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Eitthvað fyrir alla Ævintýraland

Afmælistilboð

Veiðideild Útilífs var nýverið stækkuð
og úrvalið aukið. Þar fást vörur á
breiðu verðbili. SÍÐA 2

Veiðiportið er tíu ára og
verður með tilboð allan
maímánuð. SÍÐA 4

Verslunin Veiðiﬂugur hefur fengið
umboðið fyrir hina heimsfrægu
Loop-veiðivörur. SÍÐA 2

NORDICPHOTOS/GETTY

Hagkvæmur kostur
Veiðikortið veitir aðgang að 35 veiðivötnum víðs vegar um land.
Veiðikortið er að hefja sitt níunda
starfsár en með það í vasanum er
hægt að veiða nær ótakmarkað í
rúmlega 35 veiðivötnum víðs vegar
um landið sem og að tjalda endurgjaldslaust við mörg þeirra. Kortið kostar 6.900 krónur og er mjög
hagkvæmur valkostur sem hentar jafnt veiðimönnum sem fjölskyldufólki.
Með kortinu gefst fólki kostur á að stoppa við falleg vötn, í
skemmri eða lengri tíma, án þess
að þurfa að eyða miklum tíma í að
finna út hvert á að fara til að kaupa
veiðileyfi, eða hvort það sé fiskur í
vatninu. Nokkrar breytingar eru á
kortinu í ár frá því í fyrra. Elliða-

vatn er nýtt inn. Vötnin í Svínadal; Þórisstaðavatn, Eyrarvatn og
Geitabergsvatn, munu hins vegar
ekki vera með.
Með Veiðikortinu fylgir veglegur bæklingur og í honum eru lýsingar á veiðisvæðunum, reglur,
kort og myndir. Veiðikortið er stílað á einn einstakling og þarf korthafi að merkja kortið með kennitölu sinni í þar til gerðan reit. Þegar
skráning fer fram hjá landeiganda
eða veiðiverði ber að sýna Veiðikortið og persónuskilríki. Kortið gildir fyrir einn fullorðinn og
börn yngri en 14 ára í fylgd með
korthafa.
Veiðimönnum ber að virða þær
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reglur sem kynntar eru á upplýsingasíðum vatnanna, en mismunandi reglur geta gilt á milli
vatnasvæða. Hægt er að kaupa
Veiðikortið 2013 á næstu N1-stöð,
Olís-stöðvum, hjá Íslandspósti og
í veiðivöruverslunum um land allt.
Nánari upplýsingar er að finna
á veidikortid.is.
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Stangveiði

KYNNING − AUGLÝSING

Loop Cross 1 veiðistöngin.

LAUGARDAGUR 4. MAÍ 2013

Hilmar Hansson með litskrúðugt úrval veiðiflugna í bakgrunni.

MYND/DANÍEL

Spennandi sumar hjá Veiðiflugum
Veiðiflugur hafa nú tekið við umboði fyrir hinar heimsfrægu Loop-veiðivörur á Íslandi. Verslunin er ævintýraland fyrir veiðimenn
og þar fæst ríkulegt úrval veiðivarnings. Skráningar standa nú yfir á kastnámskeið og von er á nýjum straumflugum frá Jóni Inga.

L

oop er skandinavískt merki og eitt af
stóru merkjunum í fluguveiðibúnaði í
heiminum,“ segir Hilmar Hansson, eigandi verslunarinnar Veiðiflugna sem nýlega
tók við umboði fyrir Loop-veiðivörur á Íslandi.
„Loop sérhæfir sig í veiðistöngum, hjólum
og línum. Þannig hefur nýja Cross S1-veiðistöngin frá Loop vakið gríðarlega athygli og
menn upphefja hana sem eina af bestu veiðistöngum sem framleiddar hafa verið,“ útskýrir Hilmar um eitt helsta stolt Loop.
Hann hvetur veiðimenn til að koma með
Loop-veiðistangir sem í vantar varahluti því

hjá Veiðiflugum leysi menn málin eftir bestu
getu.
„Í veiðihjólum leggjum við áherslu á Optihjól sem eru frábær hjól með afbragðs góða
reynslu,“ segir Hilmar.
Um miðjan maímánuð á Hilmar von á
nýjum straumflugum í verslunina.
„Straumflugurnar eru hnýttar af Jóni
Inga og eru þær vönduðustu sem völ er á.
Við fáum gott úrval af nýjum Fish Skull- og
Zonker-straumflugum og allt eru það flugur
sem við höfum sjálfir notað með afar góðum
árangri á undanförnu ári. Um mánaðamótin maí-júní tökum við svo inn laxaflugur og

Flugurnar eru frá Jóni Inga Ágústssyni en auk þess tekur Örn við sérpöntunum.

