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 Án efa hafa Ármenn um allt land stundað stangveiði með flugu 
af miklum móð í sumar og ef til vill hafa einhverjir sett í þann stóra. 
Undirritaður fór víða á ferðum sínum með stöngina í sumar og er 
reyndar bara nýhættur.  Hinsvegar verður að segjast eins og er að 
sjaldan hafa jafn fáir fiskar komið á land og á þessu annars ágæta 
sumri. Af almennum umræðum og tölum um veidda fiska tel ég 
víst að fleiri hafi oft gert betri veiði en sumarið 2012.  Sjálfsagt er 
ómögu legt að festa hendur á það með einhverri vissu hvað veldur 
en umræðurnar hafa verið líflegar og ýmsar hugmyndir uppi um 
það hvað valdi dræmri fiskgengd í ám og jafnvel veiði í vötnum 
þetta árið.

Ármaður #705 ætlar þó ekki að hætta sér út í að segja til um það 
hvað hugsanlega valdi færri veiddum fiskum hjá honum og öðrum 
veiðimönnum en gerir þess í stað aflann og túlkun okkar á honum 
að umfjöllunarefni sínu.

Menn eru misjafnir og með ólíkar hugmyndir um það sem 
stend ur upp úr eftir góða veiðiferð en aflatölur eru oftar en ekki 
það fyrsta sem veiðimenn eru spurðir að  þegar komið er úr veiði. 
Þrátt fyrir að fáir ef nokkrir veiðimenn stundi veiði vegna þess 
að það sé fjár hagslega hagkvæmt í dag, liggur það í hlutarins eðli 
að  veiðimaður  er ekki veiðimaður nema hann veiði eitthvað. En 
spurn ingin er hinsvegar sú hvernig við upplifum veiðiferðina og 
þar kem ég einmitt að kjarna málsins.

Lengi vel var ég mjög upptekinn af aflabrögðum í allri veiði og 
það sem skipti öllu máli var að fá sem flesta fiska. Með árunum 
dofnaði þessi árátta en það var ekki fyrr en á haustdögum 2005 

sem ég sá loksins ljósið ef svo má að orði komast. Það er út af fyrir 
sig skondið að það hafi þurft blindan mann til að opna augu mín 
gagnvart hinum raunverulega afla nútíma veiðimannsins en þann
ig var það nú samt. 

Það var þannig að þá fór ég ásamt föður mínum sem er blindur 
og Árna mági til Grænlands til bleikjuveiða en sögur af fjörðum og 
ám fullum af bleikju höfðu þá lengi heillað mig.

Ég hef aldrei á ævinni upplifað annað eins ævintýri í stangveiði 
og þessa einstöku ferð okkar þremenninganna til Grænlands. Ferð
in í heild var lærdómsrík en það mikilvægasta sem ég lærði í þess
ari ferð var að staldra við og njóta augnabliksins en það lærði ég að 
mestu leyti í gegnum föður minn.

Það skiptir jú litlu máli hversu mikið svæði útvistarfólk leggur 
að baki eða hversu marga fiska maður veiðir ef menn kunna ekki 
að stalda við, horfa, upplifa og njóta augnabliksins. Í ferðinni sá ég 
um að horfa, bæði fyrir mig og föður minn, og ég reyndi svo að lýsa 
því sem fyrir augu bar. Ég er þess fullviss að þetta varð til þess að 
ég tók mun betur eftir öllum smáatriðum í umhverfinu og upplifði 
náttúruna til fulls. Þegar ég sest niður og hugsa til baka get ég séð 
fyrir mér hvert augnablik á göngu okkar og þannig endurupplifað 
ferðina og góðan félagsskap í huga mér.

Ég skora á þá sem þetta lesa að staldra við, upplifa og njóta 
augna bliksins... því minningarnar úr ferðunum er aflinn sem nærir 
andann yfir harðasta veturinn og svo miklu lengur en það.

Jón Gestur Ólafsson #705

Fréttabréf Ármanna Nóvember 2012

Greinarhöfundur bröltir með föður sínum.

