skralli og skömm að þessu.
Skurðurinn var flottur veiðistaður og oft góð veiði. Þegar þessi
mynd var tekin var veiðin fín, aðallega bleikja, flottir fiskar. Þarna
vorum við töluvert ofan við Bleikjutanga. Á þessum tíma var bara
mjög góð veiði og maður óð upp að nafla. Í seinni skiptin óðum við
um allt og leituðum og leituðum með öflugum veiðifélögum, en
við hittum ekki á fisk. Eftir þrjá fisklausa túra í Fitjarflóðið gáfumst
við hjónin upp.
Við höfum lengi veitt í Soginu, alltaf í Bíldsfelli. Einu sinni sem
oftar vorum með að egna fyrir bleikju á Húsbreiðunni, öppstrím
með tökuvara, og allt í einu kemur selur upp breiðuna og fer að eiga
við tökuvarana og festist í flugunni hjá syni okkar, Tryggva. Við
vorum nýbúin að fá okkur þessar rosaflottu Loop-línur og þegar ég
sé að selurinn er fastur kalla ég: “Passaðu línuna!” -- ekki “krakk
ann” bætir Jóhanna við og brosir eftirá að þessari umhyggju sinni
fyrir veraldlegum hlutum – en selurinn losnaði. Þetta hafði þau
áhrif að ekkert fiskaðist upp á breiðunni.

Björgvin Gíslason, Jóhanna og Didda (Guðbjörg Ólöf Ragnarsdóttir) kona hans með morgunveiði úr Hlíðarvatni í júní 2007

Við höfum víða veitt á fjöllum og þannig getað sameinað göngu
ferðir og veiðar. Í kringum Hólaskjól er alveg paradís á jörð.
Rödd veiðimanna við borðið
Gegnum Útivist hef ég tekið þátt í starfi SAMÚT, regnhlífar
samtaka útivistarfólks. Þarna eiga ýmsir fulltrúa m.a. ferðafélögin,
skotveiðifélög, kajakaræðarar, hestamenn og jeppamenn. Þar hef
ég saknað stangveiðimanna, og finnst að rödd þeirra ætti að heyrast
við borðið. Stangveiði er eitt fjölmennasta útivistarsportið. Síðast
komum við að mikilli umræðu um Vatnajökulsþjóðgarð. Ég var
þarna fyrir hönd Útivistar og í þessari umræðu er mikill ágreining
ur um umferð vélknúinna farartækja og hesta. Skotveiðimenn eru
mjög virkir en ekki stangveiðimenn. Hverju sætir það? Við þurfum
að vera virkari og láta rödd okkar heyrast því útivist skiptir okkur
öll miklu máli. Þarna er mikilvægur samráðsvettvangur sem skilar
áliti til yfirvalda. Það er ekki nóg að bara Ármenn hafi áhuga á mál

Við Fitjaflóð. Jóhanna, Guðrún María systir Jóhönnu
og Símon Ásgeir maður hennar.
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Bleikjan fræga úr Hlíðarvatni 2010, 57 sm.
Bjöggi Gísla og Didda konan hans voru með í þessari ferð og þau
voru upp við landið fyrir neðan húsið. Þar voru þau alltaf í fiski og
voða gaman. Við vorum fyrir ofan og neðan þau að leita að fiski
og hann kallaði til okkar að koma bara og veiða með sér. Bleikjan
virtist hafa hörfað að landinu undan selnum. Ég var neðar, rétt
fyrir neðan laxa kistuna fyrir neðan húsið og setti þar í fisk. Ég
fann strax að þetta var stór fiskur og þegar hann stökk sá ég að
þetta var lax sem æddi með mig niður í Matarpolla. Ég var með
myndavélina í vasanum, ákveðin að mynda ferlíkið en hann slapp
fyrir framan tærnar á mér án þess að ég næði mynd af honum. Ég
var komin út augsýn Guðmundar og hann var orðinn hræddur um
mig svo hann kom hlaupandi til mín í þann mund sem fiskurinn
slapp. Þótt þetta væri niðurgöngufiskur var hann ekkert illa á sig
kominn og stökk oftar en einu sinni. Ég var þarna með einhverja
silungaflugu, sennilega 007, sem sökk vel,. Þetta var svakalega
skemmtilegt.