verðum með mýmargar nýjungar sem við
auglýsum síðar.“
Hilmar segir fleiri nýjunga vera að vænta í
Veiðiflugur í sumar.
„Við fáum stóra sendingu frá Guideline á næstu dögum, eins og belly-báta sem
eru þeir allra vönduðustu sem völ er á. Frá
Guideline kemur líka ný tvíhenda sem heitir LXi og fékk verðlaunin „Best in Test“ í síðasta tölublaði Trout and Salmon. Þá eru Altarennilásavöðlurnar nú endurbættar og orðnar alveg saumlausar,“ upplýsir Hilmar um
ríkulegt vöruúrvalið í Veiðiflugum.
Veiðiflugur standa fyrir spennandi nám-

skeiðum fyrir veiðimenn og standa bókanir yfir nú.
„Kastnámskeið Klaus Frimor hefjast í lok
maí og í fyrra komust færri að en vildu. Við
munum því mæta eftirspurninni betur og
koma öllum að í ár,“ segir Hilmar.
„Sumarið verður spennandi hjá okkur í
Veiðiflugum, búðin er að fá andlitslyftingu
og mikið af freistandi nýjungum í boði.“
Þess má geta að Loop-veiðivörurnar fást
einnig hjá Veiðivon í Mörkinni.
Veiðiflugur eru á Langholtsvegi 111 í
Reykjavík. Sími 5271060. Sjá nánar á www.
veidiflugur.is og www.fishingflies.is.

Joakims-stangirnar eru hér fremst, þá Ross og loks Sage.

Gott úrval á breiðu verðbili
Veiðideild Útilífs í Glæsibæ er ein elsta veiðideild landsins og þar starfa menn með mikla reynslu. Deildin var nýverið stækkuð
og úrvalið aukið. Þar geta reyndir sem óreyndir veiðimenn fundið allt sem þarf í veiðina.

V

erslunin Útilíf í Glæsibæ hefur öll
verið endurnýjuð og nútímavædd.
Veiðideildin var í leiðinni stækkuð og úrvalið aukið. Meðal nýjunga eru
bandarísku Sage-stangirnar sem eru
landsþekktar fyrir gæði,“ segir vörustjórinn Örn Hjálmarsson.
Hann segir sérstöðu veiðideildar Útilífs
vera breitt vöruúrval og sanngjarnt verð. „Hér
geta reyndir sem óreyndir veiðimenn fengið allan nauðsynlegan búnað. Ódýrasti valkosturinn er Joakims-flugustangir. Þær eru
á verðbilinu 18.000 til 25.000 og eru frábær
valkostur fyrir fólk sem er að stíga sín fyrstu
skref í veiðinni,“ segir Örn. Hann segir engu
að síður um mjög góða vöru að ræða. „Þessi
Asíuframleiðsla er orðin svo miklu betri en
áður og þetta er í alla staði mjög frambærileg
vara. Stöngunum fylgir aukatoppur svo þeir
sem brjóta í byrjun geta skipt um topp og við-

haldskostnaður er því lítill.“ Útilíf býður einnig flugustangir frá Ross sem eru á verðbilinu
29.900 til 49.900 króna og hafa reynst afar vel.
Sage-stangirnar kosta svo frá 49.000 krónum
og eru fyrir fólk sem kýs mestu gæðin, en nýja
stöngin Sage One er af mörgum talin besta
flugustöngin á markaðnum í dag.
Í versluninni fæst sömuleiðis allur annar
búnaður svo sem flugulínur, veiðiflugur,
veiðijakkar, öndunarvöðlur og skór. „Við
erum með flugur frá Jóni Inga Ágústssyni en
þær þykja bestar á markaðnum. Ég er fluguhnýtingarmaður sjálfur og hef mikinn metnað fyrir því að bjóða upp á bestu fáanlegu
flugurnar. Þá tökum við við sérpöntunum ef
þess er óskað en það er talsvert um það að fólk
vilji láta hnýta fyrir sig ákveðnar flugur.“
Örn segir Útilíf jafnframt bjóða úrval kaststanga, spúna og maðka og ljóst að þar fá
veiðimenn allt sem þarf á einum stað.

Örn (til hægri) ásamt Ívari Blöndal Halldórssyni, starfsmanni veiðideildar Útilífs.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Atli Bergmanm, s. 512-5457, atli.bergmann@365.is Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Fullt verð 43.990

Fullt verð 34.995

Fullt verð 44.990

Fullt verð 42.990

Fullt verð 68.800

28.995,-

24.995,-

29.995,-

27.995,-

53.900,-

PAKKATILBOÐ AÐEINS

PAKKATILBOÐ AÐEINS

VIKUTILBOÐ AÐEINS

SCIERRA CC3 PAKKATILBOÐ
KKATILBOÐ

SCIERRA CC3 VORTILBOÐ

3ja laga öndunarvöðlur. Áfastar sandhlífar. Léttir og sterkir vöðluskór.

