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Hvers vegna vil ég frekar
veiða minn fisk sjálfur

- er ekki einfaldast að koma við í fiskbúðinni?

Þessi óþægilega spurning hefur lengi sótt á undirritaðan en staðið
hefur á svari. Eftir arfaslök aflabrögð síðasta sumar fannst honum
tímabært að leita svars.
Úr varð einhverskonar naflaskoðun eða sálfræðingsviðtal þar
sem ykkar einlægur var bæði í hlutverki spyrjandans og þess sem
spurður var.
Helstu röksemdir sem komu fram í viðtalinu voru þessar:
•
Útivera og hreyfing
•
Náttúruskoðun
•
Frummannseðli - sanna getu sína til að afla fæðu
•
Félagsskapur við aðra veiðimenn
•
Spennumómentið
Spyrjandanum fannst svarið harla gott, en vildi þó fá nánari
skýringu á síðasta atriðinu, spennumómentinu.
Svarað var að veiðiferðin er eins konar happdrætti. Maður skoðar
vinningaskrá, kaupir miða og síðan tekur við bið fram að útdrátt
ardegi. Reyndar er biðtíminn ekkert sérlega spennandi í venjulegum happdrættum en í happdrætti veiðimannsins skiptir hver
dagur máli. Hið dyntótta íslenska veðurfar getur sveiflað andlegri
líðan hans alla leið frá óráðskenndum bjartsýnisgrillum yfir í svört
ustu bölsýni. Skyldi nægur snjór falla í fjöll, rignir nóg og á réttum
tíma til að bræða snjóinn - eða e.t.v. allt of mikið svo áin verður
óveiðandi. Hvaðan blæs vindurinn, vonandi ekki fjandans vestan
áttin, hvernig verður skýja- og sólfar - að ógleymdu hitastigi í lofti
og vatni. Spennumómentinu sem náttúruöflin leggja til í þessu
mikla happdrætti verður tæpast lýst með orðum. Með hverjum deg
inum sem nær dregur veiðideginum magnast svo áhrifin á geðheilsu
veiðimannsins.
Loks er það eitt mikilvægt atriði sem veiðileyfahappdrættin hafa
umfram önnur happdrætti. Þegar rétti dagurinn rennur upp er
nefnilega alls ekki víst að einn einasti vinningur verði í pottinum,
tóm núll, enginn fiskur á veiðisvæðinu. Þessu til sannindamerkis
geta allir reyndir veiðimenn litið í eigin barm og rifjað upp hvað

það fyrsta er sem þeir eru vanir að gera þegar mætt er á ókannað
veiðisvæði.
Að vísu hefur taugaspennan verið milduð talsvert því að víða hafa
verið settar reglur um að vinningum skuli skilað aftur óskemmdum
til baka í happahyljina. Með endurnýtingu er þannig bætt fyrir
þegar potturinn geymir færri vinninga en vinningaskráin tilgreinir.
Þetta er mjög hagkvæmt fyrir þá sem reka happdrættin og selja
miðana - ég meina veiðileyfin - og auk þess hefur þetta svonefnda
veiða-og-sleppa fyrirkomulag mælst vel fyrir hjá þeim hópi veiðimanna sem þjáist af aðgerðarkvíða.
Í lokin kom spurning um það hvort eitthvað væri í núgildandi
fyrirkomulagi eða veiðireglum sem mætti breyta til að auka við
ánægju og upplifun veiðimannanna á veiðislóð. Svarið kom um hæl:
„Tveir fyrir einn“. Rýmka reglurnar sem gilda fyrir veiðifélaga sem
veiða saman tveir á eina stöng og deila verði veiðileyfisins. Fram
til þessa hafa þeir þurft að gæta þess vandlega að aldrei væri nema
annar þeirra í einu með öngul í vatninu, en ef fjöldi fiska sem má
veiða er takmarkaður með kvóta þá ætti enginn að skaðast þótt sú
regla væri lögð til hliðar og báðum heimilað að veiða samtímis.
Þetta gæti sparað pirring sem fylgir tímatöku við skiptingar og
sýndarmennskuna þegar báða langar til að byrja, en hvorugur vill
viðurkenna það. Í vissum tilfellum gæti erfiður veiðifélagi batnað
og breyst í góðan veiðifélaga ef ekki þarf endalaust að benda honum
á klukkuna.
Þar með lauk naflaskoðun undirritaðs og snéri hann sér aftur að
daglegu amstri, jólaundirbúningi og vangaveltum um veiðiferðir
framtíðarinnar.
Hugmyndinni um „Tveir fyrir einn“ fyrirkomulag í veiði er hins
vegar hér með komið á framfæri til þeirra sem standa í samn
ingaþrefi við veiðiréttareigendur og ætla að bjóða Ármönnum
spennandi kosti á næsta veiðitímabili.
Lifið heil.
#2

