
Finnmarksloven sikrer finnmarkingene enerett til:

- gratis fiske i 60 000 vann
- sesongkort for laksefiske
- sesongkort for rypejakt 
- elgjakt
- sjølaksefiske
- vedteig
- å søke en årlig pott på 4,2 millioner kroner for tiltak rettet mot folk,  
  natur, samfunn og vår samiske arv

Besøk oss på www.fefo.no eller ta kontakt på post@fefo.no / tlf. 78 95 50 00
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Returadresse: Alta jeger- og fiskerforening, postboks 1353, 9505 Alta

Grafisk prod.: Bjørkmanns, Alta



FO
TO

: L
AR

S H
. K

RE
M

PI
G

Miljøavdelingen
Tlf. 78 45 50 00
Postboks 1403, 9506 Alta http://www.alta.kommune.no/

Miljøavdelingen – en viktig adresse i
natur- og miljøforvaltningen.

• Faglige råd om naturbruk
• Fiskekultivering og tilrettelegging
• Friluftsliv
• Nærgående elg i tettstedet og skadet vilt m.m.
• Motorferdsel i utmark
• Forurensning

En god forvaltning er avhengig av innspill fra 
dere som er friluftsfolk, jegere og fiskere. Har 
dere spørsmål eller klare meninger om utmarks-
forvaltningen i Alta kommune, ta kontakt med oss.

Ved skade på vilt, meld politiet på tlf. 02800

Jon Håvar Haukland, avd.leder
Amund Heitmann Suhr, naturforvalter

Vi ønsker å gi 
deg som er medlem av
Alta jeger- og fiskerforening

VERDIKUPONG – KLIPP UT OG TA MED

ALTA JFF
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på en valgfri vare
(gjelder ikke fast lavpris, Hødnebø, Woodstory,
Vannerup og allerede nedsatte varer). 

(gjelder ikke fast lavpris, Hødnebø, Woodstory,
Vannerup og allerede nedsatte varer). 

Velkommen til en hyggelig handel!

Gyldig til 1. juni 2021

ALTA - TLF. 78 44 93 70

ALTA - TLF. 78 44 93 70

20%
RABATT

på en valgfri vare

20%
RABATT
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Innkalling til årsmøte i  
Alta jeger- og fiskerforening
Sted:  På grunn av Korona gjennomføres årsmøtet digitalt. 
Tid:  Møtet åpnes 17. februar kl. 09.00 og avsluttes 25. februar kl. 09.00.
Gjennomføring:  Alle som har registrert telefonnummer i medlemsportalen på NJFF får tilsendt 

lenke til det digitale årsmøtet. Her ligger sakene, styrets innstilling og forslag 
til vedtak. Avstemning gjøres sak for sak og man kan stemme helt fram til 
25.  februar. Ta kontakt med leder på telefon 900 19 146 dersom du ikke har 
registrert telefonnummer, så legger vi det inn i portalen.

SAKSLISTE:
 1. Konstituering av møtet

– Godkjenning av innkallingen
– Godkjenning av dagsorden
– Godkjenning av forretningsorden
– Valg av ordstyrer
– Valg av protokollfører
– Valg av tellekorps
– Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

 2.  Årsmelding fra siste kalenderår
 3. Revidert regnskap fra siste kalenderår
 4. Innkomne saker
  – Ingen innkomne saker
 5. Styrets forslag til arbeidsprogram
 6. Styrets forslag til budsjett
 7. Foreningens kontingentandel for 2021
 8. Valg av styre i henhold til § 8
 9. Valg av medlemmer til utvalgene etter behov
 10. Valg av valgkomité
 11. Valg av revisor m/vararepresentant
 12. Valg av delegater til årsmøtet i NJFF Finnmark
 13. Eventuelle utnevninger

Har du 

husket å fornye 

medlemskapet

ditt?

Forsiden: Andrea H. Liland og Ane Kvammen landet grills under damedøgnene i Altaelva.  
Foto: Torgeir W. Skancke/Jakt & Fiske. Bakgrunnsbilde forside: Linda Heitmann

Alta jeger- og fiskerforening
Álttá bivdiid- ja guolásteddjid searvi
Alattion jahti- ja kalastusseura

www.altajff.no
Postboks 1353, 9505 Alta - Tlf. leder: 900 19 146 - Tlf. nestleder: 997 29 801

Bank: 4901.60.36195 - Org.nr. 975 589 803
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Lederen har ordet

NJFF er 150 år og Alta JFF er 70 år!

