
VEIÐI

Intersport við Bíldshöfða 
hefur rekið veiðideild allt 
frá upphafi og þar fæst allt 
sem nokkur veiðimaður gæti 
látið sig dreyma um, að sögn 
Ólafs Kristins Ólafssonar, 
deildarstjóra veiðideildarinnar.

„Ég er búinn að vera hér í ellefu ár 
og á þeim tíma hefur deildin vaxið 
mikið,“ segir Ólafur. „Við teljum 
okkur vera í stakk búna til að takast 
á við allar þarfir hins almenna 

veiðimanns, hvort heldur er í flugu-
veiði, skotveiði, sjóstangveiði eða 
öðrum veiðibúnaði. Við erum meira 
að segja með net, bæði flugnanet og 
silunganet. Þannig að ég held það sé 
óhætt að segja að við þjónum öllum 
og hinn almenni veiðimaður sem 
kemur til okkar á ekki að þurfa að 
leita annað.“

Í skotveiðibúnaði er úrvalið líka 
fjölbreytt. „Aðalmerkin okkar þar 
eru Mossberg og Weatherby,“ segir 
Ólafur. „Og síðan erum við með 
Berettu, Bruno og fleiri og fleiri. 
Í skotunum í haglabyssur leggjum 

við mesta áherslu á Elay og Ex-
press og erum með heildsölu fyrir 
þau merki, þannig að þau fást víða 
um land.“

Spurður hvort það séu tísku-
sveiflur í veiðibúnaði segist Ólafur 
ekki geta neitað því. „Jú, það er 
tíska í þessu eins og öðru. Menn 
vilja að lúkkið sé jafnfallegt á vöðl-
unum og jakkanum og litirnir tóni 
saman. Svo er náttúrulega líka tíska 
í búnaðinum. Í flugustangveiðinni 
eru fjögur merki virtust og við 
erum með tvö af þeim, Gloomis 
og Scott. Intersport er með umboð 

fyrir Cortland veiðivörur og þar 
er 444 flugulínan fremst í flokki. 
Einnig er gott úrval af flugustöng-
um og flugustangarsettum frá Cort-
land. Shimano er hins vegar stærsta 
merkið hjá okkur í kaststöngum 
og veiðihjólum. Fyrir þá sem vilja 
hnýta sínar eigin flugur erum við 
líka með fjölbreytt úrval af flugu-
gerðarefnum, þar sem allir ættu 
að finna eitthvað við sitt hæfi. Auk 
þess erum við með allt sem til þarf 
í sjóstangveiðina, en áhugi fyrir 
henni fer hratt vaxandi á Íslandi.“

Intersport sinnir líka yngstu 

veiðimönnunum og Ólafur segir al-
gengt að foreldrar komi með börn-
in fyrir fyrstu veiðiferð þeirra og 
kaupi útbúnað fyrir þau. „Við erum 
með stangveiðipakka bæði fyrir 
stráka og stelpur. Það er heilmikið 
um það að fjölskyldan komi öll 
saman og birgi sig upp fyrir úti-
leguna og það er mikil spenna hjá 
yngstu kynslóðinni að eignast sínar 
fyrstu veiðigræjur. En hjá okkur 
skiptir engu máli á hvaða aldri við-
skiptavinurinn er, við kappkost-
um að koma til móts við þarfir og 
drauma  allra,“ segir Ólafur.

Allt sem veiðimenn dreymir um
Ólafur Kristinn Ólafsson deildarstjóri og Svavar Þórhallsson afgreiðslumaður eru vígalegir í veiðideildinni í Intersport við Bíldshöfða. MYND/ANTON

  OPIÐ: mán. - fös. 10 - 19. lau. 10 - 18. sun. 12 - 18

Stærð: 9 og 10 fet.

Veiðisett fyrir stelpur og stráka.
Lokað kasthjól, stöng og lína.

Verð frá 490.

5 stk. í pakka. Verð frá 990.

Tveggja hraða.

