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Eitt er það sem margir stangveiðimenn eiga sameiginlegt og 
það er náttúruunun. Virðing fyrir náttúrunni og það að njóta nátt
úrunnar í allri sinni dýrð, með öllum þeim tilbrigðum sem hún 
hefur uppá að bjóða. Hvort heldur sem það er nótt, dagur, vetur, 
sumar, vor eða haust.  Þó að mig gruni nú að sumarið sé tíminn hjá 
flest um.  Á veiðislóð þykir mörgum veiðimanninum  gott að sitja á 
vatnsbakkanum og horfa, hlusta eða jafnvel þefa.  Þetta er stundum 
jafn gefandi og nærandi eins og að þenja prikið eða að bíða eftir 
tökunni.  Sumum finnst meira að segja hvergi betra að sofa, sem 
minnir mig á veiðifélaga minn sem lagði sig eina kvöldvaktina á 
Geirastöðum en svaf “aðeins “ lengur en hann ætlaði og kom svo 
labbandi niður í veiðihús kl 01:00 í ágústmyrkrinu búinn að sofa 
í 3 tíma. En það er önnur saga. Það er nefnilega ekki nauðsynlegt 
að vera alltaf að.  Þetta er frelsi.  Einu leiði ég hugann að og það er 
skerðing á frelsi.  Hvað gerist  1. apríl eða 1. maí eða 19. apríl ?  Eru 
fiskar þá almennt látnir vita að þá sé rétti tíminn til að taka agn 
veiðimanna í hinu eða þessu vatninu, eru þetta ef til vill geðþótta
ákvarðanir sem ráða því hvenær vötnin “opna“ eða bara úrelt lög?  
Er einhver góð skýring á því afhverju við veiðimenn megum ekki 
njóta náttúrunnar (veiða) í febrúar, mars eða þegar okkur dettur í 
hug, fyrir utan hryngningartíma að sjálfsögðu?  Ok, það má færa 
fyrir því rök sumstaðar en víða er ekkert sem mælir á móti því þar 
sem ekki er um göngufisk að ræða og öll hrygning löngu afstaðin.  
Í sumum vötnum er meira að segja bannað að veiða á stöng til að 
mynda í febrúar en dorgveiði leyfð ef vatnið leggur.  Þetta skil ég 
ekki.  Ef einhver er svo illa haldinn að hann þurfi að upplifa frelsið 
og njóta náttúrunnar með stöng í hönd um miðjan febrúar, hvað 