Alle i hele verden er enige om en ting: 2020 har 
vært et «annerledesår». 

Vi startet 2020 med full fart og masse planer på 
blokka. Vi var kjempeklare til Jaktskytterskolen 
for ungdom, vi skulle til NM med juniorene, 
det var jegerprøver, skytestevner, fisking, kaste-
kurs, Fiskesommer, Damedøgn, Introjakter, 
Jegerskytinger og masse annet. Så rammet en 
pandemi verden og det meste av planene våre 
gikk føyka eller måtte gjennomføres på andre 
måter. 

Etter 12. mars 2020 har vi alle vært preget av 
regjeringens pressemeldinger, kommunale fø-
ringer, hjemmekontor, kohorter, spriting, 
karan tene, vask inn og ut. Styret og utvalgene 
har jobbet for å få arrangert så mye som vi har 
funnet forsvarlig under enhver tid gjeldende 
reg ler. Alle ildsjelene i foreninga har virkelig 
forsøkt å finne løsninger på utfordringer vi 
aldri har vært ute for tidligere. Vi gjennomførte 
trekning av elgjakta som videosending og har 
blitt ganske så flinke på digitale styremøter. Nå 
er vaksinering i gang og det gir håp for at ver-
den kan komme seg i balanse igjen. Mange 
planlagte aktiviteter har blitt avlyst eller sterkt 
redusert og vi søkte derfor om og fikk Korona- 
kompensasjon fra staten. Det kom veldig, vel-
dig godt med. Økonomien i foreninga er solid 
og det er viktig for at vi skal kunne drifte våre 
faste utgifter, og kunne tilby medlemmene våre 
spennende og varierte aktiviteter. Og det skal 
vi gjøre! 

Vi skal fortsatt ha fokus på å få med oss ung-
dommene og et av tiltakene er Jaktskyttersko-
len, som vi håper å kunne starte i mars. Påmel-
ding pågår, så her må dere bare snurre dere 
rundt og melde ungdommene på (Se artikkel 
senere i årsmeldinga)! Vi samler oss om NJFF 

sitt slagord «Jakt- og fiskeglede for alle, for all-
tid» og det er kun gjennom de unge at dette kan 
realiseres. Gjennom å ta med oss ungene ut, 
kan vi lære dem å sette pris på og ha respekt for 
naturen med alt det den byr på av naturopple-
velser, samhold og mestring, bærekraftig høs-
ting av ressursene ved jakt, fiske og sanking. 
Dette er god investering i allmenhelse og for-
ståelse for naturen rundt oss, så husk familie-
medlemskap! Det koster 1100,- for hele hus-
standen! 

I en frivillig forening som vår, vil det alltid 
svinge hvor aktive de ulike utvalgene klarer å 
være. Det kan være mange årsaker til det, men 
vi tenker at det er viktig å velge aktiviteter som 
også arrangørene synes er spennende, givende 
og morsomt. Det er fritida vår vi bruker på 
dette og mange har bidratt i en mannsalder. 
Forrige leder for Barn- og ungdomsutvalget 
flyttet fra Alta i juni og dermed ble det stort sett 
stans der. Vi har nå fått på plass ny leder og et 
styrket utvalg, så nå blir det spennende aktivi-
teter også her. 

De siste årene har vi i lokalforeninga forsøkt å 
sette ut i livet NJFF sin jentesatsing og vi er 
stolte over for lengst å ha gruset NJFF sin sat-
sing om minimum 20 % jenter i medlemsmas-
sen innen 2025. Vi har igjen en oppgang i antall 
medlemmer totalt, faktisk bittelitt større øk-
ning enn i forbundet, men jentesatsinga dere! 
Vi har nå 26,3 % jenter i Alta JFF og av med-
lemmene under 26 år er 38,1 % jenter. Her 
realiserer vi utvisking av tradisjonelle kjønns-
rollemønstre innenfor jakt og fiske, og dette 
blir lagt merke til langt utover vår vakre lille by. 