Flugur sem hann tekur: Vatnadísin, Dentist, 007,
Peacock, Blóðormur m.kraga, Bóbó
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Jóhanna með morgunveiði úr Snjóölduvatni í ágúst
2008
Flugskóli fiskanna
Þetta er Dobbel-ó-seven – James Bond flugnanna. Þetta er öflug
fluga, með „licence to kill“. Það var ekki fyrr en við fengum þessa
flugu að við fórum að veiða í Soginu. Og það var ekki sama hvaða
öngla við notuðum, Daiichi-grubber skyldi það vera, og ef við not
uðum annað veiddist ekki.
Flugur eru misgóðar en jafnvel bestu flugur virka ekki alltaf. Það
er eins og bleikjurnar fari í fluguskólann, læri hvað þær eiga ekki
að taka. Það er eins og þessi hér, Bóbó. Hún gaf vel á Skagaheiðinni
lengi en svo bara hætti að veiðast á hana.
Blóðormur í öllum stærðum hefur gefist okkur vel, appelsínu
gulur og brúnn, stundum gyllt undir, þetta virkar, líka brúnn og
svartur.
Þetta er sérkennilegt, maður býr sig vel fyrir næsta sumar og
reynir að hafa nóg af flugunum sem gáfu vel í fyrra. Svo byrjar
maður spenntur á vorin og þá fær maður ekki einu sinni töku á þá
flugu sem mest gaf árið áður. Guðmundur er vanafastur og not
ar mest ákveðnar flugur, en ég meira fyrir að prófa mismunandi
flugur sem ég á í boxinu. Einu sinni vorum við í vorhreinsun í
Hlíðarvatni, líklega fyrir 2‑3 árum, og höfðum verið dugleg. Á
eftir skruppum við á Mosatanga í einn og hálfan eða tvo tíma, og
nutum veðursins. En það gekk ekkert að veiða þótt við prófuðum
hinar og þessar. Ég lít í boxið og sé neongræna rækju frá Stebba
Hjalt. Ég kasta henni og fæ strax 57 sm bleikju sem fest var á mynd
sem varð fræg á netinu. Það sumar var góð veiði í vatninu.
Við höfum alltaf sótt Hlíðarvatnið vel, farið í fasta túra tvisvar
á ári en af sérstökum ástæðum fórum við ekki síðastliðið sumar,
í fyrsta sinn í mörg ár. Veiðin hefur vissulega minnkað. Auðvitað
helst minni veiði í hendur við minni sókn í vatnið. En ég er ekki
viss um að við séum lakari veiðimenn en áður var. Eitthvað hefur
breyst. Píkokk er alltaf reyndur, og svo Kolbeinn, ég reyni hana
alltaf, og nota hana víðar. Bleikjunni hefur örugglega verið kennt
að varast Píkokk, og það er held ég svolítið uppeldi okkar Ár
manna að kenna. Eins og kom fram hjá honum Gísla Má Gíslasyni
um daginn (fræðsluerindi í Árósum um vorflugur, innskot tíðin
damanns), þarf flugan að líkjast einhverju ætilegu þannig að
fiskurinn flaski á því og taki.
#643 skráði
Myndir úr safni Jóhönnu

Minningarorð Einar Helgi Sigurðsson
Einar Helgi Sigurðsson fæddist á Akureyri 8. nóvember 1947 og
lést 15. janúar síðastliðinn.
Ég kynntist Einari löngu áður en ég gekk í Ármenn þegar leiðir
okkar lágu saman á námskeiði er við báðir sóttum. Það var ekki
erfitt að umgangast Einar eins léttur og skrafhreyfinn sem hann var
á þeim tíma. Eftir að ég gekk í félagið var hann einn af þeim fyrstu
sem ég hitti fyrir hér í Árósum. Hann var einn af húsnefndarmönn
um sem sjá um allt er snýr að atburðum og uppákomum í húsinu.