er þá til fyrirstöðu?   Ekki fæ ég séð hvernig náttúran hagnast á 
því að allir komi á sama tíma. Er ekki bara fínt að dreifa álaginu?                       
Svo er það hitt, daglegur veiðitími, og það veit ég fyrir víst að marg
ir veiðimenn eiga erfitt með að hætta þegar allt er dottið í dúna
logn en reglunar segja að veiði skuli hætt.  Veðrið virðist alltaf 
vera best síðasta klukkutímann (magic hour) .  Eitt er víst að við 
viljum öll vera úti í góðu veðri.  Hver kannast ekki við morgun 
og kvöldstillur, sem renna nú stundum saman.  Þetta er besti tími 
sólarhringsins.  Blankalogn, vatnið spegilslétt og náttúruununin í 
botni.  Þá er einmitt gott að sitja á bakkanum og hlusta.  Oft er 
það nú svo að fiskurinn virðist hvíla sig þegar maður ætti sjálfur að 
vera að því en eins og áður sagði er veiðin ekki allt, þetta er spurn
ing um frelsi.  Hlíðarvatnið okkar er gott dæmi um það hvernig 
þessu ætti að vera háttað, það má veiða alla nóttina ef maður kærir 
sig um.  Margir kannast við fjalla og heiðafyrirkomulagið þar sem 
þessu er víða háttað eins.  Algjört frelsi.  Ég minnist þess líka að í 
Laxá voru menn stundum að tínast í hús um miðnætti, sex tíma 
vakt að baki og síðustu 23 tímarnir algjör unaður, engin hafgola og 
fiskur að sýna sig um alla á.  Algjört frelsi.  Svona lagað er auðvitað 
erfiðara í ám þar sem huga þarf að svæðaskiptingu og hvíld svæða.  
Auðvitað eru víða aðstæður sem leyfa ekki svona frelsi, en ég held 
að víða mætti endurskoða lög og reglur sem eru að mínu mati úr 
sér gengin, breyta þessu, gera þetta frjálsara fyrir okkur og leyfa 
okk ur að njóta náttúrunnar þegar okkur hentar.  Hvort  sem jörðin 
er græn eða hvít eða hvort klukkan sé 15:00 eða 03:00. 
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Miðvikudaginn 28. mars kom Brynjólf ur Mogensen læknir í 
Árósa og fræddi fundarmenn um fjölmörg atriði sem ástæða er til 
að gaumgæfa áður en haldið er af stað í veiðiferðir.  Ekki treysti ég 
mér til að endursegja allan þann fróðleik sem Brynjólfur flutti ok
kur, en tæpi hér á þeim atriðum sem mér fannst athyglisverðust í 
glærum og ræðu hans. 
Líkamlegt ástand, undirbúningur, heilsa og þjálfun:
Álagsmeiðsl, óþægindi í öxlum, olnboga og úlnlið eru furðu algeng. 
Má draga úr eða fyrirbyggja með viðeigandi þjálfun og æfingum.
Fylgjast með almennu ástandi líkamans, blóð þrýstingi, blóðfitu og 
blóðsykri. Forð ast offitu og reykingar.
Ökuferðin að veiðistað og heim:
Forðast að nota aðra bíla en þá sem hafa fengið hæstu einkunn í 
öryggisprófunum.
Aka af skynsemi og nota öryggisbeltin.
Á veiðislóð:
Alltaf nota gleraugu og húfu eða veiðihatt. Ef öngull festist í eða 
nálægt auga skal alls ekki reyna að losa hann sjálfur, heldur leita 
til læknis. 
Annars má oft losa öngul vandræðalítið með því að þræða oddinn 
og agnhaldið í gegn svo að hægt sé að klippa það af. Einnig má 
hnýta girnisslaufu í öngulbuginn til að draga hann út meðan þrýst 
er á legg öngulsins þannig að agnhaldið sleppi takinu og verði laust.
Ef sár er opið og blæðir mikið úr því skal setja grisjur yfir og þrýsta 
á.
Ef biti festist í hálsi má oft losa hann með snöggum þrýstingi á 
maga svæði.
Við axlarliðhlaup er “Hangandi hendi aðferðin” einföld og góð.
Í öllum alvarlegri tilfellum skal hiklaust hafa samband við neyðarlín
una 112 til að fá sérfræðilega tilsögn og aðstoð eftir því sem við á.

Við hjartaáfall og önnur alvarleg tilfelli þarf að meta stöðuna eftir 
því hvort sjúklingurinn hefur meðvitund, púls og öndun. Ávallt 
skal samt haft samband við neyðarlínuna, 112 svo fljótt sem kost
ur er.  Mælt er með lífgunaraðferðinni  hnoða þrjátíu sinnum og 
blása tvisvar þar til fyrirmæli um annað berast frá neyðarlínu eða 
björgunarf ólki.  Munið tölurnar 112 - 30 - 2.

Ágúst Ú Sigurðsson #2

Veiðiferðin – komum heil heim

Vorblótið

Nafnarnir Ólafur Óskar og Ólafur Þór Jónssynir

Vorblót Ármanna var haldið í Árósum 14. apríl síðastliðinn. 
Að venju snaraði húsnefndin fram dýrindis kaffihlaðborði 
undir for ustu Hjálmars og samkvæmt aldagamalli hefð 
stjórnaði Óli Skeggur happdrættinu að mikilli röggsemi með 
dyggri aðstoð gesta eins og sjá má á meðfylgjandi mynd. 
Vinningar voru glæsilegir að vanda og viljum við koma fram 
þakklæti til gefenda vinninga sem hér verða upptaldir:

