Fréttabréf Ármanna

Október 2014

Gestur Traustason

Væn 4 punda bleikja veidd á rollu með svörtum Labradorhárum í skottinu. Rolla með svörtu skotti.
„Ha? Hvað segirðu elskan? Ættarmót? Móðurfjölskyldan þín...?
Í júlí… Húnavatnssýslu? Jújú… verður það ekki að vera? Auðvitað
kem ég með. Vá hvað verður gaman. Strax farinn að hlakka til!“
Hversu margir hafa fengið svipað símtal? Hversu margir sögðu
svipaðar hvítar lygar til að halda friðinn? Hversu margir sáu þarna
3-4 efnilega veiðidaga fara til spillis? Ég viðurkenni það fúslega; ég er
forfallinn veiðifíkill. Hver árstíð hefur sitt hlutverk við að fullnægja
þeirri fíkn. Þannig fer fyrri hluti vetrarins í að hnýta og lesa um veiði,
seinni hlutinn í að athuga með leyfi og skipuleggja ferðir. Vor, sumar
og haust er fyrir veiði. Þetta ættarmót tengdamömmu var ekkert á
neinni áætlun!
Í fyrstu var ég ekkert að rifna af gleði yfir þessu ættarmóti en ég
er alinn upp við að gera það besta úr öllu. Það má alveg hafa gaman
af ættarmóti tengdamömmuættarinnar og það meira að segja bara
rosalega gaman. Hvernig þá? Auðvitað með því að skreppa í veiði!
Mótið yrði á Dæli í Vatnsdalnum og þar eru margir valmöguleikar
í boði.
Ég er nú meiri vatnaveiðimaður en straum (falleg leið til að
viðurkenna að ég er nískur á leyfi). Auk þess gruna ég að ég verði að
taka synina og jafnvel einhver barnabörn með. Því útiloka ég nánast
árnar strax, enda hvort sem er ekki auðvelt að fá leyfi í Húnverskum
ám þá daga sem mótið fer fram.
Hef farið í Hópið og ef maður er sæmilega duglegur að labba má
finna nokkra góða staði þar. Fínt að koma við með börnin og alltaf
veiðivon. Ég hef þó slæmar minningar úr Hópinu. Síðast þegar ég fór
þangað voru franskir ferðamenn nýlega búnir að ruglast á íslensku
sauðkindinni og hvítabirnum og því var ég stöðugt að líta um öxl…
bara til að vera viss. Með mitt vaxtalag og í gráum veiðijakka væri
hvaða hvítabirni fyrirgefið að ruglast á mér og rostung.
Auðvitað Arnarvatnsheiðin en það er smá fyrirtæki að fara þangað
og að auki er heiðin hálfgert bannsvæði eftir að ég dældaði olíupönn
una á jeppanum þar síðasta sumar. Kom með Grána heim einu dekki
og tveimur stigbrettum fátækari auk dældarinnar og einhvers skrölts
sem ég heyri enn. Kannski of mikið fyrirtæki að laumast á heiðina
svona fyrir hálfan dag.

Þeir möguleikar sem stóðu uppúr voru annarsvegar Kolgrímsvötn á Aðalbólsheiði og Dauðsmannskvísl. Lýsingin spennandi og það litla sem má finna um þessa staði á netinu og í Stangveiðihandbókinni lofar góðu.
Var farinn að vera spenntur fyrir ættarmóti tengdó. Við veiði
dellukarlar vitum að veiðin sjálf er bara einn liður í þessu öllu sam
an. Við vitum að fiskurinn er ekki aðalatriðið. Vissulega skiptir
hann máli og góður dagur í vatni verður alltaf betri komi maður
ekki heim með öngulinn í rassinum. En það er bara svo margt
annað. Fyrst er að finna veiðistaði, síðan er að afla upplýsinga;
hvaða flugur henta, hvað þarf maður að hnýta? Svo þarf að rekast
á alla sem mögulega eða ómögulega geta vitað eitthvað um þetta,
það kostar nokkra kaffibolla, nokkur símtöl og heimsóknir. Svo
má nefna stemminguna við að fara; taka saman búnaðinn, laga,
hreinsa og bæta frá síðast. Þá má nefna ferðalagið; að keyra um
þetta frábæra land sem við eigum, komast af alfaraslóð og standa
gapandi og orðlaus í þessari fegurð sem Ísland er.
Já, það stefndi í spennandi ættarmót hjá tengdó. Því var ég hálf
svekktur þegar það var blásið af vegna þátttökuleysis. Hefði alveg
mátt segja mér það strax. Í hennar ætt er einungis einn annar flugu
veiðimaður sem ég veit af og því hefur slatti af mökum ekki verið
jafn jákvæður og tilhlökkunarsamur um að eyða helgi í Dæli.
Þó ekki að það hafi komið að sök. Um sumarið fann ég veiði
í vatni sem ég hef oft reynt við án árangurs. Heyrði sögur um
veiði þar, hitti félaga sem höfðu prófað, sumir veitt og aðrir ekki.
Eftir nokkrar ferðir datt ég inn á rétta taumlengd, flugur, staði og
veiðiaðferðir. Notaði helgina sem var bókaður henni tengdó til að
prófa afbrigði af rollunni sem ég og Labradorinn Cole þróuðum
saman nokkrum dögum fyrr. Komst að því að stærri bleikjur laðast
að rollu með nokkrum svörtum hundahárum í skottinu.
Þess má geta að hundurinn Cole er ósköp rausnarlegur og býður
hverjum þeim sem sýnir Ármannaskírteinið að hirða öll þau hár
sem falla í kambinn nenni þeir að sinna honum í fimm mínútur
eða meira. Já – og svo vill hann fá brunnið roðið ef þið grillið aflann
sem kemur á flugur sem innihalda hár frá honum.
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Kveðja frá Ármönnum

