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ÁGRIP
Greinargerð þessi er annar hluti lokaverkefnis í hagnýtri menningarmiðlun frá Háskóla 

Íslands. Hinn hlutinn er fjögur tölublöð Sportveiðiblaðsins sem var endurskapað í tilefni 

af þrjátíu ára afmælisútgáfuári tímaritsins árið 2011.

Hér á eftir verður greint frá ferli því sem fylgir endursköpun tímaritsins Sportveiðiblaðs-

ins, og þeim vandkvæðum sem fylgja því að breyta útgáfu tímarits í rótgrónu karla

umhverfi. Fjallað verður um hugmyndir sem stuðst var við og aðstæður sem urðu til í 

ferlinu. Eins verður rýnt í það markaðsumhverfi sem blasir við í útgáfu smærri tímarita 

og hindranirnar sem þarf að yfirstíga.

Sagt verður frá tilraunum þeim sem gerðar voru til að reyna að breikka markhópinn og 

auka hlut kvenna og fjölskyldufólks í blaðinu. Ég velti fyrir mér kynjaímyndum í gegn

um tíðina, hlutverki konunnar og karlmannsins, þá sérstaklega tengt veiðimenningu 

í fortíð og nútíð. Vinna var lögð í að greina markhópana í þrjá flokka og skipuleggja 

efnistök þannig að þau höfðuðu ríkulega til þeirra hópa sem Sportveiðiblaðið vildi leggja 

mesta áherslu á og reyna á þann hátt að fjölga lesendum tímaritsins. Eins verður farið 

yfir þá þætti sem var breytt í þeim tilgangi að birta jákvæða og ábyrga mynd af veiði

mönnum og á þann hátt að gera tímaritið að góðri fyrirmynd veiðimanna. Í gegnum 

tíðina hefur það verið til siðs að birta ljósmyndir af veiðimönnum með mikinn afla, 

tugi eða hundruð dauðra fugla eða fiska. Almenningsálitið hefur í seinni tíð gjarnan líkt 

þessu við framferði minksins sem kann sér ekki hóf og drepur allt sem hann kemst yfir, 

ekki bara það sem þarf til að afla sér matar. Farið verður í þær breytingar sem gerðar 

voru á blaðinu útlitslega og efnislega, hugsunina á bak við þær og dæmi þeim tengd 

skoðuð.

Upphaflega stóð til að fylgja blaðinu eftir í eitt ár en sá tími lengdist þegar á verkefnið 

leið þar sem óvæntar aðstæður sköpuðust í ferlinu og mér þótti nauðsynlegt að fylgja 

þeim eftir. Mikil og árangursrík vinna var lögð í breytingar á blaðinu sem skilaði sér 

í fjölgun lesenda og aukningu áskrifenda og í kjölfarið varð auðveldara að selja aug

lýsingar – að því leyti má segja að verkefnið hafi heppnast. Tímaritið batnaði veru

lega, innihalds og útlitslega, afþreying, fræðsla og forvarnir skiluðu sér til veiðimanna í 

formi greina en hins vegar hefði mátt gera betur í að jafna kynjahlutfallið í blaðinu. Sem 

dæmi um það má nefna að engin kona prýddi forsíðu Sportveiðiblaðsins á þessu tímabili 

sem verkefnið var í gangi.
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Svona vinna við að víkka út menningarheim, svo rótgróinn sem veiði er, tekur tíma 

og þetta verkefni er aðeins lítill áfangi á langri tímalínu Sportveiðiblaðsins, en var samt 

sem áður ákaflega gefandi og fróðlegt var að fylgjast með þeim viðtökum sem verkefnið 

fékk, þó að tíminn yrði ekki lengri en raun bar vitni.
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ABSTRACT
This report is the second part of my final project in Applied Studies in Culture and 

Communication from the University of Iceland. The first part is four issues of Sport-

veiðiblaðið, which was resurrected in 2011 in honor of the thirtyyear anniversary of the 

magazine‘s initial publication. 

The following will describe the process of recreating the magazine Sportveiðiblaðið, and 

the challenges of making changes to a publication in a deeprooted male dominated 

environment. I will discuss the ideas that were used and the circumstances which arose 

during the process. I will also scrutinize the market environment and the barriers that 

must be overcome in the publication of smaller magazines. I will discuss experiments 

that were performed to try to broaden the target readership and increase the proportion 

of women and family oriented hunters and anglers in the magazine. I speculate about 

gender images through the years, the role of the male and the female, especially related 

to the hunting/fishing culture, past and present. Some effort was put into analyzing 

the target groups into three categories. Content was organized in such a way that it ap

pealed broadly to the groups that Sportveiðiblaðið wanted to focus on in an attempt to 

increase the number of readers of the magazine.

Similarly, the elements that were changed in order to display a positive and responsible 

image of hunters, will be reviewed and in such a way as to make the magazine a positive 

influence on hunters. Throughout the years it’s been common for the magazine to pub

lish photographs of proud hunters or anglers with a large catch, a dozen or hundreds 

of dead birds or fish. 

Modern public opinion has compared this behavior to the mink, which shows no mod

eration and kills not only for its survival but all that it can. The changes that were made 

to the magazine with regards to design and content will be examined, as well as the 

ideas behind them and examples thereof. 

Initially, I intended to follow the magazine for a year, but that space of time was pro

longed due to unexpected circumstances which arose during the process, which I felt 

were necessary to follow through. Extensive and effective effort was put into the chang

es to the magazine, which resulted in increased numbers of both readers and subscrib
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ers. Subsequently it became easier to sell advertisements – to this extent the project may 

be said to have been successful. 

The magazine improved markedly, in terms of content and appearance. Entertainment, 

education and prevention hit home with hunters and anglers in the form of articles, 

but on the other hand, improvements could be made to equalize the gender ratio in the 

magazine. For example, no woman graced the cover page of Sportveiðiblaðið during the 

project. 

This kind of work, to expand a culture as established as the hunting/fishing community, 

takes time – and in the end this project is only a fraction of the exstensive lifespan of 

Sportveiðiblaðið. However, it was extremely rewarding and interesting to track the mar

ket’s reaction to the project, even though it didn’t last longer than it did.
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I: INNGANGUR
„Mannkynið hefur lengst af verið háð veiðum. Einungis 5000 ár 

eru síðan akuryrkja kom til sögunnar og þar með annar valkostur 

en veiðar til þess að lifa af. Þróunarsagan hefur því séð til þess 

að veiðieðlið er ríkt í manninum. Enn þann dag í dag ríkir veiði-

eðli yfir mun fleiri þáttum í okkar daglega lífi en okkur grunar. 

Sá tími í þróunarsögunni sem liðið hefur síðan tilvera mannsins 

hætti að byggjast algerlega á hæfileikum hans til að veiða er að-

eins eitt augnablik.“ (Einar Guðmann, 2009, bls. 20)

Árið 1911 fæddist langafi minn. Langafi var alveg einstaklega þrjóskur og þver (stein

geit) og hafði sjálfstæðar skoðanir. Hann bar enga virðingu fyrir kynjaskiptingu; bakaði 

kökur, eldaði mat og prjónaði sokka (oft og tíðum var þetta þyrnir í augum langömmu 

sem vildi hafa eldhúsið út af fyrir sig). Þessi maður nýtti allt sem til féll á landinu, 

hann sló eign sinni á flak af flugvél sem hafði brotlent við land hans (herflugvél í síðari 

heimsstyrjöldinni), dró það að bænum sínum og endurnýtti. Hann smíðaði sér hrífur 

úr flakinu og fleira, hann gekk jafnt í öll verk sem þurfti að vinna. Langafi minn veiddi, 

en þegar hann veiddi var hann að afla matar fyrir sig og fjölskyldu sína. Fyrir honum 

var veiðin ekki áhugamál heldur ein leið til að draga björg í bú, og í þá daga var í mun 

fjölbreyttari bráð veidd enda fyrst og fremst veitt til að metta hungraða munna og til að 

auka fjölbreytni í fæðuframboði fjölskyldunnar.

Afi minn er sonur þessa manns og eðlilega smituðust viðhorf langafa niður til hans. 

Þegar ég var lítil stelpa dvaldi ég löngum stundum hjá ömmu og afa í litlu sjávarþorpi 

úti á landi. Langafi minn og langamma bjuggu á jörð rétt utan þorpsins og það var 

mikill og góður samgangur þeirra á milli. Ég gerði alls kyns „karlalega“ hluti með afa, 

hann kenndi mér m.a. að skjóta af byssu og fór með mig á veiðar. Ég fékk mjög opið og 

ókyngreint uppeldi hjá afa mínum (þó að sjálfur ætti hann þrjá syni).

Á árum áður gat það að stunda veiðar og velgengni á því sviði skipt sköpum um það að 

lifa af. Lífsviðurværi fjölskyldunnar byggðist að stórum hluta á hæfni veiðimannsins og 

getu hans til að draga björg í bú. Um leið gátu veiðar verið háskalegar, íslenska veður

farið og miskunnarlaust landið gátu leikið veiðimenn grátt – sérstaklega þegar tekið er 

tillit til þess að útbúnaður manna var fremur bágborinn áður samanborið við á okkar 

dögum. Núna á þetta ekki lengur við, enda eru veiðar nú að mestu leyti áhugamál þeirra 
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sem þær stunda þó samt megi greina arfleifð gamalla hefða í þeim. Alls kyns hjátrú er 

enn við lýði, eins og að bíta veiðiuggann af maríulaxinum (maríulax er fyrsti laxinn 

sem viðkomandi veiðir) eða taka bita af volgri lifrinni úr fyrsta hreindýrinu sem veiði

maðurinn fellir, allt til að verða fengsæll veiðimaður í framtíðinni. Líkt og hjátrúin loðir 

við hefur veiðimenningin gengið ættliða á milli, gjarnan frá föður til sonar, í gegnum 

aldirnar. En veiðiumhverfið, hefðin og menningin hefur verið og er að breytast mjög 

hratt.

Þó að ég sé engin sérstök áhugamanneskja um veiðar stundaði ég skotfimi á unglings

árunum og þegar ég hafði aldur til tók ég veiðipróf og fékk skotvopnaleyfi. Þegar ég 

stundaði þetta áhugamál mitt umgekkst ég eingöngu karlmenn enda veiðar annálaður 

karlaheimur. Á ferðalagi mínu í heimi skotfimi og skotveiða hef ég ekki kynnst nokkurri 

konu, ég hef aldrei veitt með konu og hef aldrei svo mikið sem hitt eina einustu konu 

á skotsvæðinu (sem er kannski ekkert skrýtið enda hlutfall kvenna í skotveiði á Íslandi 

aðeins 2% (Umhverfisstofnun, 2003, bls. 6) sem er talsvert minna en í nágrannalöndum 

okkar (Bryngeir Arnar Bryngeirsson, 2010, bls. 1). Þó virðist hlutur kvenna í stangaveiði 

vera meiri en í skotveiði. Þessi kynjaskipting er mér mjög hugleikin, hvar og hvernig 

hún birtist okkur, og því þótti mér Sportveiðiblaðið mjög áhugavert verkefni í því sam

hengi. Ég sóttist eftir því að vinna í þessum karllæga menningarheimi og skoða hvernig 

þessi menning, þessi ímynd karlmennskunnar, hefur breyst og þróast með tímanum, 

hvaðan hún kom og hvert hún stefnir. 

Í þessari greinargerð mun ég því fjalla um upplifun mína af kynjaímyndum í veiði og 

útgáfuheiminum. Ég mun spyrja: Af hverju er þátttaka kvenna í sportveiði ekki meiri 

en hún er? Hvernig stendur á að kynin virðast nálgast veiði sem áhugamál á ólíkan hátt?  

Hvernig kyngreinir samfélagið veiðimenningu okkar á hverjum tíma?

Hugmyndin og markmiðið með verkefninu var að endurskapa Sportveiðiblaðið sem 

hafði verið gefið út í tæp þrjátíu ár og á þeim tíma verið eina tímaritið á Íslandi sem 

fjallaði um allar tegundir veiða (að undanskildum sjávarútvegi eða öðrum atvinnu

veiðum). Sportveiðiblaðið greindi sig frá öðrum veiðiblöðum að því leyti að það var skil

greint sem frjálst og óháð málgagn veiðimanna, þ.e. tímaritið var ekki bundið neinum 

veiðisamtökum eða félögum og þar af leiðandi ekki háð því að þurfa að birta efni frá 

einum eða neinum. Þannig hefur Sportveiðiblaðið því getað fjallað um allar tegundir 

veiða og birt ýmislegt veiðitengt efni án þess að þurfa að setja efnisvali skorður vegna 

tengsla við ákveðna, afmarkaða tegund veiða. Hins vegar er blaðið í raun ekki alveg 
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frjálst og óháð. Það er mjög háð markaðsumhverfinu og t.a.m. geta auglýsendur haft 

talsverð ítök í efnisvali og var efni oft og tíðum birt til að gera auglýsendum til hæfis. 

Í tilefni af þessum áfanga, þrjátíu ára útgáfuafmæli, var ákveðið í samráði við ritstjóra 

að hanna nýtt útlit blaðsins og í framhaldi af því kom einnig upp sú hugmynd að taka 

tímaritið allt í gegn hvað efni snerti. Þá skyldi skoðað það sem hafði verið gert á liðnum 

árum, þau skilaboð sem blaðið hafði sent í tímans rás út í veiðisamfélagið og jafnframt 

kannað hvernig Sportveiðiblaðið endurspeglaði samfélagið. Síðan var farið í það verk

efni að endurskapa blaðið, meðvitað um hvaða skilaboð það vildi senda og hvaða sam

félag það vildi endurspegla, hverjir væru ætlaðir markhópar og hvernig ætti að ná til 

þeirra. Unnið var eftr þessum hugmyndum í rúmt ár og þróuninni fylgt eftir með tilliti 

til þeirra aðstæðna sem sköpuðust á tímanum. Ég setti mér þrjú höfuðmarkmið í þessu 

verkefni:

• að auka umfjöllun um konur og fjölskyldur við veiðar, gera konur virkari 

þátttakendur í veiðinni og fjölga þeim þannig sem veiðimönnum

• að bæta ímynd veiðimanna, að Sportveiðiblaðið yrði góð fyrirmynd fyrir 

veiðimenn, að það innihéldi fræðsluefni tengt veiðunum og holl skilaboð 

sem hefðu forvarnagildi fyrir lesendur

• að leggja áherslu á miðlunarhlutann, þ.e. hvernig ætti að koma þessum 

mikilvægu upplýsingum á framfæri í samfélagi veiðimanna, fjölga les

endum blaðsins og færa út lesendahópinn

Ég mun svo í lok þessarar greinargerðar velta fyrir mér hvort mér finnist verkefnið hafa 

heppnast og hvort að þessi markmið hafi náðst – og þá að hvaða leyti það heppnaðist – 

og hvað hefði mátt gera betur eða öðruvísi. Núna, sex árum eftir að blöðin komu út, er 

áhugavert að sjá hvort eitthvað sitji eftir.