Opið spinnhjól til lax og silungsveiða.
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„Guideline er orðið stærsta veiði-
merkið í Skandinavíu í dag. Það er 
aðallega hannað fyrir lax- og sil-
ungsveiði,“ segir Hilmar Hans-
son, annar eigenda Veiðiflugna 
sem sérhæfir sig í sölu á flugum, 
stöngum og línum. „Guideline er 
norskt veiðimerki sem íslensk-
ir veiðimenn hafa tekið ótrúlega 
vel.“

Innan Guideline-veiðimerkis-
ins eru að sögn Hilmars flugulín-
urnar 4Cast og Bullet.  „Þetta eru 
helstu einhendulínurnar okkar. 
Svo erum við með skothausakerfi 
fyrir tvíhendur,“ segir Hilmar og 
heldur áfram: „Við vigtum allar 
línur fyrir tvíhendurnar og sker-
um þær fyrir hverja stöng.“

Einnig bjóða Veiðiflugur upp á 
veiðistangir frá Guideline. „Stöng-
in Fario hefur verið kosin besta 
stöngin hjá veiðitímaritinu Trout 

and Salmon. Svo erum við með 
LeCie og LPXe stangir,“ segir 
Hilmar og bendir á að einnig séu 
veiðiföt og vöðlur á boðstólum hjá 
Veiðiflugum.

„Annað aðalsmerki Veiðiflugna 
eru flugurnar. Við erum með ótrú-
lega sterkar og vel hnýttar flug-
ur úr smiðju Jóns Inga Ágústsson-
ar sem íslenskir veiðimenn þekkja 
mjög vel,“ segir Hilmar en Veiði-
flugur bjóða upp á mikið úrval 
veiðiflugna en flugusendingarnar 
sumarsins eru komnar.

Að sögn Hilmars hefjast flugu-
kastnámskeið Veiðiflugna fljót-
lega. „Kennarar eru Klaus Frimor 
danskur kastsnillingur, Óskar Páll 
Sveinsson og Hilmar Hansson. 
Þetta eru nokkur námskeið sem 
haldin verða á tímabilinu 18. maí 
til 10. júní og fólk getur skráð sig 
hjá Veiðiflugum.“

Taka norsku merki vel
Hilmar Hansson og kona hans, Oddný Magnadóttir, opnuðu Veiðiflugur fyrir tveimur 
árum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Veiðideild Útilífs í Glæsibæ 
býður framúrskarandi 
veiðivörur á sanngjörnu verði, 
en kallinn í búðinni er einn sá 
gamalreyndasti í bransanum.

„Það borgar sig að koma niður 
rúllustigann því þar leynist gósen-
land veiðimannsins,“ segir Örn 
Hjálmarsson vörustjóri veiðideild-
ar Útilífs í Glæsibæ, sem er ein 
þrautreyndasta veiðibúð landsins. 
Sjálfur er Örn mikill reynslubolti 
í veiðimennsku og með króníska 
veiðidellu, en hann hefur verið í 
bransanum síðan 1986 og veit upp 
á hár hvað dugar til góðrar veiði í 
ám og vötnum landsins.

„Okkar aðalsmerki eru banda-
rísku flugustangirnar frá Ross. 
Þær komu fyrst á markað fyrir 
þremur árum, en fram að því hafði 
Ross framleitt veiðihjól sem eru 
þekkt á heimsvísu fyrir gæði sín. 
Hönnuður flugustanganna var Mel 
heitinn Creeker, mikill Íslands-
vinur, heimskunnur veiðisnilling-
ur og einn þekktasti stangarhönn-
uður Bandaríkjanna, en stang-
ir hans hafa unnið til ótal virtra 
verðlauna,“ segir Örn stoltur af 
Ross-flugustöngunum sem íslensk-
ir veiðimenn hafa tekið fagnandi, 
enda hágæða stangir á góðu verði.

„Með tilkomu Ross þurfa menn 
ekki lengur að eiga fulla vasa af 
peningum til að geta keypt sér 

flugustöng og hægt að fá frábær-
ar stangir með lífstíðarábyrgð á 
verðbilinu 24 til 49 þúsund,“ segir 
Örn sem einnig býður úrval stang-
arsetta frá Ross, eins og Youth Kit-
settið fyrir krakka niður í tíu ára.

„Það geymir alvöru 7,6 feta 
flugustöng með hjóli og öllu á 
39.000, en einnig býður Ross há-
gæða fullorðinssett með hjóli, 
stöng, línu, hólki og kennsludisk í 
flugukasti fyrir 42.900,“ segir Örn 
um flugustangirnar sem hafa sleg-
ið í gegn um allan heim og tryggja 
fólki bestu gæði í veiðiskapnum.

„Hugmyndafræði Mels Creeker 
var að stangirnar væru hraðar í 
framkasti en mjúkar í fisknum,“ 
upplýsir Örn.

