
Velkommen til 
årsmøte Ullensaker JFF

30. mars 2022



1. Valg av ordstyrer

2. Godkjenning av innkalling
1. Har hatt annonse på UJFF sin 

hjemmeside og FB.
3. Valg av 2 personer til å skrive under

protokollen.
4. Ett minutt stillhet for de av klubbens 

medlemmer som har gått bort under 
2021.

5. Sekretæren/gruppelederne
leser årsberetningen.

6. Kasserer leser regnskapet.

7. Revisjonsberetning

8. Innkomne forslag til årsmøte.

9. Valg.

Sakslist:
Formann ønsker velkommen



Årsberetning for UJFF 2021, driftsår 101,

• Styret har bestått av følgende: 

• Formann: Kjell Disenbroen

• Nestformann: Bjørn Christian 
Willersrud

• Kasserer:  Bjarne Jødahl

• Sekretær: Lise Disenbroen 

• Styremedlem: Johnny Berg
• Styremedlem: Tore Dalen
• Styremedlem: Aleksander Nafstad
• Styremedlem: Christoffer Furuseth
• Styremedlem: Cecilie W. Lillenes

Varamedlemmer: Kjell Nordbek, Jan Olav Lindskog og Jan Tore Skedsmo 

• Det er avholdt 6 styremøter i 2021/22



Hundegruppa.
• UJFF har gjennomført både aversjonsdressur og ettersøkshund prøver i 

2021. På aversjonsdressuren hadde vi i alt 22 ekvipasjer (9 nye og 13 
reprøver).      Johnny Berg, Kjell Disenbroen og Arild Tofthagen var 
instruktører. Prøvene ble avholdt hos Ole Martin Haugen på Jødahl.

• I alt 3 ettersøkshundprøver, både på fersk -og blodspor, ble gjennomført. 
Dommere var Kjell Disenbroen, Roger Holtberget og Bjørn Breen.

Kjell Disenbroen 



Kvinnegruppa
Aktiviteten på gruppa har vært rolig dette året også.

Covid-19 fortsatt tilstede, derfor ikke så mange planer lagt opp, grunnet 

åpninger og stengninger om hverandre.

Lavterskeltilbud ble utsatt.

Riflehelg Nord-Odal utgikk.

Opplæringsjakt elg deltok 3 jenter.

Opplæringsjakt rådyr var dessverre ingen jenter som stilte.

Satser på en bedre 2022.

Mvh 

Cecilie Wolle Lillenes



Undervisningsutvalget.
Jegeropplæringen har bestått av: Kjell Disenbroen, Kjell Nordbek, Johnny Berg

2021 har vært et veldig spesielt år med tanke på covid-19.

Det har ikke vært mulig å gjennomføre kurs slik de nasjonale og lokale 
restriksjonene ble i 2021. 

Kjell Disenbroen  - Kjell Nordbek  - Johnny Berg 



Ungdomsutvalget.

Kjell Disenbroen, Jan Tore Skedsmo, Jan Olav Lindskog og Lise Disenbroen 

Ungdomsutvalget består av: Kjell Disenbroen, Jan Olav Lindskog.

Det har ikke blitt gjennomført noen møter i gruppen i 2021. 

Styringsgruppen består av Kjell, Jan Olav, Jan Tore og Lise.

Ungdomsgruppen markedsfører seg selv på Facebook, og dette er den viktigste 
markedsføringskanalen vi har. Ungdomsgruppa har i dag 59 medlemmer.

Disse aktivitetene er gjennomført i 2021.

 Jakt på rådyr
 Jakt på rev

Vi vil også benytte anledningen til å takke alle som har vært med og bidratt for den 
kommende generasjon.



Fiskegruppa.

Aleksander Nafstad - Erik Mostue  – Kjell Nordbek

2021 var nok et år med Covid, høyt smittetrykk og restriksjoner, noe som 
igjen gjorde det vanskelig å gjennomføre aktiviteter.

