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Årsberetning styret 2022 
 

 

 
Gjerdrum Jeger- og Fiskerforening er medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund og hadde 

411 medlemmer pr 31. desember 2021. Det er en økning på 39 medlemmer fra 2021. 

Foreningen har 58 medlemmer under 20 år og 80 kvinner er medlem av foreningen.  

Gode aktiviteter og tilbud har økt medlemsmassen betraktelig de siste årene.  

 

Foreningen er delt inn i følgende undergrupper: medieutvalg, fiskeutvalg, leirdueutvalg, 

hundeutvalg, jaktutvalg, familieutvalg, husstyre for skytterhuset og hyttekomitè for 

Stormåsahytta, samt kvinnekontakt. Gruppene har fungert som forutsatt, men vi ser at det er 

svært mange av de samme som er med i flere av gruppene, og vi ønsker oss gjerne noen 

fler som kan bidra til hyggelig felleskap og mindre slitasje på dugnadspersonell.  

Gjerdrum JFF er en veldrevet forening med god økonomistyring og et bevisst forhold til 
gjennomføring av dens oppgaver for sine medlemmer. Det er avholdt 9 styremøter og 1 
årsmøte i 2022. Alle styremøtene har vært holdt digitalt med godt hell, og den eneste gangen 
styret har sittet samlet var under årsmøtet slik at dette skulle bli avholdt så smidig som mulig. 
Selv etter samlingsforbudet var over ser man at møter over teams er svært effektivt. GJFF 
stilte med 2 delegater på årsmøtet til AJFF. Styret har under året også hatt jevnlige møter og 
kommunikasjon med Skytterlaget for å øke aktiviteten og trivselen på skytebanen.  
 
2022 skulle bli det første året etter pandemien hvor våre aktiviteter ikke i nevneverdig grad 
ble berørt av koronatiltak. Vi fikk gjennomført flotte klubbmesterskap i alle grener med blant 
annet rekorddeltakelse i både leirdue, elgbane og jaktfelt. Det er svært god deltakelse på 
både fiskekonkurransene og pilkearrangementet for bygda. Både dugnad og oppmøtevilje er 
på topp selv om det ikke alltid står om pokal og gjeve premier!  
 
Hyggelig er det også å se at vi har såpass mange nye jegere som er interessert i våre 
introjakter. Vi har i år gjennomført introjakt på due, rev, skogsfugl og rådyr. Det er venteliste 
på de fleste av arrangementene og vi har en god rekruttering i medlemsmassen derfra.  
 
Det er som tidligere nevn en sunn og god økonomi i foreningen takket våre leieinntekter fra 
Jensenhuset. Dette betyr at vi kan investere penger i tiltak som gagner medlemmene. Også i 
2022 ble det bevilget penger til nye tiltak på leirduebanen og vi fikk satt inn nye kastere som 
gjør at banen blir ennå mer naturtro å øve på.  
 
En annen sak som vi har brukt en del penger, men ikke minst mye tid på er kanskje årets 
høydepunkt å få nevne. Den nye gapahuken på buvannet, «Henihuken», har blitt et 
fantastisk skue der oppe. Gjerdrumsgutten Knut-Arild Nordli fikk i oppdrag å lafte en gapahuk 
gjennom vinteren og så fort tælen var ute av bakken var Morten Myhrer og hans 
dugnadsgjeng i gang med å støpe ringmur. Gapahuken kom ferdig laftet fra Rena og ble satt 
opp under kyndig ledelse Knut-Arild. Gjennom sommeren ble det satt opp en ny fantastisk 
brygge som gjør at de med funksjonsnedsettelser også kan få fisket i Buvannet. Det har 
også kommet en båt fra NJFF som gjør at man i 2023 kan ta seg en rotur på vannet.  Hele 
det øvrige styret må virkelig få takke Morten og dugnadsgjengen for en fantastisk jobb! 
 
Utsendelse av SMS, hjemmeside og facebook har vært de primære informasjonskanalene i 
2021 og vi har inntrykk av at disse funker bra. Dersom du ikke får SMS kan du sende navn, 
mobilnummer og epost-adresse til: gjerdrumjff@gmail.com. GJFF har også en 
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instagramkonto hvor vi oppfordrer medlemmer til å dele sine øyeblikk i Gjerdrumsmarka. 
 