Í veiðibúð Útilífs fæst einnig 
eftirsóttur veiðiklæðnaður frá 
gæðamerkinu Taimen. 

„Góður veiðijakki er gulls ígildi 
og jakkar Taimen eru þriggja laga 
með 20.000 millimetra vatnsþoli 
og öndun, hannaðir með nýjustu 
þarfir veiðimannsins í huga,“ 
segir Örn sem er með jakka á 
ótrúlegu tilboðsverði til mán-
aðamóta, en einnig 3ja og 5-laga 
Taimen vöðlur.

„Hér fæst allt til alls í veiði-
skapinn; gæðaflugur frá Veiði-
flugum, mesta spúnaúrval lands-
ins, spikfeitur maðkur og hvaðeina 
til að skapa sem bestar stundir við 
veiðiskapinn,“ segir Örn kátur og 
fullur veiðihugar í Glæsibæ.

Reynsluboltar í veiðiskap

Örn Hjálmarsson í veiðideildinni í Glæsibæ sem er sú stærsta á vegum Útilífs, en þar 
eru Ross flugustangir helsta stoltið. MYND/ANTON

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000  Umsjónarmenn auglýsinga: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is  
s. 512 5462og Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is s. 512 5429.

Effitan flugnafæluúði er með mikla 
virkni en á sama tíma náttúrulegur 
og án DEET. Rannsóknir* sýna að 
Effitan verndar í allt að 8 tíma.

Öruggt fyrir ófrískar konur og börn 
frá þriggja mánaða. Einungis þarf 
að passa að bera ekki  efnið þar 
sem hægt er að setja í augu 
og munn. 

Virku innihaldsefnin í Effitan 
eru ma. kókosolía, Eucalyptus
Citriodora (sítrónu júkalyptus) 
og citronella (grastegund 
sem er notuð í ilmolíur). 

Effitan er 98,88% náttúrulegur 
og án allra Paraben efna.

Láttu ekki flugnabitin 
eyðileggja fríið

EITUREFNALAUST

*Rannsóknir frá Swiss tropical institute í Basel og Dr. Dautel Institut í Berlin.og Dr. Dautel Institut í Berlin.
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Taimen Master
vöðlujakki 3 laga

kynningartilboð 39.900 kr.
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Veiðiportið að Grandagarði 
hefur allt frá stofnun haft 
það að markmiði að bjóða 
veiðivörur á betra verði, en 
fyrirtækið var stofnað fyrir 
nærri átta árum.

„Upphaflega fórum við af stað 
með Veiðiportið til að geta boðið 
fólki ódýrari kost í veiðivörun-
um en við höfum alltaf reynt að 
bjóða góðar vörur, í miklu úrvali,  
á góðu verði,“ segir Tómas Skúla-
son eigandi Veiðiportsins. 

Sem dæmi um það hvernig 
Veiðiportið hefur lagt áherslu 
á lágt verðlag hefur verslunin 
boðið ódýrustu flugurnar á mark-
aðinum að sögn Tómasar. „Við 
höfum einbeitt okkur að því að 
höfða til fjölskyldufólks þar sem 
við bjóðum vörur fyrir alla ald-
urshópa en leiðsögumenn og aðrir 
hafa einnig leitað mikið til okkar, 
ekki síst vegna flugnanna okkar 
sem eru án efa á besta verð-
inu í bænum. Við hnýtum mikið 

af þeim sjálfir,“ segir Tómas og 
bætir við að verðið á flugum hafi 
lækkað enn frekar hjá þeim í ár.

Aðalmerki Veiðiportsins eru 
meðal annars Jaxon, en Jaxon 
er eitt stærsta veiðivörumerki 
Evrópu, með afar breiða línu af 
veiðivörum – allt frá sjóstangs-
veiðistöngum upp í stangir fyrir 
fluguveiði en merkið inniheld-
ur breitt úrval af ódýrari vöru. 
„Við höfum einnig selt mikið af 
íslensku Joakims-veiðivörunum; 
stangir, hjól og línur. Joakims-
vörurnar eru mjög áreiðanlegar 
og góðar græjur fyrir sanngjarnt 
verð en þessa dagana erum við 
sérstaklega hrifnir af nýjum flot-
línum frá þeim, sem eru á mjög 
viðráðanlegu verði.“ Annað flott 
merki nefnir Tómas, Taimen, 
sem er nýtt í versluninni. Merk-
ið er breskt-pólskt og sérhæfir 
sig í vörum sem tengjast flugu-
veiði. Taimen er einnig með mjög 
breiða línu af spennandi fatnaði 
fyrir menn, konur og börn.