Hver var afli sumarsins
og mun hann duga til vors?
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flugustangir
Veiðiportið í Reykjavík, 
Flugukofinn í Keflavík
og Veiðivörur.is á Akureyri

SÖLUSTAÐIR:

Aðalfundur LS – Landssambands stangaveiðifélaga – var haldinn 
18.október 2012 í Árósum. Alls mættu 16 fulltrúar aðildarfélaga LS 
á fundinn, meirihluti þeirra voru Ármenn. 

Aðalfundarstörf voru hefðbundin og fóru fram í bróðerni og 
mikilli spekt. Svend Richter stjórnaði fundinum mildri hendi. 

Viktor Guðmundsson formaður LS flutti skýrslu stjórnar og Jafet 
Ólafsson gjaldkeri LS gerði grein fyrir ársreikningi sambandsins. 
Rekstur sambandsins er tryggur og fjárhagsstaða þess góð. Starf
semin hefur verið á fremur lágstemmdum nótum undanfarin ár og 
þrjú félög heltst úr lestinni. 

Stærstu tíðindi þessa aðalfundar voru lagabreytingatillögur sem 
lagðar voru fram að frumkvæði Ármanna. Árni Þór Sigurðsson 
gerði grein fyrir tillögunum á fundinum. Þær voru fyrst kynntar á 
síðasta aðalfundi LS og hafa síðan verið ræddar og þróaðar á stjór
narfundum LS og sendar stjórnum allra aðildarfélaga til umfjöll
unar. Árni Þór rakti aðdraganda málsins, umræður og niðurstöður, 
kynnti nokkrar greinar sem taka á helstu atriðum, eðli mögulegra 
aðildarfélaga, gjöld á hvern félaga og atkvæðavægi á aðalfundi. 
Viktor Guðmundsson formaður LS lýsti ánægju sinni og stjórnar 
LS með tillögurnar og mælti með að þær yrðu samþykktar. Eftir 
uppbyggilegar umræður og smávægilegar breytingar á tillögunum 
voru þær samþykktar með öllum greiddum atkvæðum. 

Viktor Guðmundsson var endurkjörinn formaður LS til tveggja 
ára. Aðrir stjórnarmenn voru kjörnir Árni Þór Sigurðsson, Ás
geir Helgi Jóhannsson, Frímann Birgir Baldursson, Jafet S. Ólafs
son, Jónas Geirsson og Sigbjörn Kjartansson. Stjórnarmenn eru 
allir endurkjörnir frá síðasta ári. Við lagabreytingarnar fækkaði 
stjórnarmönnum LS um einn, Hilmar Jónsson gekk úr stjórn
inni. Skoðunarmenn reikninga voru kjörnir Ari Kr. Sæmundsen, 
Sigurð ur Þór Sigurðsson og Jón Gestur Ólafsson. 

Viktor formaður lýsti góðum væntingum til starfsins á kom andi 
ári og viðraði verkefni sem væntanlega verður sinnt, samstarfs
verkefni með Matís um meðferð afla, seiðasleppingar og eftirlit 
með þeim, virkjanamál ofl.. 

Ágúst Úlfar Sigurðsson flutti tillögu þess efnis að LS standi fyrir 
könnun meðal veiðimanna og veiðileyfabjóðenda, en sennilegt 
má telja að gæðamat sé nokkuð mismunandi milli veiðimanna og 
leyfis sala – og etv. líka eftir því hvort bráðin er silungur eða lax ? 

Árni Þór Sigurðsson lýsti væntingum sínum (og Ármanna) um 
að nýsamþykkt lög verði til þess að hreinsa andrúmsloftið í LS og að 
sambandið „nái flugi“ og höfði til fleiri félaga, þ.á.m. þriggja stóru 
félaganna SVFK, SVH og SVAK með allt að 800900 félagsmönn
um. Í nýsamþykktum lögum eru skýr ákvæði um atriði sem áður 
hafa valdið núningi í starfi sambandsins, félagafjöldi aðildarfélags 
er skilgreindur og tvímæli tekin af um atkvæðavægi á aðalfundi, 
þ.á.m. ákvæði um að hámarki greiðir aðildarfélag af eitt þúsund 
meðlimum og áhrif á aðalfundum takmarkað við það. Í upphafi 
fundar minntist Svend með söknuði frægra aðalfunda LS í Mun
aðarnesi, Árni Þór taldi ekki útilokað að aftur gæti skapast svoleiðis 
stemmning í sambandinu. 