Öll fyrstu þorrablót sem ég kom á hér í Árósum var hann í eldhús
inu og á barnum að þjóna félögum sínum með mat og drykk og
hafði mikið gaman af sjálfur. Seinna áttum við eftir að starfa saman
í húsnefnd og fara saman í skemmtilegan veiðitúr í Grenlækinn.
Vegna veikinda sem ágerðust í seinni tíð varð Einar minna virkur í
félagsstarfinu. Við þökkum fyrir alla hans vinnu í þágu félagsins og
kveðjum góðan félaga.
Eiríkur #737

Enn nafnlaust - eftir öll þessi ár

Veiðihúsið okkar við Hlíðarvatn hefur enn
ekki hlotið nafn. Þess vegna efnum við til sam
keppni um nafn á það.
Rétt er að taka fram að tvö hús við vatnið
heita nú þegar Hlíð og því væri borið í bakkaf
ullann lækinn ef við myndum skreyta húsið
okkar með því ágæta nafni. Nú skorum við
á Ármenn að senda okkur tillögur að nafni á
húsið og haga því svona:
Eitt lítið umslag sem inniheldur miða með
nafni höfundar, lokað! Utan á litla umslaginu
stendur tillagan að nafni á húsið, ekkert an
nað! Það mega vera fleiri tillögur frá sama
höfundi saman á umslagi.
Litla umslagið fer í annað stærra og utan á
því stendur;
Ármenn
v/nafnasamkeppni
Dugguvogur 13
104 Reykjavík
Dómnefnd verður skipuð stjórnar- og
Hlíðarvatnsnefndarmönnum sem munu sæk
ja sér aðstoð og leiðbeiningu heimamanna, ef
þurfa þykir.
Verðlaun eru í boði fyrir fallegasta og besta
nafnið. Tillögur verða að hafa borist í Duggu
vog fyrir 15. apríl og verða úrslit kynnt fyrir
Hlíðarvatnshreinsun, helgina 28.-29. apríl.
Stjórnin
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Skýrsla stjórnar á 38. aðalfundi Ármanna
8. feb. 2012
Ágætu fundarmenn, fundarstjóri og ritari
Skráður fjöldi Ármanna var nú um áramótin 310. Fyrir ári var
samsvarandi tala 303. 21 gekk í félagið á seinasta ári en 18 árið
áður. 14 félagar voru afskráðir úr félagatalinu, en sú tala var 6 árið
þar á undan. Því hefur raunfjölgun á Ármönnum orðið um sjö
manns, sem helst nánast í hendur við fólksfjölgun í landinu.
Af þessum greiða 64 félagar ekkert árgjald og 11 greiða hálft. Í því
sambandi er rétt að benda á lög félagsins, nánar tiltekið kafla tvö í
grein sex og átta.
Stjórn félagsins breyttist á seinasta aðalfundi, þegar til liðs við
okkur kom Árni Þór Sigurðsson í stað Hilmars Finnssonar fráfar
andi formanns. Eins og áður þá kemur maður í manns stað.
Stjórn Ármanna starfsárið 2011 var þannig skipuð:
Formaður:
Eiríkur Indriði Bjarnason
Varaformaður: Baldur Sigurðsson
Gjaldkeri:
Sveinn Agnarsson
Ritari:		
Ágúst Ú. Sigurðsson
Meðstjórnendur: Árni Þór Sigurðsson, Bragi Valur Egilsson
húsnefndarmaður og Sigbjörn Kjartansson.
Haldnir voru 14 bókaðir stjórnarfundir á starfsárinu auk margra
óformlegra vinnu- og samráðsfunda með nefndum og öðrum.