Gísli Jón Helgason

HANDRITIN HEIM

11. nóvember 1945 – 19. maí 2014
Mikill öðlingur er fallinn frá langt fyrir aldur fram. Gísli
Jón Helgason var félagi í Ármönnum í ríflega 30 ár og sat
um tíma í stjórn félagsins í formannstíð Sigurðar H. Benja
mínssonar. Hann var mjög virkur í félagsstarfinu, starfaði
í húsnefnd Árósa svo lengi sem elstu menn muna allt til
dauðadags og skilaði því starfi alla tíð með sóm og sann.
Gísli Jón var fastagestur á þorrablótum Ármanna og á vor
fagnaði félagsins og var einstaklega fengsæll í happdrættinu
góða ár eftir ár.
Gísli Jón var meðlimur í Kastklúbbi Reykjavíkur frá því
um miðjan áttunda áratuginn og fór ófáar veiðiferðinar með
þeim ágæta félagsskap. Uppi á vegg í Árósum hangir einmitt afrakstur einnar veiðiferðarinnar í Víðidalsá, 11.4 kílóa
hængur tekinn á rauðan Frances í Dalsárósi. Veiðisvæði Ármanna í gegnum árin voru honum einnig hugleikin og var
Hlíðarvatn í miklum metum hjá honum.
Í siðareglum Ármanna er meðal annars getið um hófsemi,
háttvísi og hæversku. Þessi orð ásamt hjálpsemi lýsa Gísla
Jóni vel, hann var alla tíð fyrstur til hjálpar og leiðsagnar og
fórnfús með eindæmum. Við söknum góðs félaga og trausts
vinar, ljúfa viðmótið lifir með okkur um ókomin ár. Stórt
skarð er höggvið í hóp Ármanna, það er tómahljóð í Árós
um. Blessuð sé minning Gísla Jóns Helgasonar.
Í Víðidalsá, 11.4 kílóa hængur
tekinn á rauðan Frances í Dalsárósi

Gísli sextugur í Árósum

Fyrir hönd stjórnar Ármanna,
Árni Þór Sigurðsson formaður

Ármönnum áskotnaðist um daginn veiðibók sem er frá
árdögum Ármanna. Veiðibók þessi er frá árinu 1973 fyrir
Kálfá í Gnúpverjahreppi en ánna voru Ármenn með á leigu
til skamms tíma. Þetta er partur af sögu Ármanna og gaman
er að sjá hversu stórhuga menn hafa verið í „gamla daga“.
Laxinn var fluttur í ánna alla leið frá Kollafirði.
Ritsjórn heyrði sögu af þessu ævintýri um daginn og hún
er látin hér í loftið án ábyrgðar. Þannig var þessu háttað að
laxinn var keyrður úr Kollafirði alla leið upp í Kálfá, þar var
honum sleppt fyrir ofan þar til gerða grind sem átti að hindra
að laxinn færi nú niður úr öllu. Ef ritstjórn skjátlast ekki þá
er þetta svipað fyrirkomulag og tíðkast í Norðlingafljóti.