3ja laga öndunarvöðlur með áföstum
stígvélum. Stígvél eru með filtsóla.

VORTILBOÐ AÐEINS

VORTILBOÐ AÐEINS

SCIERRA CC3 XP PAKKATILBOÐ
O RON THOMPSON HYDROFORCE SIMMS FREESTONE
PAKKATILBOÐ
PAKKATILBOÐ

3ja laga öndunarvöðlur. Áfastar sandhlífar. Léttir og sterkir vöðluskór.

3ja laga öndunarvöðlur. Áfastar
sandhlífar. Belti fylgir. Léttir og sterkir
vöðluskór.

4ra laga öndunarvöðlur með áföstum
stígvélum. Stígvél eru með filtsóla.

VERSLAÐU Á NETINU

Fullt verð 12.995

Fullt verð 41.990

Fullt verð 9.995

Fullt verð 6.900

10.995,--

28.995,-

8.995,-

5.500,-

RON THOMPSON
PAKKATILBOÐ

RT ONTARIO KRAKKAVÖÐLUR

TILBOÐ AÐEINSS

DAM TASLAN NÆLONVÖÐLUR
ÆLONVÖÐLUR
Þunnar og liprar vöðlur með áföstum
stígvélum. Stígvél með gúmmísóla.

VORTILBOÐ AÐEINS

TILBOÐ AÐEINS

TILBOÐ AÐEINS

Vöðlur fyrir yngri veiðimenn. Mjúkt
Ron Thompson neoprenvöðlur. Vandaðar fóðrað PVC efni. Stígvél með gúmvöðlur úr hlýju og sterku neoprenefni.
mísóla.
Stígvél með filtsóla.
Ron Thompson Climate veiðijakki.
Algjörlega vatnsheldur vöðlujakki með
útöndun.

VEIÐIKORTIÐ - VIKUTILBOÐ!

SAMA VERÐ UM ALLT LAND

Veiðikortið 2013 fæst á aðeins 5.500
þegar keypt er með tilboðum í blaðinu
Gildir frá 4. til 11. maí.

Við sendum frítt um allt land. Þeir sem
panta vörur úr blaðinu
í netverslun okkar í maí fá þær sendar
frítt með póstinum.
Við borgum burðargjöldin.

VEIDIHORNID.IS
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Eingöngu í
Veiðihorninu Síðumúla
Eldri gerð

Eingöngu í
Veiðihorninu Síðumúla
Eldri gerð

Eingöngu í
Veiðihorninu Síðumúla

Fullt verð 129.900

Fullt verð 109.900

NÚ AÐEINS

NÚ AÐEINS

99.900,-

79.900,-
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)5$0/(,''$5 Ë
%$1'$5Ë.-8180
0

%$1'$5Ë.-8180
Eingöngu í
Veiðihorninu Síðumúla
Eldri gerð

AÐEINS

AÐEINS

99.900,-

89.900,-

Fullt verð 84.900

NÚ AÐEINS

64.900,-

G4Z GORE-TEX VÖÐLUR

G4 PRO GORE-TEX VÖÐLUR

G3 GUIDE GORE-TEX VÖÐLUR

GUIDE GORE-TEX VÖÐLUR
Ö

Bestu Simms vöðlurnar. Níðsterkar og vel
sniðnar vöðlur. Fótlaga neoprensokkar og
áfastar sandhlífar. Góðir vasar, vandað belti
og vatnsheldur rennilás. Fáar stærðir eftir.

Bestu Simms vöðlurnar. Níðsterkar og vel
sniðnar vöðlur. Fótlaga neoprensokkar og
áfastar sandhlífar. Fáar stærðir eftir.

Vel sniðnar vöðlur. Sér styrktar á
álagsstöðum. Fótlaga sokkar og áfastar
sandhlífar. Belti fylgir. Góðir vasar.

Einhverjar vinsælustu Simms vöðlurnar
enda líklega ódýrustu Gore-tex vöðlurnar
á markaðnum. Fótlaga neoprensokkar og
áfastar sandhlífar. Belti fylgir.

HEADWATERS GORE-TEX
VÖÐLUR
Þirggja laga Gore-tex Performance shell
filma. Sér styrktar skálmar. Ódýrustu Goretex vöðlurnar á markaðnum!

NÝTT

NÝTT

AÐEINS

AÐEINS

AÐEINS

AÐEINS

AÐEINS

85.900,-

75.900,-

75.900,-

65.900,-

59.900,-

G4 JAKKI

G3 JAKKI

GUIDE JAKKI CATCH CAMO

Fullkomnasti jakkinn á markaðnum !
Vatnsheldur veiðijakki með góðri útönd- Vatnsheldur veiðijakki með góðri útöndLéttur og þægilegur en um leið algjör- un. Það tryggir Gore-tex. Góð hetta og un. Það tryggir Gore-tex. Góð hetta og
lega vatnsheldur og með góðri útöndun. stórir vasar. Vatnsheldur rennilás.
stórir vasar. Vatnsheldur rennilás.
Það tryggir Gore-tex.