På lederplass i jubileumsutgaven til NJFF blir 
Alta JFF omtalt på meget hyggelig vis og vi har 
med en 10-siders artikkel om Damedøgn og 
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hagleskyting for damer fått 
klapp på skuldra og tommel 
opp for arbeidet vi gjør. Grete og 
damene i Kvinneutvalget er rå og 
alle dere som stiller opp slik at damene 
kan arrangere alt de gjør: TAKK! 

Og, ikke nok med det: NJFF har laget en film 
om jakt- og fiskelandet Norge til jubileumsåret. 
Det skal vises klipp fra jakt og fiske i hele landet 
og Alta JFF ble forespurt og oppfordret til å ta 
med oss et kamerateam på rypejakt i høst. 
I september dro vi derfor på 
jakt; fire damer, seks gode 
jakthunder, fire hundeførere 
og to kamerafolk innleid fra 
NJFF. Dette klippes ned til 
noen minutter av jubi leums-
filmen og vi er spente på om 
de fikk på film noen skikkelig 
gode hundearbeid, kanon-
gode fulltreffere og klipp fra 
koselige bålpauser. Takk til 
Maj-Liss Nyvoll, Ann-Siri 
Vesterslett og Inger-Marlen 
Dalheim Ottem for at dere 
stilte opp og til hunde førerne 
Silje-Charina Skog, Gunnar 
Guttormsen, Kurt Landau og 
Svein-Erling Jakobsen for at 
dere brukte en hel dag av 
høst jakta på dette. Men, vi 
fikk jo jaktet og siden høst-

jakta er årets sky-
høye høy  de  punkt for 

mange av oss, hundene var 
gode og sel skapet hyggelig, så ble 

dagen helt gull. 

NJFF er 150 år og feiringen er i gang, men vi i 
Alta har også rund dag. Det er 70 år siden Alta 
JFF ble stiftet og det skal markeres. All burs-
dagsfeiring er midlertidig lagt på is, men vi 
jobber med saken og kommer med informa-
sjon og invitasjoner så snart det lar seg gjøre. 

På oppdrag for NJFF: Filming av rypejakt, på tur er bålpause obliga-
torisk.
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Årsmøtet 2020 fattet en resolusjon om Finn-
markskommisjonens rapport for felt 4 – Karas-
jok. Årsmøtet oppfordret FEFO til rettslig å få 
prøvd rapporten og resolusjonen ble sendt til 
årsmøtet i FJFF, til media og også som hørings-
svar til FEFO. Mulige konsekvenser dersom 
Karasjoks innbyggere blir gitt retten til ut-
marksressursene er bekymringsfulle for oss 
friluftsfolk, som jegere og sportsfiskere (Se 
egen artikkel i årsmeldinga). Styret er meget 
skuffet over FEFO sin avgjørelse om ikke å føre 
saken inn for rettslig prøving, men er glade for 
at Finnmark JFF med støtte fra forbundet 
(NJFF) har valgt å melde seg som part i saken 
og vil be om rettslig prøving. 

I tillegg til aktivitetene som utvalgene rappor-
terer i denne årsmeldinga, så har vi fått innviet 
gapahuken. Den bygde vi for premiepengene 
fra NJFF som Årets forening i 2018. Det er 
plass til rundt 15–16 stykker i gapahuken, så vi 
oppfordrer medlemmer og utvalg til å legge 
opp til grilling og kaffepauser der. Vi har også 
flyttet innkjøringa til anlegget på Kvenvik-
moen, oppgradert haglebane 4 og parkerings-
plassen ved riflebanen.  

«Same prosedure as every year»
Som leder i Alta JFF ønsker jeg å benytte spal-
teplassen til å få takke alle de som bruker tid 
og ressurser på foreninga vår. Arbeidsmau-
rene som får hjulene til å gå rundt, som ved-

like holder og sørger for at utstyret blitt tatt 
vare på og kan brukes av alle. Det er helt gull! 
Og dere som tar på dere verv for å organisere 
det hele, takk! Alt hva folket styrer med kan 
dere lese mer om senere i årsmeldinga. Jeg 
ønsker også å rette en svær takk til alle våre 
annonsører og sponsorer. Dere er uvurderlige 
for oss og vi oppfordrer medlemmene til å 
bruke dem. 