 
Styret takker alle utvalgslederne og medlemmene for et flott 2022 og håper at vi kan få til 
enda større aktivitet og gode minner i 2023! 
 
 
For Gjerdrum Jeger og Fiskerforening 
Gjerdrum 18. januar 2022 
 
 
 
Tom Kristian Horvei   Rolf Kristian Fevik    Sten Nerland  Morten Myhrer 

Leder         Nestleder        Kasserer        Sekretær 
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Årsberetning Rifleutvalg 2022 
 
Gjennom 2022 har det vært normal drift på riflebanen,  
med jegertrening mandager og løpende elg på tirsdager. 
 
Det har vært veldig bra trafikk på banen, ca 570 besøkende på mandagskveldene som er 

høyeste antall så lenge undertegnede har vært med.  

Det ble gjennomført ca 400 serier på løpende elg på tirsdager, som også er veldig bra mot 
foregående år. 

Klubbmesterskap jaktfelt ble avholdt 23 april. 
          
26 deltakere stilte opp denne dagen. 
Rolf Kristian Fevik ble ny klubbmester med 146 poeng. 
Kenneth Rønnestad kapret sølvplassen med 142 poeng fulgt av Knut Barsnes Laache på 3. 
med 139poeng 
Det ble utdelt til sammen 6 ferdighetsmerker. 

Tirsdag 9. august avviklet vi klubbmesterskapet i elgbaneskyting.                                  
Samtidig var dette da også merkeskyting. 

Det var 24 påmeldte skyttere, veldig bra deltakelse mot foregående år.                                                                                   
Kristoffer Krok tok seieren med 73/10 poeng og dermed napp nr 1 i vandrepokalen.         
Knut Barsnes Laache på 2.plass med 71/6 poeng.                                                               
3.plassen til Even Skaarer med 70/11 poeng.       

Det ble utdelt 4 merker, 1 gull, 2 sølv og 1 bronse. 

 
 
En stor takk til alle som har vært med på vakter for å avvikle treningskveldene. 
 

 
 

 

Atle Johnsen 

Gruppeleder for Riflegruppa 
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Årsberetning Fiskeutvalget 2022 
 

 

Med utgangspunkt i årets handlingsplan, rapporteres det tilbake om at følgende ble utført av 

fiskeutvalget i 2022: 

 

AKTIVITET Kommentar 

1. Storfiskern, ørretklasse, abborklasse, åpen 
klasse (alle øvrige fisker fanget i Gjerdrum) 

Nytt i år: Månedspremie. 32 deltakere totalt.  
Vinner totalt: Øyvind Braate. Vinner abbor: Rolf 
Kr Fevik. Vinner ørret: Stian Andersen. Vinner 
åpen klasse: Martin Oterholt 

2. Krepseprosjektet: Helikopterløft av 
kalkgrussekker ut i Gjermåa/Gjermenningen 

Løftet ut 15 tonn kalkgrus for å motvirke 
surstøt og etablerte samtidig skjul for krepsen. 

3. Røyeprosjektet: Helikopterløft av 
kalkgrussekker ut i Mastutjern 

Løftet ut 5 tonn kalkgrus for å lage røyevarp 
(tilrettelegging for gyting og forhindring av 
surstøt) 

4. Isfiskedag, Buvatn  - familiedag Over 100 deltakere, strålende sol.  

5. Isfiskekonkurransen, Buvatn Vinner ble Egil Merli. 34 deltakere.  

6. Vannprøvetaking i Gjermåa, Midtelva og 
Kirkeby 

Påviste gunstig PH 

7. Ørekyteutfisking og test av nye stålruser  Kirkebygjermenningen, testet nye stålruser 
sammen med vanlige. Lite fangst 

8. PH-logging (avlesing måleinstrumenter 
Gjermåa/Gjermenningen/Midtelva) 

Noe surere PH påvist ved flom og ved 
snøsmelting. Men generelt god PH 

9. Gjerdrumsdagen Hentet ørret på Bjørkelangen. Fisket hvitfisk i 
Gjermåa. Fylte vann i kano og stilte ut fisken. 

10. Fiskesommer for barn Mastutjern 10 deltakere.  

11. Sommerfiskekonkurransen  Vinner ble Øyvind Braate. 36 deltakere 

12. Prøvefiskerapport i Nordre Ryggevatn Med hjelp fra RFA og ekstern konsulent. 
Småvokst abbor, brukbar størrelse på ørreten 