GUIDE JAKKI

BULKLEY VEIÐIJAKKI

Gamli góði Simms jakkinn sem verið
hefur nánast óbreyttur í fjöldamörg ár.
Vatnsheldur með góðri útöndun. Það
tryggir Gore-tex.

Nýr jakki 2013. Simms Bulkley jakkinn
er einstakur að því leiti til að í hann er
bæði notuð Gore-tex öndunarfilma og
Primaloft einangrun.

NÝTT

AÐEINS

AÐEINS

AÐEINS

AÐEINS

AÐEINS

33.900,-

58.900,-

38.900,-

38.900,-

14.995,-

SIMMS FALL RUN JAKKI

SIMMS GUIDE WINDSTOPPER

SIMMS WINDSTOPPER HOODY SIMMS WINDSTOPPER JAKKI

SIMMS ROGUE FLEECE

Ótrúlega þunnur og léttur jakki sem
ekkert fer fyrir en með mikla einangrun.
Jakkann má nota einan sér en einnig
sem einangrunarlag undir Gore-tex skel.

Algjörlega vindheldur jakki með frábærri
öndun. Efnið er “stretch” eða teygjanlegt og snið jakkans er þannig að allar
hreyfingar geta verið frjálslegar.

Þægilegur vindheldur jakki með hettu.
Gott snið sem hindrar ekki hreyfingar.
Stór og góður brjóstvasi og hliðarvasar.
Stillanleg stór hetta.

Þægilegur vindheldur jakki með hettu.
Gott snið sem hindrar ekki hreyfingar.
Stór og góður brjóstvasi og hliðarvasar.
Stillanleg stór hetta.

NÝTT

NÝTT

AÐEINS

AÐEINS

AÐEINS

49.900,-

59.900,-

85.900.,-

NÝTT

SAGE APPROACH

SAGE RESPONSE

Sage Approach er miðhröð stöng sem
auðvelt er að vinna með jafnt fyrir byrjendur sem lengra komna. Einhver besta
byrjendastöngin á markaðnum í dag.

Response er enn kraftmeiri en gamla
Frábær stöng enda var gamla góða
Flight. og ræður vel við þyngri flugur og XP stöngin sem margir þekkja lögð til
sterkari vind. Response er góður kostur grundvallar þegar Sage VXP var hönnuð.
fyrir byrjendur jafnt sem vanari kastara.

AF HVERJU SAGE?

Þægilegur vindheldur jakki með hettu.
Gott snið sem hindrar ekki hreyfingar.
Stór og góður brjóstvasi og hliðarvasar.
Stillanleg stór hetta.

SAGE VXP

AÐEINS

AÐEINS

119.990,-

119.900,-

SAGE CIRCA

SAGE ONE

Byggð á Konnectic tækninni. Jerry Siem
stangarhönnuður Sage lagði vinnslu
gömlu bambus- og glertrefjastanganna
til grundvallar við hönnun Circa.

Það hefur verið sagt um Sage One að hér
sé á ferð mesta bylting í flugustöngum
frá því grafítið kom til sögunnar. Við
erum sammála því.

KARAKTER SEM HENTAR BYRJENDUM
OG LENGRA KOMNUM

Opið ALLA helgina í Veiðihorninu

ALLAR HANDGERÐAR
DGERÐA Í BANDARÍKJUNUM

ALLAR MEÐ LÍFSTÍÐAR
LÍFSTÍÐA ÁBYRGÐ
FRÁ FRAML
FRAMLEIÐANDA
EIÐANDA

Síðumúla. 10 til 16 á laugardag og

EINSTÖK GÆÐ
GÆ
ÆÐI

SANNGJAR
ANNGJARNT
NT VERÐ

BESTU STANGIR SEM VÖL ER Á

VEIÐIHORNIÐ /// SÍÐUMÚLI 8 - REYKJAVIK - SÍMI 568 8410 /// STRANDGATA 49 - HAFNARFJÖRÐUR - SÍMI 555 6226 /// VEIDIHORNID.IS

12 til 16 á sunnudag

ÚRVAL

AÐEINS

AÐEINS

AÐEINS

AÐEINS

AÐEINS

45.900,-

28.995,-

59.900,-

69.900,-

54.900,-

SIMMS FREESTONE VÖÐLUR

SCIERRA CC3 XP VÖÐLUR

SCIERRA CC4 VÖÐLUR

SCIERRA CC6 VÖÐLUR

REDINGTON SONIC PRO

Nýjar Freestone vöðlur. Nú enn liprari, enn
sterkari og enn endingarbetri. Japönsk
öndunarfilma.