Det er masse ledig kapasitet på klubbhuset og 
det er et skikkelig bra lokale for mange ulike 
arrangement, både for private og bedrifter. Vi 
har et meget godt kjøkken og AV-utstyr, og 
medlemmer får 30 % rabatt på leiepris for 
klubbhuset. Kom og sjekk det ut og ta kontakt 
med oss for tilbud på leie av huset eller på ar-
rangement som for eksempel kan inkludere 
skyting, grilling og festmiddag. Minner også på 
båten vår på Autsivannet. Medlemmer i NJFF 
kan kjøpe en nøkkel som passer til alle 
NJFF sine båter i Norge og båten bookes på 
 minebater.no. 

Takk til alle som har stått på for Alta JFF i an-
nerledesåret! Husk å registrere foreninga på 
Grasrotandel og så håper vi 2021 etter hvert 
blir uten Korona og med masse aktivitet i 
foreninga. Men uansett: Naturen er åpen! 

Linda Heitmann
Leder AJFF

Årsmøtet 2020. FOTO: LINDA HEITMANN
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Styrets arbeid gjennom året
Det er i løpet av året avholdt 11 styremøter med 
48 saker til behandling. Møtene er avhold på 
klubbhuset vårt på Kvenvikmoen eller som i 
digitale møterom. 

2020 har vært preget av Korona-restriksjoner 
og styret har hatt mange drøftinger omkring 
konsekvenser for foreningens aktiviteter og 
økonomi. Foreningen har gitt høringssvar på 
til Finnmarkseiendommen (FeFo) vedrørende 
Finnmarkskommisjonens rapport for felt 4 –
Karasjok, denne omtrent likelydende med 
resolu sjon fra årsmøtet 2020 om samme sak. 
Vi har også engasjert oss sterkt i saken gjen-
nom styret i Finnmark JFF og i media når vi 
har hatt mulighet til det.

I 2017 ble det nedsatt en gruppe som skulle 
jobbe med oppgradering av riflebanen, samt en 
helhetlig gjennomgang av arealene vi har på 
Kvenvikmoen. I løpet av høsten 2020 er nå 
hagle bane 4 og parkeringsplassen ved rifle-
banen oppgradert og vi har flyttet innkjøring 
til anlegget vårt. Arbeidsgruppa prioriterer nå 
oppgradering av riflebanen og plassering av 
kastedam for fluefiskerne. 

Foreningens økonomi er solid og vi kan derfor 
gjennomføre noen av arealgruppas videre pla-
ner for 2021 uten at det går på bekostning av 
planlagte aktiviteter i utvalgene. Økonomiut-

valgets arbeid med søknader om økonomisk 
støtte og arbeidet med stadig sikring av at ru-
tiner blir fulgt er svært viktig for at styret skal 
ha god økonomistyring og gode vedtaks-
grunnlag. 

Styret har de siste to årene jobbet med gjen-
nomgang av rutiner for styrets og foreningens 
arbeid og aktiviteter. Dette er nedfelt i Rutine-
håndbok som ligger på hjemmesida, der også 
foreningens vedtekter, styreprotokoller, års-
meldinger og årsmøteprotokoller ligger.

2020 – Året for digitale styremøter. 
 FOTO: LINDA HEITMANN

Tilknytt oss som din 
grasrotmottaker, så mottar 
vi 5 prosent* av ALT 
du spiller for.

Du kan tilknytte 
oss hos kommisjonæren, 
via grasrotandelen.no 
eller på norsk tipping 
mobilspill!

Les mer på grasrotandelen.no

Støtt oss 
med DIN 
Grasrotandel!

