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KYNNINGARBLAÐ

Veiði

Jóhann Sigurður Þorbjörnsson er verslunarstjóri í Flugubúllunni. Hann býr yfir mikilli reynslu sem hann miðlar til veiðimanna. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

LÍFIÐ ER Á
FRETTABLADID.IS
Lífið á frettabladid.is
fjallar um fólk, tísku,
menningu, heilsu
og margt fleira.

Áherslan á gæðavörur
fyrir fluguveiðimenn
Flugubúllan er sérverslun stangveiðimanna og býður mikið úrval af alls
kyns veiðibúnaði fyrir konur og karla. Meðal annars gríðarlegt úrval af
flugum, veiðistöngum, vöðlum og öðrum nauðsynlegum veiðibúnaði í
miklum gæðum. Allt heimsþekkt vörumerki með veiðibúnað. ➛2
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H

inn þekkti veiðimaður
Jóhann Sigurður Þorbjörnsson, eða Jói eins og flestir
þekkja, hann er verslunarstjóri í
Flugubúllunni. Hann hefur víðtæka þekkingu á öllu sem viðkemur veiði og sú þekking nýtist
viðskiptavinum verslunarinnar
vel. „Flugubúllan sérhæfir sig í
fluguveiði og við bjóðum ótrúlegt úrval af flugum, flugulínum,
flugustöngum, fatnaði og öllu
því sem þarf til stangveiða frá
heimsþekktum framleiðendum,“
segir Jói þegar hann er spurður um
vöruúrvalið.

Alltaf líf og fjör
Laxveiði er enn í gangi en styttist
í lokun. Jói segir að þegar haustar
fari veiðimenn í sjóbirtingsveiði
í ám á Suðurlandi. „Ég hef heyrt
að þeir séu að landa vænum sjóbirtingi og það sé góður gangur í
veiðinni. Það er alltaf mikið líf og
fjör hjá veiðimönnum og verður
oft mjög kátt í búðinni þegar
túrinn er gerður klár, enda partur
af hverri ferð að kíkja í veiðibúðina
og sjá hvort ekki sé hægt að bæta
einni eða tveimur í boxið.
Vatnaveiðin er að mestu búin
en þó er eitthvað opið enn. Menn
fara kannski seint að kvöldi og
hitta jafnvel á urriða. Þessi veiði
er þó á lokasprettinum,“ segir Jói
og bendir á að nú sé rétt að koma í
Flugubúlluna og endurnýja búnaðinn eftir sumarið. „Sumir þurfa að
endurnýja vöðlurnar en aðrir eru
að kaupa taumaefni eða annað
sem vantar. Flugubarinn okkar er
mjög glæsilegur og það er gaman
að skoða fluguúrvalið hjá okkur,
þær eru í öllum litum og mjög
vandaðar. Á þessum árstíma eru
menn gjarnan að kaupa straumflugur. Þær eru til í mörgum
gerðum, litum og stærðum og
sumar líkjast jafnvel seiðum í
vatninu. Litirnir skipta miklu máli
eftir því hvert haldið skal til veiða
og jafnvel hvaða tímabil er í gangi.
Flugurnar eru margar hverjar
íslenskar en hnýttar erlendis fyrir
okkur og eru í virkilega góðum
gæðum. Verksmiðjurnar sem við
skiptum við hnýta flugur fyrir
veiðimenn um allan heim og þær
hafa reynst vel.“
Jói segir að það sé alltaf eitthvað
um að veiðimenn fari til heitari
landa í veiði þegar veiðitímabilinu lýkur hér. „Ég hef heyrt af
veiði í Mexíkó, Argentínu og fleiri
stöðum þar sem er hlýtt loftslag. Með því að skella sér í veiði í
útlöndum stytta menn veturinn
hér heima.“

Hjá Flugubúllunni er hægt að fá allt fyrir veiðimanninn, hvort sem það er veiðibúnaður eða vandaður fatnaður. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ótrúleg úrval af
flugum í öllum
gerðum og
litum hjá Flugubúllunni.

