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Kynningarblað

Minningar teknar með heim
Það lengir veiðitímabil íslenskra veiðimanna mikið að skreppa í veiðiferð út fyrir landsteinana. Nýlega hélt vinahópur héðan í sex daga
veiðiferð til Skotlands þar sem hin fornfræga laxveiðiá Spey var heimsótt.
Sífellt fleiri veiðimenn hérlendis
stunda veiðar hluta árs í erlendum
ám og vötnum en meðal vinsælla
áfangastaða eru Skotland, Rússland og Argentína. Nýlega hélt
veiðihópur, undir stjórn Stefáns
Sigurðssonar, til Skotlands í sex
daga ferð þar sem hin fornfræga
laxveiðiá Spey var heimsótt.
Stefán, sem sjálfur hefur margoft veitt í Skotlandi, segir ferðina
hafa verið ákveðna með skömmum fyrirvara. „Þessi ferð datt
frekar óvænt inn á borð til mín
þannig að ég hringdi bara strax
í strákana sem voru til í slaginn.
Við erum flestir vinir eða tengjumst í gegnum félaga okkar. Stór
hluti þessa hóps fór auk þess
saman til Rússlands fyrir nokkrum árum sem var alveg ótrúlega
skemmtileg ferð sem oft er rifjuð upp. Allir í hópnum eru góðir
veiðimenn en þó með mislangan
veiðiferil.“
Utan Skotlands hefur Stefán
einnig veitt í Rússlandi og Argentínu og því víða komið við á veiðiferli sínum.

Góður aðbúnaður
Hópurinn flaug til Aberdeen en
þaðan er um 90 km akstur upp á
veiðisvæðið. „Þegar við komum
í veiðihúsið héldum við að við
værum að villast því það var eiginlega of flott. Um er að ræða 200
ára gamlan herragarð og aðbúnaður allur hinn besti. Við veiddum í
ánni milli kl. 9 og 17 flesta dagana
auk þess sem nokkrir úr hópnum
fóru á rádýraveiðar á kvöldin og
morgnana sem gengu nokkuð vel.“
Hann segir hópinn hafa verið
frekar óheppinn með laxveiðina
en áin hljóp upp fyrstu þrjá dagana og var mjög erfið. „Hins vegar

veiddist töluvert af urriða og sjóbirtingi fyrstu dagana. Þegar leið
á vikuna byrjaði áin að lagast og
við náðum fjórum löxum sem allir
voru frekar góðir. Í flestum ám erlendis er eingöngu veitt og sleppt
svo við tókum lítið með okkur
heim nema myndir og góðar og
skemmtilegar minningar.“

Skemmtilegar hefðir
Það lengir veiðisumarið talsvert
að heimsækja Skotland á þessum
árstíma, segir Stefán. Veðrið er
gott, um 10-20 stiga hiti, og náttúran og fuglarnir í fullum blóma
sem er svo yndislegt. „Svo er líka
gaman að skoskum hefðum en það
er stundum eins og að fara 100 ár
aftur í tímann að heimsækja þá.
Leiðsögumennirnir eru oftast
klæddir í tweed-fatnað og klæðast stígvélum. Þetta er eins og að
vera staddur í gömlum sveitaþætti
á BBC. Fólkið í kringum árnar er
líka miklir karakterar og þar er
yfirleitt mjög snyrtilegt og vel
hirt.“
Það er því mikil upplifun að
upplifa veiðimenninguna og rólegheitin í Skotlandi, segir Stefán. „Laxveiðin er þó ekki í sama
gæðaflokki og hér heima en það
er eitthvað sem gerir mann háðan
því að fara þangað á hverju ári.
Sumir fara líka til Rússlands en
þá einna helst til að elta drauminn
um þann stóra en margar ár þar
geyma laxa á bilinu 20 til 40 pund
sem við höfum ekki hér á landi.
Svo er töluvert að veiðifólki sem
fer til Argentínu til að veiða sjóbirting en þar er sumar þegar það
er vetur hjá okkur svo það hentar
einstaklega vel. Þar má finna frábær veiðihús, skemmtilegt fólk og
frábæra veiði.“

Stund milli stríða hjá veiðifélögum Stefáns í Skotlandi. Stefán er lengst til hægri í efri röð.