13. Fiskeutsett  Samtidig med RFA-området for øvrig. Satte ca 
700 2-somrige ørret. Ca 10 % døde.  

14. Innhenting av ordinære vannprøver 1.-7. Sept. Generelt god PH. 

15. Etablere båtutlån på Gjermenningen og 
Buvatn 

Myhrer har skaffet båt til Buvatn. Den og båten 
på Gjermenningen, innrulleres i «Mine Båter» 
og tilgjengeliggjøres for medlemmer til våren. 

16. Fjerning av kalkgrussekker i Gjermåa og 
Gjermenningen 

Sekkene sank gjennom isen i januar. Vi hølet 
sekkene med grensag og brukte bensindrevet 
vinsj for å dra de tomme sekkene på land.  

17. Ulvdalen, tilrettelegging for fiske Lagde 3 nye bruer, anla ny sti inn, hadde grus i 
gjørmehøl, klopplegging av myrene 

 

Overskuddet fra fiskekortsalget utgjorde ca 40 tusen, omtrent det samme som året før, 

hvilket var ca 10 tusen over budsjett.  

 

Leder fiskeutvalget 

Martin Carlson Oterholt 
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Årsberetning medieutvalget 2022 
 

 
 

På facebook har foreningen nå 1178 følgere, og det ble publisert 94 innlegg i 2022 (2021: 

121, 2020: 81 og 2019: 10). I tillegg har hjemmesiden www.gjerdrumjff.no og Instagram blitt 

vedlikeholdt og SMS-verktøyet anvendt ved markedsføring av større arrangementer.  

Det solide antallet oppslag på facebook, skyldes primært at flere utvalgsledere har vært 

aktive samt et generelt høyt aktivitetsnivå i foreningen. I tillegg er en rekke spørsmål besvart 

på facebook, der svar har blitt gitt innen svært kort tid, hvilket gir god medlemsservice.  

På Instagram har foreningen 159 følgere, og det er publisert 26 innlegg i 2022. 

Både Espen Venli og Martin Oterholt gir seg med dette i medieutvalget. Martin har vært leder 

av medieutvalget siden 2007. Espen kom inn i utvalget omtrent samtidig. I starten innebar 

ledervervet fast styreplass i tillegg, men styreplassen utgikk etter hvert som tiden ikke strakk 

til. De første årene var det stort fokus på utgivelsen av medlemsbladet GJFF-posten, men 

etter 10 år var det slutt. Espen hadde eneansvaret for nettsiden i mange år og opprettet og 

driftet Facebooksiden vår. De siste årene har det vært størst aktivitet på facebook.   

Nå er det på tide at andre krefter tar over, for det er mye å hente på en best mulig 

markedsføring av foreningen og alle de gode aktivitetene. Thomas G. Moen har tatt over 

ansvaret med nettsiden, og medieutvalget er i gode hender hos han framover. Takk for oss.  

 

Martin Carlson Oterholt   

Leder      

                                                                 

                     

 

http://www.gjerdrumjff.no/
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Årsberetning hundeutvalget - 2022 
 

 
 
2022 har i likhet med 2021 vært et år preget av kompetanseutvikling og sondering i forhold til 
hva slags tilbud gruppen skal presentere for lagets medlemmer og publikum generelt. 
 
Som nevnt i årsberetningen for 2021, har det vært et mål å kunne representere og gi et tilbud 
til alle typer jakthunder. Dette har preget både type videreutdanning av instruktører og 
aktivitetene i 2022. Utvalget fortsette med samme mål i 2023. 
 
Utvalget har i 2022 bestått av Joakim Stølan, Alfred Buchhas, Jørn Teksum, Tron-Erik 
Bjørnstad Hansen og Anders Engen.  
 
 
Utstilling- og ringtreningskurs mars-april 2022 
 
For å følge opp suksessen med ringtreningskurset som ble gjennomført i 2021, valgte 
hundeutvalget å gjennomføre et lengre og mer utfyllende kurs i 2022. Kurset gikk over 3 
kvelder i mars og april. 
 