Virt og vönduð merki
Í Flugubúllunni er gríðarlegt
úrval fyrir alla fluguveiðimenn og
Jói segir að þeir finni allt við sitt
hæfi. „Við erum með sérlega góðar
fluguveiðistangir frá Guideline
sem er virt skandinavískt merki í
veiðiheiminum. Guideline framleiðir vandaðan veiðibúnað sem
vel er hægt að mæla með. Einnig
erum við með Wychwood sem er
sömuleiðis gamalgróið og mjög
virt og vandað merki frá Bretlandi.
Það hefur verið vinsælt hjá veiðimönnum. Þá má nefna finnsku
veiðivörurnar frá Alfa sem hafa
verið mjög eftirsóttar. Og einnig
er Flugubúllan söluaðili að hinum
heimsþekktu veiðigleraugum frá
COSTA, sem sögð eru þau bestu í
heiminum, sem og veiðivörur frá
Patagonia. Það er því af nógu að
taka hjá okkur,“ útskýrir Jói.

að bruna að Þingvallavatni eða í
önnur vötn. Ef ég eignaðist pening
fór hann í veiðigræjur,“ segir Jói
og bætir við að það hefði nú verið
flott að fá veiðidót í jólagjöf en
svo var ekki á þeim tíma. „Vandað
veiðihjól er til dæmis svakalega
flott gjöf,“ segir hann.
Fluguveiðistangir fyrir veiðimanninn frá heimsþekktum framleiðendum.

Veiðivörur eru ekki eingöngu fyrir
karlmenn því það hefur stóraukist
að konur komi og kaupi veiðibúnað. Þær gera ekki síður kröfur en
karlarnir. „Það er mjög ánægjulegt
að sjá konurnar í búðinni og þær
vita alveg hvað þær vilja. Margar

eru mjög flinkar veiðikonur. Þær
vilja vandaðar græjur og líta vel út
á bakkanum,“ segir hann. Jói segir
að einn og einn smápolli komi
einnig til að fjárfesta í veiðigræju
en þeir mættu vera miklu fleiri af
yngri kynslóðum.
Jói fékk sjálfur veiðidellu
þegar hann var tíu ára og hefur
starfað í 18 ár í verslunum sem
selja veiðibúnað. Hann er því
hokinn af reynslu, eins og hann
segir sjálfur. „Það kom fjölskyldu
minni mikið á óvart að ég hefði
dellu fyrir veiði en enginn annar í
ættinni hafði sýnt minnsta áhuga

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

Konur eru líka veiðimenn

Flugubúllan sérhæfir sig í fluguveiði og býður upp á
ótrúlegt úrval af flugum,
flugulínum, flugustöngum og fatnaði.
á henni. Maður var helst að dorga
á bryggjunni í fyrstu áður en fjárhagurinn leyfði veiði í ám. Einnig
fór ég í Seltjörn en þar var oft verið
að sleppa silungi. Þegar maður
var kominn með bílpróf var hægt

Löng reynsla
„Ég nota reynslu mína núna til
að ráðleggja viðskiptavinum um
hvernig best er að nota veiðibúnaðinn og setja hann upp á auðveldan hátt. Ég hef lengi kennt fluguköst og það nýtist hér í vinnunni.
Ég vil að allur búnaðurinn virki
rétt fyrir notandann svo hann geti
notið þess að veiða. Það eru margir
þakklátir þegar þeir fá leiðbeiningar með notkun í búðinni. Við
bjóðum alla velkomna sem vilja
leita ráða hjá fagmönnum.“

Flott námskeið fram undan
Flugubúllan hóf starfsemi sína árið
2016 sem vefverslun en stækkaði

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550
5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

fljótt þannig að verslunin var
opnuð árið síðar að Hlíðasmára 13 í
Kópavogi. Vöruúrvalið hefur aukist
mikið enda hefur það alltaf verið
markmið að bjóða upp á lægstu
mögulegu verðin á gæðabúnaði.
Lögð er áhersla á persónulega og
góða þjónustu. „Við viljum að
upplifun viðskiptavina okkar sé
ánægjuleg,“ segir Jói og bætir við að
næsta vetur og sumar verði ýmis
námskeið og uppákomur í boði hjá
Flugubúllunni sem eru sérsniðin
fyrir fluguveiðimenn. „Hingað
munu koma erlendir kastmeistarar
að halda námskeið og sýna okkur
snilli sína, Mikael Frödin mun kíkja
á okkur með kennslu í hnýtingum,
demodagar, og margt fleira.“
Þeir sem vilja kynna sér úrvalið
frekar hjá Flugubúllunni er bent á
heimasíðuna, flugubullan.is sem
er jafnframt sölusíða, eða heimsækja verslunina að Hlíðasmára 13
símar 833 6440 og 833 6441.

