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Leder             
Jostein Fylling 
Bergerstien 8
1459 Nesodden
Tlf. 905 20 230
E-post: jostein.fylling@medema.no

Nestleder  
Henrik Jensen
Bråtenveien 33 
1458 Fjellstrand
E-post: henrikjensen@hotmail.com

Sekretær              
Bjørn E Høgevold              
Haralds vei 17
1456 Nesoddtangen
Tlf: 936 07 217
E-post: bhogev@broadpark.no

Kasserer               
Willy Johannessen 
Lyngåsveien 20
1452 Nesoddtangen
Tlf: 901 86 009
E-post: willyjohannessen@hotmail.com

Styremedlem      
Erik Johnsen 
Alex Olssonsvei 29
1459 Nesodden
Tlf: 908 20 743
E-post: alpene5@hotmail.com

Vararepresentant            
Kjell Bjarne Marki
Meheia 24 A
1452 Nesoddtangen
Tlf: 480 73 893
E-post: kmarki@online.no

Styret i Nesodden JFF 2021 

Jaktutvalget       
Øyvind Johansen 
Knuts vei 94
1456 Nesoddtangen
Tlf: 907 65 580
E-post: oyvind@hagespesialisten.no
Utvalgsmedlemmer:  
Tommy Johansen og Henrik Jensen, Tom Fixdal

Fiskekontakt     
Erik Johnsen 
Alex Olssonsvei 29
1459 Nesodden
Tlf: 908 20 743
E-post: alpene5@hotmail.com
Utvalgsmedlem : Kjetil Endresen Dybing

Skytebaneutvalget   
Andre Dejgaard 
Dags vei 12B 
1456 Nesoddtangen
Tlf: 940 58 080
E-post: andre_dejgaard@hotmail.com
Utvalgsmedlemmer:    
Erik Johnsen (teknisk ansvarlig), Åse Hasvold, 
Bjørn Rune Kjelsrud, Jon Vegard Andersen

Miniatyrutvalget      
Helge Myhren
Liaveien 56
1459 Nesodden
Tlf: 90 57 44 73
E-post: hm@vafos.no
Utvalgsmedlemmer: 
Leif Økland, Kjell Ødegård

Hytteutvalget           
Jorun Johansen
Gamle Skoklefaldvei 71
1452 Nesoddtangen
Tlf. 959 27 752
ar-joha7@online.no
Utvalgsmedlemmer: 
Jostein Fylling, Per Tjernshaugen, 
Kjetil Endresen Dybing

Vedlikeholdsutvalg:         
Ole Christian Fylling
Tømmerbakke vei 64
1453 Bjørnemyr
Tlf. 952 51 019
E.post: ocfylling@gmail.com
Utvalgsmedlemmer:  

Utvalg i Nesodden JFF 2021

forts.

(NB: Dette er valgkomiteens forslag. 
Det endelige styret skal stemmes over 
på årsmøte 28.4.2021)
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Erik Labrå,  Per Tjernshaugen, Kai H. Winås, 
Gabor Kønye

Seniorgruppa     
Erik Labrå 
Willy Thoresens vei 21
1459 Nesodden
Tlf: 922 07 024
E-post:elabraa48@gmail.com
Utvalgsmedlemmer: 
Helge Myhren, Per Tjernshaugen, Arne Johansen 

Ungdomsutvalget
Eystein Ruud
Toveien 53
1459 Nesodden
Tlf: 480 06 264
E-post: eystein@schrader.no
Utvalgsmedlemmer: 
Henrik Jensen
Emil Arntzen

Valgkomite            
Morten Carlsen
Jens Kristian Ingvoldsen      

Revisorer 
Jorun Johansen
Mette L. Fevang
    
Jegerprøveinstuktører 
Kjell Marki, Mette L. Fevang, 
Øyvind Johansen og Eystein Ruud

Hagleinstuktører
Kjell Ødegård, Åse Hasvold, Richard 
Richardsen, Odd A. Solberg, Willy Johannessen, 
Henrik Jensen og Tommy Johansen

Torsketrekkere
Arne Johansen, 
Erik Labrå, 
Helge Myhren

Tlf: 66 96 32 00
Fax: 66 96 32 01

E-post: sporten@e-huset.no

Åpningstider:
mandag til fredag: 10.00 - 20.00

lørdag: 09.00 - 18.00

Energihuset Sport & Fritid, Tangen sentrum, pb 2, 1450 Nesoddtangen

- 10 % til medlemmer av Nesodden JFF
(gjelder ikke el-sykler, el-artikler og allerede nedsatte varer)
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I skrivende stund er vi fortsatt midt 
i pandemien. En situasjon som 
skaper utfordringer og usikkerhet 
for mange. Også for oss som driver 
aktivt med jakt og fiske her i vår 
foreningen. Alt kan jo i grunnen bare 
bli bedre?  Vi håper og tror at det om 
ikke alt for lenge igjen vil være mulig 
for oss å komme i gang med de ak-
tivitetene vi så gjerne vil kunne tilby 
alle dere medlemmer og andre.

Men nå ser vi at restriksjonene er 
strengere enn noen gang. Og dermed 
sprer også usikkerheten seg. Blir 
det mulig å gjennomføre det vi har 
planlagt i år? 

Utvalgene har satt opp terminlis-
ter for aktivitetene som er planlagt 
i år. Så da kan vi bare håpe at vi får 
mulighet til å gjennomføre så mye 
som mulig. 

Foruten de «faste» aktivitetene 
hadde vi også håpet på, og gledet 
oss til å kunne gjøre noe ekstra i 
forbindelse med at Norges Jeger 
og Fiskeforbund feirer 150 år. Men 
jubileumsåret er kun noen måneder 
gammelt…så hvem vet? Årsfesten 
ble jo også avlyst men vi håper at vi 
finner en anledning til å kunne in-
vitere til hyggelig sammenkomst av 
et eller annet slag senere. Både fordi 
det ikke minst hadde vært veldig hyggelig om vi igjen kunne komme sammen, og også for å premier de 
som premieres skal. 

Utvalgene har satt opp terminlister for aktivitetene som er planlagt i år og disse kommer som vanlig i 
Tyristikka. Så da kan vi bare håpe at vi får mulighet til å gjennomføre så mye som mulig. 

Tenker ikke å se så mye mer tilbake på alt det vi ikke fikk til i 2020, men ønsker å få frem at det til 
tross for utfordringene har det vært en god del aktivitet med blant annet både med miniatyr og leirdue 
skyting. Og dette gjennomført på en veldig god måte, og så langt det har latt seg gjøre innenfor de til 
enhver tid gjeldene smittevernregler.

Vi har svært gledelig sett en økende interesse for jegerprøvekurset, og vi ser også at det er flere av de 
som tar kurs som har vært med på både introjakt og fellesjakt.. Grunnet smittesituasjonen vil det dess-
verre ikke bli noe kurs som planlagt i mars 2021. Dette er veldig synd da det meldes om rekordstor in-
teresse. Men tusen takk til instruktørene og jaktutvalget for god innsats og arbeidet som er lagt ned for 
å forsøke å finne løsninger. Men vet at her kommer man sterkere tilbake senere! Takk også for innsatsen 
som gjøres for å legge til rette for og skape muligheter for ulike former for jakt her ute på halvøya.