Endursköpun Sportveiðiblaðsins var unnin með markaðssókn í huga, til að bæta ímynd 

veiðimanna og vera fyrirmynd þeirra – enda er slagorð tímaritsins: „Málgagn veiði

manna“. Álit það sem samfélagið hefur á þeim sem stunda veiðar litast eðlilega af því 

sem blasir við, endalausar myndbirtingar af stoltum veiðimönnum með óhóflega mik

inn afla fá almenning til að trúa því að stór hluti veiðimanna sé hálfgerðir villimenn sem 

drepi allt sem á vegi þeirra verður sér til ánægju. Með vandaðri umfjöllun var ætlunin 

að hafa áhrif á almenningsálitið og draga upp mynd af ábyrgum veiðimönnum sem 

stunda áhugamál sitt en bera um leið virðingu fyrir náttúrunni. Það er skoðun mín að 
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meginþorri veiðimanna sé meðvitaður um umhverfi sitt og gangi ekki á stofna með 

óhóflegri veiði, veiði sér í soðið en séu ekki „bara að drepa til að drepa“. 

Þessa mynd af veiðimönnum vildi Sportveiðiblaðið draga upp og koma á framfæri út 

í samfélagið. Ætlunin var að höfða til allrar „veiðifjölskyldunnar“ (veiðifjölskyldan er 

skilgreind í kafla IV.2), þó sérstaklega kvenna, er hafa verið hulduhópur í veiðisamfélag

inu sem er þó sífellt að verða meira áberandi. Þá var ímynd konunnar/fjölskyldunnar 

einnig talinn ákjósanlegur kostur til að auka þá breidd sem vantaði í efnistök tímaritsins 

og ekki síður ímynd þess. Þess má geta að ritstjórar blaðsins voru hikandi í fyrstu og 

uggandi yfir viðbrögðum rótgróna veiðihópsins en þeir létu þó slag standa og voru 

reiðubúnir að ráðast í þessar breytingar. 

Helstu hugmyndirnar, sem stuðst var við, er að finna í bókinni Purple Cow (Godin, 

2002). Þar ræðir höfundur um hvernig markaður og neytendur hafa gjörbreyst á und

anförnum árum og hvernig gamlar aðferðir til að ná athygli; auglýsa, auglýsa, auglýsa, 

ná ekki lengur tilsettum árangri. Nútímaneytandinn er að drukkna í auglýsingum og 

áreiti. Til að ná til neytenda nútímans verðum við að hafa markaðssetninguna í huga í 

gegnum allt ferlið, alveg frá byrjun. Þegar við sköpum vöruna okkar höfum við neyt

andann (markhópana) í huga í staðinn fyrir gömlu aðferðina, þar sem við sköpum vöru 

og auglýsum á fullu í von um að finna okkur neytendur. Í bók sinni ræðir Seth Godin 

meðal annars um það að í nútímaumhverfi sé áhrifameira að eyða fé í endursköpun 

og endurhönnun til að framleiða vöru sem hæfir betur þörfum neytandahópsins en 

gamla varan, fremur en að dæla endalausum auglýsingum (þá bæði í prentmiðlum og 

sjónvarpi) út í samfélagið. Eftir því sem Seth segir er nútímaneytandinn mun líklegri til 

að leita að vöru sem hentar þörfum hans en að taka mið af endalausu auglýsingaflóði 

(Godin, 2002, bls. 33). Svo geti því farið að á endanum hætti auglýsingarnar að mestu 

að hafa áhrif (Godin, 2002, bls. 43).

Í lokaorðum mínum mun ég svo velta upp þeirri spurningu hvort öll þessi vinna sem 

ráðist var í hafi skilað árangri og markað varanlegar breytingar á útgáfu Sportveiði-

blaðsins. Ég mun bera nýjustu tölublöðin saman við þau eldri og velta fyrir mér hvort 

eitthvað sitji eftir af þessari vinnu sem í var lagt eða hvort blaðið hafi horfið aftur í sama 

farið og það var í fyrir breytingaskeiðið.
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II: BLÖÐIN SKOÐUÐ 
II.1: LÍTILLEGA UM SPORTVEIÐIBLAÐIÐ

Þegar verkefnið hófst voru aðstandendur Sportveiðiblaðsins að undirbúa þrítugasta út

gáfuár blaðsins og til stóð að gera það sérstaklega veglegt af því tilefni. Útgefendur voru 

opnir fyrir nýjum hugmyndum og ferskum efnistökum, enda var farið að bera mjög á 

endurtekningum og stöðnun í efnisvali.

Á þessum tíma var Sportveiðiblaðið eina veiðiblaðið á Íslandi sem fjallaði að staðaldri 

um allar tegundir veiða þó að vissulega bæri mest á stangaveiði í því. Viðtöl, greinar 

og myndir af veiðislóðum eru það efni sem Sportveiðiblaðið hefur birt í gegnum tíð

ina. Gunnar Bender og Jóhann Páll Kristbjörnsson ritstýrðu blaðinu á þessum tíma en 

Gunnar hafði verið viðloðandi það frá upphafi. 

Flest útgáfuárin hafði Sportveiðiblaðið verið gefið út tvisvar á ári og verið að meðaltali í 

kringum 100 blaðsíður hvert tölublað.

[1. mynd] Nokkrar forsíður Sportveiðiblaðsins í gegnum tíðina. Hér má sjá augljóst stefnuleysi í útlits-

hönnun tímaritsins. Uppsetning forsíðu og innsíðna, litir og leturtýpur, hafa verið af öllum gerðum. 

Þá má benda á að karlar hafa nánast verið einráðir á forsíðum Sportveiðiblaðsins.
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II.2: GAGNRÝNI

Ég fór ásamt ritstjórunum í gegnum fyrstu tuttugu og níu árgangana og skoðaði sög

una, þróun í útliti annars vegar og þróun innihalds hins vegar. Ljósmyndirnar voru 

skoðaðar sérstaklega og hugað að því hvernig þær endurspegluðu ráðandi hugmyndir 

og samfélagið á hverjum tíma. Ef til vill hafði markaðsumhverfið haft áhrif á mynda

valið en áberandi var hve fábreytt efnið var, fáar konur voru sjáanlegar og efnistök voru 

oft og tíðum ófrumleg eða jafnvel endurtekin (gjarnan rætt við sömu viðmælendurna 

og sömu veiðistaðirnir til umfjöllunar). Annað slagið höfðu þó dottið inn „öðruvísi“ og 

áhugaverðar tilraunir eins og t.d. „Svanir“ (Gunnar Friðriksson, 1998, bls. 46–47) sem 

er myndaopna með teikningum eftir Gunnar Friðriksson, myndlistarmann á Sauðár

króki, og teiknimyndasagan „Maðkur“ (höf. ókunnur, 1990, bls. 62). Þetta virðast þó 

hafa verið stefnulausar tilraunir og sennilega hefur efnið einfaldlega rekið á fjörur út

gefanda sem hefur séð sér leik á borði og notað það í blöðin – en sárlega hafði vantað 

fastmótaða stefnu í útgáfuferlið og úthald til að fylgja henni eftir. 

Ekki má skilja orð mín svo að allt hafi verið ómögulegt sem hafði verið gert á undan

förnum útgáfuárum, það höfðu dottið inn áhugaverðar og öðruvísi greinar eins og við

tal eftir Jóhann Ara Kristjánsson þar sem rætt er við áhugamann um veiði, byssur og 

bíla (Jóhann Ari Kristjánsson, 2007, bls. 22–26). Þar er ekki eingöngu talað um veiðar 

heldur berst talið að rallíi og glæsilegar myndir úr rallíkeppni prýða viðtalið. En inni

hald viðtalsins er samt áhugaverðasti hluti þess. Þar segir viðmælandi m.a.: 

„Ætli ég hafi ekki skotið flesta leyfilega bráð á Íslandi, einhverju 

sinni. Þar má nefna mink, ref, rjúpu, vargfugl hvers konar, þ.m.t. 

hrafna, einnig endur, gæsir, sel og hreindýr. Annars hlýt ég að 

teljast hófsamur veiðimaður. Einhverjir segðu mig eflaust veiða 

lítið en ég veiði ekki til að selja heldur læt nægja að metta mig og 

mína. Nærgætni í umgengni við náttúruna og hófsemi gætu þess 

vegna verið mín einkunnarorð.“ (Jóhann Ari Kristjánsson, 2007, bls. 24) 

Þetta hugarfar var á meðal þess sem við vildum koma til skila til lesenda okkar, um

hverfisvitund og virðingu fyrir náttúrunni.

Eftir rýnivinnuna hófst vinna við stefnumótun en tímaritið hafði sárlega þörf fyrir 

ákveðna stefnu og að henni væri fylgt eftir (ekki væri nóg að áhugavert efni dytti inn 
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einstöku sinnum), það þyrfti að nútímavæðast og hressa upp á útlit og efni. Í því ferli 

var ákveðið að reyna að byggja á því sem við töldum að hefði heppnast vel í útgáfunni 

og bæta við fleiru áhugaverðu efni, víkka efnistökin og einblína ekki á veiðina. Koma 

þyrfti með frumlegar hugmyndir og taka inn efni sem tengdist veiðum óbeint. Dæmi 

um það birtist í fyrsta tölublaði afmælisársins, viðtal við íslenskan handverksmann sem 

m.a. handsmíðaði gæsaflautur og flugubox úr viði (Jóhann Páll Kristbjörnsson, 2011, 

bls. 48–51). Þá þurfti að skipuleggja útgáfuna lengra fram í tímann en mjög bar á því að 

vorblöðin virtust oft vera með ágætis efnistök á meðan haustblöðin virtust fremur vera 

uppfull af „afgangsefni“ og minna í þau lagt. Skýringin kann að hluta til að felast í því 

að fyrir vorblöðin var allur veturinn til stefnu til að vinna efni. Þá er líka skemmtilegt að 

ylja sér við greinaskrif tengd veiði utan veiðitímans og í aðdraganda nýs veiðitímabils 

er spennan og tilhlökkunin að magnast hjá veiðimönnum. Undirbúningsvinnan fyrir 

haustblöðin fór hins vegar að mestu fram á aðalveiðitímanum sjálfum, og flestallir, sem 

að útgáfunni komu, ritstjórar og lausapennar, voru veiðimenn sjálfir og þar af leiðandi 

uppteknir af sínum eigin veiðiskap. Þeir höfðu því minni tíma til að setjast niður og 

skrifa um veiðar á þessum tíma.
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III: KYNJAHLUTVERK, ÍMYND OG 
VEIÐISIÐFRÆÐI
Skilningur minn hefur verið sá að í gegnum aldirnar hafi verið litið á veiðar sem hlut

verk karlmannsins, þær voru vinna hans og kynjahlutverk. Staður konunnar var heima 

við þar sem hún sinnti börnum og búi, það var kynjahlutverk hennar. En það kemur 

í ljós, eftir að hafa kafað dýpra í söguna, að konan virðist hafa stundað veiðar alla tíð. 

Hún stundaði oftast aðrar veiðar en karlmaðurinn, veiddi fremur smærri bráð, smádýr 

eða fiska, á meðan karlinn var uppteknari af því að eltast við stærri dýr. Sterkari, barn

lausar konur gætu þó að hafa tekið þátt í þeim veiðum jafnfætis körlunum. 

Í bókinni Woman the Gatherer (Dahlberg, 1981, bls. 121–151) er fjallað um Agtafólkið, 

sem er frumstætt samfélag veiðimanna og safnara á Filippseyjum, en þar er konum 

jafnt sem körlum kennt að veiða. Agtakonurnar taka þátt í veiðum á stærri bráð með 

körlunum en þá er hlutverk þeirra að hjálpa til við að bera bráðina heim og sumar 

stjórna hundum sem er notaðir eru til að fæla bráðina. Þó er það ekki til siðs að þær noti 

boga og örvar eða gildrur við veiðar sínar, þetta eru veiðitæki karlanna (í því samhengi 

er áhugavert að spá í vangaveltur Amy J. Fitzgerald (Fitzgerald, 2005, bls. 90) en hún 

heldur því fram að vopn gefi manninum vald yfir konum og dýrum, einnig bendir hún 

á að konan sé ekki jafn árásargjörn og karlinn og því sæki hún síður í að bera vopn, taki 

síður þátt í átökum). Agtakonurnar eru þó ekki undanþegnar þátttöku í veiðum ætt

bálksins, það er enginn nema öldungar og vanfærar konur. Sama er uppi á teningnum 

hjá körlunum, þeir taka þátt í söfnun fæðu engu síður en konurnar. Allir leggja sitt af 

mörkum til samfélagsins, meira að segja öldungar og börn, eftir getu. Agtakonurnar 

stunda frekar fiskveiðar og veiðar á smærri bráð og framlag þeirra til fæðuöflunar er í 

raun meira en karlanna. Hugsanlega á þessi „sérhæfing“, þessi verkaskipting kynjanna, 

sínar eðlilegu skýringar. Það er staðreynd að eingöngu konur geta borið börn og hluta af 

æviskeiði flestra þeirra eru þær vanfærar. Á þeim tíma eru þær vart færar um að stunda 

veiðar, hvað þá veiðar á stærri bráð sem oftar fylgja lengri ferðalög og fjarvera. Því er 

eðlilegt að ætla að konur hafi sérhæft sig í veiðiaðferðum sem þær geta stundað í nánast 

hvaða ástandi sem er – og kannski má velta fyrir sér hvort að enn þann dag í dag eimi 

af þessari „sérhæfingu“ og því leggi nútímakonan í meiri mæli stangaveiði fyrir sig sem 

áhugamál en veiðar á stærri dýrum.
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Þegar karlarnir felldu stóra bráð mettaði hún marga munna á einu bretti, eftir því var 

tekið og menn börðu sér á brjóst og öðluðust virðingu meðal hópsins. Hins vegar mis

heppnuðust veiðar á stóru dýrunum oftar en þær veiðar sem konurnar stunduðu, stór

gripaveiðar voru frekar óstöðug fæðuuppspretta á meðan veiðar á fiski og smærri bráð 

voru talsvert traustari. Talið er að veiðar á stærri bráð hafi í raun oft og tíðum ekki vegið 

meira en 10% af heildarhitaeiningum ættbálka (Bird og Bird, 2008, bls. 655). 