P.s. Á aðalfundinum lýsti áhyggjufullur fyrrum varaformaður 
Ármanna # 643 vonbrigðum með að fellt hafi verið út úr upphaf
legum lagabreytingatillögum ákvæði um viðurlög, það veiki lög að 
ekki séu skilgreind viðurlög við broti á þeim. Ákvæðið var þetta 
– semsagt fellt út úr 17.gr. : „ ... Reynist ávirðingar á rökum reistar 
skulu fulltrúar viðkomandi félags greiða kaffiveitingar sínar sjálfir 
á næsta aðalfundi.“ 

Að mati skrifara voru þetta einu virkilega alvarlegu athugasemd
irnar sem gerðar voru við lagabreytingartillögurnar á fundinum. 

# 726 

Í sumar fréttu stjórnarmenn af notuðum stólum sem boðnir 
voru til sölu. Þótti mönnum ábyrgðarlaust að athuga ekki málið ef 
þarna væru á ferðinni stólar sem væru mýkri en þeir sem fyrir voru 
í Árósum. Sendinefnd fór til að athuga málið og fékk sýnishorn 
til mátunar við menn og félagsheimili. Var það samdóma álit að 
stólarnir væru betri en þeir gömlu, staflan
legir og ekki skemmdi liturinn fyrir. Samn
ingar náðust við seljandann og keyptir 
voru 60 stólar. Gömlu stólarnir voru síðan 
seldir í sumar til mismunandi aðila eftir 
auglýsingu á söluvefnum„bland.is“.  Nú 
vantar okkur bara mátuleg borð í ljósum 
stíl við stólana og auglýsum við hér með 
eftir þeim. 

#737

Aðalfundur LS

Stólaskipti 
í Árósum
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Þann 13.október síðastlinn blés Landssamband Stangaveiðifé
laga til opins málþings á Grand Hótel í Reykjavík. Tilefnið var 
áhyggjur manna af lélegri stangveiði síðastliðið sumar, þá sérstak
lega laxveiði. Viktor Guðmundsson formaður L.S. setti þingið og 
bað fundarstjóra, Svend Richter að stýra fundi. 

Guðni Guðbergsson og Sigurður Már Einarsson fiskifræðingar hjá 
Veiðimálastofnun fluttu hvor sín erindin um laxinn. Guðni kom m.a. 
inná að 26% af slepptum laxi veiðist aftur og 4% í þriðja sinn. Eins 
að sveiflur í veiðum á laxi eru ekkert nýjar af nál inni og sýndi miklar 
tölulegar upplýsingar máli sínu til stuðnings. Viðlíka niðursveiflur 
sáust síðast á árunum 1982 og 1984. Sigurður fræddi fundargesti 
um áhrif sjávar á viðveru laxins. Kom þar fram að helstu beitarsvæði 
laxins eru í Noregshafi og suðvestur af Íslandi. Virðist kjörhitastig 
laxins ráða þar mestu um en það er um 8°C. Ljóst er að mikið drepst 
af laxi í sjó af mismunandi ástæðum eins og mengun, sjúkdómum 
og vegna meðafla í afla uppsjávarveiði skipa.  Eftir miklar tölulegar 
upplýsingar fiskifræðinganna og mjög fróðleg erindi fannst undir
rituðum að því meira sem rannsakað er því minna vitum við um 
ferðir og líðan laxins í sjónum. 

Næst tók til máls Bjarni Júlíusson formaður SVFR. Hafði hann 
áhyggur af því að hinn íslenski stangveiðimaður væri í útrýming
arhættu en hafði ekki áhyggjur af því að íslenski laxinn væri í 
útrýmingarhættu þrátt fyrir yfirstandandi niðursveiflu í veiði og 
uppsveiflu í verðum veiðileyfa. Sýndi hann máli sínu til stuðnings 
framreiknað verð veiðileyfa síðustu árin og kom þar fram þau hafa 
tvöfaldast að raungildi. 