Starfandi nefndir og sértæk umsvif félagsins voru skipuð eftir
farandi mönnum:
Húsnefnd: Hjálmar Sæbergsson formaður, Gísli Jón Helgasson,
Ásbjörn Jónsson, Egill Örn Árnason, Bragi Valur Egilsson,
Hjálmar Theodórsson og Örn Daníelsson. Á síðasta ári bættist
Ólafur Loftsson í þessa vösku sveit.
Hlíðarvatnsnefnd: Halldór Sigurðsson formaður, Ásgeir
Ásgeirsson, Kristján K. Haraldsson, Bjarni M. Svavarsson og
Garðar Magnússon.
Ritnefnd: Árni Þór Sigurðsson ritstjóri, Baldur Sigurðsson
tíðindamaður og Dagur Jónsson umbrots og útlitshönnuður
Umsjón heimasíðu: Árni Þór Sigurðsson og Eiríkur Indriði
Bjarnason.
Skoðunarmenn: Halldór Lárusson og Örn Guðmundsson og til
vara Sveinn Agnarsson.
Fulltrúar í LS: Jafet S. Ólafsson, Sigbjörn Kjartansson og Árni
Þór Sigurðsson.
Fulltrúi í stjórn Leyfi.is: Jón Ólafur Skarphéðinsson og til vara
Sigbjörn Kjartansson
Fjárhagur félagsins, verður til sérstakrar umfjöllunar undir næsta
fundarlið. Þar kemur í ljós að félagið skilar örlitlum hagnaði og ber
að fagna því. Því ber helst að þakka að tap á veiðisvæðum var min
niháttar og eingöngu vegna Skógár. Eins fengust betri tilboð í pren
tun á Áróði eftir að leitað var eftir því. Allt þokaðist í rétta átt hvað
þetta varðar, árið 2011.
Félagslífið 2011 var með venjubundnum hætti og ber helst að
nefna eftirfarandi:
Laugardagskvöldið 29. janúar var hið árvissa þorrablót haldið í
Árósum og húsfyllir að venju.
Ræðumaður kvöldsins var Þórður Helgason, ljúfa tónlist spiluðu
af fingrum fram þeir Vadim Fedorov og Gunnar Hilmarsson og
al
menn
um söng stjórnuðu Baldur Sigurðsson og Guðmundur
Haukur við undirleik Ólafs W. Finnssonar.
Sú nýbreytni var tekin upp á mánudagskvöldum í febrúar að bjóða
sérstaklega velkomna áhugasama byrjendur í flugu
hnýtingum,
jafnt utanfélagsfólk sem innanfélagsfólk. Þótti það takast nokkuð
vel og verður framhald á því nú á þessu ári.
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Veiðistaðakynningar, veiðivörukynningar og fræðandi erindi af
ýmsum toga voru á dagskrá í Árósum á miðvikudagskvöldum fram
eftir vori.
9. apríl var svo árviss Vorhátíð eða Vorblót okkar Ármanna. Þá
var húsfyllir og sérstaklega gaman að sjá yngri kynslóðina í salnum.
16. og 17. apríl var boðið til Hlíðarvatnshreinsunar. Þar mætti
vösk sveit til þess að taka til og hirða upp rusl af svæðinu.
Hefbundu félagsstarfi í Árósum lauk um miðjan maí.
4. september var opinn veiðidagur við Hlíðarvatn. Var það sam
starfsverkefni allra veiðifélaga við vatnið að bjóða öllum sem veiða
vildu að Hlíðarvatni og kynna það fyrir áhugasömum. Þetta þótti
takast vel og verður framhald á þessum Hlíðarvatnsdegi.
Mánudagskvöldið 24. október opnuðu Árósar á ný. Húsnefndar
menn sáu um að hafa opið hús og heitt á könnunni á mánudags- og