Vi var heldig og fikk Kjersti R. Engen og Anne K. Ødegård til å stille opp som instruktører. 
Begge to har lang og tung erfaring innen hund og utstilling. 
 
Første kurskveld ble det en runde med teori i klubbhuset ved kunstgressbanen før deltakerne 
fikk prøve seg ute med egen hund. De neste kveldene besto kun av praktisk trening. 
 
Det er givende å se så mye engasjement fra selv de mest hardbarka jegertypene som 
meldte seg på kurset. I tillegg til å lære hvordan man ter seg i utstillingsringen får mange 
også en etterlengtet oppusningen av lydighet og kontroll på egen hund. 
Instruktørene fikk meget gode tilbakemeldinger. Kjersti har også stilt opp på flere 
egeninitierte treninger rundt omkring i bygda i etterkant av kurset. 
 
Totalt 10 ekvipasjer deltok på kurset. 
 
 
Kurs – aversjonsinstruktør 29-30 april 2022 
 
29-30. april avholdt fylkeslaget (NJFF – Akershus) kurs for aversjonsinstruktører. Joakim 
Stølan, Alfred Buchhas og undertegnede deltok fra GJFF. Etter endt kurs skal deltakerne 
kunne fylle rollen som aversjonsinstruktør lokalt. 
 
Et godt gjennomført kurs av fylkeslaget. Meget stødig og erfaren instruktør som har veldig 
lang erfaring. Vi fikk mye god teori som omhandlet både juridiske og etiske rammer rundt 
tema aversjonsdressur. Siste dagen fikk alle prøve seg praktisk. 
 
Etter to kursdager er kandidatene klare for å starte på den praktiske godkjenning. Denne 
gjennomføres lokalt med allerede godkjente aversjonsinstruktører. Det består av 10 
gjennomføringer på forskjellige hunderaser av forskjellig alder. 
 
 
 
Instruktørkurs - ettersøk 6-8 mai 2022 
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GJFF valgte å sende to medlemmer fra hundeutvalget på NJFF sitt instruktørkurs – ettersøk 
som ble avholdt på Jakt- og fiskesentere på Flå i mai. Alfred Buchhas og undertegnede 
deltok. Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne avholde NJFF sitt Grunnkurs – ettersøk og 
gjennomføre treningsaktivitet for ettersøksekvipasjer. 
 
Kort oppsummert et veldig bra kurs med mye praktisk trening kombinert med teori. Kurset 
favnet om hele prosessen rundt ettersøket. Vi lærte om alt fra de juridiske rammene til 
utredning av skuddplass og sporgang. Alle kursdeltakerne fikk trent mye spor med egne 
hunder. 
 
Meget bra kursopplegg fra NJFF sin side. Dyktige instruktører og fine rammer. Etter endt 
kurs får man digital tilgang til alt materiell man trenger for å gjennomføre grunnkurset. Veldig 
bra! 
 
Begge deltakerne gra GJFF fikk bestått og gleder seg til å gjennomføre Grunnkurs – ettersøk 
lokalt i 2023. 
 
 
 
Hundeparken 
 
Hundeparken blir benyttet flittig av bygdas beboere. Det har i 2022 ikke vært meldt inn noen 
skader eller behov for reparasjoner. 
 
Tilbakevendende tema i forhold til hundeposer og noe søppel. Dette er vanskelig å løse da 
man ikke får sette opp søppelkasse på stedet. 
 
 
 
 
Saueaversjon 2022 
 
I 2022 var det instruktørene Kjell Egil Moen, Bjørn Nyjordet og Svein Borgaard som stod for 
den praktiske gjennomføringen av aversjonsdressuren. I tillegg gjennomførte Kristoffer 
Fladby, Alfred Buchhas og undertegnede sine rekruttarbeider og ble fullverdige instruktører. 
 
Kjersti R. Engen stilte i sekretariatet på kvelder med mange ekvipasjer.  
 
GJFF har nå 6 godkjente aversjonsinstruktører og en som skal gjennomføre 
aspirantarbeidene i løpet av 2023.  
 
 
Totalt utstedte GJFF 46 aversjonsbevis i 2022. De 20 ekvipasjene som er inne for første 
gang møter to ganger. Det må også flere av ekvipasjene som skal ha fornyede bevis. Det vil 
si at aversjonsinstruktørene har hatt godt over 60 gjennomføringer i sauehegnet i løpet av 
2022. 
 