Håper at 2021 vil bli et bedre aktivitetsår og ønsker alle velkommen når ting kommer i gang igjen.
Det som også er sikkert er at dagene nå blir lysere, og alt vil bli bedre! Så sees og møtes vi brått igjen!
Kari

Lederen har ordet

Ayko & Kenzo i Einunndalen.
 Foto: Kari Hovind 
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Årshjulet 2021

Klubbmesterskap Fiske (Allround)
13. juni på Øvredammen i Drøbak. 15.30 - 18.00. 
voksne 100.- familier 150.-  fiskekort kjøpes på 
stedet. (vipps) oppmøte infotavle. 
Info hjemmeside. Ansvarlig: Fiskekontakten

Dugnad Tyristua
Lørdag 8. mai kl. 10.00
Ansvarlig : Hytteutvalget

Hoveddugnad 
Søndag 6. juni 2021
Ansvarlig: Vedlikeholdsutvalget

Bukketrekning & sommerfest
18. juni 2021 
kl. 19.00 

Ansvarlig: Jaktutvalget
Natursti
4. september 2021
Påmelding 10.00-12.00
Ansvarlig: Styret

Fellesjakt 1
23. oktober 2021
kl. 07.30 på Tyristua
Ansvarlig: Jaktutvalget

Fellesjakt 2
27. november
kl. 07.30 på Tyristua
Ansvarlig: Jaktutvalget

Torskeaften
3. desember 2021
kl. 19.00
Ansvarlig: Styret

Inforamsjonsmøte Jegerprøven
6. januar 2022
kl. 19.00
Ansvarlig: Jegerprøveinstruktører

Årsfest
5. februar 2022
kl. 19.00
Ansvarlig: Styret

Styremøter kl. 19.00
31. mars 2021
12. mai 2021
18. august 2021
6. oktober 2021
3. november 2021
12. januar 2022
2. februar 2022
Ansvarlig : leder

Generalforsamling
23. februar 2022
Kl.19.00
Ansvarlig : styret

Paul Stai. Svestad skog. 
Foto: Ole Christian Fylling
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®

®

www.hagespesialisten.no 
Anleggsgartnermester Torgeir Koteng: Tlf.: 909 19 370, torgeir@hagespesialisten.no

Anleggsgartnermester Øyvind Johansen: Tlf.: 907 65 580, oyvind@hagespesialisten.no
Blomsterdekoratørmester Sonja Koteng: Tlf.: 905 72 955, sonja@hagespesialisten.no

Et trivelig utemiljø er gull verd
• Hagedesign 
• Planlegging 
• Det grønne uterom

• Basseng og vannanlegg
• Beplanting  og vedlikehold
• Stein, betong og trearbeid
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Gluggejakt

Ludvig og Tara i arbeid. 
Foto: 

De minste medlemmene

Bilder fra jakt via reveglugga på 
Svestadlabråtan.
Foto: 
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Klang, min første fuglehund, var et merkelig 
eksemplar av en engelsk setter. Liten, litt engstelig, 
ett lite hvitt og ett veldig stort svart øre. Han var 
aldri noen god fuglehund, men tok seg noe opp 
mot slutten av sin karriere. De første årene han 
var med til Steinåsen på Finnskogen prøvde jeg 
å dirigere bikkja i en retning, mens jeg selv gikk i 
den andre.

Det gjaldt å komme på fuglen før Klang.  Hvis 
ikke, så jeg både hund og fugl forsvinne i det fjer-
ne. Det tok mange år før han lærte å ta stand og 
en jeger av den gamle skolen hadde vel avlivet han 
for lengst. Men han var en snill og god familie-
hund og da mine egne ferdigheter lå på Klang sitt 
nivå, kan man vel egentlig ikke forvente så mye.

I dag er Klang for lengst vandret til de evige 
jaktmarker, men hans minne lever fortsatt. Den 
siste fuglen skjøt jeg for ham akkurat på dagen 
han fylte 12 år. Da slo han virkelig til, riktignok 
en god del år for sent.

Det var i området nord for Halåa, en fin dag for 
jakt hvor Jens og jeg var på vei fra Bråtedammen 
og nedover mot Haremyra.

Klang som virket preget av sin alder og tydelig 
gledet seg til kveldens bursdagsfeiring, tok det 
rolig og brukte mest tid til å utrede gamle sitte-

plasser. Noen fugler 
klarte han allikevel 
å støkke på veien, 
men han ble som 
vanlig unnskyldt av 
far med at vinden 
var for dårlig 
eller kom fra feil 
retning.

 Rett før Hare-
myra er det en liten 
åpning mot et til-
vokst bekkefar som 
går langsetter myra. 
Jens var noe høyere 
opp og jeg stoppet 
for å vente.

I mens kommer 
Klang inn fra flan-
ken rett foran meg, 
plutselig slakker 

han på farten, retter 
seg inn og tar stand 

20 meter foran bekkefaret. Hva gjør jeg nå?  Hvis 
Klang eller jeg reiser fuglen vil den forsvinne ut 
av tetta på den andre siden over Haremyra. I beste 
fall vil jeg bare høre vingeslagene uten mulighet 
til skudd. Klang vrenger øynene mot med, akku-
rat som han spør om hva vi skal gjøre nå.

Mens jeg prøver å få kontakt med Jens for å få 
litt mer ildstyrke, tar Klang saken i egne hender.

Som en rev sniker han seg oppover langs 
krattet. Så åler han seg gjennom og hopper over 
bekken. På den andre siden ser jeg han først ta en 
sving ut på Haremyra før han sakte kommer rett 
mot meg halvveis krypende.

Fuglen er nå mellom oss. Jeg skimter den hvite 
skikkelsen til engelsk setteren gjennom buskene 
som sakte presser fuglen nærmere min side av 
bekkefaret. Plutselig hører jeg det flakser og ut av 
krattet kommer ei røy i full fart på skrå nedover 
langs bekken.

Holdet er perfekt, svingen er perfekt, alt ble 
perfekt.

Klang, hvorfor har vi ikke gjort slik tidligere?

Helge M. 

Klang i sitt rette element; sofaen. Foto: Helge M.

Klang’s siste fugl
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Laebråtan 2020  (med litt skråe blikk)

 Ja, - så vare`e vårn` igjen. Denna vårn` skulle 
vise seg å væra en del av forlengelsen på et – cor-
ona-år - . Direkte oversatt blir corona - krone. 
Altså et – k r o n e å r !  Eller?  Uansett; orrhanan 
satt å buldra spillet sitt i solrenninga oppi tre- k r 
o n a  på morran, som vanlig. Fullstendig uviten-
de om hva som lå i vente for dissa børse-skytende 
folka.

     Men, - endelig, den tolvte mai, som grydde 
med rim i graset, – femte tirsdan` etter påsken, 
da var det klart for smell på Den Lae Bråtan. 
Åpningspokalen skulle te` pærs. Til og med 
Fiskegruppas kontakt, han Erik, syntes det var 
fint å komma igang. Kvelden var kjølig - med sol 
og vindkast, så han Myrmannen måtte finne seg 
en pauseplass med le for vind og med gløtt av sol. 

Det var uggent i 
bare skjortearma. Seinere utpå kveldinga, kom det 
til og med noen snøfjoner! Han Svein-Erik satt i 
døråpningen å ordna med påmeldinga, og «vips» 
så var betalinga gjort– uten  k r o n e r . Men in-
gen fikk gått inn å varma seg ved Gråtassen, som 
stod på plass, men var kald og ensom. Så - etter 
først en omgang med spriten – altså - håndspriten 
- var det bare å klemme i vei. Skyttera som venta 
kunne ta seg et sjølv-servert kaffekrus fra bordet 
på utsia. På trapbanen skulle det vise seg at de 
gamle revene fortsatt var best. Så, - han Rune 
Bjørn tok Pokalen, med treogtjue duer i knas. Og 
det var bare den første denna sommern. - Tett 
innpå havna han Willy og Odd med to-ogtjue.