Joakim’s, Vesturröst, Garri, Gallerí Flugur, Sel Brúará, 
Reykofninn, Promeng Temra, Veiðikortið, Veiðivon, Útilíf, 
Veiðibúðin við lækinn, Ellingsen, Árvík, Veiðiportið, 
Stefán Hjaltested, Þorsteinn Þorsteinsson (Steini stöng), 
Veiðihornið, Ísleifur Jónsson, Strengir, Laxá, Hrygnan, Ár-
menn, Krafla, Wurth, Radíoraf, Bóksalan Bifröst, Hreðar-
vatn co/Baldur Hauks, Ágúst Mortens, Veiðiflugur, I. Guð-
mundsson, Héðinn Hafnarfirði, Intersport, Heiðarbær II, 
Fastus, Egilsson, Einar Sigfússon.

Ágætu Ármenn
Félagsgjöld Ármanna eru mjög mikilvægur grund-
völlur í starfi félagsins og vonum við að þeir félags-
menn sem ekki hafa nú þegar greitt árgjaldið 
greiði það sem fyrst. Greiðsluseðlar eiga að vera 
í heimabanka félagsmanna.  Við minnum á að 
Félagskírteini 2012 hefur tekið gildi svo það er um 
að gera að greiða félagsgjaldið og fá það sent svo 
félagsmenn geti nýtt sér þau afsláttarkjör sem þeim 
bjóðast.

  Stjórnin 
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flugustangir
Veiðiportið í Reykjavík, 

Flugukofinn í Keflavík
og Veiðivörur.is á Akureyri

SÖLUSTAÐIR:

Ljótipollur mynd Garðar Þór Magnússon #744

Í maíhefti Áróðs 2009 birtist ítarleg kynning og lýsing á 
vötnunum sunnan Tungnár frá Olgeiri Engilbertssyni Nefsholti. 
Hér er sá hluti er snýr að lýsingum af sjálfum vötnunum birtur 
aftur ásamt korti af þeim. Er því kjörið að plokka þessa opnu úr 
blaðinu og geyma í hanskahólfinu á bílnum þegar haldið er til veiða 
í Framvötnunum.

Frostastaðavatn 572 metrar yfir sjó er stærsta vatnið á svæðinu 
um 230 hektarar og er það eitt af vinsælustu stangaveiðivötnunum. 
Bestu veiðistaðirnir eru austur við hraunið að sumra dómi. Nú 
sein ni ár hefur ekki veiðst urriði í vatninu þó að nokkrum sinn
um hafi verið sleppt í það urriðaseiðum. Fengist hafa stórir fiskar í 
vatn inu 5 7 pund.

ljótipollur. Um 40 hektarar 573 m. yfir sjó 14 metra djúpt 
gígvatn sem myndaðist í Veiðivatnagosinu 1477 ásamt mörgum 
öðrum jarðmyndunum svo sem Norðurnámshrauninu, gígnum 
Stút við Frostastaðaháls, Laugahrauninu og Námshrauninu, sem 
rann útí Frostastaðavatn. Brattar skriður eru niður að vatninu. 
Ekki er vitað hvenær urriðinn kom í Ljótapoll en þar hefur verið 
þokka leg veiði á þeim tíma sem hér um ræðir. 1957 fengu veiði
menn stóra horslápa. Um 1960 voru menn að fá nokkuð góðan fisk, 
en veiðin hefur verið misjöfn eins og gengur. Nú seinustu ár eru að 
veiðast aðallega fallegir urriðar, 2002 stærst 4 pund.

Blautaver 564 metra yfir sjó um 30 hektara grunnt lón norðan 
við Ljótapoll með samgang við Tungnaá. Ekið er þangað niður frá 
Ljótapolli . Meira er af bleikju en urriða og stærstu fiskar á seinni 
árum 2 pund.

