ÅRSBERETNING 2021
FOR
ØSTRE SANDE JEGER- OG FISKERFORENING

Innkalling til årsmøte på Fremad klubbhus Tirsdag 23.03.2022 kl. 18:00
Enkel bevertning.
Velkommen

NB. Se facebook Østre Sande JFF for info.
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STYRETS BERETNING FOR 2021
Året 2021 ble nok et unormalt år for Østre Sande jeger og fiskerforening. Det ble sånn som alle vet på grunn av
Covid-19. Vi planla ingen foredrag eller andre innendørsaktiviteter.
Vi er fremdeles representert i Aksjonsgruppa for bevaring av Selvik vassdraget. Det er veldig lite informasjon
som har kommet ut i 2021.
Vi hadde også i år rådyrjakt med ungdomsgruppa. Det ble jaktet i to dager med mange fine loser. Det ble felt
et dyr. Dette ønsker vi å fortsette med til tross for at det er få som stiller av ungdomsmedlemmene.
Medlemsantallet er stigende, opp 3,4% i 2021. Det rekrutteres for få ungdomsmedlemmer så det er noe styret
og utvalgene må jobbe med i 2022.
Østre Sande jeger og fiskerforening er representert i regionslaget med et styremedlem og revisor. Vi har også
et styremedlem i Forum for natur og friluftsliv.
Forum for natur og friluftsliv Vestfold er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftsorganisasjonene i
regionen. Hvor målet er å ivareta natur- og friluftsinteressene i gamle Vestfold ved å styrke og fremme
organisasjonenes arbeid, være en møteplass for samarbeid og en arena for kompetansebygging for natur- og
friluftsorganisasjonene med sitt virke i regionen.
Vi har i løpet av 2021 hatt tre styremøter i. Kommunikasjon utover det har måtte være
på e-post og SMS.

Styret takker alle som har tatt på seg verv og gjort en innsats for foreningen i 2021.

Styret.

Årsberetning 2021
Ungdomsgruppa i ØSJFF
Nok et år som har vært preget av Covid-19 pandemien, og det har satt en del begrensninger på aktiviteter som har blitt
planlagt og gjennomført i år. Det ser heldigvis lysere ut i tiden som kommer fremover nå med tanke på Covid-19
pandemien. Satser på et år med flere aktiviteter og samlinger.
Som forrige år har foreningen kjøpt et rådyrkort til ungdommene. Vi samlet sammen de ungdommene som hadde lyst
og tid til å delta på rådyrjakta. Styret stilte opp med rådyrhunder. Rådyrjakt med hund er en veldig spennende jaktform
med mye action, noe som ungdommene og postrekken fort fikk erfare. Det hoppet og spratt dyr rundt på alle kanter til
tider. Etter at losen hadde gått noen timer bøy det seg en skuddmulighet på den ene posten. Der smalt det og dyret gikk
i bakken. Vi samlet troppene ved fallet, fyret opp et bål og det var tid for en liten leksjon i hvordan man skal vomme ut
felt vilt. Når dyret var vommet ut, var det klart for grilling og det sosiale rundt bålet med prat og latter.
Takk for i år, ser frem til et år med noe mer aktiviteter og samlinger.

Årsmelding fra fiskeutvalget 2021
Pandemien har som i alle andre sammenhenger også satt begrensninger på aktivitetene i fiskeutvalget.

Vannprøver
I Bekkevann, Veslevann, N. Trestiklevann, Toreselva og Svartevannet ble det tatt opp og innsendt vannprøver i
2021. Utvalget har vært i kontakt med laboratoriet, men prøveresultater er ikke oversendt ennå.

Utsetting av ørret.
Lørdag 2. oktober 2021 satte medlemmer av fiskeutvalget ut 500stk 2 somrige ørreter i Nordbykupa,
Langevann, Borgen Langevann Bekkevann og Bruserudvann.

Dofas røkter mener det er best dyrvelferd å sette ut yngel etter 2 år, og ikke la dem gå i 3 år som før.

Statsforvalterens tillatelse for utsetting i disse vannene gjelder tom 2023, og vi håper å kunne sette ut fisk så
lenge tillatelsen gjelder.

Salg av fiskekort
Det har blitt solgt 299 fiskekort som gir en omsetning på kr 47145,-

Fiskekonkurranser
Vi har planlagt isfiskekonkurranse på Suluvann søndag 13. februar, og
sommerfiskekonkurranse en ettermiddag tidlig i juni.

Årsberetning i Viltpleieutvalget 2021
Viltpleieutvalget har i 2021 bestått av følgende personer:
•
•
•
•
•

Lars Petter Sundve
Marius Vassmoen
Kristian Sundve
Hans Martin Fallan
Magne Myrseth

2021 har vært nok et år med lite aktivitet grunnet smittesituasjonen. Vil minne medlemmene om at vi fortsatt har
Mårfeller til utlån.

Det ble i 2021 solgt 148 dagskort småvilt, 38 sesongkort småvilt, 0 sesongkort Bever og 19 sesongkort Rovvilt.
Antall jaktdager var 432.

Totalt er det innrapportert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 Rødrev
15 Mår
3 Mink
1 Orrhane
3 Tiur
1 Lirype
1 Rugde
30 Ringdue
1 Ravn

Rovviltpremie
Vinner i 2021 ble Sten Otto Weberg med 3 Rødrev, 9 Mår og 2 Mink.
2. plass gikk til Geir Leversby med 4 Rødrev.

Valgkomiteens forslag til årsmøte 2022
Styret:
Ove Lersveen
Terje Søsveen
Tor Erik Askland
Kristian Haugen
Odd Petter Skatrud
Marius Vassmoen
Kristian Sundve
Dag Ebbestad
Jørgen Bamrud
Lars Petter Sundve
Monica Waldal
Daniel Weberg

Leder
Kasserer
Nestleder
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Varamann
Utvalgsleder
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Utvalgsleder
Data ansvarlig
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2021-2022
2022-2023
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Fiskeutvalget:
Dag Ebbestad
Jørgen Andersen
Finn Chr.Ryggetangen
Magnus Junge Andersen
Jørn Olav Nilsen
Anders A Johansen
Arild Løken

Leder
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2021-2022
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2021-2022

Leder
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Viltpleieutvalget:
Lars Petter Sundve
Marius Vassmoen
Kristian Sundve
Hans Martin Fallan
Magne Myrseth

Lerdueutvalget:
Anstein Schwenke

Ungdomsutvalget:
Jørgen Bamrud

Valgkomite:
Odd Petter Skatrud
Terje Hasselø

Oppsyn:
2021-2022
2022-2023
2021-2022
2022-2023
2022-2023

Bjørn Martin Bamrud
Lars Petter Hansen
Geir Arild Romset
Vegard Holm
Tor Erik Askland

Kvinnekontakt:
2022-2023

Monica Waldal

Revisor:
Erik Halvorsen
Tom Håkon Berger

2022-2023
2021-2022

Årsberetning Østre Sande Jeger - og fiskerforening 2021