Svo virðist sem karlmenn hafi oftar fengist við áhættumeiri veiðar á stórum dýrum og 

þeim verið hampað sem hetjum fyrir vikið. Má segja að krúnuveiðar (e. Trophy Hunt-

ing) hafi því verið aðalsmerki karlmanna frá örófi alda á meðan konan hafi ávallt verið 

hógværari veiðimaður (eins og virðist vera enn á okkar tímum). Þegar talað er um 

krúnuveiðar er átt við verðlaunaveiðar alls konar, heitið vísar til krúnu hjartardýra og 

að veiðimenn reyna að veiða dýrið með stærstu krúnuna, oft eingöngu til að hengja sem 

minnismerki upp á vegg. 

En af hverju hefur karlmaðurinn oftast verið baðaður dýrðarljóma þess sem dregur 

björg í bú? Kannski af sömu ástæðu og sagt er að mannkynssagan sé skrifuð af sigur

vegurunum hefur mannkynssagan verið skrifuð af karlmönnum. Þeir gætu því oft hafa 

verið hlutdrægir og hampað hlutverki sínu fremur en hlutverki konunnar. Efasemdar

raddir hafa heyrst um áreiðanleika þeirra heimilda þar sem karlar rituðu heimildirnar 

eftir öðrum körlum um aðra karla (Owen, 2005, bls. 11). Þetta gæti orsakað að litið sé 

á hlutverk konunnar sem frekar lítilvægt í samanburði við hlutverk karlmannsins, en 

það er það að sjálfsögðu ekki þegar litið er til þess að stöðug uppspretta fæðu er afar 

mikilvæg, og í raun nauðsynleg, fyrir afkomu mannkyns.

En hvað er kynímynd? Þorgerður Þorvaldsdóttir, sagn og kynjafræðingur, svarar þess

ari spurningu á Vísindavef Háskóla Íslands: „Kynjaímyndir vísa til ríkjandi hugmynda 

í samfélaginu um hvað það þýðir að vera karl eða kona, hvernig karlar og konur eiga 

að hegða sér, hvernig kynin eiga að líta út og hvað þau eiga að og mega taka sér fyrir 

hendur. Kynja- forliðurinn er þýðing á enska hugtakinu gender en það orð vísar til fé

lagslegrar stöðu og hlutverka sem tengd hafa verið líffræðilegu kyni.“ Hún ræðir um 

týpískar staðalímyndir kynjanna, konuna sem er gjarnan dregin upp sem ofurkonan 

sem rekur heimilið og heldur sér huggulegri ásamt því að ná langt í starfi sínu. Ímynd 

karlmannsins sem hins sterka töffara er oftast flaggað, veiðimaðurinn eða jakkafata

klæddi peningamaðurinn eru algengir tákngervingar karlmannsins. Þó er ímynd mjúka 

mannsins, hins ábyrga fjölskyldumanns, sífellt að vinna á (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 
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2002). Það er áhugavert að sjá í svari Þorgerðar að enn í dag er veiðimaðurinn talinn 

einn helsti tákngervingur karlmennskunnar, hann er það fyrsta sem er talið upp.

En mörk kynjahlutverkanna og ímyndir taka nú örum breytingum.

Í greininni Marketing Masculinity: Gender Identity and Popular Magazines, sem Anthony 

J. Vigorito og Timothy J. Curry rita (Vigorito og Curry, 1998), er talað um rannsóknir 

Goffmans sem gefa til kynna hvernig myndbirtingar í tímaritum og auglýsingum beri 

mikilvæg skilaboð um menningarleg viðmið og gildi, þar á meðal viðmið kynjaímynda. 

Í sömu grein er þeirri kenningu (Identity Theory of the Symbolic Interaction´s Perspec

tive) varpað fram að skilgreining hugtaks eins og „manns“ sé að finna í félagslegum í 

samanburði. Einstaklingar nota annað fólk og miðla sem uppsprettu upplýsinga sem 

viðhalda ímynd þeirra og sem viðurkenningu fyrir núverandi ímyndir. Þannig ákvarðar 

tíðarandinn þá kynjaímynd sem fólk hefur um sjálft sig. Á sama hátt má áætla að veiði

[2. mynd] Myndaopna sem sýnir vinkvennahóp á veiðum.
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maðurinn líti til annarra veiðimanna sem hann sér eða umgengst og beri sjálfan sig við 

það sem fyrir augu hans ber.

Kynímynd karlmannsins hefur löngum verið „sá sem skaffar til heimilisins“. Áður var 

það að veiða en þörfin fyrir að að veiða sér til matar hefur snarlega minnkað í nútíma

samfélaginu. En hvers vegna höldum við þá áfram að stunda veiðar? Sigmund Freud 

talar um það hvernig siðmenningin hafi breytt hamingju manna (Freud, 1990, bls. 33). 

Gleðin hjá manninum hér áður fyrr, sem fylgdi því að fanga bráð, snerist um það að 

nú myndi hann lifa af, væri kominn með mat fyrir fjölskylduna. Allt sem hann veiddi 

umfram það sem þurfti varð að eins konar stöðutákni, lyfti honum á hærri stall og 

hampaði honum sem „miklum veiðimanni“. 

Er þessi hugmynd kannski ennþá til staðar? Því meira sem maðurinn veiðir, því betri 

veiðimaður er hann og það gerir hann að meiri manni fyrir vikið. Í dýraríkinu er það 

yfirleitt karldýrið sem er skrautlegra, fallegra og eftirtektarverðara en kvendýrið, það er 

til að vekja eftirtekt kvendýrsins með það fyrir augum að vera valinn sem maki hennar. 

Hjá okkur manneskjunum er þessu ekki svona háttað, í raun er konan almennt talin 

vera fegurri en karlmaðurinn. Það gæti skýrt þessa hegðun hvað varðar veiðar. Karlinn 

gæti verið að skreyta sig fjöðrum til að ganga í augun á konunni og gera sig þannig eftir

sóknarverðan í makavali (Dahlberg, 1981, bls. 77). En við hvað tengir nútímamaðurinn 

þegar hann veiðir bráð sína? Hann lifir af óháð því hvort hann veiðir eða ekki í ferð 

sinni. Ef til vill er það til að halda í þá ímynd karlmennskunnar sem veiðimaðurinn 

stendur fyrir og til að ganga í augun á öðrum.

Á okkar dögum, þegar veiðin er fyrst og fremst orðin að áhugamáli, er þörfin á að 

upplýsa þá sem stunda veiðar orðin enn meiri en áður. Veiðisiðfræði, öryggisþættir við 

veiðar og náttúruvernd, allt þetta þarf að komast til skila. Uppeldishlutverk veiðifélaga 

og ábyrgð þeirra er mikil, en það er langur vegur frá því að allir veiðimenn séu félagar í 

veiðifélögum (85% íslenskra skotveiðimanna virðast ekki vera í skotfélögum (Umhverf

isstofnun, 2003, bls. 40) – Hlutfall skotveiðimanna í skotfélögum á Norðurlöndum er 

sem hér segir: Ísland 15%, Danmörk 58%, Noregur 58%, Svíþjóð 66%, Finnland 100% 

(Einar Guðmann, 2009, bls. 31)) – og félögin sinna þessum málaflokki misvel. Þó hefur 

mér sýnst að skotfélögin taki á þessum málum af meiri alvöru en áður var, upplýsinga

gjöf varðandi öryggisreglur eru stór þáttur í starfi þeirra. Kannski þau hafi verið virkari 

í fræðslu vegna þeirrar augljósu hættu sem fylgir meðhöndlun skotvopna. Þá hefur það 

verið gullna reglan í starfsemi Skotveiðifélags Íslands að hvetja veiðimenn til að veiða 
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hóflega, ein af siðareglum Skotvís hljómar þannig: „Þá er veiðidagur góður þegar hóf

lega er veitt, með talsverðri líkamlegri áreynslu, vakandi náttúruskyni og sært dýr liggur 

ekki eftir að kveldi.“ (Skotveiðifélag Íslands, 2017).

Skotveiðifélag Íslands hefur þó nokkra sérstöðu meðal veiðifélaga á Íslandi en það er 

nokkurs konar hagsmunafélag skotveiðimanna. Á vef félagsins er hlutverk þess greint 

á eftirfarandi hátt: „Markmið félagsins er að stuðla að sameiningu skotveiðimanna og 

áhugamanna um skotveiðar og náttúruvernd og standa vörð um hagsmuni þeirra“ 

(Skotveiðifélag Íslands, 2017). Í Finnlandi er það skylda veiðimanna að vera meðlimur 

í skotfélagi. Ef til vill væri æskilegt að taka upp þannig kerfi á Íslandi til að auka upp

lýsingagjöf til þeirra. 

Sportveiðiblaðið vildi leggja sitt af mörkum til að efla veiðisiðfræði veiðimanna. Það 

hafði blaðið gert áður en ritstjórn vildi efla þann þátt útgáfunnar. Í grein, sem Jóhann 

Páll Kristbjörnsson, sem síðar varð annar ritstjóra Sportveiðiblaðsins, skrifaði á vor

dögum 2009 (Jóhann Páll Kristbjörnsson, 2009, bls. 114) fjallaði hann m.a. um þörfina 

á hæfnisprófi fyrir verðandi hreindýraveiðimenn til að koma í veg fyrir að veiðimenn 

héldu illa búnir eða óundirbúnir til veiða og þar með ykist hættan á að valda bráðinni 

óþarfa kvölum. Eitthvað var um það að algerlega óvanir menn færu á hreindýraveiðar 

án tilskilinnar hæfni eða reynslu. Umhverfisstofnun tók svo verklegt skotpróf fyrir 

veiðimenn í gagnið árið 2012 og eftir það hefur þess verið krafist að allir sem ætla á 

hreindýraveiðar standist hæfnispróf á ári hverju.

Veiðifélög tengd stangaveiði eru af öðrum meiði, þau má frekar skilgreina sem veiði

þjónustur eða endursöluaðila veiðileyfa – þau eru félagsskapur sem tekur á leigu veiði

svæði sem félagsmenn hafa svo aðgang (forgang) að. Ekkert sérstakt hagsmunafélag 

stangaveiðimanna er starfrækt hérlendis svo að mér sé kunnugt um, það sem kemst 

næst því er Landssamband veiðifélaga en það er hagsmunafélag veiðirétthafa – ekki 

þeirra sem stunda veiðarnar.
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IV: FRAMKVÆMD VERKEFNISINS
Við upphaf verkefnisins var ég tekin inn sem ritstjórnarfulltrúi og byrjaði á því að ræða 

um Sportveiðiblaðið við ritstjóra þess um sögu og framtíðarsýn. Eftir það var gerð svót

greining á tímaritinu.

IV.1: SKILGREINING Á SVÓT-GREININGU 

Svótgreining er tæki í markaðssetningu til að greina styrkleika og veikleika vörunnar 

og skilja á milli þess sem mun nýtast og þess sem gæti verið til trafala. Hér verður stuðst 

við þá skilgreiningu á svótgreiningu sem er sett fram í Strategic Marketing Management 

eftir Richard M.S. Wilson og Colin Gilligan (Wilson og Gilligan, 2005, bls. 53). Svót

greiningin er hönnuð til að ná fram tveimur höfuðmarkmiðum:

1) Að greina á milli þeirra upplýsinga sem hafa raunverulega þýðingu fyrir verkefnið 

og þeirra sem eru áhugaverðar en skipta framvindu þess litlu máli.

2) Að komast að því hvaða möguleika stjórnendur hafa til að nýta sem best sína sér

stöðu á markaðnum, til styttri og lengri tíma

Styrkleikar

• Alltaf skal meta styrkleikana út frá samkeppninni

• Ef rétt er farið með eru styrkleikarnir grunnur fyrir yfirburðum í sam

keppnisumhverfi

• Greina hvernig aðrir sjá markaðsvirði vörunnar

Veikleikar

• Skilgreina forgangsmál til betri markaðssetningar

• Upplýsa hvaða þætti og áætlanir ber að forðast

Ógnir

• Auka áhættuþætti markaðsáætlunarinnar

• Koma í veg fyrir framgang markaðsáætlunarinar

• Auka það fjármagn sem þarf

• Draga úr frammistöðuvæntingum
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Tækifæri

• Að skilgreina ný tækifæri fyrir markaðslega yfirburði.

IV.2: SPORTVEIÐIBLAÐIÐ GREINT

Fyrri svót-greining (gerð í febrúar 2011), upphaf verkefnisins

Styrkleikar

• Eina blaðið sem fjallar um allar tegundir veiða. Sportveiðiblaðið er nú, við 

upphaf verkefnisins, eina veiðiblaðið sem fjallar um allar tegundir veiða og 

hefur þar með sérstöðu á markaðnum.

• Óháð. Sportveiðiblaðið er gefið út af áhugafólki um veiðar og er ekki tengt 

við félög eða samtök. Þetta veitir blaðinu sérstöðu þar sem ritstjórn er ekki 

bundin af að birta neitt og henni er einnig frjálst að birta það efni sem 

blaðinu þóknast.

• Fjölbreytileiki. Þar sem blaðið er bæði óháð og fjallar um allar tegundir 

veiða gefur það kost á fjölbreyttu efnisvali og breiðari lesendahópi.

• Góð tengsl við skot og stangaveiðifélög. Þetta er mjög góður kostur þar 

sem veiðifélögin veita aðgang að efni og umfjöllun og einnig nálægð við 

stóran hóp veiðimanna.

• Áhugi. Ritstjórar og aðrir sem að tímaritinu koma eru mjög áhugasamir 

og metnaðarfullir um útgáfu blaðsins.

• Áhugamál sem margir eru tilbúnir að eyða verulegu fé í veiði, líkt og golf, 

er áhugamál sem gegnum tíðina hefur verið tengt við peninga og efnaðri 

einstaklinga. Þótt þetta sé að breytast og sífellt fleiri séu farnir að stunda 

þessi áhugamál virðast ennþá margir vera til í að eyða talsverðum fjár

hæðum í veiðar og veiðitengt efni.