*For Multix genereres halvparten av overskuddet til Grasrotandelen.
Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og Flax.
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www.byggfag.no

• Trelast og byggevarer

• Hus, hytte og garasje

• Kjøkken, bad og garderobe

• Vinduer og dører

• Lås og beslag

• Parkett og laminat

• Tegning og prosjektering

FINNMARK BYGGSERVICE AS
Industrihøyden 8, 9513 Alta
Telefon: 78 44 09 44  
e-post: post@fbs-alta.no

...et samlingspunkt for hele familien 

Planer om hytte? Se vår nye 
 hyttekatalog på byggfag.no

Facebook (Byggfag Alta)
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DIN LOKALE LEVERANDØR AV BYGGEVARER

Åpningstider: Man–fre: 08.00–16.00

Advokat Håkon Helsvig

Ekornsvingen 7, 9510 Alta

Tlf. 78 43 77 60  |  advokat@helsvig.no



7

Alta jeger- og fiskerforening – www.altajff.no – årsberetning 2020

Representasjon og deltakelse på 
kurs, møter og konferanser i 2020
Delegater fra AJFF på årsmøte NJFF 
Finnmark, avholdt via e-post: 

Jan Erik Henriksen 
Ingrid Klykken 
Grete Skum Haldorsen 

 
For Finnmark JFF på årsmøte NJFF 
Finnmark 

Per-Erling Aune Hansen – Styremedlem 
i FJFF 
Linda Heitmann – Styremedlem FJFF 
Dan Randa – Styremedlem FJFF 
Jon-Arve Pedersen – Styremedlem FJFF 

Fylkesstyremøter i NJFF – Finnmark  
Linda Heitmann 
Per Erling Aune Hansen 
Jon-Arve Pedersen 
Dan Randa 

 
Bestandsplanmøte elg med FEFO og Alta 
kommune 

Jan Erik Henriksen 
 
Møte med NJFF og Jegerjenter om 
samarbeid kvinnesatsing NJFF 

Linda Heitmann

Maurveien 3, 9514 Alta // Tlf. +(47) 78 43 10 00 // 

www.arges.no // post@arges.no

Markedsledende produsent av fôrslanger
til lakseoppdrett

Tlf. 997 04 234
Løkkeveien 25, 9510 Alta
www.bjfritid.no
post@bjfritid.no

Du finner oss på Facebook
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Maskinsvingen 3, 9511 Alta • Pb. 1004, 9503 Alta
Tlf. 78 44 07 07. Faks 78 43 78 68

E-post: post@comfortalta.no • www.comfortalta.no

ALTA AS
Rørleggeren i nærheten

Totalpakke bad
Ta kontakt for tilbud

Vi kan tilby
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km
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Planer om renovering?

Altaveien 302 - Åpent man–fre 06–20, lør 06–18 - Tlf. 78 43 05 55
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Stort utvalg av bakervarer.
I våre kremkaker er det brukt ekte fløte…

I salg på kontoret 
     i Øvre Alta:

Mandag–torsdag kl 09–15 post@altalaks.noaks.not@altala

–,
0

0
3 r

k

Fa
gt

ry
kk

 Id
é 

AS
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Vi i Alta JFF er så heldige å ha en aktiv 
landslagsskytter, flere meget habile skyttere, 
inkluderte flere Norgesmestere og har også en 
mangeårig fylkesinstruktør for hagle, som alle 
ønsker å bidra for å rekruttere ungdom til jakt-
skyttergrenene i NJFF, samt øke kompetanse til 
unge jegere i forhold til våpen, våpenbruk og 
gi en introduksjon til praktisk jakt. Vi ønsker å 
utvikle et fritidstilbud som er et godt supple-
ment til de som allerede eksisterer i Alta: Vi har 
fokus på trivsel, trygghet, fysisk aktivitet og 
friluftsliv. Roger Strømeng har tatt på seg pro-
sjektlederoppgaven for å planlegge, gjennom-
føre, evaluere og rapportere på Jaktskytterskole 
i foreningen vår. Alle utvalg i Alta JFF støtter 
opp i prosjektutarbeidelse, søknader, praktisk 
gjennomføring, eva luering og rapportering.

I mars 2020 skulle vi starte opp med Jaktskyt-
terskole for ungdom, men koronaen kom og vi 
måtte utsette. Alta JFF har fått økonomisk 
støtte, blant annet 200 000 fra Gjensidigestiftel-
sen og er kjempeklare for å starte opp i år. De 
som fikk plass i 2020 blir prioritert, men det kan 
bli noen ledige plasser, så meld dere på og sett av 
17. mars i kalenderen! Da er det kick-off.