     Neste skytekveld satt hu Åse i døråpningen 
og holdt styr på påmeldiga. Det var  l i t t  varme-
re i været, men hu hadde nok ønska seg en god-
lunk fra ommen. Så det blei ikke den vår-visse 
omfavn-elsen av Gråtassen.

     Også utover seinvårn satt påmeldera i 
døråpningen, men etterhvert kunne påmeldinga 
foregå inne i godkroken som før. Men pappkruset 
med kaffe måtte fortsatt tas ute fra termoskanna 
på bordet. Mange skyttere var spesielt ivrige på 
sportingen og pressen, - den nye kasteren sørfra 
frista nok ekstra, så denna sommern var det 
ikke snakk om 11-12 omganger på trapen. Men 
skyttertrafik-ken var i siget hele kvelden. Hvis du 
var tidlig ute, og etter skytinga spaserte tilbake 
mot parker-ingsplassen rundt halv åtte, kunne du 
møte nye bevæpna skyttere på vei inn te banen. 
Og det var stadig nye fjes å se. Må innrømme at 
jeg ikke kjente på langt nær alle.

     En jeger som vokste opp nær Fjell-
strand-stranda, dukka også opp her oppi skauen 
- han Joakim. Han var med på et av elg-laga her 
på odden. Etter bukketrekkinga hadde han en 
ventende bukk på Svestad skog. Kanskje han 
ville sjekke om Den Lae Bråtan kunne væra en 
bra plass for post på råbukken ? Han hadde også 
fått mulighet til småviltjakt oppi Odalen, - så han 
måtte prøve hagle-børsa. Etter å ha skutt søtten 

Skogens store 
kongle og van-

lig kongle.

Rune Bjørn tok åpningspokalen. 
Foto: Harry Berggren
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duer i knas på trapen, varn´ 
ferdig. Da pakkan ned børsa, 
og så rimelig fornøyd ut da 
han rusla fra banen.

     Sommern skulle vise 
seg som en bærsommer av de 
sjeldne. Derfor råkte vi stadig 
på folk med spann og bøtter, 
og - med bær, særlig av det 
blåe slaget, når vi gikk til og 
fra Den Lae Bråtan. Det var 
tydeligvis et  k r o n e - år for 
bærplukkera. Sjøl fant jeg en 
grankongle på over tjue sen-
timeter da jeg gikk fra banen 
en gang !! 

     Som vi har sett før, kom 
det ikke bare folk fra Nesodd-
landet for å skyte på Den Lae Bråtan Vi har 
til og med sett en som kom fra et land øst for 
Østersjøen, for så å lande her. Denna sommern 
dukka det også opp en kar, men han kom fra 
sør, - inn over Skagerak  –  fra det landet som 
- «er et yndig land som står med brede bøge». 
Navnet var - klingende dansk: S k i b s t e d ! 
Etter fullført jeger-prøve var han endel turer 
oppom Den Lae Bråtan og fikk nødvendig in-
stuktør-hjelp med hagle-skytinga si. Vi har jo 
flere gode instruktører på plass her om kvelda, 
både de godt voksne og to gode yngre utgaver; 
han Henrik og han Tommy.

     Siste skytekvelden var det full trøkk; 
det smallt både her og der - og der ! Han 
«pålsegutt» dukka overraskende opp. Denna 
kvelden hadde han ikke med seg tvillinggutta, 
de var ikke helt i børse-alder enda. Men med 
seg hadde han dattera. Og hu fikk prøvd seg på 
Sportingen. Etter en kort instruks blei børsa 
ladd, og skudda smallt. Og treffa som blei skutt 
av ungjenta var knusende !

     Siste runde på Trapen mot skumringa 
var den åttende – som vi så var rundeantallet 
høyere i de gode gamle  c o r o n a - frie dager. 

 Vel møtt på Den Lae Bråtan. - med krone  
– og maske ?

Datter til Pålsegutt. Foto: Harry Berggren

Åse i Døra.  Foto: Harry Berggren



12  •  TYRISTIKKA 2021

Jaktfeltsesongen 2020

Årets jaktfeltsesong ble dessverre altfor kort. Vi 
rakk kun å delta på et par stevner før Covid-19 
satt en stopper for flere stevner. Rakkestad og 
Degernes JFF arrangerte 26/1 det første jakt-
feltstevne i 2020. Fra Nesodden JFF deltok Per 
Tjernshaugen, Kjell Marki, Leif Økland, Sonja 
Johannessen og Willy Johannessen. 

I klasse E1 endte Willy Johannessen på en 2. 
plass med 142 p. Leif Økland endte på 15. plass 
med 119 p.

I klasse E2 fikk Kjell Marki en 6. plass med 142 
p, mens Per Tjernshaugen endte på en 8. plass 
med 140 p. I klasse F tok Sonja Johannessen 2. 
plass med 129 p.

Naboforeningen vår, Skaubygda JFF arrangerte 
jaktfeltstevne den 2/2-2020. Det var bra med 
deltakere fra Nesodden jeger og fiskerforening på 
dette stevne. 

I klasse E1: Willy Johannessen 2. plass med 

148 p, Leif Økland 10. plass med 131 p, og Roy 
Richvoldsen 23. plass med 105 p.

Klasse E2: Kjell Marki 7. plass med 135 p. og 
Per Tjernshaugen 11. plass med 130 p.

Klasse F: Sonja Johannessen 2. plass med 133 p.
Jeger C: Eystein Ruud 16. plass med 125 p, 

Henrik Eide Jensen 17. plass med 124 P, Tommy 
Johansen 27. plass med 116 p, og Pål Nylenna 42. 
plass med 86 p. 

NM jaktfelt 2020 som skulle arrangeres av  
Tynset JFF ble naturlig nok avlyst. Det er planer 
om at de skal arrangere NM på Tynset i juni 2021. 

NM turene er veldig trivelig og vi er en liten 
gjeng som pleier å delta. Om vi deltar i sommer 
gjenstår å se. 
Sonja Johannessen

Fra venstre: Leif Økland, Kjell Marki og Per Tjernshaugen. Foto: Sonja Johannessen
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Terminliste for miniatyrutvalget

Statutter for Minatyrgruppa

HØST 2021 Skytingens art  
Dato    
7. sept  Serie 
14. sept  Serie 
21. sept  Serie 
28.sept  Serie  
5. okt  Skyttergr. premie 
12. okt  Serie
19. okt  Serie
26. okt   Serie
2. nov  Jaktutvalgets premie
9. nov  Serie
16. nov  NJFF premie
23. nov   Serie
30. nov  Klubbmesterskap

Vår 2022  Skytingens art 
Dato
4. jan  Åpningspokalen
11. jan   Serie
18. jan  Serie
25. jan  Serie
1. feb  Serie
8. feb  Skyttergr. premie
15. feb  Serie
22. feb  Serie
1. mars  Serie
8. mars  NJFF premie 
15. mars  Serie
22. mars  Serie
29. mars  Serie
5. april  Serie
 

Åpningspokalen 
Tilfaller den skytter til odel og eie som først, 
uansett rekkefølge vinner pokalen 3 ganger. 
1 premie. Ingen respitt

N.J.F.F’s premie  
Tilfaller den skytter som etter sesongens 2 
skytinger, innehar den høyeste poengsum. Respitt. 
3 premier

Skyttergruppas premie 
Tilfaller den skytter til odel og eie som først, 
uansett rekkefølge som vinner pokalen 3 ganger.
2 skytinger i sesongen. Respitt. 1 premie.