Veikleikar

• Óháð. Það getur reynst ókostur að vera óháð þar sem blaðið fær ekki fjár

hagslegan styrk frá félögum/samtökum til útgáfunnar heldur þarf að reiða 

sig alfarið á auglýsingatekjur, áskriftir og lausasölu. Sportveiðiblaðið þarf að 

hafa fyrir því að afla sér lesendahóps, hann kemur ekki sjálfkrafa í gegnum 

félagatöl eða annað. Þetta hefur ennfremur áhrif á auglýsingatekjur þar 

sem auglýsingar eru undir því komnar að einhver lesi blaðið.
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• Fjármagn. Útgáfa blaðsins er undir því komin að það takist að afla tekna 

með auglýsingum.

• Dyntóttur auglýsingamarkaður. Erfitt er að reiða sig á örugga auglýsendur 

þegar sveiflur eru á markaðnum sem aftur hefur áhrif á það hvort, hvenær 

og hversu stórt blað kemur út.

• Samskiptaörðugleikar. Annar ritstjóra býr erlendis, erfitt getur reynst að 

loka blaðinu og halda vinnuferlinu gangandi jafnt og þétt þegar annar rit

stjórinn er sífellt á flakki milli landa.

• Tækjakostur. Það er komið að endurnýjun á tækjakosti sem getur skipt 

sköpum þegar metnaður er mikill til að gera vandaða vöru, eins sparar 

það tíma að vera með tækjabúnað við hæfi. Sérstaklega vantar góð tæki til 

myndvinnslu til að bæta gæði ljósmynda í blaðinu 

• Áhuga og aðgerðaleysi fyrri eigenda. Ekki hefur verið lögð áhersla á að 

bjóða uppá vandaða vöru, tækifæri til að bæta blaðið og koma á fram

færi hafa verið illa nýtt. Það lítur út fyrir að fyrri stjórnendur hafi lagt litla 

vinnu í efnisöflun og úrvinnslu. Þá hefur lítill metnaður verið lagður í að 

framleiða fallega vöru sem gæti fangað auga lesandans. Hönnunarstefna 

var engin og ekki í takti við þróun útlits á tímaritamarkaðnum.

Ógnir

• Fjármagn. Takmarkaðir peningar og dyntóttur auglýsingamarkaður. For

senda þess að blaðið geti komið út er að það takist að afla fjármagns fyrir 

útgáfunni.

• Brottflutningur. Sá möguleiki að annar ritstjórinn flytji alfarið úr landi 

getur reynst blaðinu mjög erfitt.

• Samdráttur á auglýsingamarkaðnum. Samdráttur á auglýsingamarkaði 

getur haft í för með sér að blaðið fái ekki þær tekjur sem þarf fyrir út

gáfuna.

• Rótgróið karlaumhverfi. Spurning hvernig markaðurinn bregst við breytt

um áherslum þar sem verið er að höfða til beggja kynja og víðari aldurs

hóps.

• Fordómar. Veiðifordómar þar sem þeir sem stunda eingöngu stangaveiði 

eða skotveiði hafa allt á hornum sér gagnvart hinum hópnum. Gæta þarf 
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þess að hafa jafnvægi á efni í blaðinu þannig að hvorugum hópnum verði 

misboðið. 

Tækifæri

• Rými er fyrir miklar breytingar. Blaðið hefur verið staðnað í langan tíma 

og það er mikið rými fyrir breytingar hvað varðar útlit og ekki síður 

innihald. Með nýjum áherslum er vonast til þess að geta höfðað til stærri 

markhóps.

• Margar nýjar hugmyndir. Ný ritstjórn hefur verið dugleg í hugmynda

vinnu og er með margar nýjar og fjölbreyttar hugmyndir til þess að nota í 

nýtt blað.

• Hitt kynið. Lögð verður meiri áhersla á konur sem fram til þessa hafa verið 

í miklum minnihluta þegar kemur að veiðitímaritum. Vonast er til að fá 

fleiri viðtöl og með tímanum, að finna konur til þess að skrifa í blaðið.

• Fjölskyldan. Fjölskyldan er annar hópur sem meiri áhersla verður lögð á, 

fjölskylduvænir veiðistaðir og gott efni fyrir byrjendur. Eins verður líka 

skoðað að vera með ódýrari lausnir í veiði sem gæti hentað fjölskyldufólki.

• Veiðar erlendis. Verið er að skoða samstarf við erlenda aðila um áhuga

verðar veiðar erlendis. Þetta á að vera nýr og spennandi þáttur sem sýnir 

alls konar möguleika í veiði. Vonast er til að geta verið með erlenda grein í 

a.m.k. öðru hverju eða jafnvel hverju blaði.

• Bætt ímynd veiðimanna. Tekin var ákvörðun um að vinna markvisst að 

ímynd veiðimanna. Þá var átt við öryggisatriði og að fylgt sé þeim reglum 

og gildum sem eru í veiðisamfélaginu, ekki sýna veiðimenn sem eru að 

veiða langt umfram það sem eðlilegt er eða sýna aðra töffarastæla, heldur 

vera góð fyrirmynd sem sýnir náttúru og bráð virðingu, er í fyrirrúmi. 

Eins verði unnið að því að vera með greinar sem fara inn á öryggi við 

veiðar bæði frá okkur og í gegnum veiðifélögin.

• Auknir auglýsingamöguleikar með meiri fjölbreytileika í efnisvali. Með 

fjölbreyttara efni og stærri markhópi opnast nýir möguleikar til að sækja á 

auglýsingamarkaðnum.

• Fræðsla. Ýmiskonar fræðsla sem tengist veiðum, bæði beint og óbeint. 

Þetta gæti líka leitt til samstarfs við fleiri aðila.
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IV.3: GREINING MARKHÓPA

Ég skipti markhópum Sportveiðiblaðsins í þrjá flokka. Það skal tekið fram að þó að 

flokkarnir séu karl og kvenlægir geta karlar jafnt sem konur fallið í hvern þeirra sem 

er, óháð kyni.

1. flokkur: Dreifbýlisveiðimaðurinn (e. Rural) (Bye, 2003, bls. 146), elst upp við veiðar 

frá blautu barnsbeini, jafnvel kynslóð eftir kynslóð. Veiðar eru samtvinnaðar við dag

legt líf hans og þykja þar af leiðandi ekkert til að stæra sig af, þó að vissulega setji þær 

hann á ákveðinn stall. Hann ber virðingu fyrir náttúrunni og nýtir hana á skynsamlegan 

hátt. Magnveiði þjónar engum tilgangi í huga þessa reynda og þroskaða veiðimanns 

(Brandth og Haugen, 2005, bls. 19).

2. flokkur: Helgarveiðimaðurinn/þéttbýlisveiðimaðurinn (e. Urban) (Bye, 2003, bls. 

146), leitar í veiðar sem áhugamál frekar en sér til lífsviðurværis. Í mörgum tilfellum er 

það til að láta reyna á „karlmennsku“. Þessi hópur þarf að greiða fyrir aðgang að veiði

lendum og þjónustu ýmiskonar tengdum veiðiferðum sínum. Hópurinn er gjarnan 

hávær og fer mikinn, flaggar jafnvel myndum af sér með bráðina, segir sögur o.þ.h. 

Þéttbýlisveiðimaðurinn, öfugt við dreifbýlisveiðimanninn, er oftar er ekki uppstrílaður 

í flottasta veiðifatnaðinum, með dýrustu og fínustu veiðitækin, og ekur um á flottum 

jeppum þó að hann stundi veiðar jafnvel aðeins örfáa daga á ári. Dreifbýlisveiðimaður

inn lítur á sjálfan sig sem hæfari, umhyggjusamari og síður hégómagjarnan veiðimann 

en þéttbýlisveiðimanninn.

3. flokkur: Konur (fjölskyldur). Það er hópur sem við erum sérstaklega að reyna að 

höfða til og hefur setið verulega á hakanum í gegnum árin. Konan er ímynd fjölskyld

unnar og heilbrigðrar samveru hennar. Hér er ekki aðeins átt við konur heldur hóp sem 

lítur á veiðar sem tækifæri fyrir sameiginleg áhugamál fjölskyldunnar (eða vinahóps) 

í sátt og samlyndi við náttúruna.

Ef við hugsum okkur þessa þrjá flokka sem „veiðifjölskylduna“ þá er dreifbýlisveiði

maðurinn höfuð fjölskyldunnar og fyrirmynd, þéttbýlisveiðimaðurinn er sonurinn sem 

er að reyna að ganga í augun á sjálfum sér og öðrum, konan er systirin sem enginn býst 

neitt sérstaklega við að leiti í veiðarnar.
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IV.4: ENDURHÖNNUN ÚTLITS

Fyrsta ákvörðunin, sem tekin var við endursköpun á blaðinu, var að nota betri pappír, 

vandaðri prentun og að fræsa kjölinn í stað þess að hefta (eldri tölublöð voru yfirleitt 

heft en okkur þótti vandaðri lausn að fræsa). Efni var aukið og blaðsíðum fjölgað og 

gaf það því aðeins meiri vigt og varð vandaðra blað. Þá var útgáfudögum fjölgað úr 

tveimur í þrjá. Aukin áhersla var lögð á litgreiningu og myndvinnslu og markvisst unnið 

að því að fá betri innsendar myndir. Þess má geta að á þessum tíma höfðu gæði staf

rænna myndavéla tekið miklum framförum og aðsendar myndir báru þess merki. Þó 

voru enn margir að senda gamlar myndir og/eða nota gamlar vélar en vitað var að þetta 

myndi batna með tímanum. Dæmi um ríkari áherslu á notkun vandaðri ljósmynda má 

greinilega sjá í erlendu greinunum sem birtar voru í nýju blöðunum, hafðar voru tvær 

til þrjár erlendar greinar með spennandi veiðum á hverju ári, þetta var gert í fyrsta sinni 

í greininni Jurassic Lake –Vatn risanna! (dæmi má sjá á bls. 64–67 í kaflanum „Dæma

safn“) (Dombaj, 2011, bls. 42–52) og var stefnan að halda því áfram. Textauppsetning 

[3. mynd] Dæmi um hvernig notkun tilvitnana úr texta brýtur upp greinarnar. Svona tilvitnanir grípa 

gjarnan augað þegar blaðað er hratt í gegnum tímaritið og vekja vonandi áhuga lesandans á efni greinar-

innar.
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var endurskoðuð og uppsetningin unnin með það í huga að ljósmyndir fengju að njóta 

sín. Skipt var um leturgerðir og dálkum fjölgað úr tveimur í þrjá, þ.e. möguleiki varð 

á tveimur eða þremur dálkum. Þrír dálkar eru frekar gegnumgangandi í blaðinu en þó 

er gefið rými til að vinna með tvo dálka þegar það á við. Þessi uppsetning býður upp 

á möguleikann á að hafa fleiri stærðir af myndum og meiri fjölbreytileika í allri upp

setningu á blaðinu. Í greininni „Beittir kostagripir“ (Guðni Einarsson, 2011, bls. 90–94) 

má sjá hvernig þetta er notað (dæmi má sjá á bls. 68–69 í kaflanum „Dæmasafn“), þar er 

notast við bæði tvo og þrjá dálka í greininni og ýmsar mismunandi stærðir á myndum. 

Ákveðið var að skjóta styttri fræðslugreinum inn í lengri viðtöl og greinar til að létta 

lesturinn, brjóta greinar upp og jafnframt gefa smáhvíld í lengri texta. Einnig var byrjað 

á því að taka smátilvitnanir eða útskot úr greinum eins og er gert í mörgum glanstíma

ritum til að létta á heildartextanum og gefa smátilfinningu fyrir greinunum þegar rennt 

er í gegnum blaðið.

Ég stýrði hönnun og stílbreytingu á tveim nýjum, föstum liðum sem voru teknir inn 

í blaðið og þeir unnir ólíkt þeim greinum sem voru og höfðu verið í Sportveiðiblað-

inu. Þetta voru fluguhnýtingaþáttur (dæmi má sjá á bls. 54–56 í kaflanum „Dæma

safn“) (Júlíus Gunnlaugsson, 2011 og 2012) og matreiðsluþáttur (dæmi má sjá á bls. 

50–53 í kaflanum „Dæmasafn“) (Tyrfingur Tyrfingsson, 2011) sem báðir voru unnir 

mjög myndrænt. Fyrir hnýtingaþáttinn fóru myndatökur fram í ljósmyndastúdíói og 

fyrir matreiðsluþáttinn voru valdar skemmtilegar staðsetningar sem komu vel út og og 

mynduðu góða stemmningu sem hæfði hverjum þætti. Valdar voru myndir sem náðu 

að fanga augnablikið og þeim leyft að njóta sín í tímaritinu. Þetta létti mjög á blaðinu og 

gaf því annað yfirbragð. Þetta útlit var síðan notað í fleiri greinar þegar það þótti eiga vel 

við, eins og í greininni „Sköpunarkraftur í gamalli herstöð“ (Jóhann Páll Kristbjörns

son, 2011, bls. 49–51). Sú grein er gott dæmi um nýja nálgun á uppsetningu (dæmi má 

sjá á bls. 48–49 í kaflanum „Dæmasafn“).

IV.5: ENDURSKOÐUN INNIHALDS

Innihald blaðsins var vandlega skoðað og blaðinu sett ákveðin markmið. Blaðið átti að 

höfða til bæði skot og stangaveiðimanna, hlutfall greina skyldi vera nokkuð jafnt en þó 

aðeins breytilegt eftir árstíðum og hvaða veiðar væru í gangi hverju sinni. Vandað skyldi 

meira til þess hvers konar skilaboð væri verið að senda út í veiðisamfélagið, innsendar 

greinar sérstaklega vel yfirfarnar með tilliti til orðalags og fleira, t.a.m. þegar talað var 

um að viðmælandi hefði byrjað að skjóta tíu ára gamall var það ekki birt enda um ólög
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legt athæfi að ræða, þess í stað var talað um að hann hafi farið „10 ára í fyrstu veiðiferð

ina með pabba“ (Róbert Róbertsson, 2011, bls. 84). Lögð var frekari áhersla á vandaða 

myndvinnslu og myndmál. Sem dæmi um breytt viðhorf má nefna algengar mynd

birtingar frá fyrri tíma þegar tíðkaðist að sýna ljósmyndir af stoltum veiðimönnum 

með tugi dauðra fiska eða fugla stillt upp fyrir framan sig. Birting slíkra mynda ofbýður 

stórum hluta lesenda, þar á meðal lesendahóps sem við vildum fjölga, og hefur auk þess 

áhrif á það álit sem fólk hefur á veiðimönnum [sjá dæmi að ofan]. Viðhorf almennings 

[4. mynd] Algengt myndefni í veiðiblöðum í gegnum tíðina, mynd af veiðimanni sem stillir sér stoltur upp 

með miklu magni af fallinni bráð.
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hefur haft áhrif á atferli veiðimanna og flestir þeirra lagt slíka ofveiði á hilluna. Vissu

lega stunda þetta einhverjir en þeir eru færri en áður. Þetta sáum við m.a. á þeim ljós

myndum sem Sportveiðiblaðið fékk aðsendar. Mikið minna var um það að fólk væri að 

taka myndir af svona óhóflegum veiðum og í sumum tilvikum sendu veiðimenn slíkar 

myndir til ritstjórnar með þeim formerkjum að ekki megi birta þær.