Tallene som er rapportert inn til fylkeslaget er følgende: 
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Hundetyper 

Sum antall  

1. gangs bevis 

Sum antall 

fornyete 

bevis 

Stående fuglehunder 10 19 

Apporterende og 

støtende hunder jakt  1 1 

Drivende hunder jakt 9 5 

Spisshunder jakt 0 0 

Andre hunderaser 1 1 

Blandingshunder 0 0 

Samlet antall: 20 26 

 
 
Det har i lengre tid vært et stort trykk på aversjonsinstruktørene i GJFF. Jeg fikk tidlig i min 
periode som leder for utvalget tilbakemeldinger om behovet for flere instruktører. Dette har vi 
nå fått på plass. 
 
Aversjonene er utvalgets største oppgave. Vi har i 2022 hatt en kraftig økning av hunder og 
gjennomføringer. Dette har bakgrunn i at det er flere hunder i bygda og at GJFF har fått rykte 
på seg som seriøse og dyktige på feltet. Mange av ekvipasjene som gjennomførte 
aversjonsdressuren hos GJFF i år kom fra andre kommuner. 
 
I 2022 hadde vi to forskjellige innhegninger til disposisjon. Dette er noe vi er avhengige av for 
å kunne fortsette å levere et godt og fullverdig tilbud. 
 
Utvalget ønsker å kunne starte opp tilbudet tidligere i 2023. Dette vil minske noe av trykket 
rundt august og september, samt at det vil trolig øke antallet ekvipasjer som velger GJFF. 
 
 
 
Anders Engen – for hundeutvalget GJFF 
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Årsberetning leirdueutvalg 2022 

 
Intro 

Oppstartsmøte 21.03.22 ble gjennomført digitalt. Rammene og planene for sesongen ble 

gjennomgått. 

Oppstart og åpning av leirduebanen for sesongen var i overgangen april og mai. 

 

Videre utvikling av anlegget 

Det ble på årsmøte i 2022 godkjent videre utvikling av anlegget, det ble bygget nye 

leirduehus av Per Kristian Dahle med venner i løpet av vinteren 2022. Disse ble installert på 

banen til oppstart av sesongen. Under vår årlige dugnad på banen ble disse malt og gjort 

klare for året.  Leirduehusene er utstyrt med solcelleanlegg som lader batteriene under 

sesongen.   I august 2022 ble det også kjøpt inn ny leirduekaster, da en av de vi hadde i 

anlegget sluttet å fungere. 

 

Kvinneaktiviteter  

Før sesongen hadde vi rekruttert ny kvinnelig instruktør Caroline Jönsson som skulle holde 

egne kvelder på banen.  Det ble gjennomført 3 kvelder med god suksess, et arbeid vi ønsker 

å videreføre ytterligere i 2023. 

 

Introduksjonskurs 

4 av våre medlemmer var på halgesinstrukssjonkurs i som ble gjennomført før sesongstart. 

Kurset ble gjennomført i regi av NJFF Akershus og gikk over en helg.  

 

Erfaringene fra våre nye instruktører ble tatt raskt i brukt og vi gjennomførte flere introkvelder 

til leidueskyting i regi av våre egne instruktører. Tilbakemeldingene fra kveldene var gode og 

det ønskes å videreutvikle konseptet ytterligere i 2023. 

 

Klubbmesterskap 

I juni gikk som vanlig vårt klubbmesterskap av stabelen- på årets lyseste dag.  

  

Ved start hadde vi hele 26 påmeldte, hvor det var en junior og to damer som deltok.  Naturlig 

nok var det derfor enkelt å kåre en vinner i juniorklassen som ble Lukas Oterholt med 7 treff.  

Litt mer konkurranse var det blant damene, med to deltagere. Her stakk Nina Kristin Steen 

Wear av med seieren foran Anne Margrethe Horvei Barnevik. De hadde henholdsvis 10 og 3 

treff hver. 

 

Det er lov å håpe at vi i 2023 får flere deltagere i begge klassene, selv om det var en dobling 

i antall deltagere i dameklassen fra 2021. 