„Þessa dagana er í gangi 

mjög gott tilboð hjá okkur; Jax-
on-flugustangartilboð sem inni-
heldur allan pakkann; stöng, 
hjól, línu, taumaefni, derhúfu, 
10 flugur og polard-gleraugu á 
19.900 krónur. Fólk er þar komið 
með ágætis byrjunarpakka. 
Meðan Jaxon er ódýra merkið í 
stöngunum hjá okkur eru hand-
smíðuðu amerísku flugustang-
irnar frá Scott hins vegar dýr-
ari línan, enda stangirnar með 
lífstíðarábyrgð.“

Tómas hvetur fólk til að kíkja 
við í Grandagarði og skoða úrval-
ið. Allur pakkinn sé þar fáanleg-
ur á viðráðanlegu verði og hann 
segist jafnframt hvetja fólk til að 
gera verðkannanir. „Að lokum 
má kannski nefna að við höfum 
verið að koma mönnum upp á að 
nota hvítmaðk og veiðimenn eru 
að átta sig á því hversu ofboðs-
lega sterk beita hann getur verið 
við erfiðar aðstæður, svo sem 
mikinn hita og þurrk. Hvítmaðk-
urinn dettur inn í hús hjá okkur 
um næstu mánaðamót.“

Hafa boðið lægsta verðið
Í Veiðiporti er reynt að höfða til allrar fjölskyldunnar. Þá hnýtir starfsfólkið margar flugurnar sjálft.   MYND/GVA

Veiðiportið býður upp á uppblásna 
báta með hörðum botni sem koma 
í tösku en bátarnir slógu algerlega 
í gegn í fyrra. Bátarnir eru mjög 
svo ferðavæn-
ir þar sem 
einfaldlega 
er hægt 
að henda 
þeim í skottið á 
bílnum. 

„ Í  f y r r a 
vor u m v ið 
með tilboð í til-
efni 20 ára afmæli 
Jaxon þar sem hægt var að fá raf-
magnsmótor frítt með bátunum 
og við erum að vinna í því að geta 

boðið eitthvað sams konar nú í 
ár. Mörg veiðifélög sem og land-
eigendur hafa nú bannað notkun 

eldsneytismótora við vötn sín en 
þessir rafmagnsmótorar eru 
að skila mönnum góðum róðr-

arhraða en eru algerlega 
hljóðlausir og um-

hverfisvænir,“ 
segir Tómas. 
Bátarnir 

eru mjög 
öruggir 
og stöðug-
ir og sam-
þykktir af 

Siglingastofnun 
og CE-vottaðir. „Og að sjálf-

sögðu bjóðum við upp á beitu, svo 
sem sári, maðk og hvítmaðk í allt 
sumar.“

Vinsælir bátar í tösku

Grandagarði 3, 101 Reykjavík, Sími 552 9940

Opnunartímar mán.–fös. kl. 9–18. Laugard. kl. 9–16
Opið á sunnudögum í júní, júlí og ágúst.

3 LagaTaimen master 
jakki flísklæddir 
vasar, stroff á ermum 
vatnsheldnir rennilásar, 
100% vatnsheldni 
og góð útöndun. Það 
besta frá Taimen einn 
með öllu.
Verð 46.900 kr. 

Taimen River jakket
3 Laga jakki með 
stillanlegu stroffi á 
ermum, flísklæddum 
vösum, vatnsheldnir 
rennilásar.
Verð 38.900 kr.

ATH. VERÐLÆKKUN 
Á FLUGUM 
Púpur 200 kr.
Straumflugur 285 kr.
laxaflugur 350 kr 
Brass túpur 395 kr.
Betri verð á flugum 

í 8 ár.

VERÐLÆKKUN 

Flott fluguveiðisett 
lína 6 eða 7 
jaxon 9 feta söng
jaxon large arbore 
diskabremsuhjól
jóakims flotlina 
undirlína 

polaroid gleraugu 
derhúfa 
taumur og 10 flugur í poka .

Fullt verð 29.275
TILBOÐ 19.900 KR.

Vandað 7 legu kasthjól frá Jaxon 
mjög hátt gírað auka spóla

Verð 7.890 kr.
Tilboð: 6.900 kr.