Óðinn Sigþórsson formaður Landssambands Veiðifélaga steig 
því næst í pontu. Taldi hann enga ástæðu til að örvænta þó lítið 
veiddist í augnblikinu því menn hefðu séð svona sveiflu áður. Líkt 
og áður hefur komið fram frá LV þá eru menn þar á bæ ekkert 
hræddir um að menn hætti að kaupa veiðileyfi. Veiðiréttarhafar 
hugsa vel um árnar sínar sagði hann og eru alltaf að reyna uppfylla 
sívaxandi kröfur um aukin gæði.

Þröstur Elliðason forstjóri Veiðiþjónustunnar Strengir kynnti því 
næst sinn rekstur.Hann taldi sömu eftirspurn vera eftir veiðileyfum 
í sínar ár hjá erlendum veiðimönnum og í fyrra.

Að lokum flutti Steinar J. Lúðvíksson skemmtilegt erindi. Spurði 
hann sjálfan sig og fundarmenn að því hvort ekki væri kominn 
tími til að hætta þessari vitleysu, að veiða? Græðgisvæðing virtist 
ráða ferðinni og veiðimenn kaffærðir í allskonar tölulegum upp
lýsingum til að sannfæra okkur um að framboð og eftirspurn væri 
eina rétta aflið til að stýra öllu saman. Enginn tryggð væri milli 
veiðiréttarhafa og veiðimanna og að veiðimenn yrðu að gangast 
undir allskyns takmarkanir á agni og afla. En allt kæmi fyrir ekki, 
því enn hækkuðu verð veiðileyfa. 

Að þeim orðum sögðum tóku við pallborðsumræður. Þar kom 
m.a. fram hjá Bjarna Júlíussyni og Þresti Elliðasyni að erlendir 
veiðimenn muni sækja meira í silungsveiði á Íslandi. Eins sagði 
Óðinn að LV hvetti ekki til útboða á veiðisvæðum nema til að    
kanna þanþol markaðarins. En ljóst er að á þeim bæ verður það 
framboð og eftirspurn sem mun ráða ferðinni hér eftir sem hingað 
til.

Nokkuð vel var mætt á fundinn og var honum faglega stjórnað af 
félaga Svend. Alltaf er gagn og gaman þegar menn hittast og skipt
ast á skoðunum. En undirritaður veltir fyrir sér í hverju gæði við 
veiðar séu fólgin? Líklega myndu fáir Ármenn sækjast eftir vatns
salerni inná hvert herbergi í veiðihúsi eða minibar ef það leiddi 
til hækkunar veiðileyfa? Hverjir setja fram kröfur um aukin gæði 
og hvað finnst mönnum vera gæði á veiðislóð? Eru það merktir 
vegslóðar og veiðistaðir? Eða er það gufubað, humarhalar, anda
bringur og viðlíka næring? Víst er að margir eru hugsi yfir því í 
hvað eigi að eyða frítíma og peningum á næsta ári. 

Eiríkur Indriði #737

Málþing LS
     Staða stangaveiði á Íslandi
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Sunnudaginn 16. september 2012 kom ég að Hlíðarvatni. Er
indið var að gróðursetja nokkrar Kúrileyjarósir. Vonandi lifa 
þær af veturinn og verða einhverjum veiðimönnum til augna
yndis næsta sumar. 

Fallegt veður var við vatnið, sól og heiðskírt. Það mátti finna að 
það var orðið svalara en var í sumar. Engan sá ég veiðimanninn við 
vatnið. Reyndar hef ég ekki orðið mikið var við veiðimenn eftir að 
leið á sumarið. Ég var að vísu óheppinn með veiðidaga. Í annað 
skiptið gekk dýpsta lægð frá 1901 yfir landið og nú seinast, hinn 
10. september, kom norðanáhlaupið mikla þannig að stundum var 
varla stætt við vatnið þann dag. Vatnið var að jafna sig daginn eftir 
en við félagarnir vorum samt áfram tveir við vatnið í fallegu veðri.