miðvikudagskvöldum. Tvær bókakynningar voru sl. haust. Önnur
þann 30. nóvember þar sem Bubbi Morthens og Einar Falur kynntu
bækur sínar. Hin síðari en ekki síðri var 7. desember þegar Gyrðir
Elíasson og Úlfar Finnbjörnsson kynntu sínar bækur. Að kynningu
lokinni var boðið uppá aðventukaffi. Heldur var minna um skipu
lagða dagskrá í haust þar sem að Árósar voru allir málaðir að innan
og til þess þurfti að sjálfsögðu tíma.
Áróður kom út fimm sinnum á árinu. Vegna kostnaðar við
blaðið voru fengin tilboð í prentun blaðsins. Prentsmiðjan Viðey
bauð best og þar er blaðið prentað nú. Talsverð lækkun varð á
prentkostnaði. Reikna má með að blöðin verði tvö nú frá áramót
um til vors.
Skil veiðileyfaumsókna voru fyrir lok miðvikudags 4. janúar og
fór úthlutun fram í vikunni á eftir og lýkur afgreiðslu þeirra nú í
febrúar. 115 félagar skiluðu inn umsóknum að þessu sinni og er
það í takt við undanfarin ár. Meðalskil umsókna hafa verið á bilinu
110-130 hin fyrri ár.
Í veiðisvæðaframboði seinasta sumars voru Hlíðarvatn, vötnin
sunnan Tungnaár á Land
manna
afrétti, Grímsá, Húseyjarkvísl,
Svartá, Vatnsá, Skógá, Gljúfurá, Úlfarsá og Tunguá. Vel var sótt í
Hlíðarvatn að venju í maí, júní og júlí en minna í ágúst og minnst
í september. Í Skógá var minna sótt af skiljanlegum ástæðum og
sátum við uppi með 1 holl óselt í september. Mest af boðnum veiði
leyfum voru í umboðssölu til að lágmarka áhættu félagsins.
Samstarf félaganna við Hlíðarvatn var með hefðbundnum hætti.
Sameiginlegur fundur var haldinn í Skíðaskálanum í Hveradölum
5. nóvember þar sem lagðar voru m.a. fram veiðiskýrslur með
aflaniðurstöðum. Sjá má upplýsingar um veiði Ármanna í nóvem
berhefti Áróðs. Á fundinum var einnig rætt um hvernig verjast
mætti innbrotum og í kjölfar þess ákváðu Ármenn að setja upp raf
ræna vöktun í hús sitt. En þess má geta að félögin skipta með sér
vetrinum og fara í reglulegar eftirlitsferðir um svæðið. Ákveðið var
að fá fiskifræðilega rannsókn á vatninu sem verður vonandi víðtæk.
Í undirbúningi er lítill bæklingur um vatnið sem mun innihalda
kort og örnefnalýsingu ásamt góðum ráðum um veiðistaði, veiði og
flugur sem reynst hafa vel.
Af vettvangi Landssambands stangaveiðifélaga er það helst að
aðalfundur var haldinn 2. nóvember. Á Honum var kjörinn nýr
formaður, Viktor Guðmundsson. Ármenn eiga þar nú þrjá fulltrúa
í stjórn, þá Jafet Ólafsson, sem er gjaldkeri, Sigbjörn Kjartansson og
Árna Þór Sigurðsson sem sitja í varastjórn, en varamenn taka full
an þátt í starfinu. Einn fulltrúa okkar mun væntanlega gera nánari
grein fyrir málum LS á eftir.
Fundarmenn góðir! Hér með lýkur lestri á skýrslu stjórnar og vil
ég þakka gott hljóð.
Eiríkur Indriði #737