Dómadalsvatn. Um 9 hektarar 566 m.y. sjó í krika nyrst í Dóma
dal. Ekið er að vatninu með brekkurótum neðan við Dómadalsháls. 
Í vatnið var eins og áður segir sett eitthvað af bleikjuseiðum árið 
1960. Síðan voru sett bleikjuseiði í vatnið í óleyfi síðar. Fyrstu 
veiðitölur sem ég finn eru frá 1981, en þá veiddust 475 smábleikjur 
undir 500 g og talað um smækkandi bleikju. Nokkrum sinnum 
hefur verið sleppt urriðaseiðum í vatnið og núna veiðist eingöngu 
urriði allt að 5 pund.

lifrafjallavatn er um 75 hektarar 596 m.y. sjó vestanvert við 
Dóma dalsvatn og merkt göngugata þangað frá vatninu yfir lít
inn háls. 15 20 mínútna gangur. Vatnið er afar fallega umkringt 
Lifrafjöllun um og í það var sleppt urriðaseiðum 1966 og nokkrum 
sinnum síðan. Fyrstu veiðiskýrslur sem ég finn sýna 50 fiska í net 
1981 2 pund og 8 ára. 1984 var sleppt 2500 sjóbirtingsseiðum í vat
nið. Aldrei hefur verið mikil veiði þarna en fallegur staður.

Herbjarnarfellsvatn er tæpir 100 hektarar í 625 metra hæð. Þar 
var sleppt urriðaseiðum árið 1967. Þar sé ég fyrst getið um veiði 
1981 5 fiskar og 1984 500 fiskar. Aldrei hefur veiðst mikið í vatninu, 
en 2004 eða 2005 veiddist fallegur urriði sem var 33 cm. langur og 
um pund. Ekki vitað um aldur. Vegslóði að vatninu er rétt vestan 
við hestagerðin og húsin og vel fær aldrifsbílum.

löðmundarvatn er sunnan undir Löðmundi um 1 km. frá 
Landmanna helli. Það er um 80 hektarar í 590 metra hæð og mesta 
dýpi 40 metrar syðst í vatninu, en góð sandfjara er víðast þar sem 
ekið er að því og sérlega góð aðstaða fyrir börn að æfa sig. Löð
mundarvatn er eitt af bleikjuvötnunum, sem er stöðugt verið að 

Vötnin sunnan Tungnár
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berjast við að halda í horfinu. Urriðaseiðum hefur verið sleppt í vat
nið en virðist illa ná sér á strik og eins og áður segir búið að stunda 
mikla grisjun. Síðastliðið sumar veiddust á stöng um 300 fiskar um 
350 g. En stundum veiðast fiskar 4 5 pund .

Eskihlíðar vatn er 153 hektarar í 533 metra hæð og 27 metra 
djúpt. Vatnið er austan Löðmundar og norðan Lifrafjalla. Ekið er 
að vatninu annað hvort úr Dómadal eða af Sigölduleiðinni aust
anundir Hnausunum. Eins og áður er getið er þetta vatn ofsetið 
af bleikju. Fjallafangsmenn eru búnir að veiða yfir 63 þúsund 
smábleikjur úr vatninu og hættir að sinni og sjá til hvað gerist. Á 
veiðiskýrslum 2008 eru 11 fiskar nefndir.

Kýlingavatn er í 577 metra hæð og alls um 500 hektarar ef bæði 
vötnin eru talin. Grunn lón í einni af kvíslum Tungnaár sem renn
ur umhverfis Litla Kýling. 1981 eru á skýrslum 475 urriðar um 1 
pund og 1984 eru 189 fiskar, 77 urriðar og 112 bleikjur um 300 g. 
Nú er svo komið að ekkert veiðist nema bleikja. 1992 veiddust 415 
bleikjur og 116 urriðar

Hrafnabjargavatn. Um 175 hektarar og 550 metra yfir sjó á sand
flæmi austan undir Hrafnabjörgum. Þetta er eitt af vötnunum sem 
urðu bleikjunni að bráð og þar hefur fiskurinn aldrei náð góðum 
vexti. Sumarið 2007 veiddust nokkar örsmáar bleikjur í þokkalegu 
ástandi, sem getur bent til þess að þetta verði bara sæmilega haldin 
kreppukóð. Slóðin er eftir öldunum norðan við Sauðleysuvatn og 
sameiginleg af stað og eru 2,7 km frá veginum að vatninu.