Þótt ég hafi verið óheppinn með veður í sumar hefur sól og hiti 
verið almenna reglan. Veiðimálastofnun setti niður tvo hitamæla 
í vatnið síðustu dagana í júní. Það er hluti af þeirri rannsókn sem 
framkvæmd var á vatninu nú í sumar og haust. Mælirinn, sem næst 
var landi, sýndi töluverðar sveiflur í kringum 16°C í júlí og ágúst en 
hinn mælirinn, sem var staðsettur nálægt miðju vatni, einum og 
hálfum metra frá botni þar sem dýpi vatnsins er um fjórir metrar, 
sýnir minni sveiflur og hitastig algengast á milli 14°C til 15°C þessa 
mánuði. Þessi mikli hiti í vatninu er mjög óvenjulegur og helgast af 
því háa hitastigi sem var á sunnanverðu landinu. Eins og sýnt er á 
mynd 3 er hitastigið nær stöðugt yfir 14° C þar til 24. ágúst. Rennsli 
í vatnið er lindarvatn þannig að vatnsbúskapurinn í Hlíðarvatni var 
e.t.v. betri en víða annars staðar. Þessi hái hiti er hins vegar ekki 
kjörhiti fyrir bleikjuna og hafði vafalaust áhrif á veiðina í vatninu. 
Grunar mig að bleikjan hafi sótt á þá staði þar sem vatnsleysur er 
að finna í vatninu fjarri landi og það skýri hversu veiðin datt niður 
í júlí og ágúst og fór ekki að glæðast að nýju fyrr en í september 
þegar vatnið kólnaði.

Hækkandi hiti í vötnum hér suðvestanlands hefur ekki verið 
bleikju hagfelldur. Vart hefur orðið nýrnasýki (PKD proliferative 
kidney disease) í sumum vötnum og er hækkandi hitastigi kennt 
um aukna útbreiðslu. Þótt ekki hafi leikið grunur á því að bleikjan í 
Hlíðarvatni hafi orðið fyrir slíkri sýkingu var engu að síður ákveðið 
að fá Árna Kristmundsson á Keldum til þess að greina hluta þeir
ra sýna sem aflað var í september til þess að fá úr því skorið. Við 
fyrstu skoðun á nýrum fiskanna koma ekki fram sýnileg sjúkdóm
seinkenni en sýnin verða greind með mótefnalitun til þess að skera 
úr um hvort fiskurinn sé laus við smit. Hitastigið í sumar náði því 
lágmarki sem þarf til þess að sýking geti átt sér stað. Allar fullyrðin
gar þurfa þess vegna að bíða endanlegrar niðurstöðu.

 
Það voru Friðþjófur Árnason og Benóný Jónsson hjá Veiðimála

stofnun sem öfluðu sýna til rannsóknarinnar. Þeir lögðu netaseríu 
með 10 netum í vatnið hinn 4. september síðastliðinn. Netin voru 
hver með mismunandi möskvastærð milli hnúta. Möskvastærðin 
var 12 mm, 16,5 mm, 18,5 mm, 21,5 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 
40 mm, 46 mm og 50 mm. Slík sería veiðir laxfiska af stærðarbil
inu u.þ.b. 10 cm til 52 cm. Alls veiddust 85 bleikjur og 4 flundrur 
í seríuna. Eftir er að vinna úr sýnum, sem tekin voru af veiddum    
fiski, en lengdardreifingu aflans má sjá á mynd 1. Þegar lokið 
verður við að mynda kvarnir úr bleikjunum má lesa aldur og reikna 
út vöxt. Þessar niðurstöður verða bornar saman við gögn frá árinu 
2008, sjá mynd 2, en þá voru 225 bleikjur og níu flundrur veiddar 
með svipuðum hætti. Stærðardreifing er svipuð en fróðlegt verður 
að sjá samanburð á aldri og vexti bleikjunnar milli þessara ára. 