Dermed har det igjen vært viktig å ha aktivitet i Facebook gruppen, 
bestående av 102 medlemmer. Dette er en stor del av markedsføringen 
gruppen gjør og har blitt brukt for å skape engasjement og inspirasjon –
spesielt i den tiden som har vært preget av et ellers så nedstengt 
samfunn.

Aktiviteter som ikke ble gjennomført, men som var tenkt:
• Flurbindekveld/sosialt samvær på klubbhuset
• Utedag på isen med pilking

Ser frem til en ny sesong og forhåpentligvis flere muligheter!

Vil benytte anledningen til å takke alle som bidrar og viser engasjment i 
fiskegruppa, også på Facebook.



• 2021 året ble det meget redusert virksomhet pga COVID 19 situasjonen.

• All organisert skyting i regi UJFF ble avlyst fra og med januar og ut mai mnd inklusiv 
påskeskytingen.

• Tre skytestevner ble avlyst, men fikk da gjennomført to trap stevner på høsten

• Men litt skyting var det, da de som har nøkler til anlegget kunne benytte dette. Men 
alt i alt en meget amputert sesong. NM øvelser ble avholdt i 2021 hvor Ruben 
Lillerud fikk 2 plass i skeet og Gjermund Aas 2 plass i nordisk trap i sine klasser.

• Compakt sporting banen er fortsatt populær for jegerrelatert skyting. På 
skytebaneanlegget har vi registrert en stor tilstrømning av jegere og aktive skyttere, 
som ikke bare er fra vår egen klubb, men også mange fra andre omliggende 
klubber/foreninger og de er meget godt førnøyde med anlegget og miljøet der. 
Baneanlegget omfatter nå en compakt sportingbane, 3 trap-baner, opplæringsbane 
og en skeet-bane. Dette er med på å gi jegere og andre skyttere verdifull 
skytetrening slik at de er best mulig rustet til sin sesong. Totalt forbruk av leirduer 
dette året var på snaue 114000 .  Oslo JFF  leide banen vår i 2021 også og det var da 
på  onsdager. Vi har også avtale med Schou Våpen og SAS  skyttere om at de kan 
benytte våres anlegg på mandager

Leirduegruppa



JAKTKORTSALG-FANGSTRAPPORTER (1)
Trenden med en økning i kortsalget fortsetter på lik linje med de senere årene. 
På I-natur blir det også rapportert inn antall jaktdager og den viser at det ble jaktet 1398 dager som er en flott 
økning fra året før. Den samme rapporten viser at det ble fangst 62 av disse dagene som også er en god økning 
fra året før. Kanskje korona har påvirket jaktlysta?

Noen reaksjoner på at det er vanskelig å få kjøpt rådyr bukke-kort får vi hvert år når de blir lagt ut første gang, 
idet disse kortene er utsolgt i løpet av noen få minutter. I likhet med året før la vi ut «vanlig» rådyrkort når 
bukkejakta var over (20 stk) og det tok det en god stund før disse ble solgt.

Når det gjelder fangstrapportene er det den samme høye andel som har meldt fra om fangst/ikke fangst. Denne 
høye andelen tilbakemeldinger skyldes at INATUR sender ut automatisk en purring om fangstrapport når 
jaktperioden er over.

Når det gjelder rådyrjakta og at det bare er felt 11 dyr av 24. Dette nivået har vi sett over flere år, og derfor vil det 
bli vurdert å legge noen nye føringer for denne jakta slik at vi kan få opp aktiviteten. Vårt inntrykk er at bestanden 
av rådyr er god.

Når det gjelder «antall skutt vilt» totalt sett vises til vedlagte oversikt, og her ser vi at økt antall jaktdager slår ut 
også da det gjelder antallet skutt vilt er nesten dobbelt fra året før.  