Svo er líka gaman að
skoskum hefðum en það
er stundum eins og að
fara 100 ár aftur í tímann að heimsækja þá.
Leiðsögumennirnir eru
oftast klæddir í tweedfatnað og klæðast stígvélum. Þetta er eins og
að vera staddur í gömlum sveitaþætti á BBC.
Fólkið í kringum árnar er
líka miklir karakterar.
Stefán Sigurðsson
Veiðihúsið reyndist 200 ára herragarður og var aðbúnaður allur hinn besti.
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Guðrún var í sinni annarri ferð í vikunni, nú sem skipuleggjandi en hún var þátttakandi í fyrra. Hér er hún á góðri stund með
ferðafélögum, f.v. Ingveldur, Ragnheiður, Edda og Guðrún.

Guðrún segir það vera æðislegt að vera komin í vöðlur og leiðast svo tvær og tvær
og krossa árnar alveg þvert.

Fluguköst til að styrkja sál og líkama
Nokkrar konur sem lokið hafa meðferð við brjóstakrabbameini fóru í endurhæfingu í Langá á Mýrum í vikunni þar sem þær æfðu fluguköst
í fögru umhverfi. „Kastað til bata“ er verkefni á vegum Krabbameinsfélagsins, Brjóstaheilla – Samhjálpar kvenna og styrktaraðila.
„Kastað til bata“ er verkefni á
vegum Brjóstaheilla – Samhjálpar kvenna, Krabbameinsfélagsins
og styrktaraðila, þar sem konum
er boðið í veiðiferð. Verkefnið hófst
árið 2010 og er hugmynd frá Bandaríkjunum, „Casting for recovery“,
og er hugsað sem endurhæfing
fyrir konur sem lokið hafa meðferð
við brjóstakrabbameini. Markmiðið er að veita konum tækifæri til að
styrkja sig á líkama og sál með því
að æfa fluguköst í fögru umhverfi,
njóta samvista við veiðifélaga með
svipaða reynslu og veiða ef heppnin er með.

Ómetanleg upplifun
Í byrjun vikunnar var farið í sjöunda sinn í „Kastað til bata“ veiðiferð og tók Guðrún Kristín Svavarsdóttir næringarrekstrarfræðingur þá þátt í verkefninu í annað
sinn. Í fyrra fór hún sjálf í veiðiferðina í Laxá í Kjós en núna var
hún einn af skipuleggjendunum
þegar farið var í Langá á Mýrum.
„Það er ómetanlegt fyrir konur
í þessari stöðu að hittast til að
styrkja sig á sálinni. Að skipta

algjörlega um umhverfi og fara
út í fallega íslenska náttúru með
hressum og flottum konum sem
eru búnar að vera að kljást við það
sama og maður sjálfur. Þarna erum
við að leita stuðnings hjá hver annarri, hver og ein miðlar upplýsingum og þiggur upplýsingar og þetta
veitir ótrúlegan styrk,“ lýsir Guðrún. Hún nefnir að auk þess sé
stangveiði góð líkamleg æfing fyrir
konur sem hafa misst brjóst sín.
Sjálf greindist hún með brjóstakrabbamein 46 ára gömul og var í
meðferð árið 2014. „Hjá mér var
vinstra brjóstið og eitlar teknir og
þetta eru góðar líkamlegar æfingar
fyrir þessi svæði. Ég kláraði mína
meðferð 2014, er þó enn að sprauta
mig á fjögurra vikna fresti og tek
töflur á hverjum degi en allt þetta
stóra er búið.“

Ekki hægt án stuðningsaðila
Ferðin er þátttakendum að kostnaðarlausu en Guðrún segir að svona
veiðiferð myndi aldrei takast nema
með góðum stuðningsaðilum. „Þar
er Stangveiðifélag Reykjavíkur og
Veiðihornið, að öllum öðrum ólöst-