Hnausapollur eða Bláhylur. Um 30 hektara gýgvatn 570 m.y. sjó 
sem myndaðist í Vatnaöldugosinu árið 871 vestan við Tjörvafell. 
Hringslóð er frá Sigölduveginum upp á barminn. Ekki er eins löng 
skriða niður og í Ljótapolli. Bleikjuseiði voru sett í vatnið 1960 og 
um tíma veiddust góðir fiskar en mun síðan hafa fjölgað of mikið . 
Ekki er mikð vitað um ástandið í vatninu.

Sauðleysuvatn. Um 80 hektarar 576 m.y. sjó og 56 metra djúpt. 
Þetta er eitt af bleikjuvötnunum sem illa gengur að halda í horfinu. 
Einar Brynjólfsson í Götu samdi við Veiðifélagið um að reyna að 
grisja í vatninu og frá árinu 1993 til 2003 veiddi hann í gildrur yfir 
112 þúsund smábleikjur. Sumt var farið með heim til eldis í kerjum 
og þá tóku flestir fiskarnir við sér og stækkuðu.

laufdalsvatn. Um 9 hektarar 540 m.y. sjó í kvos í Dyngju

num norðan  undir Löðmundi. Smáspotti er að vatninu af gömlu 
Dyngjuleiðinni og sést það ekki af veginum. Ekki veit ég um upphaf 
veiða í vatninu,en 1983 eru á skýrslum 2800 fiskar um 100 g. Einar 
í Götu hefur verið að grisja í vatninu og virtist fiskurinn vera að ná 
sér eitthvað en núna sækir allt í sama farið aftur.

Vötn utan Veiðifélagsins.
Þrjú vötn eða fjögur eftir því hvernig á það er litið eru á afréttinum.

Kirkjufellsvatn er austan við Kirkjufell á mörkum Landmanna
afréttar og Skaftártunguafréttar. Það er 150 hektarar í 573 metra 
hæð nokkuð djúpt. Þar var fallegur fiskur þangað til bleikjan gekk í 
það úr Tungnaánni og yfirtók vatnið. Vatnið er utan svæðis Veiði
félags Landmannaafréttar.

Sauðafellsvatn er 45 hektara vatn 322 m.y. sjó sunnan Sauðafells 
fremst á Landmannaafrétti. Umhverfið er kolsvartur vikur úr síð
ustu Heklugosum. Fyrir mörgum árum var sleppt í vatnið einhver
jum afgangsseiðum úr klakstöð. Þau virðast hafa fjölgað sér ver
ulega því að kafari sem kafaði í vatnið sagði að það hefði verið eins 
og í eldiskeri. Þetta er ekki nýtilegt veiðivatn nú um stundir.

Höfðavatn er lítið stöðuvatn milli Stórhöfða og Háöldu í 
827 metra hæð. Þetta vatn er langt úr alfaraleið og mjög lífvana. 
Guðmund ur Jónsson kafaði í vatnið fyrir nokkrum árum og fann 
ekkert líf.

Hnúkspoll mætti kalla lítið og grunnt vatn sem er norðaustantil 
við Tjörvafell. Í sumum árum þornar þessi pollur upp að mestu og 
er fyrst og fremst leysingavatn. Smálækur rennur í vatnið austan við 
Tjörvafell. Er þó sýnt á kortum.

Veiðileyfi
Veiðileyfi í þessi vötn eru seld við Landmannahelli og hjá Fjalla

fangi í Landmannalaugum. Slæmar heimtur hafa verið á veiði
skýrslum og er það slæmt vegna skipulags á veiðunum. Hvet ég 
veiði  menn að skila skýrslunum

Það er póstkassi við Tjörvafells  vegamótin og söluaðilar taka við 
skýrslunum.

Tekið saman í apríl 2009. Olgeir Engilbertsson Nefsholti.
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Hlíðarsel
Veiðihúsið okkar við Hlíðarvatn hefur nú hlotið nafnið Hlíðarsel. 