OPPGAVE OVER SKUTT VILT I SESONGEN, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021

Viltslag Sesong Sesong Sesong Sesong Sesong Sesong Sesong Sesong Sesong Sesong Sesong Sesong
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hare 9 8 8 6 11 6 12 6 10 5 11 7
Rev 12 38 20 16 16 35 28 29 30 45 25 50
Tiur 4 3 1 2 5 3 1 1 0 1
Røy 2 1 0 0 0 0 0
Orrhane 4 2 2 2 0 0 1 0
Orrhøne 2 0 0 0 0 0
Jerpe 0 6 1 6 1 0 0 0
Duer 77 80 260 75 89 101 115 88 80 88 70 149
Bekkasin 2 3 3 1 0 0 1 0
Gjess 0 2 2 1 2 0 7 1 0 0
Ender 2 3 13 10 4 12 30 14 15 9 9 27
Kråke 8 10 7 25 10 4 13 6 17 9 0 21
Nøtteskrike 20 5 12 13 4 1 4 7 43 21 11 26
Rugde 0 9 6 4 2 3 6 4 4 3 7 12
Grevling 1 1 1 1 4 0 3 3 2 3
Mår 0 4 7 1 2 1 4 0 2 1 5 5
Mink 0 0 0 0
Ravn 0 1 4 1 2 2 0 0 1 2
Skjære 8 10 3 3 3 22 21 19 21
Bever 11 11 7 10 4 7 3 2 2 2 3
Rådyr 12 13 11 8 9 8 8 10 9 10 10 11
Sum felt vilt 174 193 357 186 162 184 246 180 239 220 172 338

JAKTKORT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Solgte Småviltkort 82 68 74 99 147 131 156 118 122 136 157 177
Rapporterte kort 30 37 37 54 105 109 120 108 102 119 124 161



Regnskap 2008 - 2021  (Hele tusen)

Utgifter inkl 
invest Inntekter Resultat Invest Påkostninger

Antall 
bilag Banken

Kontanter + 
salgsvare

Andre 
eiendeler

2008 559 515 -40 87 150 313 378 301
2009 570 530 -40 170 156 272 380 455
2010 574 678 104 10 179 377 572 455
2011 739 758 19 87 181 376 582 541
2012 758 785 27 44 158 198 423 493 585
2013 1018 875 -143 61 160 256 279 545 646
2014 719 921 202 14 112 214 482 594 660
2015 1006 988 -18 124 67 261 464 567 784
2016 1082 1164 82 0 197 290 546 641 784
2017 1046 1089 43 18 11 260 589 875 802
2018 658 910 252 0 22 232 841 979 802
2019 1111 1069 -43 80 7 252 798 1102 886
2020 939 1143 204 53 30 326 1002 1436 938
2021 647 685 53 26 0 198 1056 1609 964

Påkostninger ble først ført på egen konto i 2012
Løsøre totalt inneholder bank og omsettelige varer 



Kommentar til regnskapet for perioden 1/1-31/12.2021
• Regnskapet er som tidligere ført etter kontantprinsippet, d.v.s. at alle inntekter og utgifter er bokført på inn-

utbetalingsdato og dette gjelder også kontoen ”investeringer. Det betyr at investeringen i sin helhet blir 
utgiftsført ved betalingstidspunktet. 

• Vi ser i regnskapet et overskudd på kr. 78.816,98 før investeringer hvilket må sies å være meget bra tatt i 
betraktning hvordan året har vært med korona og avlysninger etc..
Bakgrunnen for dette kan listes opp på følgende måte:

 Leirduegruppa viser i regnskapet et underskudd på kr. 62.960,28 men vi må også ta med at varelageret er 
større ved utgangen av 2021 enn ved inngangen. 

 Jegerprøvekursene som vanligvis viser veldig hyggelig tall har i 2021 ikke hatt noen aktivitet.

 Vår investeringer er brusautomat og ny gressklipper.

 UJFF har på lik linje med resten av samfunnet blitt påvirket av koronapandemien, og det har derfor vært 
relativt lav aktivitet på de fleste områder.