Núverandi stjórn,,,,allir hárprúðir og spengilegir :-)
Á mynd eru frá vinstri aftari röð: Ágúst Úlfar Sigurðsson, Sigbjörn Kjartansson og Eiríkur Indriði Bjarnason.
Fremri röð frá vinstri: Bragi Valur Egilsson, Jón Gestur Ólafsson, Árni Þór Sigurðsson og Eiríkur Stefánsson.

Myndina tók félagi Hannes Svanur Grétarsson #811

Wurth á Íslandi ehf.

Vesturhrauni 5

wurth@wurth.is
www.wurth.is
Sími: 530 2000

210 Garðabæ

Bíldshöfða 16

Freyjunesi 4 4 v
603 Akureyri

nir 110 Reykjavík

la
ers

Smiðjuvegi 11

200 Kópavogi
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XXXVIII aðalfundur Ármanna
Haldinn í Árósum miðvikudaginn 08. feb. 2012 kl. 20
Formaður setti fundinn og bauð fundargesti velkomna.
Stungið upp á Svend Richter sem fundarstjóra og Ágústi
Ú Sigurðssyni sem fundarritara. Fundarmenn samþykktu
báðar uppástungurnar.
Fundarstjóri lýsti fundinn löglegan.
Formaður minntist látinna félaga.
Fundarritari las fundargerð síðasta aðalfundar og var hún
samþykkt án athugasemda.
Formaður flutti skýrslu um starfsemi félgsins síðastliðið ár.
Fjöldi skráðra félagsmanna er 310, 21 bættist við en 14 hurfu
af félagsmannaskrá. Hann taldi upp þá sem sátu í stjórn og
nefndum félagsins og aðra fulltrúa þess. Þá sagði hann frá
helstu viðburðum ársins og framboði og sölu veiðileyfa.
Ræða formanns í heild verður birt í Áróði. Engar athugas
emdir komu frá fundarmönnum við skýrslu formanns.
Gjaldkeri kynnti reikninga félagsins og skýrði þá. Hagn
aður ársins er 166.196 kr, en það er kærkominn viðsnún
ingur frá fyrra ári en þá var bókfært tap upp á rúm 900 þús.
Bókfærðar eignir nema rúmum 12 Milljónum, en eru tals
vert meiri að raunvirði. Skuldir eru engar. Engar athuga
semdir komu fram og skoðast því reikningarnir samþykktir.
Fundarmenn klöppuðu fyrir góðum reikningum og starfi
gjaldkera.
Ákvörðun árgjalds og inntökugjalds. Formaður fór yfir
helstu forsendur og lagði til að hækka árgjald ársins 2013 í
8000 kr, en halda inntökugjaldi óbreyttu í 10.000 kr. Það var
samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.
Kosning stjórnar og skoðunarmanna reikninga. Úr stjórn
ganga Baldur Sigurðsson og Sveinn Agnarsson. Tillaga lá
fyrir um Jón Gest Ólafsson og Eirík Stefánsson í þeirra stað.
Engar móttillögur höfðu borist og var kosning þeirra staðfest
með lófaklappi. Ennfremur var fráfarandi stjórnarmönn
um þakkað með lófataki. Skoðunarmenn reikninga voru
sömuleiðis sjálfkjörnir; Halldór Lárusson, Örn Guðmunds
son og til vara Sveinn Agnarsson.
Jafet Ólafsson sagði frá málefnum LS. Þar eiga Ármenn
þrjá menn í stjórn en starfsemi sambandsins er enn í lægð
og minni en vonir stóðu til.
Árni Þór Sigurðsson sté í pontu og þakkaði fráfarandi
stjórnarmönnum mjög gott samstarf. Einnig sagði hann frá
útgáfumálum Áróðs, sem hefur vaxið um 50% að síðutali

JOAKIMS
gsm: 698-4651
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e-mail: joakims@simnet.is
e

síðasta árið. Hann ræddi 40 ára afmæli félagsins árið 2013
og nokkur önnur merkisatriði úr sögu félagsins. Loks hvatti
hann fundarmenn til að senda inn efni til birtingar í Áróði
og ábendingar á tölvupóstfangið armenn@armenn.is.
Fundarstjóri rifjaði upp nokkur fleiri atriði úr sögu
félagsins.
Formaður lýsti því að lítil vitneskja lægi fyrir um sókn
eða nýtingu Ármanna á veiðileyfum í Veiðivötn sunnan
Tungnaár, Framvötnin. Til að bæta úr var gerð lausleg könn
un meðal fundarmanna á þessu. Reyndust 6 hafa farið þetta
ár og þar af 4 oftar en 1 skipti. Árið á undan, 2010, voru
það 9 sem höfðu notað þessi leyfi 1 skipti eða oftar. Fjöldi
fundarmanna var skv. nafnalista 26.
Baldur þakkaði samstarfsmönnum í stjórn. Lýsti skoðun
sinni á starfsemi LS og hvatti til að LS léti oftar í sér heyra á
almennum vettvangi um málefni stangveiðimanna.
Hilmar Finnsson ræddi festu í störfum félagsins þrátt fyrir
kynslóðaskipti, en nú sitja tveir “Ármannasynir” í stjórn
félagsins..
Sveinn, fráfarandi gjaldkeri lýsti ánægju sinni með sam
skipti við félagsmenn sem viðskiptamenn gjaldkera og kaup
endur veiðileyfa. Einnig þakkaði hann samstarfsmönnum í
stjórn Ármanna gott samstarf.
Eiríkur formaður þakkaði öllum þeim sem hafa unnið
sjálfboðavinnu fyrir félagið og nefndi sérstaklega húsnefnd
Árósa og Hlíðarvatnsnefnd.
Fundi var slitið um kl. 21:15.

Gæða flugustangir, hjól og línur sem hafa
sannað sig hjá íslenskum veiðimönnum.

Lofkvæði um manninn minn,
veiðimanninn
Karl á ég sem konum öllum kann að þykja
bera af öllum öðrum mönnum
enda held ég karli grönnum.

Og uppi í rúmi alls kyns kúnstir af sér sýnir,
þá er karlinn kóngur, hetjan;
maður kann bara ekki við að letj´ann!

Hann spennir vöðva og sprangar um svo spengilegur –
en þeim sem okkur þekkja saman
þykir reyndar betri daman.

Hann virðist líka vera góður veiðimaður;
en á stofninn ekki gengur
er hann veiðir, þessi drengur.