Efnið er sterkt og sniðið enn betra en áður.
Sandhlífar eru áfastar. Góður brjóstvasi og
axlabönd. Belti fylgir. Góðar og vandaðar
öndunarvöðlur á hagstæðu verði.

Fjögurra laga sterkar og þægilegar
öndunarvöðlur. Góð reynsla við íslenskar
aðstæður undanfarin ár. Stillanleg axlabönd. Brjóstvasar. Áfastar sandhlífar.

Sex laga vöðlur. Vatnsheldur rennilás að
framan. Áfastar sandhlífar. Reynsla okkar af
þessum vöðlur er fantagóð enda er hér um
afar sterkar vöðlur að ræða.

Vöðlur leka á saumum. Ekki Redington
vöðlur. Í stað sauma er margra laga, sterkt
öndunarefnið sett saman með hljóðbylgjum,
nýrri hátækni sem nefnist Sonic Pro.

AÐEINS

AÐEINS

AÐEINS

AÐEINS

AÐEINS

46.900,-

37.900,-

59.900,-

29.900,-

29.995,-

HEADWTAERS JAKKI

FREESTONE VEIÐIJAKKI

Headwaters jakkinn er með Gore-tex
Performance filmunni. Algjörlega
vatnsheldur jakki með frábærri útöndun
og á ótrúlega góðu verði.

Vandaður veiðijakki frá Simms á afar
Algjörlega vatnsheldur jakki. Góð
hagstæðu verði. Algjörlega vatnsheldur útöndun. Ný hljóðbylgjutækni kemur í
jakki með góðri útöndun. Góð hetta og stað sauma.
stórir vasar.

AÐEINS

AÐEINS

24.995,-

14.995,-

REDINGTON SONIC PRO JAKKI REDINGTON STRATUS II JAKKI SCIERRA KENAI JAKKI
Vatnsheldur veiðijakki með útöndun.
Góðir vasar. Stór og góð hetta með skyggni. Stillanleg ermastroff.
Góður veiðijakki á frábæru verði.

Þessi jakki er líklega sá besti sem komið
hefur frá Scierra.100% vatnsheldur með
góðri útöndun, flísfóðraður kragi, stór
hetta og flísfóðraðir handvermivasar.

AÐEINS

AÐEINS

AÐEINS

14.995,-

29.900,-

39.900,-

REDINGTON CROSSWATER
FLUGUVEIÐISETT

REDINGTON PURSUIT
FLUGUVEIÐISETT

SIMMS PULLOVER HOODY

RON THOMPSON CLIMATE JAKKI RT ONTARIO VEIÐIJAKKI

Flott hettupeysa frá Simms. Þykk og
mjúk bómull. Vasi að framan. Góð
hetta. Vinsæl Hettupeysa á fínu verði.
Simms gæði.

Mikið endurbættur jakki frá Ron Thompson. Stórir og góðir geymsluvasar auk
hliðarvasa. Gott snið sem hindrar engar
hreyfingar. Góður jakki á frábæru verði.

AÐEINS

139.900,-

AÐEINS

159.900,-

Trúlega ódýrasti veiðijakkin á markaðnum. Vatnsheldur jakki með fjölda
vasa. Hægt að renna ermum af og
breyta jakkanum í vesti.

Fjögurra hluta miðhröð stöng ásamt
Fluguveiðipakki með Rio flotlína,
Redington Crosswater hjóli og flotlínu frá undirlína og fjögurra hluta stöng með
Rio. Hólkur fylgir pakkanum.
lífstíðarábyrgð. Hólkur fylgir pakkanum.

NÝTT

NÝTT

NÝTT

AÐEINS FRÁ

AÐEINS FRÁ

AÐEINS

44.995,-

76.995,-

34.995,-

SAGE ONE SWITCH

SAGE ONE TVÍHENDUR

SCIERRA CHROME EINHENDUR SCIERRA CHROME TVÍHENDUR SCIERRA HMX

Switch stangir eru skilgreindar sem litlar
tvíhendur sem hægt er að einhenda
með. Switch stangirnar í One fjölskyldunni frá Sage eru 11,6 fet.

Sage One tvíhendan er stöng sem allir
alvöru fluguveiðimenn verða að eignast.
Tvíhendan er fáanleg fyrir línuþyngd 5
og upp í 9 í 12,6, 13,6 og 14 fetum.

Ný skemmtileg, mið-hröð stöng í fjórum
hlutum frá Scierra. Vandaður korkur,
lykkjur og hjólsæti.
Góð stöng á frábæru verði.

Ný skemmtileg tvíhenda frá Scierra.
Fjögurra huta stangir. Tvær lengdir.
Bestu kaup í skandinavískum
dum.
tvíehndum.