Efnt var til nafnasamkeppni um nafn á húsið og er óhætt að segja að 
Ármenn eru frjóir í hugsun. 53 tillögur að nafni bárust í Árósa in
nan tímamarka er gefin voru. Ekkert tillit var tekið til nafna er bárust 
stjórn með óformlegum hætti og ekki skv. áður uppgefnum leikre
glum. Dómnefnd var skipuð stjórnar og Hlíðarvatnsnefndarmön
num. Hver og einn gaf því nafni sem honum þótti best, tíu stig og 
svo næstbesta nafninu níu stig og svo koll af kolli niður í eitt stig. 
Skylt er að geta þess að formaður #737 og ritstjóri #382 sendu báðir 
inn tillögur að nafni og gerðu grein fyrir því áður en úrvinnsla hófst 
og sátu því alfarið hjá í atkvæðagreiðslu. Sjö stjórnar og nefndar
menn tóku þátt í kosningunni.Hlíðarsel hlaut afgerandi kosningu 
og má geta þess að örnefnið er til við vatnið austanvert. Tillöguna 
átti Árni Þór Sigurðsson #382 og fjölskylda. Að launum hljóta þau 
veiðidag í Hlíðarvatni. Stjórn Ármanna vill þakka félagsmönnum 
kærlega fyrir góðar undirtektir og þáttöku.

Vorverkin
Síðustu helgina í apríl hittust menn við Hlíðarvatn í árlegri 

vorhreinsun, hirtu upp rusl og dittuðu að húsum sínum.  Meðal 
annars lögðust Hafnfirðingar í smíðavinnu og Ármenn á málnin
garvinnu svo eitthvað sé nefnt. Laugardagurinn fór að mestu í rus
latínslu, lítið veitt enda leiðindarveður. Á sunnudaginn komu nok
krir fiskar á land, m.a. lét  3ja punda bleikja lífið við Réttarnesið og 
einhver veiði var í Skollabollum og á Mosatanga. 

1. maí var frekar rólegur, vestan gola fram yfir hádegi og vatnshi
tinn lágur. Þó fréttist af ágætis veiði hjá Árbliksmönnum á Mosa
tanga, fiskar fengust við Litlu Hlíðarey og gullfallega bleikja féll 
fyrir Teal and Black #14 í Kaldóshólmunum. Hún mældist 52cm 
og 2,4kg, hnöttótt og belgsíð með eindæmum og stútfull af bobba.  

Fyrr í vor fór Hlíðarvatnsnefndin hamförum í veiðihúsinu og 
lagði nýtt eikarparket á stofu og herbergi. Viljum við beina því til 

veiðimanna að vaða ekki inn í húsið á vöðlunum, þær eiga heima 
frammi á gangi. Stefnt er að því í sumar að skipta um gluggana á 
austurhliðinni, þeir eru farnir að fúna og raki kominn inn. Í fram
haldi af því verður barðherbergið dúklagt og húsið málað að in
nan. Einnig hefur lýsingin verið stórbætt og eru ljós komin í bæði 
herbergin. Ný sólarsella var keypt og sett upp á þak dæluhússins, 
verður vatnsdælan framvegis keyrð á henni. Ljósin verða á gömlu 
sellunni og ættu því útsláttarvandamál að heyra sögunni til. Skipt 
var um kósett og skolplögninni hefur einnig verið lyft hærra upp 
þannig að hvimleið lykt ætti að vera horfin með öllu. Á hreinsunar
helginni voru þök beggja húsa máluð.