Sýnin verða lengdar og þyngdarmæld. Hreistur og kvarnir 
verða notaðar til aldursgreiningar. Sýni úr maga og meltingarve

Rannsókn á Hlíðarvatni
3. mynd. Meðalvatnshiti hvers sólahrings mælt á tveimur stöðum í Hlíðarvatni tímabilið 26. júní til 2. 
september árið 2012. 

 

4. mynd. Staðsetning hitamæla (grænir hringir), rafveiðistöðva (rauðir hringir) og netalagna (rauð 
strik) í Hlíðarvatni árið 2012. 

Þetta eru mýflugur við Hlíðarvatn, strókarnir voru 4-6 m háir. Þessar myndir voru teknar 1. júlí í sumar í Kaldósnum.
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gi verða rannsökuð með tilliti til fæðu og sníkjudýra. Þá verður 
kyn og kynþroski ákvarðaður. Úrvinnsla gagna stendur nú yfir 
og mun  halda áfram í vetur. Þess er vænst að niðurstöður liggi 
fyrir vorið 2013. Veiðimálastofnun mun einnig fullvinna gögnin 
frá árinu 2008 frá Hlíðarvatni og verða þau notuð til samanburðar. 
Veiðimálastofnun mældi einnig leiðni vatnsins og pH gildi nú í 
september.

Loks má nefna að mönnum hefur leikið forvitni á að vita hver 
áhrif af fyrirstöðunni í Vogsósnum væru á göngu flundru í vatnið. 
Fyrirstaðan hefur hækkað yfirborð vatnsins um nálægt 14 sm og 
nokkurt land hefur farið undir vatn. Hæð vatns í Hlíðarvatni er nú 
svipuð og var 1996. Til þess að varpa nokkru ljósi á þessa spurn
ingu var rafveitt á tveimur stöðum fyrir ofan fyrirstöðuna og einum 
fyrir neðan. Rafveiðistaðirnir eru sýndir á mynd 4. Engin flundra 
veiddist á stöðunum tveimur fyrir ofan fyrirstöðuna en 21 flundra 

veiddist á staðnum fyrir neðan. Það má því ætla að fyrirstaðan tor
veldi flundru för upp í vatnið þótt ekki sé hægt að fullyrða að hún 
nái að hreinsa vatnið af flundru. Flundran á hins vegar greiða leið 
til sjávar yfir fyrirstöðuna. 

Ráðist var í ofangreinda rannsókn í samráði við félögin sem eru 
með aðstöðu við vatnið. Kostnaður við rannsóknina verður greidd
ur af Stangveiðifélaginu Stakkavík. Skýrsla Veiðmálastofnunar með 
niðurstöðum verður send öllum félögunum þegar hún liggur fyrir 
næsta vor. Áhugaverðum bráðabirgðaniðurstöðum verður komið á 
framfæri fyrr eftir því sem tilefni gefast.

Árni Árnason
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1. mynd. Lengdardreifing bleikju sem veiddist í lagnet í Hlíðarvatni haustið 2012  
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2. mynd. Lengdardreifing bleikju sem veiddist í lagnet í Hlíðarvatni haustið 2008.

n = 85 

n = 225 

 

Tafla 1. Fjöldi bleikju og flundru sem skráðar voru í viðkomandi möskvastærð í netaveiðum í 
Hlíðarvatni árin 2012 og 2008. 

Möskvi Möskvi
mm Bleikja Flundra mm Bleikja Flundra
12 3 0

16,5 16 0 15,5 18 0
18,5 17 0 17,5 65 0
21,5 7 2 22,5 28 1
25 4 0 24 23 4
30 10 2 31 22 1
35 9 0 33 19 0
40 5 0 37 19 0
46 6 0 43 21 0
50 8 0 50 10 3

Samtals: 85 4 Samtals: 225 9
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3. mynd. Meðalvatnshiti hvers sólahrings mælt á tveimur stöðum í Hlíðarvatni tímabilið 26. júní til 2. 
september árið 2012. 