Kommentar til regnskapet forts.
• Vi ser igjen et fint overskudd på rådyrjakta. Noe av årsaken skyldes at det ble skutt få dyr 

under bukkejakta og vi valgte da å legge ut flere kort når bukkejakta var over. 

• Opplæringsjakta på elg gikk så si i null.

• Det følger med flere bilag som er viktig for å få en detaljert oversikt over regnskapet:

 Bilag 1 viser beregnende fortjenester på noen av våre aktivitetsområder

 Bilag 2 viser resultatet for leirdueskyting.

 Bilag 3 viser hva vi har i bank og eiendeler som kan selges/omsettes.

 Bilag 4 viser hvilke eiendeler/løsøre som er flyttbart. 

• I likhet med tidligere år har vi delt eiendeler i «omsettelige varer» og «løsøre».  Løsøre er satt 
opp med opprinnelige innkjøpsverdier idet styret mener det blir mye skjønn i det å anslå 
verdiene, skal det være bruksverdi eller eventuell salgsverdi.

• Ingen av bygningene er forsøkt verdiberegnet og heller ikke tatt med i oversikten over 
eiendeler.



• Det er ikke enkelt å skille mellom påkostninger og vedlikehold slik at det sikkert er 
flere enkeltposter som kunne bokføres annerledes enn det som er gjort. 

• Investeringer har vært definert som inventar/utstyr som eventuelt kan flyttes dersom 
banen vår må flyttes.

• Når det gjelder kontantbeholdningen på kr 2.500,00 er dette” vekslepenger” som til 
enhver tid finnes i kassa på banen. 

Avslutningsvis må det konkluderes med at foreningen har en sunn økonomi og har krefter 
til også takle år med lavere aktivitet på en bra måte.

Bjarne Jødahl, Kasserer

Kommentar til regnskapet forts.



Revisjonsberetning for regnskapsåret    2021

• Vi har revidert regnskapet for Ullensaker Jeger og Fiskerforening i 
samsvar med loven for god regnskap skikk.

• Det fremlagte regnskapet gir et godt bilde av foreningens økonomiske 
stilling pr. 31 desember 2021.

• Regnskapet inneholder ikke vesentlige feil eller mangler.
• Videre mener vi at styret har oppfylt sin plikt til og sørge for en 

ordentlig registrering og et godt kontrollsystem for drift av 
leirduebanen. Alle regnskapsopplysninger er godt dokumentert. Dette 
er etter vårt skjønn i samsvar med lov om god regnskaps skikk.

• Jessheim 24. februar 2022

• Ola Heggen Håkon Thiis-Evensen



Innkomne forslag til årsmøte:

Sak 1: Vedtektsendring.
• NJFF har vedtatt en mer enhetlig struktur på 

vedtektene for lokallag.  
UJFF sitt styre fremlegger derfor våre reviderte 
vedtekter for votering på årsmøte.

• Dagens vedtekter.
• Nye vedtekter.
• Styret anbefaler endringen.
• Avstemming

• For
• Mot



Innkomne forslag til årsmøte:

Sak 2: Kontingent for 2023.
• Årsmøte skal hvert år fastsette kontingenten for 

kommende år. NJFF har nå kommet med nye 
føringer for fastsettelse av denne etter følgende 
tabell:

• Lokallagene skal gjennom årsmøte bestemme 
om det skal benyttes lav, middels eller høy 
sats.

• UJFF sitt styre anbefaler årsmøte å gå for lav 
sats kr. 745,-

• Avstemming:
• For
• Mot



Valg:

Tusen takk til valgkomiteen som
har gjort en strålende jobb.

Sondre Bøckmann
Bjørn Breen
Lars Erik Ruud



Styret vil få takke for godt samarbeide i året som er 
gått, og ønsker alle medlemmene og samarbeidende 
foreninger alt godt for sesongen 2022.

Takk for fremmøte.