Í endursköpun á tímaritinu var horft til þess samtals sem við eigum við lesendur, líkt 

og Malcolm Gladwell fjallar um í bókinni The Tipping Point (Gladwell, 2002, bls. 84), 

þegar samfélagsleg hegðun fer yfir þröskuldinn og breytir sýn og hegðun fólks á til

teknum málum. Sem gott dæmi um þessar hugarfarsbreytingar tengdar veiðum má 

nefna að fyrir nokkrum árum fór að bera á umfjöllun um að veiða og sleppa (e. Catch 

and Release). Tilgangurinn var fyrst og fremst að spyrna við fótum vegna óhóflegs 

ágangs veiðimanna á stofna í veiðiám. Fyrst þótti þetta hin fáránlegasta hugmynd og fór 

fyrir brjóstið á mörgum veiðimanninum, enda voru menn að veiða sér til matar, ekki 

[5. mynd] Efnistök Sportveiðiblaðsins höfðu lengi verið tilbreytingarsnauð og fyrirsjáanleg, við bættum úr 

því með alls kyns veiðitengdum greinum eins og þessari þar sem fjallað var um þjálfun veiðihunda. Hér er 

haldið áfram að leyfa ljósmyndum njóta sín.
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skemmtunar [innsk. höfundar: ritað með kaldhæðni], en innan örfárra ára varð veiða/

sleppafyrirkomulagið æ algengara við margar veiðiár og í sumum tilfellum var það 

orðið að skyldu.

Í þessu samtali hefur myndmál mikið að segja því myndir vekja upp tilfinningar. Glad

well minnist á það hvernig við ósjálfrátt hermum eftir því sem við sjáum, ef við sjáum 

mynd af brosandi barni þá ósjálfrátt brosum við, ef sjáum mann slá á puttann á sér 

grettum við okkur. Þetta er kallað samkennd (e. Empathy) (Gladwell, 2002, bls. 84). 

Myndirnar tala og við tökum ómeðvitað inn skilaboðin, eins og í sambandi við ábyrga 

hegðun á veiðum eða fjölskylduímynd. Sportveiðiblaðið vildi taka upp ábyrga stefnu 

og sýna veiðimenn sem góðar fyrirmyndir, sem bera virðingu fyrir náttúrunni og um

gangast hana af nærgætni.

[6. mynd] Brosandi börn í matreiðsluþætti Sportveiðiblaðsins kalla fram notaleg viðbrögð lesenda eins og 

Gladwell talar um (Gladwell, 2002, bls. 84), fleiri dæmi um uppsetningu matreiðsluþáttarins má sjá á bls. 

46–49 í kaflanum „Dæmasafn“.
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Matreiðsluþættinum var t.a.m. ætlað að höfða sérstaklega til þriðja markhópsins í átak

inu, þ.e. kvenna. Í öðru tölublaði var lögð sérstök áhersla á það með því að hafa fjöl

skylduna í forgrunni og skreyta með ljósmyndum af börnum að neyta matar úr villtri 

náttúrunni. Gleði, gott veður og brosandi andlit barnanna gerðu þáttinn skemmtilegan 

og aðlaðandi fyrir fjölskyldufólkið (sem og aðra). Þá var einnig lögð á það áhersla í mat

reiðsluþættinum að nýta bráðina til hins ýtrasta. Engu skyldi hent, heldur virða bráðina 

og fullnýta hana. Í fyrsta matreiðsluþættinum var ufsi matreiddur. Ufsi er mikið veiddur 

við strendur landsins í bland við aðrar fisktegundir en margir líta á hann sem síðri fæðu 

og finnst hann varla hæfur til manneldis. Í allt of miklum mæli er honum hreinlega 

hent. Þessu viðhorfi vildum við breyta og sýna fram á að hægt væri að gera kóngafæðu 

úr nánast hverju sem er. Annað dæmi, sem rætt var um, var að elda úr lærum og inn

mat gæsa því að allt of algengt er að veiðimenn skjóti fjöldann allan af gæsum og hirði 

eingöngu bringurnar úr fuglunum, öðru er hreinlega hent (dæmi má sjá á bls. 50–53 í 

kaflanum „Dæmasafn“).

Reynt var að höfða til breiðari lesendahóps en áður með fjölbreyttara efnisvali. Fræðsla 

og forvarnir urðu meira áberandi, gott dæmi um það er greinin „Einfari í eðli sínu“  

(Jóhann Páll Kristbjörnsson, 2011, bls. 24–34) þar sem tekið er viðtal við veiðimann

inn Róbert Schmidt (dæmi má sjá á bls. 57–59 í kaflanum „Dæmasafn“), í reglulegum 

fluguhnýtingaþætti var áhugasömum kennt að hnýta flugur (dæmi má sjá á bls. 54–56 

í kaflanum „Dæmasafn“) (Júlíus Gunnlaugsson, 2011, bls. 58–61) og í matreiðsluþætti 

var lögð áhersla á að kenna veiðimönnum og konum að nýta bráðina til fullnustu 

(dæmi má sjá á bls. 50–53 í kaflanum „Dæmasafn“) (Tyrfingur Tyrfingsson, 2011, bls. 

52–57). Í forvarnaskyni var tekið viðtal við konu sem hafði farið á hreindýraveiðar með 

manni sínum og orðið fyrir voðaskoti (dæmi má sjá á bls. 62–64 í kaflanum „Dæma

safn“). Það var hræðilegur atburður sem hefði getað farið illa en fór sem betur fór vel. 

Ritstjórar sýndu því áhuga að ná enn frekar til fjölskyldufólks og lögðu sérstaka áherslu 

á að höfða til kvenna í veiði. Þáttur kvenna var aukinn verulega með viðtölum við veiði

konur og ljósmyndum af konum á veiðum.

IV.6: MÖGULEIKAR Í MARKAÐSSETNINGU

Eftirfarandi hugmyndir voru áætlaðar í byrjun verkefnisins til að markaðssetja Sport-

veiðiblaðið. Í niðurstöðum verður fjallað um hvernig gekk að framkvæma þær og hvaða 

viðtökur þær fengu.
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IV.6.1: Endurhönnun

Vel heppnuð endurhönnun og endurskoðun efnis átti vissulega stærsta þáttinn í bætt

um markaðsmöguleikum, líkt og Seth Godin mælir með í bókinni Purple Cow (Godin, 

2002), en nánar hefur verið farið yfir það í köflum IV.4 og IV.5.

IV.6.2: Margmiðlun

Til að auka sýnileika tímaritsins var vefsíðan sportveidi.net sett á laggirnar og átti hún 

að flytja veiðifréttir og vekja athygli á blaðinu. Auk þess voru greinar úr eldri tölublöð

um birtar á vefnum og auglýsingar seldar á vefmiðilinn. Einnig voru samfélagsmiðlar 

eins og Facebook nýttir, m.a. með því að deila greinum og fréttum af vefsíðunni og þar 

af leiðandi minna á blaðið sjálft.

IV.6.3: Veiðisýning

Það kom upp sú hugmynd að Sportveiðiblaðið tæki þátt í veiðisýningu sem hafði verið 

haldin reglulega. Slíkar sýningar sækir fólk sem hefur áhuga á veiðum og veiðitengdu 

efni. Því þótti það tilvalinn vettvangur til að ná til hluta af markhóp blaðsins og var ætl

unin að kynna nýtt og glæsilegt tímarit og fjölga lesendum/áskrifendum.

IV.6.4: Skoðanakönnun 

Í tengslum við þátttöku á veiðisýningunni kom upp sú hugmynd að gerð yrði skoðana

könnun til þess að greina markhópinn og skoða hvað það væri sem vantaði eða betur 

mætti fara í blaðinu. Þetta hefði getað verið gott tækifæri til að ná til markhópsins og 

taka púlsinn á áhugasömum veiðimönnum.

IV.6.5: Hljóðlát markaðssetning

Fyrsta tölublaðið var prentað í mun stærra upplagi en vanalega með það í huga að koma 

því í umferð þegar annað tölublað væri gefið út. Þegar annað tölublað fór í dreifingu var 

fyrsta tölublaðinu dreift víðs vegar til að koma því í snertingu við hinn almenna lesanda. 

IV.6.6: Óvænt tækifæri

Gerð var sjónvarpsauglýsing sem var birt á sjónvarpsstöðinni ÍNN í tengslum við veiði

þátt Gunnars Benders. Þetta hafði ekki verið reynt áður og þótti áhugaverð leið til að 

kynna nýtt og spennandi tímarit.
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IV.7: ÖNNUR SVÓT-GREINING

(eftir útgáfu tveggja tölublaða, ágúst 2011), áframhald í síbreytilegu umhverfi

Ég gerði aðra svótgreiningu þar sem ég tók púlsinn á því sem við höfðum gert í fyrstu 

tveimur tölublöðunum. Það var ánægjuefni hve góðar viðtökurnar hjá lesendum og 

auglýsendum höfðu verið og þær gáfu tilefni til bjartsýni um framhaldið. Margt hafði 

þó breyst á þessum stutta tíma, breytingar á markaði og hjá útgáfunni gerðu útgef

endum erfitt um vik eins og má sjá í þessari seinni svótgreiningu.

Styrkleikar

• Fjölbreytt vandað blað, óháð, áhugasöm ritstjórn 

• Eftir útgáfu fyrstu tveggja tölublaðanna hafa viðtökur verið góðar og 

áskrifendum fjölgað

• Markaðurinn hefur tekið við sér og auglýsingasala aukist

• Samkeppnisaðilar bregðast við

• Almenn jákvæð viðbrögð lesenda og auglýsenda, auðveldara að fá viðmæl

endur og greinarhöfunda

Veikleikar

• Óháð. Það reynist blaðinu fjárhagslega erfitt að geta ekki treyst á stuðning 

félaga eða samtaka

• Fjármagn. Útgáfa blaðsins er undir því komið að það afli sér nægilegra 

tekna með auglýsingum, áskrift og lausasölu

• Sveiflukenndur auglýsingamarkaður (keppinautar lækka verð sín)

• Annar ritstjóri býr erlendis

Ógnir

• Eldri skuldir útgáfunnar koma í ljós og hafa áhrif á stöðugleika hennar

• Kreppa í þjóðfélaginu er varhugaverð útgáfu sem er háð auglýsingamark

aðnum. Það er hækkandi verðlag og aukið aðhald í þjóðfélaginu, ásamt 

því að nú eru fleiri aðilar á sama markaði farnir að keppa um auglýsinga

tekjurnar
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• Útgefandi vefsíðunnar votnogveidi.is hefur útgáfu veftímarits sem svipar 

mjög til Sportveiðiblaðsins í efnisvali, sá miðill hefur aldrei fjallað um 

annað en stangaveiði

• Tímaritið Veiðimaðurinn lækkar verð á auglýsingum og færir til útgáfu

daga í kjölfar útgáfu nýs Sportveiðiblaðs

• Samskiptaörðugleikar ritstjóra hafa aukist og verkaskipting orðin enn 

ójafnari sökum búsetu annars þeirra erlendis

Tækifæri

• Rótgróið karlaumhverfi hefur tekið vel í breytingarnar sem er hvatning til 

að halda áfram á þessari braut

• Stefna hefur verið mörkuð og bjartsýni gætir hjá útgefendum, enda hefur 

henni verið vel tekið

• Finnum fyrir auknum áhuga á að skrifa efni í blaðið
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V: ÞVINGAÐ MARKAÐSUMHVERFI
Markaðurinn stýrði efni blaðsins meira en mig grunaði. Jafnvel þótt breyttar áherslur 

í útgáfu væru á dagskránni, og vinna við það hafin á fullu, var tímaritið vissulega heft 

af markaðnum. Auglýsendur fengu birt efni í formi greina gegn keyptum auglýsingum, 

beint eða óbeint. Veiðiþjónustur greiddu fyrir umfjöllun um veiðisvæði þeirra. Þessar 

veiðistaðalýsingar féllu vel að efni blaðsins en þó verður að segja eins og er að mögulega 

hefði verið fjallað um önnur svæði ef ritstjórnin hefði haft frjálsar hendur við valið. Ein 

opinber stofnun greiddi fyrir fastan lið í hverju tölublaði og gat á þann hátt miðlað upp

lýsingum um veiðitengdar rannsóknir áleiðis til lesenda. Þetta efni var einmitt af því 

tagi sem við vildum gjarnan birta, þ.e. fræðsluefni tengt veiðum. Þá lagði innflytjandi 

áfengis til vín með matreiðsluþáttunum og greiddi fyrir að mælt væri með því samhliða 

uppskriftunum – þessu var 

ég reyndar algerlega mót

fallin, ég vildi hafa þennan 

þátt fjölskylduvænan og því 

ætti ekki að blanda áfengi 

inn í það. Ég fékk mitt ekki 

í gegn í því máli því það 

þurfti að taka tillit til þess að 

lítil útgáfa með takmörkuð 

fjárráð þarf á öllu að halda 

sem færi gefst á. Þetta er 

gott dæmi um það hvernig 

Sportveiðiblaðið er bundið 

sínu markaðsumhverfi og 

því í raun ekki óháð.

Þá þurfti tímaritið að taka 

tillit til þess hvað væri 

seljanleg forsíða. Það þykir 

eftirsóknarvert að prýða 

„andlit“ blaðsins með 

annað hvort þekktum ein

staklingi eða einhverjum 

[7. mynd] Fallegar myndir, góð myndbygging, uppskriftir, aðferð við 

eldamennsku og vínið með matnum.



