Veiðileiðsögn
2019
Mikill áhugi er á meðal veiðileyfissala um að leiðsögumenn við ár og vötn séu búnir að fara í
nám þar sem þeim gefst tækifæri að tileinka sér alla þá þætti sem einkenna þarf góðan
leiðsögumann. Veiðileiðsögunámskeiðið er sniðið að því markmiði að þekkingin sem það
skilar til þátttakenda geri þeim auðveldara fyrir að uppfylla vonir og væntingar veiðimanna,
erlendra jafnt sem innlendra.
Ferðamálaskóli Íslands hefur nú í fyrsta skipti hér á landi skipulagt nám fyrir þá sem vilja
leggja veiðileiðsögn fyrir sig og aðra áhugasama veiðimenn sem vilja uppfæra þekkingu sína
á þessu sviði og er dagskráin eftirfarandi:

Miðvikudagur 6. mars

Reynir Friðriksson

18:1520:00

Inngangur
Kynning á náminu

20- 21

Starfsemi Landsambands
veiðifélaga

Fulltrúi frá LV

21-22

Saga stangaveiði og nytjar við
Ísland

Björn Theodórsson fiskeldisfræðingur

Miðvikudagur 13. mars

18:1522:00

Fiskirækt

Þröstur Elliðason

09:1512:00

Íslenskir ferskvatnsfiskar
í ferskvatni og sjó
Líffræði-Vistfræði-Lífshættir

Jóhannes Sturlaugsson Laxfiskum

Laugardagur 16. mars

Laugardagur 16. mars

13:1516:00

Urriðinn og bleikjan - Hagnýtar
sögur af lífsháttum fiskanna frá
Þingvallavatni og fleiri svæðum

Jóhannes Sturlaugsson Laxfiskum

Miðvikudagur 20. mars.

18:1522:00

Aflameðhöndlun og grunnatriði
líffræði og veiða sem koma við
sögu veiðileiðsagnar í ferskvatni
og sjó og tækifæri þessu tengd.

Reynir Friðriksson

Miðvikudagur 27. mars

18:1522:00

Leiðsögumaður og
viðskiptavinur. Trúnaður og
hegðun við aðra leiðsögumenn
og viðskiptavini

Jóhannes Hinriksson, Ytri Rangá

Laugardagur 30. mars

09:0013:00

Skyndihjálp I

Kristinn Ingi Helgason

13:1516:00

Skyndihjálp II

Kristinn Ingi Helgason

Laugardagur 30. mars

Miðvikudagur 3. apríl

18:1520:00

Árangur veiða/sleppa við
Vatnsdalsá undanfarin ár.

Pétur Pétursson, leigutaki Vatnsdalsár.

20:0022:00

Umgengni við ár og vötn

Björn Theodórsson, fiskeldisfræðingur

Miðvikudagur 10. apríl

08:1522:00

Áfallahjálp

Sr. Bragi Skúlason

Dagskráin er sett fram með fyrirvara um breytingar

Ytri Rangá
11. mai Laugardagur

09:0013:00 og
14:0017:00

18:00- ?

Mætt í veiðihús Ytri Rangá.
Búnaður veiðimanna. Einhendur /
tvíhendur / fluguveiði/ maðkaveiði,
aðrar aðferðir. Uppbygging lína og
mismunur fyrir einhendu og
tvíhendu. Kastkynning mismunandi
köst. Handtökin við að veiða og
sleppa. Flökun og frágangur afla

Rangá River – Reynir Friðriksson

Kvöldverður og spjall. Kvöldvaka
og veiðisögur

Veiðisögur - Jón Skelfir

12. mai Sunnudagur

09:00 12:00

Morgunverður – Kastkennsla og
æfingar
Lokið kl 12:00
Hádegisverður og brottför.

Rangá River - Reynir Friðriksson

Ytri Ranga 11-12/5 2019. Innifalið: Gisting í tveggja manna herbergi, hádegisverður,
kvöldverður, kvöldvaka laugardagskvöld.
Sunnudagur: morgunverður
Kaffi, te, kex o.þ.h. frítt allan tímann, eins og á sumrin.
Verklegir þættir eins og fram kemur í lýsingu.

www.menntun.is
fs@menntun.is
Upplýsingar og skráning: Friðjón 898-7765