Ekki skortir upplitsdjarfa andlit mannsins.
Þó er ljóst – og það ég heyri –
að þokki minn er öllu meiri.

Hann fullyrðir hann fiski bara á flugu sína,
en síðla kvölds hann sést í beði
sem ég honum einum léði.

Svo er hann líka orðinn þekktur undrakokkur
og veifar eldhúsáhöldonum –
öllum sem ég rétti honum!

Hann himinglaður heldur oft í Hlíðarvatnið.
Augun loga og geisla af gleði,
gleyminn á það sem alltaf skeði.

Hann kann að sýnast kunna allt í hverju máli.
En hvað kann slíkri visku að valda?
Varla það sem allir halda.

Hann er svo glaður er hann til mín aftur kemur
og arkar inn með allar töskur
yfirfullar með tómar flöskur.

Í vinnu sinni virðist bestur vera allra.
En því má alþjóð ekki gleyma;
ég undirbý hann jafnan heima.

Svo má reyndar segja það um sómapiltinn
að hann sýndi eitt sinn smekk;
er hann sinnar konu fékk.

Hann lýsir sér sem lostafullum ljóma kvenna,
sem ber á dyr í blautum draumi.
Ég brosi nú að því í laumi.

Að öllu þessu athuguðu eftir stendur:
þótt hann sé ýmsum þokka sviptur,
þokkalega er hann giftur.
Þórður Helgason

Svanhildur Kaaber og Þórður Helga
son flytja minni karla og kvenna.

Núverandi og fyrrverandi
varaformenn

Ræðumaður kvöldsins
Ásgeir Steingrímsson.
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Vetrardagskrá í Árósum 2011-2012

Regluleg dagskrá

Skegg og skott á mánudagskvöldum frá kl. 20-22
Opið hús á völdum miðvikudagskvöldum frá kl. 20-22

Auglýstir viðburðir

14. apríl laugardagur		
Vorfagnaður
25. apríl miðvikudagur
Meðferð afla og einfaldar uppskriftir
28.-29. apríl				Hlíðarvatnshreinsun
Meðal annars mæta gestahnýtarar, veiðisvæði komandi árs verða kynnt og sitthvað fleira.  
Nánari dagsetningar verða auglýstar síðar í Áróði
og á heimasíðu Ármanna www.armenn.is

Laus veiðileyfi

VÖRUN.

VÖRULÝSING

MAGN

VERÐ

GRI-01
GRI-02
GRI-04
GRI-06
GRI-10
GRI-11
GRI-14
GRI-15
GRI-16
GRI-17

Grímsá 10 apríl
Grímsá 11 apríl
Grímsá 13 apríl
Grímsá 15.APRÍL
Grímsá 8 maí		
GRÍMSÁ 9. MAÍ
Grímsá 1 okt		
Grímsá 2 okt		
GRÍMSÁ 3.OKT
GRÍMSÁ 4. OKT.

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

6.500
6.500
6.500
6.500
4.500
4.500
15.600
15.600
15.600
15.600

13.000
13.000
13.000
13.000
9.000
9.000
31.200
15.600
31.200
31.200

HLV-0624
HLV-0625
HLV-0703
HLV-0718
HLV-0719
HLV-0720
HLV-0722
HLV-0724
HLV-0725
HLV-0727
HLV-0729
HLV-0730
HLV-0731
HLV-0804
HLV-0805
HLV-0812
HLV-0813
HLV-0814
HLV-0815
HLV-0816
HLV-0817
HLV-0820
HLV-0822
HLV-0823
HLV-0826
HLV-0827
HLV-0828
HLV-0829
HLV-0830
HLV-0831
HLV-0902

Hlíðarvatn 24. júní
Hlíðarvatn 25. júní
Hlíðarvatn 3. júlí
Hlíðarvatn 18. júlí
Hlíðarvatn 19. júlí
Hlíðarvatn 20. júlí
Hlíðarvatn 22. júlí
Hlíðarvatn 24. júlí
Hlíðarvatn 25. júlí
Hlíðarvatn 27. júlí
Hlíðarvatn 29. júlí
Hlíðarvatn 30. júlí
Hlíðarvatn 31. júlí
Hlíðarvatn 4.ágúst
Hlíðarvatn 5. ágúst
Hlíðarvatn 12. ágúst
Hlíðarvatn 13. ágúst
Hlíðarvatn 14. ágúst
Hlíðarvatn 15. ágúst
Hlíðarvatn 16. ágúst
Hlíðarvatn 17. ágúst
Hlíðarvatn 20. ágúst
Hlíðarvatn 22. ágúst
Hlíðarvatn 23. ágúst
Hlíðarvatn 26. ágúst
Hlíðarvatn 27. ágúst
Hlíðarvatn 28. ágúst
Hlíðarvatn 29. ágúst
Hlíðarvatn 30. ágúst
Hliðarvatn 31. ágúst
Hlíðarvatn 2. sept.