 

Det ble tidlig klart at 22 var kveldens høyeste antall treff. Øyvind Braate, Øyvind Antonsen og 

Knut Heggen skulle derfor kjempe om den gjeveste plasseringen.  Normalt avgjør vi 

plasseringen etter omskyting, men sett i lys det rekordstore oppmøte, ble vi enige om at 

beste serie i sportstrap blir avgjørende. Vi hadde rett og slett ikke tid til å gjennomføre 

omskyting. 

 

Jegerpokalen 

 

For kåring av Jegerpokalen skytes det i tillegg sportstrap, her skytes det med 5 

leirduemaskiner, og man har totalt 30 skudd for de 25 duene man skal skyte.   
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I sportstrap får man enkeltduer, duer på skuddet og to duer samtidig, altså en mer krevende 

form for skyting, men relevant for den som ønskes å lykkes i skogen eller fjellet på fulgejakt! 

 

Den beste sammenlagt skytteren fra jegertrap og sportstrap får Jegerpokalen. 

 

Plasseringen fra jegersportingen blir avgjørende for hvilket lag man skyter på, slik at de 

beste fra jegersporting skyter sist.  Resultatene etter sportstrap endrer en god del på 

totalscoren, men igjen her viser Øyvind Braate som kveldens beste skytter med 20 treff.  Per 

Kristian Dahle og Håkon Fevik scorer også godt på sportstrap med 18 treff. 

 

Det ble altså bursdagsbarnet Øyvind Braate som kan kalle seg klubbmester 2022 i tillegg ta 

med seg jegerpokalen hjem. 

 

Rekruttering 

Noe mindre frafall av medlemmer i leirdueutvalget i sesongen 2022, men vi ser allikevel at 

det i perioder blir mye for flere av medlemmene våre. Disse må vi takke en ekstra gang for 

god innsats. 

Behovet for ytterligere å styrke antall medlemmer ble påbegynt i 2022 og vi håper at vi skal 

få på plass nye 2-3 medlemmer før sesongen 2023, slik at belastningen blir mindre.  

 

Økonomi 

Leirduegruppen budsjetterte med underskudd i 2022. Dette skylles i all hovedsak at det er 

stor enighet om å utvikle anlegget videre.  

Allikevel ser vi at sesongen ikke ble helt som forventet, vi opplevde en del lavere besøk enn 

forventet.  Det er vanskelig å peke på en konkret årsak til dette, trolig er det summen av 

urolighetene man generelt har opplevd i 2022 som skyldes dette. 

 

Aktiviteter 

Sesongen ble oppsummert i et fellesmøte på Kulturhuset 18.10.22, hvor utvalget koste seg 

med pizza og brus. Refleksjoner fra sesongen ble delt gruppa imellom, erfaringene er gode, 

men med noe ytterligere tilpasninger forventer vi flere som kommer og skyter i 2023.  

 

Vi har hatt mange nye besøkende i anlegget i 2022, men opplever at til tider det oppleves 

som utfordrende når vi kun har skutt sportstrap. Erfaringene fra dette har vi tatt med oss inn i 

planene for 2023. 

 

Totalt har leirdueutvalget bestått av 15 medlemmer som har vært aktive i hele sesongen fra 

april til september.  

 

Miljøet oppleves som positivt, hvor det er en løs tone på banen og det er hyggelig å komme 

til Ulvdalen å skyte leirduer.  

 

Det ønskes også å rette en takk til Tom-Ivar Torper, som har varslet at han ikke tar gjenvalg. 

Tom-Ivar ønsker å fortsette som utvalgsmedlem fremover.  

 

 

Thomas Moen     Tom-Ivar Torper 

Leder      Nestleder  

 

GJFF - Leirdue 

Gjerdrum                                                                  
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Årsberetning: Familie og ungdomsutvalget 2022 
 

 

 
Familie og ungdomsutvalget har hatt relativt begrenset egen aktivitet i året som gikk. Vi har 
avholdt ett utvalgsmøte. Det er utfordrende å aktivisere ungdommen til organisert aktivitet, 
men det er en del utlån av utstyr igjennom sesongen på egne initiativ. Familie og 
ungdomsutvalget er jo et utvalg som deltar litt på tvers av andre gruppers aktiviteter, og vi 
har bidratt på ulike aktiviteter igjennom året, bl.a fiskeaktiviteter, gapahuk-prosjektet og 
Gjerdrumsdagen. 
 