Flestar að reyna nýja hluti

Hópurinn sem fór í „Kastað til bata“ veiðiferðina í vikunni, þátttakendur, skipuleggjendur og leiðsögumenn.

uðum, með rosalega flottan stuðning við okkur og styrki. Fimm til
sjö leiðsögumenn og vanir fluguveiðimenn frá Stangveiðifélaginu
koma með í ferðina og kenna þátttakendum að kasta flugu. Fjórtán
konur fara í ferðirnar og oftast er
hver leiðsögumaður með tvær til
þrjár konur að kenna réttu handtökin og tæknina.
Við veiðum nú samt ekkert,“
segir Guðrún og skellir upp úr en
segir að það sé heldur ekki tilgang-

Eitt kort
35 vötn
6.900 kr
Frelsi til að veiða!

urinn með ferðinni. „Það veiddist ekkert í þessari ferð en í fyrra
veiddust nokkrir grútlegnir laxar.
Það er aðalatriðið að vera saman úti
í náttúrunni, það er ómetanlegt. Í
þessum ferðum sem ég hef farið í
hefur verið hátt í 30 ára aldursmunur á konunum en það skiptir engu
máli. Það er gott að heyra hvernig
konur upplifa þetta ólíkt og það er
misjafnt hvernig við tökumst á við
þetta þannig að við getum virkilega
lært hver af annarri.“

Þrátt fyrir að vera í því að skipuleggja ferðina að þessu sinni, að
passa að allt gengi sem best og yrði
sem þægilegast fyrir þátttakendur,
fékk Guðrún tækifæri til að kasta
sjálf flugu af bakkanum. „Þannig að
þetta er allt að koma en ég er alls
engin veiðikona,“ segir hún og hlær.
„En þetta kveikir í mörgum og
er virkilega skemmtilegt. Það hafa
nokkrar í báðum ferðunum sem ég
hef farið í verið að veiða áður en
líka margar sem eru bara með beitu
og spún í byrjun en fara svo yfir í
flugu. Svo lærum við að hnýta flugu
og okkur er kennt að vaða. Það er
æðislegt að vera komin í vöðlur og
leiðast svo tvær og tvær og krossa
árnar alveg þvert, það er rosalega
gaman. Við erum flestar að gera
eitthvað í þessum ferðum sem er
algjörlega nýtt fyrir okkur.“
Guðrún segir að áframhald verði
á þessum ferðum enda hafi þátttakendur verið afar ánægðir og margar konur úr fyrri ferðum haldi enn
hópinn. „Konurnar þurfa samt að
vera búnar með meðferð því þetta
er mikil útivera og tekur dálítið á.“

Kastnámskeið
með Klaus Frimor
„Kastnámskeið Veiðiflugna hefjast 27. maí. Kennslan fer fram við
Rauðavatn og er skipt niður í einhendu- og tvíhendunámskeið,“
segir Friðjón Mar Sveinbjörnsson
hjá Veiðiflugum. „Hér gefst áhugasömum frábært tækifæri til að
læra fluguköstin frá grunni, bæta
tæknina og afla sér fróðleiks um
veiðar með flugu.” Hinn danski
Klaus Frimor hefur umsjón með
kastnámskeiðunum en hann er að
sögn Friðjóns einn fremsti flugukastkennari heims. „Klaus F rimor
hefur verið mikið hér á landi og
býr hér nánast yfir sumartímann
og starfar sem leiðsögumaður í íslenskum ám,“ útskýrir Friðjón en
Frimor starfar annars hjá hinu
þekkta veiðimerki Loop.
„Hann hefur haldið
námskeið hér á landi
undanfarin ár og
hafa þau alltaf
verið vel sótt.“
Námskeiðin