Seriepremie  
De 8 beste serier legges til grunn for premiering. 
Premie til alle med minimum 8 serier.

Jaktutvalgets premie
En skyting. Tilfaller den skytter som har høyest 
poengsum. Respitt. 3 premier 

Pakkeskyting
Denne skytingen er beregnet på hyggelig 
sammenkomst med alle skyttere. Alle tar med seg 
en pakke til premiebordet.
Luftgeværskyting.

Klubbmesterskap 
3 premier og ingen respitt. 

Klasseinndeling 
(gj. sn av de 3 beste resultater i løpet av året):

Klasse A:  min.  280 poeng – respit 10% tillegg av  
 resterende poeng til 300
           B:  min.   275 poeng – respit 20% tillegg av  
 resterende poeng til 300
           C:  min.   265 poeng – respit 30% tillegg av  
 resterende poeng til 300
           D:  min.   255 poeng – respit 40% tillegg av  
 resterende poeng til 300
           E:  under 255 poeng -  respit 50% tillegg av  
 resterende poeng til 300
 
Hvert år en skytter ikke fullfører 3 serier i løpet av 
3 år rykker man ned 1 klasse.

Premieskala:
3 premier utdeles såfremt det deltar minimum 
9 skyttere. Hvis minimum 6 skyttere utdeles 
2 premier og kun 1 premie med minimum 3 
skyttere. Hvis det deltar under 3 skyttere utdeles 
ingen premie.

Skytingen starter kl. 19.00 Resultatene blir publisert fortløpende på vår hjemmeside.
Våpen og hørselvern kan lånes.
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Terminliste Svestadlabråtan 2021 
 
Skytebaneutvalget:
Andre Dejgaard         940 58 080 
Erik Johnsen         908 20 743
Bjørn Rune Kjelsrud         469 34 006
Åse Hasvold         907 89 178 
Jon Vegard Andersen          954 88 974

  
 
Baneleder og medhjelper møter i god tid før start 17.30! 
Les instruks på banen. 
Skyting avsluttes kl. 21.00

Beskjed til alle som har vakt: 
Du må selv sørge for å bytte vakt dersom tidspunktet 
du er oppsatt ikke passer!

Skoleferie
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Over: Treff!

T.v: Fra Sportingbanen.
Foto: Harry Berggren
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På våren fikk vi bestilt fire nye vinduer som skulle byttes i 
østveggen i peisestua. Tok noen formiddager og fikk montert 
inn disse. Nye foringer måtte til og alt ble malt. Fikk brukt 
de gamle karmene som også fikk et strøk maling. Bestilte nye 
falske sprosser som ble montert og malt i 2 farger. 

Var en dag oppe og malte litt i yttergangen rundt dør og 
vindu. Skohylla fikk også et strøk.

På grunn av pandemien ble det litt rolig i år, men det ble 
klippet gress og ryddet rundt hytta i løpet av sommeren. Etter 
arbeidet hadde vi kos med kaffe og en hyggelig prat.

En stor takk til de som var med å jobbe.

Seniorgruppa
Erik Labrå

Seniorgruppa 2020

ÅPNINGSPOKALEN 
En vandrepremie. 
Til odel og eie etter 3 seire.

SERIE
Snittresultat etter minimum 8 skytinger.
1. premie for hver klasse + deltagerpremie for alle 
med minst 8 serier.
Klasseinndeling etter snittresultat fra året før.

Klasse A : 22-25 snitt
Klasse B : 18-21,9 snitt
Klasse C : opptil 17,9 snitt
Junior : t.o.m. kalenderåret man fyller 19 år

PER SOLBERG’S PREMIE
En vandrepremie.   
Beste sammenlagt etter 2 skytinger. 
Til odel og eie etter 3 seire
Skille: Flest sammenhengende treff 2 skyting

KLUBBMESTERSKAP TRAP 
En serie – 25 skudd 
3 premier + junior   

KLUBBMESTERSKAP PRESS
20 skudd totalt – 10 skudd pr. standplass.
3 premier + junior

KLUBBMESTERSKAP SPORTING
50 skudd – 10 skudd pr. standplass.
3 premier + junior

Statutter for leirdueskytingen 2021

Jaktmøte 14/6-2019. Tyristua kl. 19.00
Fellesjakt 26/10-2019.
Oppmøte Tyristua kl. 07.15
Fellesjakt 23/11-2019. 
Oppmøte Tyristua kl. 07.15

ALLROUND 2020
Allround premien er en premie som deles ut til det medlemmet i foreningen som har samlet mest 
poeng for deltagelse i alle tre klubbmesterskap - fiske, miniatyr og lerdue. Da det ikke ble avhold noe 
klubbmesterskap i minityr vil allround premien for 2020 dessverre utgå. Håper at vi igjen vil få mulighet 
til å arrangere samtlige klubbmesterskap i 2021 og ønsker dere alle velkommen til å delta.

Resultater Allround 2020:
Plass  Lerdue Fiske Miniatyr Totalt
1 Bjørn Rune Kjelsrud   100   –  100 poeng
2 Kjell Ødegård       100        –  100 poeng
3 Erik Johnsen   80  –  80 poeng
4 Svein Erik Haugen 80   –  80 poeng

Kjell Marki t.v. og Erik Labrå t.h.
skifter vindu i regi av Seniorgruppa.
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Vi var 5 spente fiskere som dro til Øvredammen i 
Frogn for å prøve fiskelykken. Henrik hadde med 
seg sine to sønner og de gledet seg nok sikkert litt 
ekstra til denne dagen. 

Det var lenge siden vi hadde hatt klubbmester-
skapet i ferskvann. De siste årene har vi fisket ute 
på Steilene. I Øvredammen skal det være både 
ørret og abbor. Vi fikk bare abbor denne gangen, 
men hadde en fin dag ved dammen. Så får vi  bare 
håpe at vi får ørret neste gang vi drar dit.

Resultatene fra klubbmesterskapet: 
1. Kjell Ødegård, 12 stk. abbor
2.  Erik Johnsen, 2 stk. abbor
3. Bjørn Høgvold, 0 fisk
4.  Henrik Jensen m/familie, 0 fisk

Klubbmesterskapet i fiske 7. juni 2020
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Den er sort og full av gamle fiskeskjell. Fason-
gen er rund som et rognkorn fra en gyteferdig 
fjellørret. Tre gulbrune bånd dekorert med gamle 
rustne fluer kranser toppen. Bremmen er kort 
med små bulker.

Kjøpt hos Hatte-Holm for over 30 år siden, den 
gang det var moderne å sprade rundt med hatt 
over røde, frosne ører.

Hva jeg prøver å beskrive ?
Fiskehatten min, selvfølgelig. Hatten som alltid 

er en selvskrevet gjest på mine mange fisketurer.
Hatten som beskytter min blanke isse mot regn 

og vind og holder den lave kveldsolen borte.
Og endelig, hatten som både fanger og mister 

fisk.
For å begynne med det siste må vi tilbake noen 

år til Otta i Gudbrandsdalen. Det har seg nemlig 
slik at jeg skaffet meg svigerforeldre langt oppe 
i denne deilige dalen. Midt i hjertet av områder 
som er skapt for en fiskegær’n fyr som meg.

Det var her hatten ble stillet for standrett.
Kun sterk sidevind og min kones nærvær 

reddet dens liv. 
Det var en varm og vakker sommerkveld.
En av disse kveldene da man prøver å stanse 

tiden. Jeg har klart å overtale Bjørg til å bli med 
meg en liten tur ned til elven, for som jeg høyti-
delig har lovet vertskapet, i morgen blir det kokt 
ørret til middag.