Gott 3 legu kasthjól með 
góðri bremsu og aukaspóla.

Tilboð 2.990 kr. 

5 Legu kasthjól frá Jaxon
fín bremsa og auka spóla.

4.595 kr.

Mistrall Ziro spinn hjól. Langvinsælasta 
spinn hjólið okkar 6 legur auka spóla og 
ótrúlega vel ballan s erað. Þetta klikkar 
ekki, 2 ára ábyrgð.

6.950 kr.

Tilboð 9.900 kr. 
2 Laga jakki með útöndun 
hettu og góðum vösum.
Verð 14.950 kr.
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Viltu starfa í frábærri atvinnugrein 
          – eða ertu starfandi í ferðaþjónustu! 

Kynntu þér spennandi nám sem býður upp á mörg tækifæri og möguleika. 

Innritun lýkur 20. maí

STARFSTENGT FERÐAFRÆÐINÁM
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Ferðamálaskólinn  sími: 594 4020

Ævintýralegur 
starfsvettvangur
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DV: 10% – Fréttatíminn: 37% DV: 11% – Fréttatíminn: 49%

Við vitum sem er að dagblað á að vera skemmtilegt og upplýsandi. Það á að veita 
innsýn í líf fólks og varpa ljósi á atburði sem skipta okkur máli. Við hlustum á 
raddir lesenda og erum lifandi vettvangur fyrir skoðanaskipti. 

Allt sem þú þarft...

Yfirburðir Fréttablaðsins á 
dagblaðamarkaði staðfestir

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
Janúar til mars 2011, meðallestur á tölublað 18–49 ára.

éttatíminn: 49%
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Fréttablaðið og Morgunblaðið kemur út sex daga vikunnar, 
á meðan DV kemur út þrisvar í viku og  Fréttatíminn einu sinni.

●MARÍUFISKURINN  Fyrsti 
fiskur sem sjómaður veiddi á æv-
inni var kallaður Maríufiskur og 
eru til heimildir um orðið maríu-
fisk allt frá 17. öld. Á Vísindavef 
Háskóla Íslands segir að fiskinn 
átti að gefa fátækustu eða elstu 
konunni í verstöðinni. Ef fiskurinn 
var góðfiskur, þorskur, ýsa eða 
lúða, átti veiðimaðurinn að eiga 
gæfusama framtíð á sjónum. Í 
kaþólskri trú var fyrsti fiskurinn 
eins konar heitfiskur og var heitið 
á Maríu mey til heilla á sjó. Orðið 
maríulax kemur til sögunnar 
löngu síðar og er líklega komið 
frá orðinu maríufiskur. 

 Heimild: visindavefur.hi.is

●SKOTVEIÐILEYFI OG 
VEIÐIKORT  Skotvopnaleyfi 
og veiðikort eru skilyrði þess 
að stunda megi skotveiðar hér 
á landi. Til að öðlast þau rétt-
indi þarf að ljúka tveimur nám-
skeiðum: skotvopnanámskeiði 
og veiðikortanámskeiði. Tilvon-
andi skotveiðimaður þarf að hafa 
náð 20 ára aldri og sýna fram á  
hreint sakavottorð, læknisvottorð 
og meðmæli tveggja einstak-
linga sem eru honum persónu-
lega kunnugir. Þessum gögnum 
þarf að skila til lögreglu. Nám-
skeiðin eru kennd hjá Umhverf-
isstofnun og haldin um allt land. 
Á vefsíðunni www.veidikort.is er 
að finna upplýsingar um þau og 
umsóknareyðublöð.

● ALDREI FLEIRI DÝR Í 
ÚTRÝMINGARHÆTTU 
 Tegundir í útrýmingarhættu eru 
hópur lífvera sem vegna lítils 
fjölda eða breytinga á búsvæð-
um eiga á hættu að deyja út. Í 
mörgum löndum eru lög sem 
kveða á um sérstaka vernd yfir 
slíkum tegundum eða búsvæð-
um þeirra. Tegundir hafa í gegn-
um tíðina þróast en dáið út. Þeim 
tegundum sem hafa dáið út 
hefur þó fjölgað mikið eftir iðn-
byltingu og á sú fjölgun sér enga 
hliðstæðu í þróunarsögunni. 
Dæmi um dýr við Ísland sem eru 
í útrýmingarhættu eru sandreyð-
ur, steypireyður, langreyður, gít-
arfiskur og vínlandskarfi.