Ungdommene er på tur inn i miljøet: Øyvind 

Simonsen er ivrig rypejeger. FOTO: ARVID SIMONSEN

Eirik Haugen Kechter er ivrig på skytebanen og 
han har allerede meldt seg på Jaktskytterskolen. 
FOTO: ROBERT KECHTER

Ellen Marlen Ottem for første gang på hagle-
banen. FOTO: TORGEIR W. SKANCKE/JAKT & FISKE

JaktskytterskolenJaktskytterskolen

Jaktskytterskolen er gratis (kun krav om med-
lemskap i Alta JFF) og det står masse kjempe-
gøy på programmet. Høres dette spennende 
ut? Ta kontakt med Roger Strømeng på telefon 
477 06 119 for mer informasjon, for program 
og påmelding.

– Vi gleder oss og krysser fingre for at vi korona- 
situasjonen utvikler seg slik at vi kan gjennom-
føre, med alle mulige smittevernhensyn over-
holdt.
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Oversikt over foreningens utstyr
Bygninger
1 stk.  Foreningshus
1 stk.  Gammelhytta
1 stk.  Rolfsbu
1 stk.  Gapahuk
1 stk.  Garasje med strongroom
3 stk.  Ventebuer

Våpen  
1 stk.  Howa 30.06
4 stk.  Weatherby vanguard 308
1 stk.  Tikka t3 308
2 stk.  Star baikal hagle kal. 12
1 stk.  Lanber hagle kal. 12
1 stk.  Lumar scirocco hagle kal. 12
2 stk.  Churchill hagle kal. 12
1 stk.  Winchester x trap hagle kal. 12
6 stk.  Khan arms K500 Lux kal. 12
2 stk.  Khan arms K500 Trap kal. 12
1 stk.  Sauer hagle kal. 20

Kvenvik skyteanlegg
2 stk.  Skeet-hus
9 stk.  Mob. Kastemaskinhus liten type
3 stk.  Mob. Kastemaskinhus stor type
7 stk.  Hagle kal. 12
1 stk.  Hagle kal. 20
4 stk.  Luftgevær
6 stk.  Rifler
1 stk.  Våpenskap
1 stk.  Kronograf
5 stk.  Batteriladere
10 stk.  60 Ah batteri
15 stk.  Mob. standplassoverbygg
5 stk.  Acorn 300 12V duekaster
1 stk.  Rabbit kastemaskin
1 stk.  Pro matic kastemaskin
5 stk.  Beomat 230V Duekaster
4 stk   Canterbury Akustikkanl.
3 stk.  Overbygde standplasser

1 stk.  Skeet/sporting anlegg
2 stk.  Utebord m/benker
1 stk.  Skytebenk
1 stk.  Skytestøtte
2 stk.  Pengeskrin
2 stk.  Ledvance lyskaster 180w 
2 stk.  400w lyskaster
3 stk.  150w lyskaster
10 stk.  Skivestativ m/div. blinker
1 stk.  Skivebu

Rafsbotn skyteanlegg
1 stk.  Moelvenbrakke
1 stk.  Standplassbygg
1 stk.  Aggregat
1 stk.  Pengeskrin
1 stk   Canterbury Akustikkanl.
1 stk.  230v aggregat
1 stk.  Batterilader
1 stk.  60 Ah Batteri
1 stk.  Beomat 230v duekaster

Rørholmen
1 stk.  Gapahuk

Datautsyr m.m.
14 stk.  Laptop
1 stk.  Sony projektorXGA
1 stk.  Gopro hero 7 black
1 stk.  Sandisk micro 128GB
1 stk.  Gopro Headstrap + quickclip
1 stk.  Kamera/mobil-stativ
1 stk.  Dryfire target simulator
1 stk.  Laserskriver
1 stk.  Multiskriver
1 stk.  Hp Multimaskin
1 stk.  Dressurhalsband
1  div  Dvd
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Div. utstyr
1 stk.  Lindner 400 båt
1 stk.  Påhengsmotor 15 hk m/tank
1 stk.  Båt ny
1 stk.  Båthenger
1 stk.  Elvebåt
1 stk.  Plastpulk m/drag
7 stk.  Pengeskrin
3 stk.  Vaktvest
1 stk.  Flytevest 70–90 kg
22 stk.  Minkfeller
16 stk.  Lokkegjess
2 stk.  Kikkert
1 stk.  Banekikkert
1 stk.  Hundesaks og kniv
1 stk.  Abu røker
2 stk.  Gps
1 stk.  Lyskaster
2 stk.  Oksygenflasker
1 stk.  Trillebår
1 stk.  Prøvegarnserie
1 stk.  Liten plastbåt m/årer
14 stk.  Slukstang sett
2 stk.  Diplomat 904 fluestang med snelle
2 stk.  PT Scandi RTG  flytesnøre
1 stk.  TSl W/loop skyteline
1 stk.  Guideline exceed 13,7" 2-hånds 