1

Boðað er til aðalfundar
Ármanna 11. mars 2015
kl. 20 í Árósum, Dugguvogi 13, 104 Reykjavík
Dagskráin er eftirfarandi:
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
2. Fundargerð síðasta fundar.
3. Skýrsla formanns um starfsemi stjórnar og fastanefnda.
4. Endurskoðaðir reikningar.
5. Lagabreytingar.
6. Ákvörðun árgjalds og inntökugjalds.
7. Kosning stjórnar og skoðunarmanna reikninga.
8. Önnur mál.
Í lögum Ármanna segir um aðalfund (4 kafli. 14 grein):
Aðalfundur skal haldinn fyrir 15. mars ár hvert. Stjórn félagsins boðar til hans með minnst tveggja vikna
fyrirvara með auglýsingu í Áróði, á heimasíðu félagsins eða með öðrum tryggum hætti. Aðalfundur er
lögmætur sé hann löglega boðaður. Tillögur til lagabreytinga og stjórnarkjörs skulu afhentar stjórninni
skriflega fyrir 15. janúar og sendir stjórnin félagsmönnum þær með fundarboði. Ekki verða greidd atkvæði um aðrar tillögur til lagabreytinga en þær sem sendar eru með fundarboði og breytingartillögur
við þær. Endurskoðaðir ársreikningar félagsins skulu liggja frammi í eina viku fyrir aðalfund. Rétt til
setu á aðalfundi, kosningarétt og kjörgengi hafa allir skuldlausir félagar.
Kjósa skal einn nýjan stjórnarmann en úr stjórn gengur Björn Grétar Sveinsson.
Tillaga stjórnar um nýjan stjórnarmann: Hjalti Gautur Hjartarson.
Til áframhaldandi stjórnarsetu gefa kost á sér: Eiríkur Stefánsson, Gestur Traustason, Garðar Þór Magnússon, Jón Gestur Ólafsson, Ólafur Óskar Jónsson.
Tillaga stjórnar um formann til næstu tveggja ára: Árni Þór Sigurðsson.
Tillaga stjórnar um skoðunarmenn er Halldór Lárusson, Örn Guðmundsson og til vara Sveinn Agnarsson.
Aðrar tillögur um stjórn og skoðunarmenn hafa ekki komið fram.
„Félagsmenn og aðrir: ef netföng ykkar hafa breyst og þið fáið ekki fréttir eða
orðsendingar frá okkur í tölvupósti, þá vinsamlegast sendið okkur línu með nafni og
nýju netfangi á stjorn@armenn.is. Þetta á einnig við um ný netföng.“
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603 Akureyri