 

4. mynd. Staðsetning hitamæla (grænir hringir), rafveiðistöðva (rauðir hringir) og netalagna (rauð 
strik) í Hlíðarvatni árið 2012. 
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3. nóvember síðastliðinn hittust fulltrúar félaganna sem eru með 
veiðirétt í Hlíðarvatni. Farið var yfir veiðitölur síðasta sumars og 
bar allt að sama brunni; minnsta veiði í áratugi hjá öllum. Því voru 
fundarmenn áfjáðir að frétta af gangi rannsóknar Veiðimála stofn
un ar á Hlíðarvatni. Í því sambandi bendi ég á grein Árna Árna
sonar hér annarsstaðar í blaðinu: “Rannsókn á Hlíðarvatni”. Nú 
þegar liggja fyrir nokkrar upplýsingar en eitthvað vantar uppá að 
hún fullklárist.

Var samþykkt að vakta áfram hitastig í vatninu og bæta við ár
legri könnun á efnainnihaldi þess. Fyrir liggur að semja uppá nýtt 
við kirkjuna um afnot af vatninu. Allt bendir til óbreytts ástands og 

áframhaldandi veru okkar við vatnið góða. Vöktun á húsum og um
hverfi var rædd og ætla fleiri félög en Ármenn að skoða uppsetn
ingu á eftirlitsmyndavélum í og við hús sín. Nýlega sannaði eftirlits
vél okkar í Hlíðarseli ágæti sitt þegar brotist var þar inn. Varð hún 
til þess að lögreglan á Selfossi náði viðkomandi innbrotsþjófum. 
Veiðidagurinn verður á næsta ári þann 25. ágúst með svipuðu sniði 
og áður þar sem ókunnir veiðimenn eru boðnir velkomnir til að 
skoða og kynnast Hlíðarvatni. Hefðbundin vorhreinsun og tiltekt 
við vatnið verður helgina 27.28. apríl. 

Eiríkur Indriði #737

Vinir vatnsins

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

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

JOAKIMS

Aðalfundur skal haldinn fyrir 15. febrúar ár hvert 
Hér er vitnað í lög Ármanna og fróðleiksfúsir beðnir um að kynna sér  lagakafla 3 og 4.  Á næsta aðalfundi ganga  úr 
stjórn 2 menn. Því  biðjum við áhugasama og félagsþroskaða Ármenn um að bjóða fram krafta sína í þágu félagsins 
og til stjórnarsetu.  Í 4ja kafla, 14 grein segir svo: „Tillögur til lagabreytinga og stjórnarkjörs skulu afhentar stjórninni 
skriflega fyrir 15. desember og sendir stjórnin félagsmönnum þær með fundarboði.”    Stjórnin.
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Miðvikudagskvöldið 24. október fjölmenntu Ármenn í Áró
sa til að hlíða á Garðar Þór Magnússon og Gísla Jón Þórðarson                  
kynna flugustangasmíði.  Þeir félagarnir hafa sett saman þó nok
krar stang ir í gegnum tíðina og ætla að miðla af visku sinni til okkar 
hinna í vetur. Þeim til halds og trausts við kynninguna var Kristján 
Freyr Helgason veiðimaður, reyndur stangasmiður og leiðsögu
maður með meiru. Þá um kvöldið var kannað hvort einhverjir 
hefðu áhuga á því að hittast í Árósum í vetur og setja saman stangir 
undir handleiðslu þeirra félaganna. Sá hópur reyndist stór eða á 
bil inu 1520 manns sem mun hittast nú aftur í nóvember og leggja 
lín urnar fyrir smíðina. Áætlað er að hefja smíðar í janúar þegar 
búið er að panta og safna saman öllu sem til þarf.  Þeir félagarnir 
fóru yfir allt ferlið; val á efni í stangir, lykkjur, hjólastæði og an
nað sem þarf til. Jón Viðar í Joakim’s bauðst til að útvega mönnum 
blanka á sanngjörnu verði til að vinna með og var vel tekið í það. 
Það var samdóma álit þeirra félaganna að byrja á ódýrari efnivið 
þegar menn smíða sínar fyrstu stangir, síðar væri hægt að velja dýr
ari efni þegar líkur á mistökum væru minni og menn farnir að ná 
tökum á aðferðafræðinni.