ZPEY ZERO FLUGUVEIÐIPAKKI
Einhendu- og tvíhendupakkar frá Zpey á
góðu verði

AÐEINS

119.900,-

AÐEINS

79.990,-

Ný, skemmtileg stöng frá Scierra. Kraftmikil stöng í fjórum hlutm.
Frábært verð.

VIKUTILBOÐ!
VIKUTILBOÐIN GILDA FRÁ 4. TIL 11. MAÍ EÐA Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST.

90
12.9990
Fullt verð 12

Fullt verð 21.990

90
16 990
Fullt verð 16.9

erð 11.990
Fullt verð

Fullt verð frá 8.995

8.995,-

14.995,-

11.995,-

8.495,-

5.995,-

VIKUTILBOÐ AÐEINS

VIKUTILBOÐ AÐEINS

og Veiðikortið 2013
á aðeins 5.500,-

VIKUTILBOÐ AÐEINS

og Veiðikortið 2013
á aðeins 5.500,-

VIKUTILBOÐ AÐEINS

og Veiðikortið 2013
á aðeins 5.500,-

og Veiðikortið 2013
á aðeins 5.500,-

og Veiðikortið 2013
á aðeins 5.500,-

KASTSTANGASETT

KASTSTANGASETT

DAM KASTSTANGASETT

KASTSTANGASETT

Ron Thompson Evo Concept kaststöng
og Okuma Electron hjól með girni og
aukaspólu.

Ron Thompson Steelhead kaststöng og
Okuma Safina SNR.

DAM Spezi Composite kaststöng og DAM
NXT hjól.

Ron Thompson Evo Concept kaststöng og
Okuma Atomic hjól með girni

ÓKE YPIS FLUGUSTÖNG

12.995,-

Fullt verð 11.995

Fullt verð 11.995

Fullt verð 9.995

8.995,-

8.995,-

6.995,-

VIKUTILBOÐ AÐEINS

VIKUTILBOÐ AÐEINS

RON THOMPSON STEELHEAD
KASTSTÖNG

(Eldri gerð) Vinsæl og sterk kaststöng frá
Ron Thompson. Tveggja hluta. Poki fylgir.
Margar lengdir.

Ein söluhæast Ron Thompson kaststöngin.
Tveggja hluta stöng. Poki fylgir. Margar
lengdir.

Fullt verð frá 37.990

28.995,-

RA TX2
SCIERRA
TX2+ FLUGUHJÓL

Fullt verð 3.995

VIKUTILBOÐ AÐEINS

14.995,-

OKUMA FLUGUHJÓL
Ó

Okuma Airframe hjól með 4 spólum og
Fallegt og sterklegt hjól smíðað úr létttösku. Ókeypis tveggja hluta Ron Thompson málmi. Gríðarlega öflugur bremsubúnaður
Evo flugustöng fylgir á meðan birgðir
og góð bremsustilling.
endast.

Fullt verð 18.995

Fullt verð 7.995

Fullt verð 5.995

Fullt verð 18.995

12.995,-

5.995,-

4.295,-

14.495,-

VIKUTILBOÐ AÐEINS

SC
SCIERRA D-LITE FLUGUHJÓL

VIKUTILBOÐ AÐEINS

1.995,-

RON THOMPSON HÁFUR

Tilvalið í vorveiðina.

Hnútalaust net. Teygja í handfangi.

VIKUTILBOÐ AÐEINS

R T. MESH LITE VEIÐIVESTI

veiðistöng og D-hringur á baki.

Afar létt vesti með neti í baki og loftar því
Þægilegt veiðivesti úr níðsterku efni. Fjölvel. Sterkt polyester efni. Góðir geymsluva- margir vasar. Ein stærð. Vestið er stillanlegt
sar. Rennilás og smella.
og passar flestum.
Hægt að stilla í mitti.

Fullt verð 3.895

VERSLAÐU Á NETINU

VEIDIHORNID.IS

RON THOMPSON CROSSWATER VEIÐIHANSKAR

SCIERRA
RA ORBIT FLUGUHJÓL

RT. ONTARIOO VEIÐIVESTI

Vandað fluguhjól frá Scierra sem sannarlega Nýtt, velbúið veiðivesti frá Ron Thompson. Fjölmargir vasar að utan og innan.
hefur slegið í gegn. Hjólið er úr áli með
öflugum bremsubúnaði og á frábæru verði. Þægilegur, mjúkur kragi. Festing fyrir

VIKUTILBOÐ AÐEINS

2.995,-

Fullt verð 18.995

DAM QUICK KASTSTÖNG

Fullt verð 2.995

VIKUTILBOÐ AÐEINS

Kaststöng, hjól og lína ásamt DVD með
leiðbeningum fyrir byrhjendur.

Skemmtileg stöng í silung og lax. Tveggja
hluta stöng . Poki fylgir. Margar lengdir.