Nema hvað þessar grindur sem halda áttu laxinum á sín
um stað virðast hafa verið eitthvað gloppóttar, að minnsta
kosti slapp einn lax niður. Fiskurinn var merktur áður en
honum var sleppt í ánna. Það merkilega við þetta er að þessi
lax á víst að hafa skilað sér í Kollafjörð daginn eftir að honum
var sleppt í Kálfá. Þetta eru líklega einhverjir 250 kílómetrar.
Þetta kallast heimþrá. Þetta yrði líklega umdeilt í dag, þ.e.a.s.
svona fiskflutningar með tilliti til erfðablöndunar villtra laxa
og eldislaxa. Ef að félagsmenn luma á myndum, sögum,
heimildum eða einhverju efni frá fyrri tíð sem snertir sögu
Ármanna væri gaman að gauka þeim að ritstjórn blaðsins.
Handritin heim!

Gísli í Grímsá

Gísli í Selá í Vopnafirði
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Hlíðarvatn

FÖNDURHORNIÐ

Það var aldeilis mikið um að vera hjá okkur í Árósum í mars síðastliðnum þar sem hver
listahnýtarinn heimsótti okkur af fætur öðrum. Fyrst var það hann Stefán Bjarni Hjaltested
sem sýndi okkur listina að hnýta nobbler. Hann er þekktur fyrir margt en sennilega þekktastur fyrir að hnýtta baneitraða nobblera. Stefán var með heilt box af nobblerum í öllum
regnbogans litum til sýnis ásamt því sem hann hnýtti nokkra og fór í gegnum ferlið lið fyri
lið. Fólk var óhrætt við að spyrja hann spjörunum úr. Og Stefán lá ekki á upplýsingunum.
Vel heppnað í alla staði.
Viku seinna kom Skúli Kristinnsson til okkar og þá var hugmyndin að hnýta hina skæðu
laxaflugu Frances. Skúli er þekktur fyrir að hnýtta afar fallega og sterka Francesa og er
búinn að hnýta þá nokkra. Hann fór í gegnum ferlið og talaði um efnin og aðferðina og
sýndi viðstöddum hverning ætti að láta þær endast lengur en einn fisk. Mikil umræða
skapaðist um Francesinn og lét Skúli svo nokkra af viðstöddum taka í væsinn undir handleiðslu meistarans. Handbragði Skúla var varpað upp á vegg og ætlum við að þróa þá tækni
og nýta okkur meira í framtíðinni. Vel var látið af þessum þemakvöldum og munum við
halda því áfram á komandi starfsári og fá til okkar þekkta hnýtara.

Veiðin í Hlíðarvatni varð minni í ár en í fyrra en nú enduðum
við Ármenn í 205 bókuðum fiskum. Bókaðir voru fiskar allt frá 20
cm upp í 65 cm fisk sem Daníel Gunnsteinn náði í Réttinni í byrjun júlí. Hlíðarvatn verður seint talið annað en púpuvatn hjá okkur
Ármönnum en aðeins einn fiskur var skráður á þurrflugu en Stefán
Eiríksson plataði einn 62 cm upp úr vatninu með Black Gnat.
Teknar voru saman ýmsar tölur úr veiðibók Ármanna en hér eru
nokkrar þeirra:
Skipting ‚stærri‘ fiska; 62 fiskar stærri en 40 cm, 20 fiskar stærri
en 50 cm og 4 fiskar stærri en 60 cm (65, 62, 62, 62)
Helstu veiðstaðir:
54 Botnavík
48 Mosatangi (Einn 42 cm sjóbirtingur)
28 Hlíðarey
17 Djúpanef
16 Skollapollar
13 Kaldós
8 Réttarnes og 5 í Austurnesi

Helstu flugur:
69 Krókurinn
40 „Peacock eittvað“
27 Pheasant tail
8 Langskeggur
6 Töfrapúpa
Hlíðarvatnsdagurinn var haldinn þann 24. ágúst en veður setti
eflaust strik í reikninginn hjá mörgum en þrátt fyrir það þá fengum
við Ármenn 34 nöfn í gestabókina þann daginn. Einstaklega góðar
veitingar og bókagjafir glöddu viðstadda og flestallir fóru til veiða
með þó misjöfnum árangri. En ekki var vatnið nú alveg steindautt
því slangur kom upp í Botnavíkinni.
Hrafninn í hlíðinni gerði sig heimakominn og fannst honum
einkar gott að hringla í bjórdósum veiðimanna. Berjaspretta var
með ágætum, amk betri en í fyrra.
Það var hlýrra í ár en í fyrra, maí var rúmlega gráðu hærri í
meðalhita en árin tvö áður. Mun meira rigndi í ár, 749mm miðað
við 575mm í fyrra en úrkoma er mæld á Vogsósum. Árið 2013 voru
86 af 153 veiðidögum „blautir“ dagar en nú í ár voru þeir 102!
Nú þurfum við að vona að prédikunin í veiðimannamessunni í
Strandakirkju þetta haustið hafi verið okkur veiðimönnum hliðholl
og efli veiðina næsta sumar.