37

sem væri áberandi í þjóðfélaginu á þeim tíma. Sem dæmi 

um val á forsíðuefni í þessum tölublöðum sem voru gefin út 

á afmælisárinu má nefna að í fyrsta 

tölublaðinu var forsíðan helguð við

tali við Ólaf Þór Hauksson, sérstakan 

saksóknara, en þessum tíma hafði 

hann verið áberandi um langt skeið 

og umtalaður í fjölmiðlum í tengslum 

við uppgjör Íslendinga við hrunið. 

Annað tölublað skrýddist engum 

öðrum en Bo, Björgvini Halldórssyni. 

„Drottningarviðtalið“ var sem sagt við 

stórsöngvarann sem hvert mannsbarn á 

Íslandi þekkir og er ástríðufullur veiði

maður. Því miður þótti ekki henta að 

[8. mynd] Efni frá Veiðimálastofnun um bleikju í Hvítá í Borgarfirði.  

Dæmi um fræðiefni sem átti vel heima í Sportveiðiblaðinu.

[9. mynd] Forsíður fyrstu tveggja tölublaða afmælisársins, 

myndefni er í báðum tilfellum þjóðþekktir karlmenn.
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birta forsíðuviðtal við konu á meðan á þessari vinnu stóð. Þó að ég og ritstjórarnir 

hefðum gjarnan viljað flagga konu á forsíðunni þá var eins og engar konur, sem voru að 

stunda veiðar, stæðu upp úr í samfélaginu á þessum tíma að mati ritstjórnarinnar. Svo 

er líka eins og konur séu meira til baka og ekki eins tilbúnar að mæta í viðtöl og flagga 

veiðiskap sínum fyrir allra augum. Þetta var þó alltaf á stefnuskránni og því er ekki að 

leyna að ýmsar hugmyndir skutu upp kollinum um veiðikonur til að setja á forsíðuna, 

en þær þóttu ekki vera nógu stór nöfn og ritstjórar Sportveiðiblaðsins mátu það þannig 

að söluvænna væri að flagga þjóðþekktum einstaklingum, þó að þeir væru allir karlar. 

Þetta var kannski ágætis áminning um hve veiðiheimurinn var og er í raun karllægur 

ennþá og markhópurinn fyrst og fremst karlar.
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VI: NIÐURSTAÐAN
VI.1: HVAÐ VAR FRAMKVÆMT AF TILLÖGUNUM?

Á þrjátíu ára afmælisárinu voru þrjú glæsileg Sportveiðiblöð gefin út (vorblað, um mitt 

sumar og haustblað), árið á eftir var eitt tölublað gefið út. Ég var ritstjórnarfulltrúi í 

þessum fjórum tölublöðum. Á þeim tíma voru endurhönnun og endurskoðun efnis, 

margmiðlun, þátttaka í veiðisýningu, gerð skoðanakönnunar og hljóðlát markaðssetn

ing þau markaðstæki sem stefnt var á að nota til að efla útgáfuna og ná til breiðari og 

stærri lesendahóps. Nokkrar hugmyndir reyndust ekki framkvæmanlegar, fallið var frá 

því að halda fyrirhugaða veiðisýningu og þar af leiðandi tók Sportveiðiblaðið ekki þátt í 

henni, í kjölfarið datt skoðanakönnunin upp fyrir. En stefna hafði verið mótuð og auð

veldaði það eftirleikinn við val á efnistökum, t.a.m. að höfða til ákveðinna markhópa og 

að vera góð fyrirmynd fyrir veiðimenn.

VI.2: ENDURHÖNNUN OG ENDURSKOÐUN EFNIS

Endurhönnun tímaritsins og endurskoðun efnis vakti mikla lukku og þótti takast vel. 

Eftir tímabilið hafði fjölgað um tuttugu hundraðshluta í áskrifendahópnum, en hann 

hafði verið nokkuð svipaður árin á undan þó aðeins gætti þess að áskrifendum fækkaði. 

Öll þau markmið sem lagt var upp með stóðust, tímaritið varð vandaðra og veglegra, 

efni var fjölbreyttara, fastir liðir þóttu vel heppnaðir, útlit hið glæsilegasta og blaðið 

[10. mynd] Forsíður þeirra fjögurra tölublaða Sportveiðiblaðsins sem ég kom að.  

Ennþá prýða eingöngu karlar forsíðurnar en hönnun blaðanna er samræmt og í takt við stefnumótun útlits.
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náði til breiðari hóps en áður. Sportveiðiblaðið var farið að endurspegla þá ímynd sem 

stefnt var að þótt það hafi tekið tíma.

VI.3: MARGMIÐLUN

Vefsíðan sportveidi.net fór vel af stað, stöðugar fréttauppfærslur af veiðitengdu efni í 

bland við efni úr eldri Sportveiðiblöðum virkuðu vel til að vekja athygli á tímaritinu 

og áttu án efa sinn þátt í að fjölga lesendum. Því miður átti annar ritstjóranna í erfið

leikum með að koma efni sínu á vefinn og varð það til þess að lítið sem ekkert efni 

tengt sérsviði hans fór í loftið á viðkomandi veiðitímabili. Passa þurfti upp á jafnvægi 

milli greinaflokka og þegar annar flokkurinn datt út varð að stöðva flæði greinanna í 

hinum flokknum svo að síðan yrði ekki eingöngu þekkt sem vettvangur skotveiðifrétta. 

Of langur tími leið þar sem litlar uppfærslur voru gerðar á fréttaveitu vefjarins og því 

var ákveðið að leggja hann niður, í það minnsta tímabundið. Einbeitingin var öll lögð í 

blaðið og það yrði að sjá til árið eftir hvort vefsíðan ætti sér viðreisnar von.

Greinum hafði verið deilt á Facebook og gekk það vel framan af en því var sjálfhætt 

þegar vefsíðunni var lokað.

VI.4: HLJÓÐLÁT MARKAÐSSETNING

Ýmsar litlar en skemmtilegar tilraunir voru gerðar í markaðssetningu á þessum tíma. 

Þegar annað tölublað var gefið út var farið í að dreifa eintökum af fyrsta tölublaði ársins 

á biðstofur heilbrigðisstofnana, elliheimili, hárgreiðslustofur, húðflúrsstofur o.þ.h. Það 

var gengið á milli biðstofa og fleiri staða þar sem lesefni og blöð eru skilin eftir, með 

það í huga að sem flestir kæmust í tæri við Sportveiðiblaðið. Á slíkum stöðum er fólk að 

glugga í lesefni sem það mundi annars ekki líta á.

VI.5: ÓVÆNT TÆKIFÆRI

Gerð sjónvarpsauglýsingarinnar þótti áhugaverð leið til að kynna nýtt og spennandi 

tímarit. Þó varpaði það skugga á þessa tilraun að Gunnar Bender var rétt að byrja að 

reyna fyrir sér við gerð veiðiþátta fyrir sjónvarp, algerlega ótengt útgáfu Sportveiðiblaðs-

ins. Það þótti skína í gegn að þættirnir væru unnir af áhugamönnum, alla fagmennsku 

og kunnáttu vantaði auk þess sem efnislega þóttu þeir innihaldsrýrir. Eftir þessu var 

tekið, þættirnir voru skiljanlega mjög gjarnan tengdir við Sportveiðiblaðið og það vann 

ósjálfrátt gegn þeim hugmyndum útgefenda að lyfta tímaritinu á hærra plan.
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VI.6: VIÐBRÖGÐ HELSTU SAMKEPPNISAÐILA

Helstu samkeppnisaðilar blaðsins við upphaf verkefnisins voru Veiðimaðurinn (Stanga

veiðifélag Reykjavíkur) sem hafði verið gefinn út í 70 ár og Skotvís (Skotveiðifélag Ís

lands). Þessi blöð eru þó allt öðruvísi í eðli sínu þar sem þau fjalla eingöngu um af

markaða tegund af veiði, eru bæði gefin út af veiðifélögum og þar af leiðandi bundin 

sínum félögum varðandi efnisval. Það má þó benda á að í kjölfar fyrsta nýja tölublaðs 

Sportveiðiblaðsins hóf Guðmundur Guðjónsson hjá vefsíðunni votnogveidi.is útgáfu á 

veftímariti sem svipaði mjög til Sportveiðiblaðsins í efnisvali og var þetta í fyrsta skipti 

sem sá miðill fjallaði um meira en bara hreina stangaveiði. Þá var hann einnig búinn að 

vera með yfirlýsingar um að hann hyggðist fjalla um skotveiði. Þá tók Veiðimaðurinn 

einnig upp á því að lækka auglýsingaverð hjá sér og færa til útgáfudaga í kjölfar útgáfu 

nýs Sportveiðiblaðs. Það má því ætla að nýja blaðið hafi valdið svolitlum usla í veiði

heiminum ... allavega var vel tekið eftir því.

VI.7: MARKHÓPAR

Að flokka markhópa reyndist vel og áhyggjur af árekstrum milli hópa reyndust óþarfar. 

Í stefnumótunarvinnunni höfðu verið sett þau markmið að auka fjölbreytileika greina í 

blaðinu og miða þær að þessum ákveðnu markhópum. Vel var tekið í nýtt efni sem var 

beint að þessum hópum, s.s. matreiðsluþætti sem var ætlað þriðja markhópi (konum/

fjölskyldum). Öll veiðifjölskyldan fékk að njóta sín í fjölbreyttri umfjöllun hins nýja 

Sportveiðiblaðs.

VI.8: SEX ÁRUM SÍÐAR, TÓKST VERKEFNIÐ?

Nú, sex árum eftir að ég tók þátt í þessu verkefni með útgefendum Sportveiðiblaðsins, 

hef ég sest niður og rýnt í nýjustu tölublöð blaðsins með það fyrir augum að kanna hvað 

hafi lifað áfram af þeim hugmyndum og markmiðum sem Sportveiðiblaðið setti sér í 

þessu endursköpunarferli og hvað hafi verið tekið út. Í höndunum var ég með fjögur 

tölublöð, 2. tbl. 2016, 3. tbl. 2016, 1. tbl. 2017 og 2. tbl. 2017.

VI.8.1: Endurskoðun efnis

Eftir að hafa blaðað í gegnum þessi fjögur tölublöð sé ég fljótt að ekki hefur öllu verið 

viðhaldið í höndum nýs útgefanda. Ljóst er að jafnvægi milli mismunandi tegunda 

veiða er mjög ójafnt. Þessi síðustu blöð fjalla nær eingöngu um stangaveiði, lítið fer 

fyrir skotveiði og nánast ekkert fyrir sjóstangaveiði. Þó er ánægjulegt að sjá að reynt 
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hefur verið að fjölga konum sem viðmælendum og konur prýða forsíður tveggja af 

þessum fjórum tölublöðum. Á forsíðu 2. tbl. 2016 er skemmtileg mynd af mæðgum á 

veiðum og á forsíðu 3. tbl. 2016 er ljósmynd af systkinum. Báðar þessar forsíður höfða 

mjög vel til þriðja markhópsins sem ég hef fjallað um framar í þessari greinargerð. Þó 

virðast ritstjóri og útgefandi hafa endurskoðað þá stefnu sem Sportveiðiblaðið setti um 

myndbirtingu af stoltum veiðimönnum að flagga fallinni bráð, þetta má sjá greinilega í 

viðtalinu „Veiðibræður af guðs náð“ (Eggert Skúlason, 2017, bls. 8–20) en þar er stokkið 

u.þ.b. tuttugu ár aftur í tímann þegar kemur að vali á myndefni með viðtalinu. Hvorki 

meira né minna en ellefu ljósmyndir af veiðimönnum að sýna sig með dauða fiska í 

höndunum eru birtar í þessu eina viðtali. Og svo til að kóróna allt þá er myndatexti 

með ljósmynd af einum viðmælanda, þar sem hann sést á mynd með eiginkonu sinni 

eftir að hún hefur veitt maríulaxinn sinn, á þessa leið: „Alli, og eiginkonan með maríu

laxinn sinn úr Leirvogsá.“ (Eggert Skúlason, 2017, bls. 12) Þarna hefur greinarhöfundi 

augljóslega ekki þótt tilefni til að nafngreina konuna sérstaklega, jafnvel þó að hún sé 

miðpunktur ljósmyndarinnar. Þótt konum sé flaggað á forsíðum í dag er ljóst að endur

hugsun innihalds Sportveiðiblaðsins á ennþá langt í land.

Sú áhersla sem lögð var á að Sportveiðiblaðið væri fræðandi og hefði forvarnagildi er 

ekki sú sama hjá núverandi ritstjórn og þeirri sem ég vann með. Í þessum blöðum 

eru ennþá fluguhnýtinga og matreiðsluþættir en mun minni vinna er lögð í þá en 

gert var á 30. afmælisári blaðsins. Fluguhnýtingaþátturinn sýnir aðeins uppskriftir og 

eina ljósmynd af hverri hnýttri veiðiflugu, kennsluhlutanum er sleppt og það fer lítið 

fyrir hugmyndinni um að kenna byrjendum réttu handtökin. Í þessum fjórum blöðum 

skýtur matreiðsluþáttur upp kollinum aðeins einu sinni og það sama er hægt að segja 

um hann. Þátturinn hefur ekkert forvarnagildi lengur, engin áhersla er lögð á að nýta 

bráðina og elda úr því sem fáir nýta heldur er birt uppskrift að hreindýraborgara. Þá er 

hægt að minnast á að lítið fer fyrir fræðsluefni með greinum og svipað hugmyndaleysi 

einkennir efnistök og var algengt áður en umræður um endurhönnun blaðsins hófust. 

VI.8.2: Endurhönnun útlits

Það fyrsta sem vekur eftirtekt við útlit nýju blaðanna er hve miklu minni fagmennska er 

lögð í útlit og uppsetningu tímaritsins. Meðhöndlun texta er sérstaklega viðvaningsleg 

og má sjá margt sem betur mætti fara þar. Meginmálsletur er óþægilega stórt og þegar 

það er sett upp í fjóra dálka kemur það illa út á síðum. Það er sérstaklega áberandi 

þar sem engar orðaskiptingar eru á textanum og því verða til mjög mislangar línur 
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sem gerir lestur greinanna óþægilegri. Þá stingur það í augun að „hóruungar“ eru víða 

áberandi í texta (hóruungi kallast það þegar dálkur hefst á síðustu línu málsgreinar, þ.e. 

efsta línan er stök og greinaskil verða því við aðra línu hans). Prófarkalestur ætti að sjá 

við svona löguðu en hann virðist vera lítill eða enginn (alla vega er enginn skrifaður 

fyrir prófarkalestri í kreditlista blaðanna) og skjóta því stafsetningarvillur upp kollinum 

vandræðalega oft í textanum.