Hlíðarvatnsúthlutun 2012

Hlíðarvatnspistill

Nafn Samt. stig Nafn Samt. stig Nafn Samt. stig 
Hlíðarsel       57 Víkurkot       9 Árhvíld  
Hlíðarkot       38 Ármannsvík    8 Árlega  
Botnakot       33 Árhvammur    7 Ársæld  
Vatnshlíð       24 Stakkasel      7 Ársæll  
Botnar       23 Víkursel       7 Árver   
Ársel       20 Vonarsel       6 Ás  
Árvogur       20 Ársalir       5 Bleikjubót  
Hraunbotnar  19 Hlíðarból       5 Bleikjukot  
Veiðisel       16 Árbotnar       4 Döggin  
Kolbeinsstaðir15 Stakki       3 Fengstaðir  
Ármannskot   13 Flugan       1 Fiskisaga  
Árvík       12 Árblik  Hlíðarás  
Botnasel       12 Árborg  Óðfluga  
Púpuhöllin     12 Árbotn  Púpukot  
Árbakki       11 Árból  Ströndin  
Árkot       10 Árbót  Veiðiflugan 
Bleikjuból       9 Árheimar  Von
Fluguvellir       9 Árhús

                Maí      Júní               Júlií                   Ágúst             September
  1     Hlíðarvatnsn. 417,417,417        647,647,647                                 206,206,206
  2     512,512,616 771,769,757       337,337,337       428,428,428 
  3     821,821,821 830,830,737        837,837,837 
  4     755,668,803 544,544,544       293,293,293  
  5     623,623,623 428,428,428       341,314,314  
  6     63,63,63, 447,383,383       357,357,357       744,744,744 
  7     529,529,529 746,737,811       366,366,366       787,787,787 
  8     821,821,821 755,688,590       315,315,315       40,40,40 
  9     692,692,692 519,519,519       376,376,376       120,120,120 
10     755,590,803 523,583,583       832,832,832       425,425,425 
11     836,824,824 632,632,632       745,745,745       737,737,737 
12     652,652,652         386,386,386       672,672 
13     695,707,696 804,804,804       387,387,387  
14     827,739,825 308,308,308       845,285,741  
15     826,111,726 339,402,340       285,285,285  
16     578,629,629 771,769,757       374,374,374  
17     697,697,697 836,836,824       406,406,406  
18     740,744,787 249,249,249       844              829,829,829 
19     524,589,556 800,800,800               537,537,537 
20     706,700,559 537,537,537   
21     592,504,504 838,838,838                 93,93,93 
22     206,206,206 367,367,367   
23     300,300,300 652,652,652       383,383,383  
24     579,579,579                                   492,492,492 
25     387,387,387 544,544                                  492,492,492 
26     643,733,768 827,825,739       447,447,447  
27     515,843,843    
28     515,515,843 282,282,282       741,741,741  
29     424,424,424 Verðlaun   
30     623,623,623 357,315,308   
31     623,623,803    
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Gæða �ugustangir, hjól og línur sem hafa
sannað sig hjá íslenskum veiðimönnum.

e-mail: joakims@simnet.isegsm: 698-4651  

JOAKIMS

Ármannaferð í Framvötnin
Fyrirhuguð er hópferð Ármanna í Framvötnin helgina 15.-17. júní undir styrkri 

leiðsögn Guðmundar Hauks Jónssonar #524. Fyrirkomulagið er þannig að hver sér 
um sig varðandi bílferð, mat og drykk en veiðileyfi eru án endurgjalds fyrir Ármenn 
samkvæmt samningi við heimamenn. Ármenn sem þekkja til á svæðinu verða með 
í för, óreyndum til halds og trausts. Þeir sem ætla að skella sér með hafi samband 
við Guðmund Hauk á netfangið ghaukur@internet.is eða  síma 822 0715.

Við minnum á að gefa ykkur fram í Landmannahelli
áður en veiði er hafin og skila aflaskýrslu í lok veiðiferðar

Verið velkomin í Landmannahelli
Við Landmannahelli er rekin ferðaþjónusta 
og þar er m.a. hægt að fá gistingu í góðum 
fjallaskálum. Í boði eru  átta skálar og þar 
af  fjórir litlir 4-8  manna skálar sem henta 
vel fyrir fjöl skyldu og  litla veiðihópa. Tekið er 
við pöntunum í síma 893 8407 og info@land-
mannahellir.is 

Hellismenn ehf. www.landsmannahellir.is