Etter å ha fått en ørret på 850 gr. kvelden før, 
sammen med seks pene harrer, var forventnin-
gene store. Spesielt fordi jeg viste om en riktig 
bamse som sto i kanten av djuprenna, rett på 
oversiden av brekket.

I går hadde den ”luktet” to ganger på flua, uten 
at jeg hadde fått kjenne hvor tung den var.

Men, i dag, medbrakt min kjære kone skal den 
pers. Endelig skal hun få se hvilken fantastisk 
fisker hun er gift med. Tørrfluefantomet fra Nes-
odden, viss rykte på Otta allerede var etablert.

Elva ligger stille og deilig, bare en mild bris 
koser glattstrømmen med kjærlige pust.

Overalt vaker det harr, men i blant ser vi også 
gule feite buker fra ørret.

Den store er derimot helt rolig.
Jeg begynner med en Greenwells Glory og min 

kone blir raskt vitne til henrettelsen av tre pene 
harr og en stekeørret. Frokosten er i alle fall klar, 
men hva med middagen?

Da stiger den opp. Den feite deilige på godt 

over halvannen kilo. Den med de store røde 
prikkene og den gule buken. Jeg trekker hatten 
godt ned i øynene for ikke å bli blendet av den 
lave kveldsola.

Så tar jeg ut løstom, mens jeg vader sakte ut 
i posisjon. Snøret bukter seg som en glinsende 
orm i det matte kveldslyset. En Greenwells Glory 
danser stille nedover glattstrømmen. Jeg tar inn 
litt løstom, prøver å holde snøret stramt. Hjertet 
har sluttet å banke. Tiden står endelig stille. Nå 
snart, en meter til og så…

Den varme bisen hoster litt ekstra. Hatten løf-
ter seg, prøver å forlate mitt hode for å seile fritt 
nedover Lågen mot Mjøsa.

Automatisk slipper jeg løstommen og griper 
etter hatten.

Akkurat da slå den store.
Stanga farer opp, men ingen hånd holder len-

ger snøret stramt. To knepp i snella er alt. Snøret 
er slakt, den store er borte.

I hånda holder jeg hatten, pulsen stiger. 
Skuffelsen går over i raseri, det knitrer i toppen, 
forbannete hatt. Jeg kyler den nedover elva.

Men, en fiskehatt har mange liv. Vinden hoster 
på nytt og blåser den inn til elvekanten nedenfor 
meg, der min kone hoderystende har stått og 
bivånet det hele. Hun ser dumt på meg, vasser en 
meter ut og fanger hatten like før strømmen skal 
dra den av gårde.

Så setter hun den på hodet, geiper til meg og 
rusler sakte opp mot veien.

Året etter gjør hatten det godt igjen.
Denne gang er vi i Gaular i Sunnfjord. Fantas-

tiske Gaular som aldri svikter, selv og det blåser 
eller snør, er flom eller tørke.

Denne gang er det flom. Hersjestaurene står 
nesten midt ute i elva. Fossen fra Hestadvannet 
er som en frådende tornado. Enorme vannmasser 
kappes om å komme først ned til Eikelandsvan-
net.

Jeg bruker buksevadere for å komme ut. Med 
vann til livet vader jeg forbi hersjer og telefonstol-
per ut til det opprinnelige elveleie. Den øredøven-
de fossen gjør at jeg ikke tar noen sjanser. Så snart 
strømmen begynner å få tak er det full stopp.

Det forbudt å gjøre feil.
Det er mye vann rundt fisken i år. Mer enn jeg 

noensinne tidligere har opplevd i de atten år jeg 
har fisket her. Problemet består i å finne de rette 
fiskeplassene. Der hvor det tidligere har vært 

Min gamle fiskehatt
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bra er det helt svart. En av mine favorittplasser 
er utoset av Hestadvannet. Nå er det umulig å 
komme til.

Jeg går langsved en hersje og forbanner forhol-
dene. Vannet går langt opp på jordet. Grasstuer 
stikker opp hist og her inne ved land og lager små 
innsjøer. En liten ørret som har forvillet seg inn 
i mellom tuene, har problemer med å finne ut til 
elva igjen.

Jeg begynner med våtflue og får fire pinner. To 
er for små og får friheten tilbake.

Elva ligger helt blank. Ingen ørret vaker.
En flaggmus flyr etter snøret. Det begynner å 

mørkne.
En stor gul måne sniker seg over fjellsiden og 

kaster sine gylne stråler over vannflaten.
Da skjer det noe.
Som et fe har drysset tryllepulver utover 

elva begynner det plutselig å vake. Store deilige 
ørreter.

Jeg skifter raskt til tørrflue og vader litt lenger 
utover.

Rett nedenfor meg slår en virkelig stor ørret. 
Det høres et dumpt drønn gjennom elvebruset 
hver gang den er oppe. En Black Gnat danser 
nedover elva. Får danse helt til den trekkes under 
av strømmen.

En Greenwells Glory og en March Brown lider 
samme forsmedelige skjebne.

I flueboksen har jeg en gammel engelsk flue jeg 
aldri har brukt. Den er knall gul. Noe må prøves, 
så hvorfor ikke. Snøret farer ut. Jeg skimter den 
gule flue ute i strømmen.

Pang!. Fast fisk. Flueboksens kanarifugl sitter i 
kjeven på en stor ørret. Jeg er like overrasket som 
fisken.

Den jobber bra. Ruser ut og blir stående å 
stange langt ute i elva. Så får jeg den innover. Jeg 
rygger bakover, prøver å unngå hersjene. Fisken 
ruser igjen, men denne gang klarer jeg å stoppe 
den tidligere. Jeg gjør håven klar. 

Fisken er helt inne ved bena mina. Den vrir seg 
så vasspruten står. Pokker til grasstuer, jeg holder 
på å falle. Håven skyter frem, jeg bommer, en 
gang, to ganger. Fisken går mellom beina mina. 
Jeg tråkker på fluesnøret og mister håven.

Alt er bare kaos.
Så får jeg tak i snøret og drar forsiktig. Flua 

stikker meg i fingeren. Fisken er fri.
Da ser jeg en vannplog bevege seg mellom 

grasstuene på vei ut mot friheten. Den er stor.

Jeg reiser meg opp og kaster meg fremover. 
Hendene mine griper om plogen som forvandles 
til en feit ørret på godt over kiloen. Den er glatt, 
vrir seg løs igjen og fortsetter utover mellom grass 
og tuer.

Da slår hatten til.
Med den i min høyre hand reiser jeg meg opp 

og kaster med fremover igjen. Fluesnøret har 
viklet seg rundt beina mina. Vannet fosser inn i 
buksevaderen.

Som en håv lukker hatten seg over hodet på 
fisken. Den kommer ikke løs. Jeg prøver å komme 
meg inn på det tørre, men fluesnøret låser beina 
mine.

Fisken spreller som besatt. Her er gode råd 
dyre. Jeg stapper ørreten ned i buksevaderen. 
Det går så vannet spruter der nede. Med den ene 
handa klemmer jeg igjen buksa, mens jeg løser 
opp snøret med den andre.

Så vasser jeg langt inn på land, legger meg 
halvveis ned og tømmer fisken ut.

Hatten ristes og settes på hodet.
Jeg er våt og lykkelig.