Alger umsnúningur hefur orðið á þeirri miklu áherslu sem lögð var á myndræna þátt

inn í þeirri stefnumótunarvinnu sem farið var í árið 2011. Vinnu við myndvinnslu er 

verulega ábótavant og að auki hefur lesmál verið stækkað svo mikið að ljósmyndir fá 

ekki að njóta sín og hafa töluvert minna vægi í þessum nýrri tölublöðum, víða má sjá 

svo smáar ljósmyndir að erfitt er að greina hvað sé í raun viðfangsefni þeirra og að auki 

eru ljósmyndirnar oft svo illa litgreindar að þær eru óskýrar og vart prenthæfar.

VI.9: ÞAÐ SEM STENDUR UPP ÚR

Þegar ég geri upp þá vinnu sem lögð var í endursköpun Sportveiðiblaðsins og spyr sjálfa 

mig spurningarinnar: „Heppnaðist verkefnið?“ verð ég að viðurkenna að ég er svolítið 

tvístígandi um hverju skuli svara, en stutta svarið er „Já og nei.“

Að mörgu leyti heppnaðist verkefnið mjög vel. Á afmælisárinu tókst að okkur gefa út 

þrjú gríðarlega flott tölublöð (alls 428 blaðsíður) sem voru stútfull af fjölbreyttu efni 

tengdu veiði. Mikil og metnaðarfull vinna var lögð í verkið og uppskeran var vandað 

og efnismikið tímarit. Við settum okkur markmið; að vera fræðandi tímarit og góð 

fyrirmynd, að bjóða lesendum upp á fjölbreyttara efni, við lögðum mikla vinnu í að 

gera blaðið útlitslega aðlaðandi, uppsetning var úthugsuð og vandað til verka í meðferð 

myndmáls og texta, og að lokum tókst okkur að fjölga lesendum. Því má segja að þessi 

markmið hafi gengið eftir, en nokkur atriði gengu ekki eftir á þessum tíma en voru samt 

í burðarliðnum. Engin kona birtist á forsíðum blaðanna þó að eitt af lykilmarkmiðum 

okkar hafi verið að auka sýnileika kvenna á veiðum, þetta er eitt af fáum markmiðum 

sem við settum okkur og núverandi ritstjórn Sportveiðiblaðsins hefur náð og því ber að 

fagna. 

Eftir að hafa lesið nýjustu tölublöðin verð ég að segja að ég er vonsvikin með hve miklu 

af þeirri vinnu sem var lögð í að marka stefnu í efnistökum og uppsetningu hefur verið 

hafnað. Útlitslega hefur Sportveiðiblaðið tekið stórt stökk aftur til fortíðar að mínu mati, 

minna er lagt í að vanda til verka og nefni ég þar sem dæmi að myndvinnslu er verulega 
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ábótavant. Það er sérstakt áhyggjuefni þar sem yngri lesendur horfa í myndmálið í meiri 

mæli en eldri lesendur sem hafa meira þol fyrir lengri texta. Þetta er þróun sem að

standendur tímaritsins ættu, að mínu mati, að taka meira tillit til ef þeir ætla sér áfram

haldandi útgáfu. Þetta lagði ég mikla áherslu á í minni undirbúningsvinnu og hefði ég 

viljað sjá unnið áfram með þessa þætti. Þá finnst mér sýnileiki Sportveiðiblaðsins vera 

talsvert annar en áður, kannski er það vegna þess að ég hef fjarlægst blaðið á síðustu 

árum og ekki átt neina beina aðkomu að því. Við samningu þessarar greinargerðar átti 

ég í mestu vandræðum með að verða mér úti um eintök af Sportveiðiblaðinu. Afar fá 

bókasöfn virðast kaupa tímaritið og það segir meira en mörg orð um minni áherslu á 

markaðssetningu þess. Vefsíðan hafði á sínum tíma mikið að segja til að gera Sportveiði-

blaðið sýnilegra neytendum, stöðugar uppfærslur og miðlun efnis á samskiptamiðlin

um Facebook skilaði árangri. Núna hefur núverandi útgefandi opnað vefsíðuna Sport

veidibladid.is en þar er lítið efni. Engar fréttir eru þar aðrar en „Nýtt Sport veiðiblað er 

komið út“ eða „Sportveiðiblaðið er farið í prentun“ eru birtar á vefnum, og síða til að 

gerast áskrifandi að Sportveiðiblaðinu. Að mínu mati skipti það miklu máli í markaðs

setningu að eiga lifandi samtal við lesendur blaðsins í gegnum vef sem var stöðugt upp

færður og ég tel að núverandi ritstjórn þurfi að gera betur í margmiðlunarmálum til 

að vekja athygli á Sportveiðiblaðinu. Þess má geta að Sportveiðiblaðið er með Facebook

síðu en svipaða sögu er að segja af henni, uppfærslur eru afar fátíðar og þá einna helst 

tengdar útgáfu nýrra tölublaða.

Sjálf hefði ég viljað ganga enn lengra í tilteknum málum. Ritstjórnarstefna Sportveiði-

blaðsins, þegar kom að skrifum þar sem fjallað var um ólöglegt athæfi, var að mínu 

skapi en þó að ég hafi fullan skilning á að „tímaritabransinn“ sé erfiður var ég því alger

lega mótfallin að selja duldar auglýsingar í blaðið, m.a. um áfengi.

Þá var ég ánægð með þá stefnu að takmarka birtingu á fallinni bráð, það er í takt við 

það sem nútímasamfélagið kallar eftir. Fólki finnst það ógeðfellt að sjá mikið blóð eða 

óhóflega veiði. Því miður virðist núverandi ritstjórn hafa misst sjónar á þessu markmiði 

og er farin að birta magnveiðimyndir að nýju. 



45

VII: LOKAORÐ
Þetta verkefni hefur verið ákaflega skemmtilegt ferðalag. Upphaflega ætlaði ég að fylgja 

blaðinu í eitt ár og skyggnast inn í nýjan heim, en það hefur dregist á langinn, bæði 

orðið viðameira en upphaflega var áætlað og ytri aðstæður valdið því að skilum hefur 

seinkað. Það hafði það þó í för með sér að ég fékk að fylgjast aðeins lengur með útgáfu 

blaðsins. Í upphaflegu svótgreiningunni (kafli IV, liður 2) var einn af þeim punktum 

sem minnst var á sem veikleika samskiptaörðugleikar:

• Samskiptaörðugleikar. Annar ritstjóra býr erlendis, erfitt getur reynst að 

loka blaðinu og halda vinnuferlinu gangandi jafnt og þétt þegar annar rit

stjórinn er sífellt á flakki milli landa.

Í seinni svótgreiningunni (kafli IV, liður 7) var þetta orðin ógn:

• Samskiptaörðugleikar ritstjóra hafa aukist og verkaskipting orðin enn 

ójafnari sökum búsetu annars þeirra erlendis

Mínum þætti í þessu verkefni lauk þegar samstarfið brast milli ritstjóranna tveggja og 

útgáfa Sportveiðiblaðsins var lögð niður um skeið. Í síðasta tölublaði af þeim fjórum sem 

ég kom að (1. tbl. 31. árg.) má sjá þess merki að brestir séu komnir í samstarfið. Það 

tölublað var unnin af hálfum hug og minni metnaður lagður í efnisöflun, blaðið er tals

vert þynnra og efnisrýrara en þau sem voru gefin út á afmælisárinu.

Þrátt fyrir annars ágætlega heppnaða tilraun var það þetta smávægilega atriði sem varð 

blaðinu að falli. Þegar það var tekið upp nokkru síðar var það aðeins annar ritstjóranna 

sem hélt útgáfu þess áfram og öll sú flotta vinna sem lagt hafði verið í aðeins orðin að 

litlum hluta í langri sögu Sportveiðiblaðsins.

Þegar öllu er á botninn hvolft hafði ég mjög gaman af því að taka þátt í þessu verk

efni. Þótt það hafi aðeins varað hluta af útgáfuævi Sportveiðiblaðsins hefur það vonandi 

skilað einhverju í átt að breyttu hugarfari um staðlaðar kynjaímyndir og ég vona hugar

farið verði svipað hjá fleirum eins og það var hjá afa mínum, sem fannst ekkert eðlilegra 

en að taka dótturdóttur sína með sér á skotæfingasvæðið og veiðislóð. Með aukinni 

umfjöllun og meiri sýnileika kvenna í þessum veiðiheimi verður þátttaka þeirra eðli

legri með hverjum deginum – við breytum atferli okkar og tíðarandinn breytist við það 

sem fyrir augu okkar ber (sbr. kenningu sem er útskýrð í kafla III: Kynjahlutverk, ímynd 
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og veiðisiðfræði). Hugmyndin var að gera Sportveiðiblaðið eftirsóknarvert með fjöl

breyttu efni og framsetningu sem höfðaði til allra markhópanna. Í daglega lífi er okkur 

sniðinn stakkur, ekki endilega eftir vexti heldur eftir tíðaranda samfélagsins. En með 

síbreytilegum kynjaímyndum í nútímasamfélagi vildi ég að Sportveiðiblaðið hefði áhrif 

á tíðarandann, að dropinn holaði steininn. Sportveiðiblaðið, málgagn veiðimanna yrði 

málgagn allra veiðimanna, einnig mjúka mannsins, heimilisföðurins og ofurkonunnar.
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VIII: DÆMASAFN
Í þessum kafla hef ég tekið saman ýmis dæmi um breytingar og uppsetningu þeirra 

tölublaða Sportveiðiblaðsins sem ég átti aðkomu að. Ég mun útskýra hvað hafi verið gert 

og hver hugsunin var á bak við það sem var gert.
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[11. mynd] Heilsíðumynd sem sýnir viðmælanda við vinnu sína.
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[12. mynd] Sköpunarkraftur í gamalli herstöð: Við ræddum við íslenskan handverksmann 

sem handsmíðaði meðal annars gæsaflautur og flugubox. Hér gefur að líta enn eitt dæmið um 

skemmtilega myndbyggingu, útlit létt og læsilegt og ljósmyndir af handverkinu og handverks-

manninum við vinnu sína fá að njóta sín.
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[13. mynd] Þetta er annar tveggja föstu liðanna sem ég útlitshannaði, matreiðsluþáttur 

sem birtist í 2. tbl. 2011. Í þessari grein var verið að höfða til þriðja markhópsins, fjöl-

skylduhópsins, og hvetja til nýtingar á allri veiddri bráð.
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[14. mynd]
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[15. mynd] Með  matreiðsluþættinum þar sem ufsi er 

framreiddur var skotið inn fræðslugrein um ufsann.
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[16. mynd] Hér er fjölskyldan höfð í fyrirrúmi, glaðværð og girnilegur matur 

vekur góða tilfinningu hjá lesandanum.



54

[17. mynd] Ég hafði líka umsjón með fluguhnýtingaþætti þar sem fagmaður kenndi gerð veiðiflugna. 

Hér var tilgangurinn að kenna byrjandanum réttu handtökin við hnýtingarnar.
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[18. mynd] Hnýtingaþátturinn er gott dæmi um samspil vefs og tímarits, samtal við lesendur. Á vefsvæðinu 

var farið enn ítarlegar í gerð hverrar flugu og fleiri uppskriftir birtar. Að auki var lesendum boðið að leggja 

inn spurningar eða séróskir um fluguval til ritstjórnar.
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[19. mynd] Lýsandi dæmi um hvernig byrjendur gátu lært að hnýta veiðiflugur. Hér eru réttu handbrögðin 

sýnd skref fyrir skref. Myndirnar voru teknar í ljósmyndastúdíói og á vefsíðunni sportveidi.net voru enn 

ítarlegri leiðbeiningar fyrir byrjendur.
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[20. mynd] Hér má sjá dæmi um hvernig 

myndmál fær að njóta sín. Það var lögð 

mikil áhersla á að nota betri ljósmyndir í 

blaðinu og láta þær hafa meira að segja, 

leyfa þeim að njóta sín betur. Að tengja 

liti leturs við myndir og reyna að vera með 

skemmtilega myndbyggingu. Hér er inn-

gangsmynd viðtalsins mjög í takt við titil 

þess, einfarinn er á veiðum og hefur tjaldað 

úti í skeri við fremur nöturlegar aðstæður. 

Ljósmyndin er áhrifamikil og tenging lita 

greinileg (fjólublár titill í stíl við tjaldið 

og appelsínugulur undirtitill í sama lit 

og vörumerkið á tjaldinu). Oft voru 

stórar myndir notaðar, eins og hér þar sem 

myndin er heil opna í upphafi viðtals.

[21. mynd] Feðgar á veiðum: Þriðji markhópurinn (fjölskylduhópurinn) fékk eitthvað fyrir sinn snúð í þessari grein. Hér er 

viðmælandi á veiðum með sonum sínum og lýsir því. Þó skal tekið fram að þetta er í fyrsta tölublaðinu sem ég fékkst við og 

þarna var ekki búið að stíga það skref til fulls að ritskoða greinarnar með það í huga að vera góð fyrirmynd. Hann minnist 

á það í greininni að eldri sonur hans hafi skotið sína fyrstu gæs fyrir fermingu. Slíkt er auðvitað ólöglegt og í seinni tölu-

blöðum var svona orðalagi breytt eða því sleppt.
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[22. mynd] Fyrsta opnan úr greininni um einfaranna. Í henni er verið að höfða til fyrsta markhópsins 

(dreifbýlisveiðimannsins) og á sama tíma til annars markhópsins (þéttbýlisveiðimannsins). Viðmælandi er 

utan af landi, veiðir allan ársins hring og hefur villibráð í matinn í hverri viku. Hann hefur gott aðgengi að 

veiðislóð og nýtir sér það til að sinna áhugamálinu og um leið aflar hann sér og sínum fæðu því að hann er 

ábyrgur veiðimaður og nýtir það sem hann veiðir.
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[23. mynd] Þá er græjufíkillinn kitlaður í greininni um 

einfarann með innskoti um kajak útbúnað. Svona innskot 

koma víða inn í lengri greinar og eru notaðar til að brjóta 

upp mikið lesmál auk þess að koma að ýmsum fróðleik.
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[24. mynd] Í beinu framhaldi af viðtalinu við einfarann, 

sem stundar veiðar á  kajak, var birtur fræðslukafli frá 

Kayak klúbbnum um öryggi á kajak (birt í forvarnaskyni í 

þeim tilgangi að vera góð fyrirmynd þeirra sem stunda eða 

íhuga að stunda svona veiðiskap).
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[25. mynd] Skotið inn grein þar sem m.a. er fjallað um 

elstu heimildir um sjókajakróður á Íslandi og minnst á 

skráðan fjölda banaslysa á kajak.
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[26. mynd] Viðtal við konu sem fór, ásamt manni sínum, á hreindýraveiðar þar sem hún varð fyrir voða-

skoti. Inngangsmyndin við greinina er röntgenmynd af fótleggnum þar sem vel má greina byssukúluna.