fluestang
2 stk.  Guideline exceed 14,8" 2-hånds 

fluestang
1 stk.  Guideline elevate 14'8" 2-hånds 

fluestang
2 stk   Guideline elevate 13'7" 2-hånds 

fluestang
2 stk.  Reddington 13'6" 2-hånds fluestang
2 stk.  Shakespear Oracle 13'9" 2-hånds 

fluestang
1 stk.  Greys 13" 2-hånds fluestang
1 stk.  Greys 14" 2-hånds fluestang
1 stk.  Loop Qrod 13'2" 2-hånds fluestang 
1 stk.  Loop Qrod 15' 2-hånds fluestang
1 stk.  Guideline Scandi 13'7" 2-hånds 

fluestang
3 stk.  Shakespear agility 9' 1-hånds 

fluestang

2 stk.  Abu Garcia conmbo 9' 1-hånds 
fluestang

3 stk.  Reddington surge, 2-h. fluesnelle
7 stk.  Guideline reelmaster LA, 2-h. 

fluesnelle
3 stk.  Greys CX 500, 1-h. fluesnelle
1 stk.  Greys CX 900, 1-h. fluesnelle
10 stk.  Vadebukser
15 par  Vadesko
1 stk.  Guideline Laxa vadepakke
1  par  Guideline Laxa vadesko
15 stk.  Flytevester
13 stk.  Lawson 8' haspelstenger 3–15 g
2 stk.  Abu garcia haspelstang 20–60 g
7 stk.  Shimano haspelstang 20–50 g
17 stk.  Daiwa Hpn små haspelsneller
8 stk.  Shimano stor haspelsneller
9 stk.  Meitestenger
20 stk.  Sluker
50 stk.  Fluer
6000  m snøre/sene
2 stk.  Enstangs-lavvo
2 stk.  Enstangs-lavvo 8–10 mann
1 stk.  Gamme 8–10 mann m/innerduk
1 stk   Gamme 10–12 mann m/innerduk
1 stk.  Mobiba Vedovn
1 stk.  Hagepaviljong De luxe 3 x 4 m
20 stk.  Reinskinn
1 stk.  12–14-mannslavvo
15 stk.  Feltsenger
2 stk.  Bålpanne m/grillrist
2 stk.  Campingbord
1 stk.  5 l kaffekjele
1 stk.  Bålkjele
2 stk.  Pølsekokere
1 stk.  Pussesett for hagle
1 stk.  Pussesett for rifle
1 stk.  Motor-isbor
1 stk.  Hjertestarter
    
Opplæringsjakt
6 stk.  Jaktradio
2 stk.  Mobile jakttårn
2 stk.  We hunt hundesender
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Økonomiutvalget
Utvalget har bestått av Bernt Suhr, Per Erling 
Aune Hansen og Jon-Arve Pedersen. 

Utvalget har gjennomført tre møter i løpet av 
året i tillegg til mye arbeid i bakgrunnen.

Utvalget har som vanlig jobbet for å få inn pen-
ger til driften av foreningen.

Vi har fått penger i forbindelse med Korona for 
tap på den vanlige driften. Vi har også søkt om 
midler til kastedam fra Sparebankstiftelsen og 
fikk positiv beskjed rett før jul.

Hjertestarteren er i drift og vi holder øye med 
den og melder fra til 113 hvert halvår at den 
fortsatt er operativ.

Økonomiutvalget vil fortsette å jobbe med fi-

nansiering av Jaktskytterskolen og å se etter 
muligheter for å få inn penger til vårt øvrige 
arbeid og drift av våre anlegg. Vårt medlem-
skap i «Tilskuddsportalen lag og foreninger», 
hjelper oss i arbeidet med å finne mulighetene. 
Vi må alle jobbe sammen for å lage aktiviteter 
og finne de gode finansieringsmulighetene.