Wurth á Íslandi ehf.
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wurth@wurth.is
www.wurth.is
Sími: 530 2000
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Vorfagnaður 2014-10-08

Skegg og Skott

Vorfagnaður Ármanna var haldinn með pompi og prakt þann
12. apríl síðastliðinn. Húsfyllir var að venju og þétt setið. Húsnefnd hafði veg og vanda að samkomunni og ber að þakka þeim
fyrir vel unnin störf. Bæði voru vinningar í happdrættinu afar
glæsilegir og þá má fullyrða að veitingarnar hafi einnig slegið í
gegn, bæði hjá ungu kynslóðinni og þeim sem eldri eru, en gaman er að sjá hvað Ármenn eru duglegir við að koma með börn
sín eða barnabörn með sér á vorfagnaðinn. Einnig ber að þakka
Ólafi Óskari Jónssyni happdrættisstjóra fyrir vel unnin störf en
hann stýrði happdrættinu vinsæla af miklum sóma. Eins ber
að þakka þeim sem gáfu vinninga og óhætt er að fullyrða að
þetta væri ekki hægt án myndarlegs stuðnings velunnara og
fyrirtækja.

Það voru amk 12 manns sem mættu á opnunarkvöldið okkar
þennan veturinn. Mánudagskvöldið 20. okt var helgað Skeggi
og skott og sátu nokkrir við væsana en aðrir reittu af sér fjaðrirnar og sögur. Enn aðrir spjölluðu undir kaffibolla og greindu frá
stórveiðum sumarsins.
Stebbi mætti með gamlan lager af flossi í tískulitunum og Óli
Skeggur hnýtti Svartskegg eins og snillingur.

Mikið er til af allskonar hrosshárum og öðru efni í Árósum og
stendur það öllum til boða sem mæta í Skegg og skott. Lundi, starri,
ugla og nokkur kíló af þríkrækjum no 2! - Ásamt öðru kræsilegu.
En andrúmsloftið er skemmtilegt. Skot fljúga stundum í allar áttir og skemmtilegar frásagnir heyrast af gömlum Ármönnum og
„afrekum“ þeirra.
Skegg og skott verða í allan vetur á mánudagskvöldum kl 20.

SÖLUSTAÐIR:

flugustangir
6

Krafla.is
Veiðportið í Reykjavík
Flugukofinn í Keflavík
og Veiðivörur.is á Akureyri
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Vetrardagskrá í Árósum 2014
Regluleg dagskrá
Skegg og skott á mánudagskvöldum frá kl. 20-22
Opið hús verður alla miðvikudaga í vetur.

Auglýstir viðburðir

30. okt.
10. nóv.
10. des.

fimmtudagskvöld - Aðalfundur LS
mánudagur - Púpuþema í Skegg og skott
miðvikudagur - Aðventukaffi og bókakynning.
Ýmislegt fleira er í deiglunni í vetur.
Nánari dagsetningar verða auglýstar síðar í
Áróði og á heimasíðu Ármanna www.armenn.is

Myndir frá Ljótapolli sem Kristján Haraldsson tók í sumar.
Ritstjórn Áróðs þætti gaman að heyra frá Ármönnum sem voru við veiðar í sumar.

Stjórn Ármanna býður nýja félagsmenn velkomna
861 Kristján Friðriksson
862 Jens Harðarson

Landsfélag um þjóðlega náttúruvernd og stangveiði með flugu
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863 Emil Örn Ásgeirsson
865 Björn Ragnarsson
864 Ásmundur Kristberg Örnólfsson
Árósum, Dugguvogi 13, 104 Reykjavík, sími 568 6051
Ritstjórn og ábyrgð: Garðar Þór Magnússon og Eiríkur Stefánsson
Umbrot: Dagur Jónsson. Prentun: Prentsmiðjan Guðjón Ó. www.armenn.is / armenn@armenn.is