3
1
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
6.000
5.000
5.000
5.000
6.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.000

18.000
5.000
15.000
5.000
15.000
15.000
18.000
15.000
15.000
15.000
18.000
15.000
15.000
12.000
12.000
4.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
12.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
12.000

VÖRUN.

VÖRULÝSING

MAGN

VERÐ

HLV-0903
HLV-0904
HLV-0905
HLV-0906
HLV-0907
HLV-0908
HLV-0909
HLV-0910
HLV-0911
HLV-0912
HLV-0913
HLV-0914
HLV-0915
HLV-0916
HLV-0917
HLV-0918
HLV-0919
HLV-0920
HLV-0921
HLV-0922
HLV-0923
HLV-0924
HLV-0925
HLV-0926
HLV-0927
HLV-0928
HLV-0929
HLV-0930

Hlíðarvatn 3. sept.
Hlíðarvatn 4. sept.
Hlíðarvatn 5. sept.
Hlíðarvatn 6. sept.
Hlíðarvatn 7. sept.
Hlíðarvatn 8. sept.
Hlíðarvatn 9. sept.
Hlíðarvatn 10. sept.
Hlíðarvatn 11. sept.
Hlíðarvatn 12. sept.
Hlíðarvatn 13. sept.
Hlíðarvatn 14. sept.
Hlíðarvatn 15. sept.
Hlíðarvatn 16. sept.
Hlíðarvatn 17. sept.
Hlíðarvatn 18. sept.
Hlíðarvatn 19. sept.
Hlíðarvatn 20. sept.
Hlíðarvatn 21. sept.
Hlíðarvatn 22. sept.
Hlíðarvatn 23. sept.
Hlíðarvatn 24. sept.
Hlíðarvatn 25. sept.
Hlíðarvatn 26. sept.
Hlíðarvatn 27. sept.
Hlíðarvatn 28. sept.
Hlíðarvatn 29. sept.
Hlíðarvatn 30. sept.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.000
4.000

9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
12.000
12.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
12.000
12.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
12.000
12.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
12.000
12.000

SVA-04
SVA-05
SVA-06
SVA-07
SVA-08
SVA-09
SVA-10
SVA-11
Svartá
Svartá

Svartá 4 júní		
4
5.500
Svartá 5 júní		
4
5.500
Svartá 7 júní		
4
5.500
Svartá 8 júní		
4
5.500
Svartá 9.júní		
4
5.500
Svartá 10 júní
4
5.500
Svartá 11 júní		
4
5.500
Svartá 12 júní		
4
5.500
Eftirfarandi vikur lausar
vikur nr. 24,25,26 , 28,29,30,31,32,34,35,36,37.

22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000

TUN-01

Tunguá 27. 29. ÁGÚST

2

52.000

104.000

ULF-01
ULF-02

Úlfarsá/Korpa 14. ágúst
Úlfarsá/Korpa 28. ágúst

1
2

27.700
23.000

55.400
46.000

Stjórn Ármanna býður nýja félagsmenn velkomna í félagið
838 Bergþór Einarsson
839 Hreinn Hreinsson
840 Halldóra Gunnarsdóttir
Landsfélag um þjóðlega náttúruvernd og stangveiði með flugu
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841 Hannes Guðmundsson
842 Gísli Haukssson
843 Kjartan Agnarsson

844 Davíð Ingason
845 Arnar Bjarki Jónsson
846 Brjánn Ingason

Árósum, Dugguvogi 13, 104 Reykjavík, sími 568 6051
Ritstjórn og ábyrgð: Árni Þór Sigurðsson, chefarni@internet.is
Umbrot: Dagur Jónsson. Prentun: Prentsmiðjan Viðey ehf. www.armenn.is / armenn@armenn.is