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is,
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Essential:*
Verð frá: 443.600.Stillanlegt rúm frá: 676.000.-

Með Auping rúmi byrjið þið daginn
vel hvíld og full af orku
· 125 ára þekking
· Umhverfisvæn rúm “Cradle to cradle”
· Gæði, góð hönnun og framúrskarandi nýsköpun

Skeifan 6 / Harpa / Kringlan /Laugavegur 70 / www.epal.is

Auronde:*
Verð frá: 485.800.Stillanlegt rúm frá: 718.300.-

*Aukahlutir s.s. gafl og náttborð eru ekki innifaldir í verði.

Smáauglýsingar
4 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

Pípulagnir

Húsaviðhald

550 5055
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Til sölu

Geymsluhúsnæði

Húsnæði

UPPHITUÐ
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í
BORGARFIRÐI
Getum bætt við okkur tjaldvögnum
og fellihýsum í vetur. S. 773-3376.

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA

Húsnæði í boði

Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

WWW.GEYMSLAEITT.IS

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM

Hreingerningar
Kassagítarar í úrvali Gítarinn
ehf Kassagítarar á tilboði
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða
27 s 552 2125 www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is
Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616
1569

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert
próf, engin skráning, BARA GAMAN.
Vespurnar eru til í fjórum flottum
litum. Verð frá 158.000.- kr.

SELÁS 7
310 Borgarhreppur

Stærðir í cm: 200x200, 210x210,
220x220, 235x235, 235x217,
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola
1000 kg jafnarðarþunga af snjó.
Vel einangruð og koma með
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt.
Opnarar til þess að auðvelda opnun
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

VY-ÞRIF EHF.

Bókhald

Glæsilegt
sumarhús

Vandað og hlýlegt sumarhús
4000 fm kjarri vaxin eignarlóð
Einstakt útsýni að Langá og
Snæfellsjökli
Um 70 mínútur frá Reykjavík og
stutt frá Borgarnesi
Steyptur grunnur og stórir
timburpallar
Fallegt handbragð og heitur pottur

Til bygginga

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur
og stofnun fyrirtækja. Fagleg
vinnubrögð á sanngjörnu verði.
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511
2930.

26,5 millj.

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000

Getum bætt við okkur verkefnum
innan og utanhús. Vönduð
vinnubrögð og góð umgengni.
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf.
Sigurður 896-5758.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

Málarar

Bílagallerí bílasala
Sími: 5546700
www.bílagalleri.is

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

TILBOÐSVERÐ STGR 4.490Þ ! 4.850þ
í skiptum. Sem nýr ! Nýskr 5.2018
! Ekinn aðeins 7 þ km ! Leður/tau.
18”álfelgur, Sjálfsk, ofl. Sjá www.
plugin-hybrid.is

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

165 og 285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661 7000

Önnur þjónusta

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is

MINI COUNTRYMAN S
E PLUGIN-HYBRID 4X4 !
RAFMAGN OG BENSÍN.

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi
í símum 660 0230 og 561 1122.

Keypt
Selt

Atvinna

Óskast keypt

Þjónusta

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!

Spádómar
SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

SPÁSÍMINN 9086116.

569 7
7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105
Upplýsingar í síma 782 8800

Ástir,Fjármál,Heilsa. Opið alla daga.

6WDŴDQOHJLU
plastkassar

Fyrst og fremst
viðskiptafréttir

Atvinna óskast
VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

Markaðurinn fylgir Fréttablaðinu á miðvikudögum

6WDŴDQOHJXU
í ýmsum liturm

Brauðkassi

6WDŴDQOHJXU
60x40 cm

Kælikassi
fyrir heimsendingar

Hjólavagnar
Dollý