VIKUTILBOÐ AÐEINS

Fallegra hjól með enn betri bremsubúnaði. Að okkar mati er TX2+ hjólið
einhver bestu kaup í fluguhjólum í
úrvalsflokki.

RON THOMPSON EXPLOR
VEIÐISETT

VIKUTILBOÐ AÐEINS

RON THOMPSON TYRAN
KASTSTÖNG

VIKUTILBOÐ AÐEINS FRÁ

VIKUTILBOÐ AÐEINS

VIKUTILBOÐ AÐEINS

2.995,-

RON THOMPSON HÁFUR
Útdraganlegt skaft. Samanfellanlegur
rammi. Hnútalaust net.

SÍÐUMÚLI 8 - REYKJAVIK - SÍMI 568 8410

SCIERRA FUSION FLY VEST

3AFS0LÁT%TURR
HEAT FACTORY
ORY HITAPÚÐAR
Í ALLA ÚTIVIST
30% afsláttur af öllum hitapúðum í
eina viku.

STRANDGATA 49 - HAFNARFJÖRÐUR - SÍMI 555 6226

1 9 9 8

2 0 1 3
2010

T R A U S T

2011

FJ Ö L S K Y L D U F Y R I R TÆ K I

Í

1 5

Á R

KYNNING − AUGLÝSING

4. MAÍ 2013 LAUGARDAGUR

Stangveiði

Tíu ára og alltaf á sama stað
Verslunin Veiðiportið hefur starfað að Grandagarði 3 í tíu ár og fagnar tímamótunum með spennandi tilboðum til viðskiptavina.
Þá verður haldin afmælisveisla einhvern góðviðrisdaginn í maí. Verslunin leggur áherslu á fjölbreytt úrval veiðvara.

Þ

að verður hægt að gera fantagóð kaup hjá okkur allan
mánuðinn,“ segir Tómas,
eigandi Veiðiportsins, en verslunin fagnar tíu ára starfsafmæli í maímánuði með spennandi tilboðum.
„Okkur fannst hálf lélegt að
bjóða einungis 10 prósenta afslátt í
tilefni tímamótanna svo við ákváðum að gefa frekar tíu þúsund króna
afslátt af völdum vörum í versluninni,“ segir Tómas en fyrstu tilboðin verða á Jaxon-vöðlum og á
strandveiðisetti.
„Jaxon-vöðlurnar eru fjögurra og
fimm laga sem á fullu verði kosta
34.900 krónur. Á afmælistilboði
kosta þær því 24.900 krónur. Þetta
eru án efa ódýrustu fjögurra og
fimm laga vöðlurnar á markaðnum í dag en þær eru með sérstyrkingu á neðri hluta og engir saumar eru á innanverðum skálmum.
Tilboðsverðið samsvarar verði á
þriggja laga vöðlum sem hafa mun
styttri endingartíma,“ segir Tómas.
„Strandveiðisettið, sem er einnig á afmælistilboði, er 200 metra
sett (hægt að kasta allt að 200 m) og
samanstendur af öflugu, sex legu
hjóli, fimmtán feta stöng og 250
metrum af 80 punda ofurlínu. Þetta
sett kostar fullu verði 41.750 krónur og kostar því 31.750 krónur á afmælistilboðinu. Einnig erum við
með byrjendasett á 18.900 krónur.“
Tómas segir stangveiði fjöl-

skyldusport og verslunin hafi alla
tíð lagt áherslu á að bjóða breiða
vörulínu.
„Við látum til dæmis sérsauma
fyrir okkur pvc-vöðlur á krakka,
allt niður í 2 ára, og erum að bjóða
vöðlur á 10 til 14 ára krakka á undir
tíu þúsund krónum. Í raun eru þetta
ekki bara veiðivöðlur á þessi yngstu
heldur pollabuxur með áföstum
stígvélum. Það þarf því enga aukasokka í leikskólann,“ segir Tómas.

Barnavöðlurnar fást í grænum,
bleikum og bláum lit og er von á
stórri sendingu í næstu viku. Fleiri
afmælistilboð munu bætast við út
allan maímánuð og hvetur Tómas
fólk til að fylgjast með á heimasíðu
verslunarinnar, www.veidiportid.is.
„Við blásum einnig til afmælisveislu síðar í mánuðinum en ákveðin dagsetning er ekki komin enn þá.
Við bíðum eftir því að aðeins fari að
hlýna.“

Veiðiportið að
Grandagarði 3 fagnar
tíu ára afmæli með
góðum tilboðum allan
maímánuð. Fjögurra
og fimm laga Jaxonvöðlur verða á tíu
þúsund króna afslætti
í maí. Vöðlurnar er
með sérstyrkingu á
neðri hluta og engir
saumar eru á innanverðum skálmum.
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MÆLA FRUMLEIÐNI Í ÚLFARSÁ