Helge M
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ÅRSRAPPORT FOR 2020
NESODDEN JEGER- OG FISKERFORENING
I perioden har følgende personer deltatt i styre og stell:

Hovedstyret: 
Leder  Kari Hovind
Nestleder  Jostein Fylling
Sekretær  Bjørn-E. Høgevold
Kasserer  Willy Johannessen
Styremedlem Erik Johnsen
Varamedlem Kjell Bjarne Marki

Jaktutvalget: Øyvind Johansen
Medlem  Tommy Johansen
Medlem  Henrik Jensen
Medlem  Tom Fixdal

Fiskekontakt: Erik Johnsen

Skytebaneutvalget: Svein Erik Haugen
Medlem  Åse Hasvold        
Medlem  Bjørn Rune Kjeldsrud
Medlem  Andre Dejgård
Teknisk ansvarlig Erik Johnsen

Miniatyrutvalget: Helge  Myhren
Medlem  Leif Økland
Medlem  Kjell Ødegård

Hytteutvalget: Jorun Johansen
Medlem  Jostein Fylling
Medlem  Per Tjernshaugen
Medlem  Kjetil Dybing

Vedlikeholdsutvalg: Ole Christian Fylling
Medlem  Erik Labrå
Medlem  Per Tjernshaugen

Medlem  Kai H. Winsås
Medlem  Gabor Kønye

Seniorgruppa: Erik Labrå
Medlem  Helge Myhren
Medlem  Per Tjernshaugen
Medlem  Arne Johansen

Revisorer: Jorun Johansen
  Mette Fevang

Ungdomsutvalg:    EysteinRuud
  Henrik Jensen
  Emil Arntzen

Valgkomite: Morten Carlsen        
  Jens Kristian Ingvoldsen   

Jegerprøveinstr.: Kjell Marki
  Mette Fevang
  Øyvind Johansen
  Eystein Ruud

Hagleinstruktører: Richard Richardsen
  Kjell Ødegård
  Åse Hasvold
  Odd A. Solberg
  Willy Johannessen
  Henrik Jensen
  Tommy Johansen

Torsketrekkere: Arne Johansen
  Erik Labrå
  Helge Myhren

Foreningen hadde ved utgangen av 2020 ca. 
230medlemmer fordelt i de forskjellige kategorier.
Det er i perioden avholdt 7 styremøter. I tillegg 
har de respektive utvalg avholdt egne møter etter 
behov og det vises til deres årsrapporter.
Jegerprøvekurset for 2020 ble gjennomført med 
12 deltagere som fullførte.

Årets årsfest med premieutdeling i februar 
forløp på tradisjonelt vis. Det ble servert god mat 
med premier til « alle « og det var god stemning 
med sosialt samvær.

Bukktrekningen og sommerfesten ble avholdt 

14. juni. Etter trekningen av dyr, ble grillen tent 
og bord dekket. Det er hyggelig å avslutte både 
årets bukketrekning og vårens aktiviteter med en 
grillfest.

Årets natursti ble avlyst som følge av coronasi-
tuasjonen, men gjenopptas forhåpentligvis i 2021.

Til slutt vil styret takke for god innsats gjen-
nom året som gikk og takker for seg.

Bjørn-E. Høgevold
Sekretær
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Foto: Eystein Ruud.

Det ble et utfordrende år på grunn av Covid-19 
pandemien, men det ungdomsutvalget hadde da 
noe aktivitet.  Det ble gjennomført to felles-
jakter på Rådyr med hund, hvor juniorer fra 
jegerprøven var med.  Introjakta, som er spesielt 
tilrettelagt for nye jegere ble avlyst da regelverket 
rundt smittevern ble strammet inn samme uken. 
Imidlertid ble alle deltagerne derfra invitert 
med på fellesjakt 2 hvor vi la opp til obligatorisk 
påmelding. Det ble 31 
påmeldte i tillegg til jaktle-
dere og hundeførere. 

På grunn av smitte-
vern ble det satt i gang en 
omfattende organisering 
hvor jegerne ble delt opp i 
flere terreng og kohorter, 
med ulike oppmøteplasser. 
Foreningens terreng + 
noen private terreng ble 
stilt til rådighet og mer en 
40 jegere og 4 hunder ble 
satt i sving på flere ulike 
drev. Det ble ingen felling 
denne dagen, men det var 
mye action. Veldig mange 
hadde dyr på post og had-
de kontakt med hundene. 

Introjakt på due for 
nybegynnere ble gjennom-

Årsmelding Ungdomsutvalget  2020

ført den 5. september. Der ble felt et par duer og 
deltagerne fikk god innføring i jaktformen. Her 
ligger det et godt rekrutteringspotensial videre. 

For 2021/2022 sesongen håper vi at det blir 
lettere å gjennomføre arrangementer igjen og at 
alt blir bra igjen. 

E. Ruud – Sandaker Februar. 2021. 
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Årsrapport for Jaktutvalget 2020

Utvalget har bestått av følgende medlemmer:
Leder Øyvind Johansen, medlemmer Henrik 
Jensen og Tommy Johansen. Foreningen har fort-
satt sine faste terreng til småviltjakt og rådyrjakt. 
Foreningen har nå utvidet jakttid i Nesodden 
Kommunens skoger, noe som gjør det mer fleksi-
belt for jegerne og forhåpentlig økt avskyting. Se 
mer info på hjemmesiden vår.

Terrenget hos Dag Wetlesen ble nok benyttet 
noe til duejakt også. Leie av terreng er som vanlig 
på kr. 1000,-

Årets jaktmøte ble som vanlig avholdt i 
jaktutvalgets regi med en liten sommeravslutning 
etterpå.
Det var godt oppmøte på årets jaktmøte. Årets 
kvote ble i år også på 18 dyr.

Det var 27 stykker som meldte seg på treknin-
gen og det ble derfor nesten dyr til alle, til og med 
noen av de som hadde dyr året før også. Det ble 
som vanlig litt bytting jegerne seg imellom, men 
vi fikk til slutt en fordeling som alle ble fornøyd 
med.

Vi solgte noen ekstra kort også i år , så vi fikk 
til slutt 22 jegere med rett til felling av ett stk rå-
dyr. Jakta stoppes når evt. dyr nummer 18 blir felt.
Vi fikk som sagt i 2020 også en kvote på 18 dyr 
totalt.

Fordelingen ble 6 jegere i To skog, 6 jegere i 
Bjørnemyr skog og 10 jegere i Svestad skog. Det 
ble også mulighet for fler jegere å jakte fra 1. 
Oktober på ledige dyr i Svestad skog.

Det ble en flott avskyting i terrengene våre i år . 
Vi endte til slutt på 14 fellinger totalt på terrenge-
ne våre. 3 dyr i To skog og 5 dyr i Bjørnemyr
skog og i Svestad ble det felt 6 dyr i år. Selv 
om avskytingen kom litt tregt i gang i noen av 
terrengene, viser det seg at alle terrengene fortsatt 
har en god rådyrstamme. Mange av jegerne har i 
år vært mye ute og har ofte slått seg sammen om 
jakta. All ære til alle hundeførere og deres hunder 
som har stilt opp på mange lørdager og vi har hatt 
mange fine turer i skogen med spennende loser 
og flere fellinger.

Men enkelte jegere har nok knapt nok vært ute, 
spesielt i bukkejakta. Oppfordrer derfor igjen om 
at til neste år, at dersom det er jegere som sliter
med å få tid til å få jaktet utover høsten, om å 
melde ifra slik at andre jegere kan slippe til.

Det er fortsatt flere jakttårn ute i terrengene 

våre som er til fri benyttelse.
Det ble ikke satt ut noen saltsteiner på terren-

gene våre i 2020sesongen pga forbud om dette og 
er usikkert på om det blir satt ut noen i 2021også.