Vi mottok 20.000,- fra Lions under Gjerdrumsdagen i juni etter søknad. For disse ble det 
kjøpt inn Pack-Rafter, 3 stk enkle og en dobbel. Disse har allerede vært på flere utlån både til 
ungdommer og familier, og inngår i vårt felles utstyr.  
 
Utstyrslageret er vedlikeholdt igjennom året og vi har godt med turutstyr som bidrar med 
lavere terskel til friluftsliv for medlemmene våre. Kanoer med henger var vår mest populære 
utlånsartikkel med 8 registrerte utlån i løpet av sommeren, det samme som i 2021. 
 

 

 

Joakim Stølan 

Gruppleder  
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Årsberetning 2022 jaktutvalget  
 
 
Jaktutvalget driver med viltstell, taksering og introjakt for ferske jegere i Gjerdrum jff.  
 
Fugletaksering 
Taksering starter det meste av aktivitetene på høsten, og først av disse er fugletakseringen. 
Den lå på ca det samme som tidligere år.  
  
Introjakt Due 
27. august ble det gjennomført introjakt på due. Vi møttes først i Ulvedalen for litt teori og 
praktisk info. Deretter delte vi oss med en introjeger, hundefører og instruktør. Det var litt 
labert med duer i år, men noen ble skutt på enkelte lag.   
 
Introjakt stående fuglehund 
 
Tidlig søndag 23.10.22 var det klart for introjakt med stående fuglehund. Vi startet dagen 
med introduksjon av instruktørene, deltagere og hundene vi hadde med oss. 6 spente 
deltagere fulgte nøye med når våre erfarne instruktører delte sine kunnskaper om 
fuglejaktens formel 1! Det ble delt erfaringer rundt biotoper, værets betydning, samarbeid 
mellom hund og fører, ikke minst sikkerheten når man jakter flere sammen. Været fikk vi ikke 
gjort stort med, men tåken som lå tidlig på morgenen var litt lettere når de 3 partiene var på 
vei ut i sine tildelte områder. Relativt raskt fikk man meldingen på GPS om stand, her fikk 
man som uerfaren skogsfugljeger at man må være på vakt og klar hele tiden. Dette gikk igjen 
i de situasjonene som kom gjennom dagen. Selv om det ble løsnet skudd, var det ikke lett å 
treffe denne fuglen. Det spørs nok om det ikke lønner seg med mer trening på leirduebanen 
før neste sesong også for instruktørene våre. Vi samlet oss til slutt for oppsummering på 
Buvatnet og Henihuken, hvor deltagerne delte erfaringer fra dagen. 
 
Introjakt Rådyr 
19.november ble det arrangert introjakt rådyr. Dagen startet med praktisk info og utdeling av 
poster. Vi hadde flere hunder i aktivitet, og det tok ikke lang tid før det var los. Det tura godt 
rundt postene, og så godt som alle hørte los. Det ble skutt 2 dyr denne dagen.  
 
Introjakt rev  
26. november var det klart for introjakt rev. Det var dårlig vær fra morgenen, og vi så litt 
mørkt på hvordan vi skulle finne spor. Men etter godt sporingsarbeid fikk vi utdelt postene og 
sluppet hunder. Det ble skutt 2 rever denne dagen, og det hele ble avsluttet med båling (noe 
vi sjeldent rekker på disse revejaktene). 
  
Rovviltkonkurransen 
Rovviltkonkurransen går hvert år, med varighet fra 1.1-23.12. Det ble tatt hele 36 rev, 14 
mink, 7 grevling, 3 ravn, 2 mår, 1 skjære, 1 nøtteskrike og 1 kråke – totalt 65 rovvilt. 
Rovviltjegerne i 2022 var: Øyvind Braate, Vidar Moen, Sigve Snerlebakken-Aamodt, Rolf Kr 
Fevik, Petar Tanevski, Ole Martin Braate, Kristoffer Fladby, Kenneth Rønnestad, Håkon 
Dybendahl og Espen Throndsen. Men hvem av disse vant fram? Premieutdeling skjer på 
årsmøtet…. 
 
Takk for i år.  
 
 
Kristoffer Fladby 
Leder Jaktutvalget 
 