GÍSLINGUR
„ERTU BÚINN AÐ GLEYMA MÉR?“

Stefán Bjarni Hjaltested kom að máli við ritnefnd og sagðist hafa
orðið fyrir vitrun út á Kanarí í haust. Þar sem Stebbi situr við væsinn
og hnýtir heyrir hann sagt við sig „Ertu búinn að gleyma mér?“ Þar
var mættur Gísli Jón Helgason sem lést 19. maí síðastliðinn. Stefán
hefur haft það fyrir venju að hnýta flugu til heiðurs vina sinna sem
hverfa á braut til hinna eilífu veiðilenda. Þarna vildi Stebbi meina
að Gísli væri að minna á sig. Fluga varð til og fékk hún nafnið Gísl
ingur.
Ritnefnd fékk að líta á fluguna og verður að segjast að veiðileg
er hún. Laxafluga eins og þær gerast glæsilegastar. Hnýtt á svarta
tvíkrækju, búkurinn gylltur vegna þess að Gísli var gull að manni
bætti Stebbi við. Vængur og skegg blátt á lit en það er vísun í Volks
wagen bifreið sem Gísli keyrði. Stebba fannst nauðsynlegt að koma
rauðum lit inn í fluguna vegna þess að Gísli var kulsækinn og átti
það til að verða rauður á nefinu. Það hentaði reyndar flugunni ekki
að sögn hnýtarans svo hann setti rauða litinn aftast sem brodd.
Jungle cock er svo í kinnum en það eru að sjálfsögðu gleraugun
hans Gísla. Útkoman er falleg fluga sem á klárlega eftir að hrella
stórlaxa í framtíðinni.

SÖLUSTAÐIR:

flugustangir

Krafla
Veiðflugur og
Veiðiportið í Reykjavík,
Flugukofinn í Keflavík
og Veiðvörur.is á Akureyri
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Vetrardagskrá í Árósum 2015
Regluleg dagskrá
Skegg og skott á mánudagskvöldum frá kl. 20-22
Opið hús verður alla miðvikudaga í vetur.

Auglýstir viðburðir
25. feb.
9. mar.
11. mar.
18. mar.
15. apr.
18. apr.
25.-26. apr.

miðvikudagskvöld - Myndasýning og stórfiskasögur
mánudagskvöld - Laxaflugur í Skegg og skott
miðvikudagskvöld - Aðalfundur Ármanna
miðvikudagskvöld - Þingvallakynning
miðvikudagskvöld - Flóamarkaður Ármanna
laugardagur - Vorblót Ármanna
Hlíðarvatnshreinsun
Ýmislegt fleira er í deiglunni í vetur.
Nánari dagsetningar verða auglýstar síðar í
Áróði og á heimasíðu Ármanna www.armenn.is

Skegg og Skott - Straumflugur

12. janúar var Skegg og skott var helgað straumflugum og var
ánægjulegt að sjá hve margir mættu. Þarna voru menn og konur
samankomin til að sýna sig og sjá aðra. Margir voru bara að skoða
og geymdu þvinguna heima, sumir komu með boxin sín og sýndu
viðstöddum gersemarnar sem í þeim leyndust og enn aðrir mættu
með þvingurnar og sýndu listir sínar eða lærðu af öðrum.
Tíðindamanni Áróðurs taldist til að hátt í 30 manns hefðu verið í salnum og mikið líf var í mannskapnum. Ggaman að heyra
hvað menn eru duglegir að miðla upplýsingum um flugurnar sínar, og hvar og hvernig skuli brúka þær. Ármenn eiga ekki mörg

leyndarmál og þegar „Landsfélag um þjóðlega náttúruvernd og
stangveiði með flugu“ kemur saman þá er best að taka eftir. Þarna
voru amk. 2 nýliðar sem drukku í sig þekkinguna og sjálfsagt er
ekki til betri staður en Árósar til að villast inn á þegar maður er
stíga sín fyrstu skref í fluguhnýtingum. Öllum er tekið opnum örmum. Rík hefð hefur myndast fyrir þessum þemakvöldum í Skeggi
og skotti, hvort sem það er straumfluga, púpa, þurrfluga eða eitthvað annað. Mánudagskvöldið 9. mars verður Laxafluguþema og þá
er lag að læra að hnýta Gísling.

Stjórn Ármanna býður nýja félagsmenn velkomna
Árni Jónsson 		
Ómar Hafliðason
Ómar Óli Ómarsson
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Landsfélag um þjóðlega náttúruvernd og stangveiði með flugu
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Einar H. Björnsson
Sigurður Gunnarsson
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