Jaktutvalget vil få takke for en sikker og human 
jakt da det ikke ble innmeldt noen ettersøk på 
våre terreng i år. Ei heller ingen konflikter med
andre brukere av marka mht de utvidede jaktti-
dene.

Det ble i 2020- sesongen løst 35 jaktkort og de 
fleste er flinke til å sende dem inn igjen til rett tid. 
Noen litt i seneste laget som vanlig.

Det ble avholdt to fellesjakter i jaktutvalgets 
regi, og gledelig ble det felling på den første felles-
jakta i år. Vi har hatt mye terreng å jakte på da
både Roy Richvoldsen og Eystein Ruud stilte også 
sine terreng til disposisjon på disse fellesjaktene. 
Flere jegere med hund har også stilt opp utover 

høsten. Stor takk til dem for dette. Vi hadde også 
i år et bra oppmøte både av nye og gamle jegere.
Det ble vist utvomming og slakting med ivrige til-
skuere som også fikk prøve seg litt på egenhånd.
Vi avsluttet dagen som vanlig med bålkos og 
kaffe.
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Alle disse jaktene er trivelige dager i skogen 
som vi også vil gjennomføre i 2021-sesongen.
Det er fortsatt mulighet for å drive åtejakt på 
rev på Svestadlabråtan. Der er det rigget til med 
åteplass, varme, åtelys mm. Mer info ligger på
hjemmesiden vår og på Facebook gruppa «Re-
veglugga på Labråtan»

Det ble forøvrig felt 2 rev på åteplassen i 2020 
sessongen. Den tyngste ble felt av Mina Off og 

dette ga rett til et rådyrkort. Stor takk til Henrik 
og Tommy for oppfølging av åtejakta gjennom 
sesongen. Et bra viltstelltiltak som sikkert vil gi 
resultater i rådyrbestanden.

Jaktutvalget vil til slutt få takke for samarbeidet 
i året som er gått og ser fram til 2021-sesongen.

Leder av Jaktutvalget:
Øyvind Johansen

Gledelig ble det felling på den første fellesjakta i år.  Alle foto: Øyvind Johansen
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Årsrapport
Skytebaneutvalget 2020

Sesongen 2020 ble et år som ble preget av korona 
tiltak i alle aktiviteter og også avviklingen av 
skytesesongen 2020 på Svestadlabråtan. Av 21 
planlagte skytinger fikk vi gjennomført 18, da de 
tre første ble avlyst av hensyn til smitte.

Vi har i starten av sesongen 2020 investert i 
en ny kaster på sportingbanen og det ble bygget 
et nytt hus til denne i samme stil som de som ble 
bygget i 2019.

Det ble avholdt dugnad lørdag 13. juni på 
banen. I forkant av denne ble gulvet i stua, kjøk-
kenet og kontoret vasket og malt av Åse Hasvold.

Tak og vegger i gangen er ferdig skrapet for 
maling i 2021. Deretter bør gulvet også vaskes og 
males.

Ellers på dugnaden ble døra på doen rettet, det 
ble ryddet kvist og klippet gress. Det ble også malt 
på våpenhuset og vindskier på nordveggen, og 
Erik Johnsen har skiftet olje på strømaggregatet.

Det er 48 skyttere som har skutt en eller flere 
serier på trapbanen hvorav en var junior. Tallene 
for 2019 var 42 pluss en junior, så vi har hatt en 
fin økning av skyttere på banen. Av disse er det 
20 skyttere som skutt 8 eller flere og som vil få 
deltagerpremie.

Vi hadde også i 2020 flere konkurranseskytin-
ger og de som vil bli premiert er følgende:
Åpningspokalen:  Bjørn Rune Kjelsrud 22 treff
Serie klasse A: Bjørn Rune Kjelsrud snitt 22.8 treff
Serie klasse B: Kjell Ødegård snitt 20.4 treff
Serie klasse C: Andre Dejgaard snitt 18.8 treff
Per Solberg`s premie: Erik Labrå 38 treff
Klubbmesterskap trapp: 
 1. Bjørn Rune Kjelsrud 24 treff
 2. Svein Erik Haugen 22 treff
 3. Erik Labrå 19 treff
Klubbmesterskap sporting: 
 1. Tommy Johansen 39 treff
 2. Andre Dejgaard 38 treff (etter omskyting 7 av     
     10 treff)
 3. Willy Johannesen 38 treff (etter omskyting 6  
     av 10 treff)
Klubbmesterskap press: 
 1. Stian Haugen 18 treff
 2. Erik Labrå 16 treff
 3. Svein Erik Haugen 15 treff

Vi hadde for sesongen 2020 en økning i 
inntektene på banen. Til tross for at vi avlyste de 
tre første skytingene så havnet vi på 108.000,- 

innskutt mot i underkant 100.000,- for sesongen 
2019. Dette er betyr at 2020 ble et veldig bra år. 
Noe av økningen kan også forklares med at prise-
ne fra vår leverandør på duer og skudd økte som 
igjen gjorde at vi også måtte sette opp prisene på 
banen for 2020.

Ønsker og rette en stor takk til de som har vært 
med i leirduegruppe i 2020 Erik Johnsen, Bjørn 
Rune Kjelsrud, Andre Dejgaard og Åse Hasvold. 
Takk også til de som har stilt opp og tatt vakter 
på banen.

Vil også takke alle de som har hjulpet til med 
smått og stort i 2020 og ønsker alle velkommen til 
ny sesong og skyting om åpningspokalen tirsdag 
21 april 2021.

Leder skytebaneutvalget
Svein Erik Haugen

Klubbmester Sporting Tommy Johansen.
Foto: Harry Berggren
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Årsberetning  for  Hytteutvalget  2020

Utvalget har bestått av: Jorun Johansen, Per-A. 
Tjernshaugen, Kjetil Dybing og Jostein Fylling.

Vi rakk både Årsfest den 8 februar og Årsmøte 
den 26 februar, men så var det stopp. 12 mars ble 
alt veldig usikkert og alt av aktiviteter og utleie ble 
derfor satt på vent. Med noen justeringer og etter-
levelse av smittevernregler har vi allikevel klart å 
avholde dugnader og noe utleie av hytta.

Hyttedugnaden ble flyttet en uke til 10 mai og 
igjen stiller mange medlemmer opp. Vi hadde 
ambisjoner om å få beiset østveggen på hytta, 
men på grunn av regnvær måtte dette vente. 
Isteden ble hytta vasket grundig innvendig. 
Østveggen fikk to strøk beis senere i mai av noen 
flinke medlemmer og foreningens logo ble ende-
lig hengt på veggen. 

Utleie av hytta fikk seg en knekk og er halvert i 
forhold til 2019. 

Etter sommeren var vi klare for å ta nye tak, 
men på grunn pandemien ble det flere avlysnin-
ger. 

Først måtte vi avlyse Naturstien i september, 
men hadde stor tro på at det gikk den rette veien. 
I desember måtte vi avlyse en ca. 55 år lang 
tradisjon, Torskeaften. Den er holdt hvert år siden 
midt på 60 tallet en gang, uten opphold, men nå 
måtte vi avlyse. 

Det er stadig medlemmer innom hytta for å 
passe på og se at alt er i orden, det setter vi stor 
pris på. Ved en anledning på slutten av året ble 

det oppdaget noen som ikke var medlemmer inne 
i hytta. Disse har blitt avlivet på stedet (Vi har tatt 
3 mus i feller).

Som dere andre håper hytteutvalget at 2021 
blir et mer normalt år og at vi kan få brukt hytta 
mye mer enn i året som vi har lagt bak oss. Men, 
vi må fortsatt være forsiktige holde avstand og 
vaske hender.

