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8. februar 2022 

Styremøter 2022 

Styremøtene avholdes på Klekkeriet 

Tidspunkt: kl. 18.30 

Dag: Hovedregel er første mandagen i måneden (Noen unntak på grunn av ferie og fridager) 

 

Januar – Teamsmøte og fysisk møte 

Ekstramøte i januar 

Februar 

Februar, årsmøte 

Mars 

April 

Mai 

Juni 

Juli – ikke styremøte 

August 

September 

Oktober 

November 

Desember 
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8. februar 2022 

Ulike aktiviteter - Viltstellsutvalget 

 

 

Villmarkstur til messa på Lillestrøm – busstur 

Medlemsmøter: Avholder medlemsmøter med ulike temaer i 2022 

Telling på leik – April/mai 

Predatorfangst – oktober-febr 

Bålkvelder  

Linjetakstering av skogsfugl - august 

Fokus på fellesfangst / medlemskvelder 

Salg av jaktort på småvilt, rådyr, hjort og bever - mai/juni 

 

Introjakter høsten 2022 

Fellesjakt rådyr høsten 2022 

Fellesjakt hjort høsten 2022 

Fellesjakt på rev - februar 
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8. februar 2022 

Ulike aktiviteter - Hundeutvalget 

 

På grunn av at undertegnede ønsker å avslutte vervet som leder av hundeutvalget, ønsker jeg ikke å legge 
andre planer enn aversjonsdressur mot sau for året 2022.  

Det blir opp til ny leder og nytt utvalg å utarbeide en mer utfyllende aktivitetsplan for 2022. 

 

Det er planlagt dressering tirsdager i juni, august planlegges det for dressering tirsdager og torsdager. 
Planlagt klokkeslett for dressering er 18.00-21.00. 

 

Datoer blir som følgende: (Det presiseres at det kan bli endringer) 

 

Juni    August 

Tirsdag 31.5   Tirsdag 9.8 

Tirsdag 7.6   Tirsdag 16.8/ Torsdag 18.8 

Tirsdag 14.6   Tirsdag 23.8/ Torsdag 25.8 

Tirsdag 21.6   Tirsdag 30.8/ Oppsamling av gjenprøver tidlig i september. 

 

 

Dersom det er medlemmer som har gode forslag til aktiviteter hundeutvalget bør gjennomføre, oppfordrer 
vi de til å ta kontakt med den nye lederen av hundeutvalget.  
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Ulike aktiviteter - Fiskestellsutvalget 
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Ulike aktiviteter i klubben generelt  

Jenteaktivitete 

 Kveld på Klekkeriet, teori om Revejakt og fellefangst  
 

 Førstehjelp under jakt  
 

 Hundekveld, sosialisering, gå tur 
 

 Skytekveld på haglebanen  
 

 Fiskekurs for nybegynnere 
 

 Skytekveld på riflebanen  
 

 Jaktkveld, for de som tenker på å ta jegerprøven, kort info rundt dette  
 

 Øl og Vin til fisk og vilt, en kveld  
 

 Utedag for hele familien 
 

I tillegg:  en torsdag i måneden med skyting for damer på haglebanen og eventuelt 
riflebanen i samarbeid med BJFF 

 

Jegerprøvekurs 2022 

Gjennomført med kun 20 stk deltagere iht. restriksjoner p.ga. covid 

 

Huskomiteen 

Ulike dugnader på klubbhuset 
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Diverse 

Dugnad: 

Bygging av revebu på hjul.  

 

 

 
Aktivitetslista ble gjennomgått og godkjent på styremøter januar og februar 2022. 
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