Tíu sjálfboðaliðar úr röðum stangveiðimanna hafa verið útnefndir
sem veiðiverðir við Þingvallavatn
í sumar.
Þingvallanefnd hafði ákveðið
að banna næturveiði í vatninu
sökum ónæðis frá veiðimönnum
og slæmrar umgengni þeirra, auk
þess sem brögð voru að því að
notuð væri ólögleg beita. Eftir
kröftug mótmæli og fundi með
stangveiðimönnum féll nefndin
frá ákvörðun sinni. Þingvallanefnd
staðfesti svo samstarfsyfirlýsingu
sem þjóðgarðsvörður hafði unnið
í samstarfi við Landsamband
stangaveiðifélaga og Veiðikortið
um sameiginlegt eftirlit og bætta
veiðimenningu við vatnið, á fundi
sínum þann 19. apríl síðastliðinn.
„Aðilar árétta að með þessu er
ekki aðeins lagður grunnur að
bættri veiðimenningu í þjóðgarðinum heldur er efnt til samstarfs
þjóðgarðsins og veiðimanna um
verndun Þingvallavatns sem haldið
verður áfram til lengri tíma,“ segir í
yfirlýsingu frá þjóðgarðinum.
Veiðiverðirnir tíu verða merktir á
meðan þeir sinna skyldum sínum
en þeir fá Veiðikortið í þóknun fyrir
framlag sitt. Veiðitímabilið í þjóðgarðinum byrjaði 1. maí. Fiskurinn
hefur þó verið tregur enda hefur
verið afar kalt í veðri undanfarið.
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SJÁLFBOÐALIÐAR
FYLGJAST MEÐ NÆTUR
VEIÐI

Nýlega hóf Veiðimálastofnun rannsókn á grunnþáttum í lífríki Úlfarsár, eða Korpu, eins og
hún er einnig nefnd. Þetta þykir tímamótarannsókn enda hefur frumframleiðni aldrei verið
mæld áður í straumvatni á Íslandi en greint er frá rannsókninni á vef Veiðimálastofnunar
www.veidimal.is.
Frumframleiðni er í grunninn framleiðsla á lífrænu efni úr koldíoxíði og nánast allt líf á
jörðinni er á einn eða annan hátt háð því ferli. Frumframleiðendur eru þær lífverur sem
geta beislað orku sólarljóssins og nýtt hana til þessarar framleiðslu. Lífræn efni sem þannig
myndast, nýtast í efri þrepum fæðukeðjunnar og er því á óyggjandi hátt undirstaða alls lífs.
Í Úlfarsá verður reynt að mæla virkni þörunga til orkubindingar (tillífun) á mismunandi
árstímum með mælingum á súrefnisinnihaldi árvatnsins og ljósstyrk sólarljóss. Einnig
verður tegundasamsetning og magn þörunga á árbotni athugað. Rannsókninni er stýrt af
Friðþjófi Árnasyni og Ragnhildi Þ. Magnúsdóttur, líffræðingum á Veiðimálastofnun, og er
unnin í samstarfi við aðra sérfræðinga á stofnuninni og erlenda vatnalíffræðinga sem hafa
tímabundið aðsetur á Veiðimálastofnun. Rannsóknin mun standa yfir fram á mitt ár 2014.

ELDAÐ VIÐ ÁRBAKKANN
Það er einfalt og skemmtilegt
að elda fisk við árbakkann og
lítil fyrirhöfn ef veiðimenn eru
vel skipulagðir. Hægt er að nota
lítið ferðagasgrill eða prímus og
pönnu til að elda fiskinn. Þeir sem
eru ævintýragjarnari taka með
kol, álpappír og grind og grafa
holu í jörðina. Góður hnífur, bretti
og flísatöng þurfa að vera við
höndina til að verka fiskinn. Olía,
ferskar eða þurrkaðar kryddjurtir
eftir smekk hvers og eins og salt
og pipar gera góðan fisk enn
betri og sítróna breytir grilluðum
fisk í kóngafæði. Fiskinn er bæði
hægt að flaka eða grilla heilan
eftir að búið er að verka hann. Sé
fiskurinn grillaður heill er gott að
skera nokkrar rákir hvorum megin
og troða ferskum kryddjurtum í
sárin og setja sítrónu á milli. Meðlætið þarf ekki að vera flókið. Kalt
kartöflusalat eða ferskt salat og
góð köld sósa eftir smekk hvers
og eins.

Við erum komin í 10.000 síma
Nú hafa 10.000 manns sótt Útvappið í símann sinn! Komdu í hópinn
og hlustaðu á FM957, Bylgjuna og X977 hvar og hvenær sem er.
Farðu á visir.is/utvapp eða skannaðu QR kóðann
og sæktu Útvappið fyrir iOS eða Android.