eru bæði fyrir byrjendur og lengra
komna. „Byrjendur læra grunnhandtökin en hinir lengra komnu
læra tæknibrellur,“ segir Friðjón.
Hann segir tæknina enda afar mikilvæga í sportinu. Ekki síður sé
mikilvægt fyrir veiðimenn að koma
reglulega á námskeið. „Þetta er
eins og í golfinu, það er alltaf hægt
að bæta sig.“
Kennt verður á
eftirfarandi dögum:
27. maí ¬ Einhenda
28. maí ¬ Tvíhenda
29. maí ¬ Einhenda
30. maí ¬ Tvíhenda
Takmarkaður fjöldi kemst á
hvert námskeið og eru áhugasamir því beðnir um að staðfesta þátttöku með tölvupósti á veidiflugur@veidiflugur.is, í síma 527-1060
eða í verslun Veiðiflugna
að Langholtsvegi 111.
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Poweron slöngubátar
með hörðum botn

320 cm 360 cm 420 cm -

Þessa helgi
fylgja 2 flotves
ti
með hverjum
seldum bát

Snowbee
öndunarvöðlur

Jaxon rafmótor 55 libs.
hljóðlátur og vistvænn

Auðvelt að setja saman.
Bátarnir koma í tösku og passa
í skottið á venjulegum fólksbíl.

Verð 59.900

199.000 kr
249.000 kr

kr

30% afsláttur af mótor ef keypt
er bæði mótor og bátur

UPPSELDUR

Nánar á veidiportid.is

Jaxon
öndunarvöðlur

Snowbee öndunarvöðlur með stígvélum

Nýtt módel af Pvc
vöðlum.

Fín
klofstígvél

Chota vöðluskór úr leðri
Ameriskir gæða skór sem
endast og endast...
25% afsláttur af
dömustærðum!
Fullt verð 32.900 kr
Tilboð
Dömustærðir 24.675 kr
Herrastærðir 29.900 kr
Jaxon völuskór
Léttir, þægilegir og ódýrir
vöðluskór frá Jaxon
Fullt verð 15.900 kr
Tilboð 12.900 kr

3 laga öndunarvöðlur
með styrkingu á hnjám,
góðir vasar og belti. Til
í litlum stærðum fyrir
dömur og unglinga
Fullt verð 34.900 kr
Tilboð 26.900 kr

Hvergi betra verð á 4 og 5
laga öndunarvöðlum. Frábærar vöðlur sem endast.
Yfir 400 vöðlur seldar
Lækkað verð
29.800 kr

Fyrir þá sem nenna ekki að
reima og vilja vera fljótir í
og úr vöðlunum .
Full verð 33.900 kr.
Tilboð 23.900 kr

Flugustangar sett

Betri stígvél og belti fylgir.
Níðsterkar og henta vel við
erfiðar aðstæður.
Verð 10.950 kr

Strandveiðisett

Tilboð 39.900 kr

Tilboð 29.900 kr
ftið
íða komin í lo

Polaroid gleraugu

Bara þessa helgi

Þessar eru heldur betur
vinsælar hjá unga fólkinu.
Grænar, bláar, bleikar og
mosagrænar, st. 21- 43
Einnig til fyrir unglinga
með stóra fætur

FRÍTT

Komdu með veiðihjólið þitt
til okkar og við
yfirförum það ,leysum
flækjur og smyrjum
þér að kostnaðarlausu !
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Barna
vöðlur

Okkar besta 15 feta strandveiðistöng, Jaxon Prosurf 700 8 legu
strandveiðihjól, 250 m. af 70
punda ofurlínu,sökkur, slóðar,
beitutegja og sigurnagglar.
Allt til að byrja
Fullt verð 47.875 kr

Jaxon 9 feta Monolith flugustöng
linustærð 4-5-6-7 eða 8, gott
diskabremsu hjól, hólkur, lína,
undirlína og taumur
Fullt verð 38.000 kr

Ný vefs

Fín klofstígvél fyrir þá sem
þurfa ekkert að vaða mikið.
Verð 8.900 kr

Mikið úrval af
polaroid gleraugum.

Verð frá 3.900 kr

Veiðivesti

Gott úrval af flottum
veiðivestum
Verð frá 5.900 kr

Rapala sætishlífar
Passar á allar gerðir framsæta.
Vatnsheldar og níðsterkar 2 í pakka

Verð 7.900 kr