Að ýmsu er að hyggja í aðföngum, það er hvernig á stöngin að 
líta út. Svona tékklisti gæti átt við:

* Á að vera fighting butt?
* Hvernig á hjólsætið að vera; ál, tré, trefja, litur, viðartegund? 
* Cigar eða nettari korkur í handfang eða á að byggja það   

       upp frá grunni?
* Öngulkrækja? Til eru nokkrar gerðir.
* Ein eða tvær stórar lykkjur fyrst?
* Aðrar lykkjur einfættar eða snákalykkjur?
* Nett topplykkja eða trissuhjól?
* Aukalykkjur fyrir aukatopp þar sem við á.
* Litur á þræði?
* Skrautþræðir?

Til að vefja lykkjur og vinna stangirnar þá eru til ýmsar aðferðir 
en best er að hafa einhvernsskonar haldara, stöngulstoðir eða hvað 
sem þetta gæti kallast. Hægt er að kaupa þetta tilbúið en til eru 
aðrar lausnir sem meðal annars má sjá á google ef slegið er inn 
homemade rod building wrapper.

Hér eru svo ýmsar áhugaverðar slóðir tengdar stangasmíði:
Hvernig á að vefja lykkju á stöng!
http://www.shofftackle.com/wrappingguide.html 

Stangarsmíðaspjallborð!
http://www.rodbuildingforum.com
http://www.hookhack.com

Þessi kappi fer ítarlega í smíðina frá A-Ö! 
https://www.youtube.com/user/FlyrodFanatic

Hér eru verslanir sem mælt er með!
http://www.hilevel.se/en
http://www.cabelas.com
http://www.mudhole.com

Það eru spennandi tímar framundan í Árósum í vetur í 
stangasmíði og frábært framtak hjá drengjunum að standa fyrir 
þessum viðburði. Eigin veiði bragðast best í munni, mest veiðist á 
heimahnýttar flugur og heimagerðar stangir kasta betur en aðrar !

Árni Þór Sigurðsson #382
Garðar Þór Magnússon  #744

Að smíða flugustöng
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Vetrardagskrá
í Árósum 2012-2013

Regluleg dagskrá
 Skegg og skott á mánudagskvöldum frá kl. 20-22
 Opið hús á völdum miðvikudagskvöldum frá kl. 20-22
Auglýstir viðburðir

5. des. miðvikudagur   Aðventukaffi og bókakynning. 
      Bjarni Kristjánsson #11 mætir og kynnir nýútkomna bók sína.

3. janúar fimmtudagur   Skilalok veiðileyfaumsókna
21. janúar mánudagur   Afgreiðsla veiðileyfa
22. janúar þriðjudagur   Afgreiðsla veiðileyfa
23. janúar miðvikudagur  Afgreiðsla veiðileyfa
26. janúar laugardagur   Þorrablót
13. febrúar miðvikudagur  Aðalfundur
2. mars laugardagur   40 ára afmælisveisla Ármanna í Árósum
13. apríl laugardagur   Vorfagnaður
27.-28. apríl     Hlíðarvatnshreinsun 
 

Ýmislegt fleira er í deiglunni í vetur. 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 

Landsfélag um þjóðlega náttúruvernd og stangveiði með flugu

Árósum, Dugguvogi 13, 104 Reykjavík, sími 568 6051
Ritstjórn og ábyrgð: Árni Þór Sigurðsson, chefarni@internet.is

Umbrot: Dagur Jónsson. Prentun: Prentsmiðjan Guðjón Ó.  www.armenn.is / armenn@armenn.is
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Sími: 530 2000       110 Reykjavík   
Freyjunesi 4       Smiðjuvegi 11
603 Akureyri        200 Kópavogi

Stjórn Ármanna býður nýja félagsmenn velkomna í félagið 
847  Ástþór Sindri Eiríksson 848  Eygló Aradóttir 849 Valdimar Sæmundsson