Þarna er því lýst hvernig góð skemmtun getur á augabragði breyst í uggvænlega upplifun … þessi fór sem 

betur fer vel. Í þessari grein er líka fjallað um hana, konuna, á veiðum, og hvernig hægt er að njóta samveru 

þó maður sé ekki sjálfur að veiða.
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[27. mynd] Upphaf greinarinnar, hér er spennandi til-

vitnun úr textanum notuð til að vekja áhuga á greininni.
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[28. mynd] Hér fá ljósmyndir af konunni sen varð fyrir voðaskoti 

mikið vægi enda vilja lesendur tímarita fá að lesa í myndmál.
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[29. mynd] Dæmi um erlenda grein sem birtist í blaðinu. Erlendu greinarnar 

voru með vönduðum ljósmyndum og þóttu fjölga áhugaverðu og veiðitengdu 

efni tímaritsins. Þótt þessi ljósmynd sýni veiðimann hampa fönguðum fiski var 

tilgangur hennar að vísa til stærðar fisksins í samhengi við heiti greinarinnar.
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[30. mynd] Dæmi um skemmtilega uppsetningu í greininni „Jurassic Park – Vatn risanna“, hér er aftur 

verið að sýna stærð þeirra fiska sem þar er að finna og veiðimanninn gefa fiskinum líf og sleppa aftur í ána 

að viðureigninni lokið (Catch and Release).
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[31. mynd] Ljósmyndum leyft að njóta sín.



68

[32. Falleg ljósmynd sem sýnir vel handbragð hnífasmiðsins 

Jóhanns Vilhjálmssonar.
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[33. mynd] Þar sem hluti hnífasmíðarinnar er útskurður var innskotsgrein höfð með 

sem sýndi og sagði frá útskurði á Íslandi í gegnum aldirnar.



70

HEIMILDASKRÁ
Bird, Rebecca Bliege og Bird, Douglas W. (2008). Why Women Hunt. 

Risk and Contemporary Foraging in a Western Desert Aboriginal 

Community. Current Anthropology. Sótt 18. desember 2017 af 

https://static1.squarespace.com/static/55eef123e4b087ad372e72cf/

t/5630f4b4e4b01448619d1199/1446048948501/whywomenhunt.pdf

Brandth, Berit og Haugen, Marit S. (2005). Doing Rural Masculinity 

from Logging to Outfield Tourism. Journal of Gender Studies. 

14(1), 13–22. Oxford: Taylor & Francis Ltd.

Bryngeir Arnar Bryngeirsson. (2010). Frá nauðsyn til tómstundar. Þróun 

skotveiða á Íslandi frá 1900 til 2010 (ritgerð til B.A.prófs: Háskóli 

Íslands, Menntavísindasvið). Sótt 7. nóvember 2017 af https://

skemman.is/bitstream/1946/6664/1/BA%20Bynni.pdf

Bye, Linda Marie. (2003). Masculinity and rurality at play in stories 

about hunting. Norwegian Journal of Geography, 57(3), 145–153. 

doi: 10.1080/00291950310002125

Dahlberg, Frances (ritstjóri). (1981). Woman the gatherer. New Haven, 

CT: Yale University Press.

Dombaj, Stephan Gian. (2011). Jurassic Lake – Vatn risanna! Sportveiði-

blaðið, 30(2), 42–52.

Eggert Skúlason. (2017). Veiðibræður af guðs náð. Sportveiðiblaðið, 36(1), 8–20.

Einar Guðmann. (2009). Veiðar á villtum fuglum og spendýrum (2. útg.). 

Reykjavík: JPV útgáfa.

Fitzgerald, Amy J. (2005). The Emergence of the Figure of “Woman 

the Hunter:” Equality or Complicity in Oppression? Women’s 

Studies Quarterly, 33(1), 86–104. Sótt 18. desember 2017 af 

https://search.proquest.com/docview/233648167/fulltextPDF/

11FB02693D7F46E0PQ/1?accountid=135943

Freud, Sigmund. (1990). Undir oki siðmenningar. Reykjavík: Hið ís

lenska bókmenntafélag.

Gladwell, Malcolm. (2006). The Tipping Point: How little things can 

make a big difference. London: Abacus.

Godin, Seth. (2002). Purple Cow. London: Penguin Books.

Guðni Einarsson. (2011). Beittir kostagripir. Sportveiðiblaðið, 30(1), 90–94.

Gunnar Friðriksson. (1998). Svanir. Sportveiðiblaðið, 17(1), 46–47.

Höf. ókunnur. (1990). Maðkur. Sportveiðiblaðið, 9(2), 62.



71

Jóhann Ari Kristjánsson. (2007). Byssur og bíladella. Allt frá hornsíli 

upp í hreindýr og rallíbíl upp í rútu. Sportveiðiblaðið, 26(1), 22–26. 

Jóhann Páll Kristbjörnsson. (2009). Mín skoðun. Sportveiðiblaðið, 28(1), 114.

Jóhann Páll Kristbjörnsson. (2011). Einfari í eðli sínu. Sportveiðiblaðið, 30(1), 24–34.

Jóhann Páll Kristbjörnsson. (2011). Íslenskt handverk: Sköpunarkraftur 

í gamalli herstöð. Sportveiðiblaðið, 30(1), 48–51.

Júlíus Gunnlaugsson. (2011). Fluguhnýtingar: Á meðan beðið er eftir 

vorinu. Sportveiðiblaðið, 30(3), 100–103.

Júlíus Gunnlaugsson. (2011). Fluguhnýtingar: Hnýtt fyrir lax og sjó

birting. Sportveiðiblaðið, 30(2), 72–77.

Júlíus Gunnlaugsson. (2011). Fluguhnýtingar: Sportveiðiflugan. Sport-

veiðiblaðið, 30(1), 58–61.

Júlíus Gunnlaugsson. (2012). Peter Ross. Sígild silungafluga. Sportveiði-

blaðið, 31(1), 38–39.

Owen, Linda. (2005). Distorting the Past. Gender and the Division of 

Labor in the European Paleolithic. Tübingen: Kerns Verlag.

Róbert Róbertsson. (2011). Fræknir feðgar í hagsmunabaráttu fyrir 

skotveiðimenn. Sportveiðiblaðið, 30(2), 80–88.

Rúnar Pálmason og Örlygur Steinn Sigurjónsson (2011). Skemmtileg 

en ekki hættulaus íþrótt. Sportveiðiblaðið, 30(1), 36–37.

Skotveiðifélag Íslands. (e.d.). Siðareglur. Sótt 2. nóvember 2017 af 

http://skotvis.is/sidareglur/

Skotveiðifélag Íslands. (e.d.) Um Skotvís. Sótt 2. nóvember 2017 af 

http://skotvis.is/umskotvis/

Tyrfingur Tyrfingsson. (2011). Fiskréttir og meðlæti: Steiktur silungur 

Doria. Sportveiðiblaðið, 30(1), 106–109.

Tyrfingur Tyrfingsson. (2011). Hátíðlegur veislumatur: Ostur og villi

bráð. Sportveiðiblaðið. 30(3), 34–38.

Tyrfingur Tyrfingsson. (2011). Hversdagslegur hátíðarmatur úr hafinu 

okkar: Ufsi lon og don. Sportveiðiblaðið, 30(2), 52–57.

Umhverfisstofnun. (2003). Skoðana- og viðhorfskönnun meðal skot-

veiðimanna [skýrsla]. Sótt 7. nóvember 2017 af http://eldri.ust.is/

media/skyrslur2003/konnun2.pdf 

Vigorito, Anthony J. og Curry, Timothy J. (1998). Marketing Mas

culinity: Gender Identity and Popular. Sex Roles, 39(1), 135–152. 



72

Sótt 2. nóvember 2017 af https://link.springer.com/content/pdf/

10.1023%2FA%3A1018838102112.pdf

Wilson, Richard M.S. og Gilligan, Colin. (2005). Stratetic Marketing 

Management (3. útg.). Oxford: Elsevier Ltd.

Þorgerður Þorvaldsdóttir. (2002). Hvað er kynímynd? Sótt 12. septem

ber 2017 af www.visindavefur.is/svar.php?id=262851



73

MYNDASKRÁ
[1. mynd] Forsíður. Sportveiðiblaðið, 4(1), 13(2), 15(2), 24(2), 27(1).

[2. mynd] Höf. ókunnur. (2011). Vinkonur á veiðum í Iðu. Sportveiði-

blaðið. 30(2), 60–61.

[3. mynd] Símon Hjaltason. (2011). Veiðihundar: Labrador Retriever. 

Sportveiðiblaðið. 30(1), 135.

[4. mynd] Höf. ókunnur. (1998). Veiði er mitt áhugamál. Sportveiðiblaðið. 17(1), 52.

[5. mynd] Jóhann Páll Kristbjörnsson. (2011). Veiðihundaþjálfun: 

Hæll! Sestu! Leggstu! Komdu!. Sportveiðiblaðið. 30(2), 122–123.

[6. mynd] Tyrfingur Tyrfingsson. (2011). Hversdagslegur hátíðarmatur 

úr hafinu okkar: Ufsi lon og don. Sportveiðiblaðið. 30(2), 57.

[7. mynd]  Tyrfingur Tyrfingsson. (2011). Hversdagslegur hátíðarmatur 

úr hafinu okkar: Ufsi lon og don. Sportveiðiblaðið. 30(2), 54.

[8. mynd] Veiðimálastofnun. (2011). Bleikja í Hvítá í Borgarfirði. Sport-

veiðiblaðið. 30(1).

[9. mynd] Forsíður. Sportveiðiblaðið. 30(1), 30(2).

[10. mynd] Forsíður. Sportveiðiblaðið. 30(1), 30(2), 30(3), 31(1).

[11. mynd] Jóhann Páll Kristbjörnsson. (2011). Íslenskt handverk: 

Sköpunarkraftur í gamalli herstöð. Sportveiðiblaðið. 30(1), 48.

[12. mynd] Jóhann Páll Kristbjörnsson. (2011). Íslenskt handverk: 

Sköpunarkraftur í gamalli herstöð. Sportveiðiblaðið. 30(1), 49.

[13. mynd] Tyrfingur Tyrfingsson. (2011). Hversdagslegur hátíðar

matur úr hafinu okkar: Ufsi lon og don. Sportveiðiblaðið. 30(2), 52.

[14. mynd] Tyrfingur Tyrfingsson. (2011). Hversdagslegur hátíðar

matur úr hafinu okkar: Ufsi lon og don. Sportveiðiblaðið. 30(2), 53.

[15. mynd] Tyrfingur Tyrfingsson. (2011). Hversdagslegur hátíðar

matur úr hafinu okkar: Ufsi lon og don. Sportveiðiblaðið. 30(2), 56.

[16. mynd] Tyrfingur Tyrfingsson. (2011). Hversdagslegur hátíðar

matur úr hafinu okkar: Ufsi lon og don. Sportveiðiblaðið. 30(2), 57.

[17. mynd] Júlíus Gunnlaugsson. (2011). Fluguhnýtingar: Sportveiði

flugan. Sportveiðiblaðið. 30(1), 58.

[18. mynd] Júlíus Gunnlaugsson. (2011). Fluguhnýtingar: Sportveiði

flugan. Sportveiðiblaðið. 30(1), 59.



74

[19. mynd] Júlíus Gunnlaugsson. (2012). Peter Ross. Sígild silungafluga. 

Sportveiðiblaðið. 31(1), 38–39.

[20. mynd] Jóhann Páll Kristbjörnsson. (2011). Einfari í eðli sínu. 

Sportveiðiblaðið. 30(1), 24–25.

[21. mynd] Jóhann Páll Kristbjörnsson. (2011). Einfari í eðli sínu. 

Sportveiðiblaðið. 30(1), 30.

[22. mynd] Jóhann Páll Kristbjörnsson. (2011). Einfari í eðli sínu. 

Sportveiðiblaðið. 30(1), 26.

[23. mynd] Jóhann Páll Kristbjörnsson. (2011). Einfari í eðli sínu. 

Sportveiðiblaðið. 30(1), 27.

[24. mynd] Rúnar Pálmason og Örlygur Steinn Sigurjónsson. (2011). 

Skemmtileg en alls ekki hættulaus íþrótt. Sportveiðiblaðið. 30(1), 36.

[25. mynd] Rúnar Pálmason og Örlygur Steinn Sigurjónsson. (2011). 

Skemmtileg en alls ekki hættulaus íþrótt. Sportveiðiblaðið. 30(1), 37.

[26. mynd] Róbert Róbertsson. (2011). Varð fyrir voðaskoti á veiðum. 

Sportveiðiblaðið. 30(3), 72.

[27. mynd] Róbert Róbertsson. (2011). Varð fyrir voðaskoti á veiðum. 

Sportveiðiblaðið. 30(3), 73.

[28. mynd] Róbert Róbertsson. (2011). Varð fyrir voðaskoti á veiðum. 

Sportveiðiblaðið. 30(3), 76.

[29. mynd] Dombaj, Stephan Gian. (2011). Jurassic Lake – Vatn ris

anna! Sportveiðiblaðið. 30(2), 42–43.

[30. mynd] Dombaj, Stephan Gian. (2011). Jurassic Lake – Vatn ris

anna! Sportveiðiblaðið. 30(2), 50.

[31. mynd] Dombaj, Stephan Gian. (2011). Jurassic Lake – Vatn ris

anna! Sportveiðiblaðið. 30(2), 51.

[32. mynd] Guðni Einarsson. (2011). Beittir kostagripir. Sportveiðiblaðið. 30(1), 90.

[33. mynd] Guðni Einarsson. (2011). Beittir kostagripir. Sportveiðiblaðið. 30(1), 94.