For hytteutvalget:
Jorun Johansen

2020 
var også 
museår.
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Årsrapport for Vedlikeholdsutvalget 2020

Utvalget har bestått av Leder Ole Christian 
Fylling 
Utvalgsmedlemmer Erik Labrå, Per Tjernshaugen 
og Kai H. Winås, Gabor Kønye

Boning av gulv oppe. Utvendig ble det satt opp 
stillas og hele østveggen beiset 2 strøk. Felling av 
trær, hogd ved og stablet ved inn i boden. Det 
er også snekret et tilbygg på siden av boden til 
søppelkassene.

Jegerforeningens emblem hengt opp på sørveg-
gen. Takrenner renset. Muren på vestsiden pusset 
på. Nye portstolper er montert og tilstøtende 
gjerde på hver side av stolpene montert. Trær i 
området felt og det er påbegynt rydding langs 
gjerde rundt tomta. 

Montert en automatisk lyskilde til på østveggen 

mot parkeringsplassen. Veien pyntet på etter 
beste evne.

Ønsker å takke medlemmene for kjempeinn-
sats og takk til seniorgruppa!

Vedlikeholdsplaner for 2021: 
Montere snøfangere på østsiden av tak, kontrolle-
re pipebeslag og tak beslag.
Montere steinheller på portstolpene og sette de 
inn med et strøk olje til.
Fortsette arbeidet med å renske opp vegetasjon 
langs gjerde og reparere beise ved behov.
Bestille et gruslass til utbedring av veien
Montere en utvendig vannkran.

Ole Christian Fylling

Jegerforeningens 
emblem hengt opp 
på sørveggen. 
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Årsrapport miniatyrutvalget 2020

Utvalget har bestått av Kjell Ødegaard, Leif 
Økland og Helge Myhren (leder).

Sesongen er preget av koronapandemien og  
flere skytinger har blitt avlyst på grunn av denne.

Det er derfor kun blitt avholdt 17 skytinger i 
løpet av året. Sesongen startet 7. januar med åp-
ningspokalen, men ble avsluttet allerede 10. mars.

Også høstsesongen ble avsluttet tidligere enn 
planlagt og det ble derfor hverken gjennomført 
klubbmesterskap, NJFF premie eller pakkeskyting 
i 2020. 

Aktiviteten har vært relativt jevn i løpet av 
sesongen og totalt 15 personer har skutt minst 
1 kveld i løpet av året noe som er omtrent på sam-
me nivå som 2019.

Vi har også hatt besøk to ganger av Leonard 
Økland, vår gamle utflyttede «storskytter»  fra 
Bergen, i løpet av sesongen.

10 skyttere har fullført 8 serier eller mer og det 
er samme antall som i 2019. 

Vanlig vedlikehold av foreningens våpen og 
skytebanen i kjelleren er gjennomført i løpet av 
året.
Vi fikk følgende vinnere i 2020:
Åpningspokalen : Bjørn Høgevold 
Jaktutvalget’s premie : Kjell Marki
Skyttergruppa’s premie: Kjell Marki 
NJFF premie: avlyst
Klubbmesterskap: avlyst 
Kjell Markis premie: Erik Labrå 
 og Seriemester: Willy Johannessen.

Miniatyrgruppa takker for sesongen og håper 
på et noe mer normalt aktivitetsnivå i 2021 

Nye skyttere er hjertelig velkommen.

Leif Økland Kjell Ødegaard  
 Helge Myhren

KIWI Flaskebekk

7-23  (mandag-lørdag)

KIWI-KUNDER
VINNER UANSETT!
BLI KIWI PLUSS-KUNDE OG FÅ

Bli KIWI PLUSS-kunde gratis på kiwi.no

•  Norsk tipping

•  Medisinutsalg

•  Hjertestarter

NÅ
440.000

MEDLEMMER!
Meld deg inn du også!

Send sms KIWI til 2155

NÅ
450.000

MEDLEMMER!
Meld deg inn du også!

Send sms KIWI til 2155

ALLEREDE

370.000
MEDLEMMER!

Meld deg inn du også!

Send sms KIWI til 2155

ALLEREDE

380.000
MEDLEMMER!

Meld deg inn du også!

Send sms KIWI til 2155

ALLEREDE

390.000
MEDLEMMER!

Meld deg inn du også!

Send sms KIWI til 2155
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Årsregnskap 2020 
for Nesodden Jeger- og Fiskerforening
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Regnskapet er revidert og funnet i orden.
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Utleie av Tyristua
Ønskes leie av Tyristua, kontakt Jorun Johanssen, tlf. 959 27 752. 

Søknad må være hyttestyret i hende minst en måned i forveien.
Leien betales til kontonummer 0539.38.32179 før utleiedatoen. 

Leiepriser:
For medlem m/ dugnad: Kr 2000,- 
For medlem u/ dugnad: Kr 3000,-

Grasrotandelen

Vil du støtte Nesodden Jeger- og Fiskerforening med grasrotmidler fra Norsk Tipping? Du kan selv 
være med å bestemme hvem som kan motta inntil fem prosent av det du spiller for hos Norsk Tipping, 
slik at du kan støtte din lokale klubb, lag, organisasjon eller forening.

Slik knytter du deg til Nesodden Jeger- og Fiskerforening:
SMS
Send: GRASROTANDELEN 988288764 til 2020 (Tjenesten er gratis).
Kommisjonær: 
Skriv ut strekkoden (eller ta med strekkoden over) og ta den med til kommisjonæren. Alternativt kan 
kommisjonæren søke opp mottakeren for deg på terminalen. 

 

NESODDEN JEGER OG FISKERFORENING 

Organisasjonsnummer: 988288764 

 

32774988288764 

 

 

Vil du gi din støtte til NESODDEN JEGER OG FISKERFORENING? 

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som 
du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i NESODDEN JEGER OG 
FISKERFORENING! 

Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine - Lotto, Tipping og Joker for eksempel - og samtidig gi noe mer til det laget eller 
den foreningen du selv ønsker å støtte. Dette er nå mulig via Grasrotandelen. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen 
gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over 
innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte 
deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på www.norsk-tipping.no. 

Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på en av følgende måter: 

1. Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer. 
2. SMS: GRASROTANDELEN 988288764 til 2020 (tjenesten er gratis). 
3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no. 
4. Norsk Tipping Mobilspill. 

Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelene genererer 
for de enkelte Grasrotmottakerne.  

Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen! 

 
 

Innmelding/utmelding
Innmeldinger / utmeldinger samt adresseendringer, må skje via 
MIN SIDE på Norges jeger og fiskerforbund. Eller på tlf: 66 79 22 00
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proshopas.no@proshopas
Norges mest allsidige leverandør av profilering siden 1989!

Tyristikka er produsert lokalt av oss :-)

NESODDEN

JERN & FARGEHANDEL AS

Flaskebekk senter

                          Mandag 08-18                                     Torsdag 08-18

                          Tirsdag 08-17                                       Fredag 08-17

                          Onsdag 08-17                                      Lørdag 09-15

TLF:  66 96 06 05     jernogfarge@outlook.com



Postadresse
Nesodden JFF
Postboks 125 
1451 Nesoddtangen.

E-post
post@nesoddenjff.no 

Facebook
Nesodden jeger og fiskeforening

Kontonummer
0539.38.32179

Hjemmeside
www.nesoddenjff.no

Stemningsbilde fra Labråten. Fra venstre: Odd Solberg,  
Øyvind Johansen, Erik Johnsen og Bjørn Rune Kjelsrud 

Foto: Harry Berggren