Bedriftene i Alta er flinke til å støtte lokale 
idrettslag og foreninger. Det merker vi i Alta 
Jeger og Fiskerforening også. Når vi går ut og 
spør om sponsing får vi veldig mange positive 
svar. Det er viktig for oss!

Takk til alle våre sponsorer gjennom 2020! Vi 
ser frem til et fortsatt positivt samarbeid.

Jon-Arve Pedersen 
Leder økonomiutvalget Alta JFF

Utleie av klubbhus

Følgende priser for utleie av huset gjelder for 2021:

 • Timepris inntil 5 timer kr  500,- pr. time
 • Ukedag over 5 timer kr 2500,- pr. dag
 • Lørdag eller søndag kr 3000,- pr. dag
 • Fra fredag til søndag kr 5000,-

30 % rabatt gis til leietakere som er medlemmer av foreningen.

• Lokalet skal rengjøres, og kopper/fat og lignende vaskes av leietakeren etter utleie.
• Om leietakeren ikke utfører rengjøring og vask etter leie, betales et tillegg på kr 1 000,-
• All avtalt leie skal forskuddsbetales til foreningens konto inklusive et depositum på kr 2000,- som 

tilbakebetales etter at utleier har godkjent opprydding, rengjøring og at der ikke er skader, samt 
dekke eventuell utrykning fra vaktselskapet.
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Husutvalget
I annerledesåret 2020 har re-
striksjonene i tilknytning til 
covid-19 pandemien også ram-
met vår forening. Smitteverns-
bestemmelser har gjort bruken 
av klubbhuset svært problema-
tisk. 

Der vi tidligere år har brukt 
klubbhuset hyppig i forbindelse 
med skytestevner, kurs, møter 
og andre tilstelninger har vi i 
2020 sett en drastisk nedgang i 
bruken av klubb huset. Alle 
større skytestevner, planlagte 
kurs og større tilstelninger har 
blitt avlyst som følge av pande-
mien. Kun et jegerprøvekurs 
har vært mulig å gjennomføre i 
egne lokaler. 

Klubbhuset har kun vært utleid 
sju enkeltdager til private for-
mål siste år, noe som er en hal-
ve ring fra årene før. Mange ut-
leieavtaler har blitt avbestilt. I oktober ble 
klubbhuset og rifle banen leid ut for en hel uke 
til Universitetssenteret på Svalbard i forbin-
delse med et skytekurs  for de som i fremtiden 
skal jobbe som guider på Svalbard. 3200 skudd 
ble avfyrt i løpet av kurset og tilbakemeldin-
gene fra kursholderne var svært gode i forhold 
til lokalet og området generelt, og de så ikke 
bort fra at det kunne være aktuelt å komme 
tilbake ved en senere anledning.

Vi minner om 30 % rabatt til medlemmer på 
leie av klubbhuset, og vi håper på større bruk 
av lokalet når forholdene tillater det.

Vedlikehold og handlingsplan
• Det har i 2020 ikke vært gjort noen store 

investeringer i klubbhuset. Av utgifter har 
det vært de vanlige driftskostnader og ved-
likeholdsutgifter. 

• Til neste år vil det bli foretatt en komplette-
ring av utstyret på kjøkkenet da det er en del 
mangler og slitasje på dette utstyret.

• Gulvene innvendig på klubbhuset må oljes 
på nytt, så her får vi gjøre en dugnadsinnsats 
til våren.

• Utvendig må det påregnes noe arbeid med 
beising av klubbhus og garasje, noe som også 
vil være en dugnadsjobb.

• Gresset vil sannsynligvis også gro neste se-
song, så vi henstiller til alle medlemmer om 
å ta en runde med gressklipperen når dette 
er påkrevd.

Takk til alle som har bidratt siste år, og vi håper 
på at 2021 blir et år uten alt for mye trøbbel fra 
Kinaviruset.

Arvid Simonsen
Leder husutvalget

Dugnadsgjeng i vasking: Ingrid Klykken, Kjell Olaussen, Maj-Liss 
Nyvoll og Petter Kaald. FOTO: LINDA HEITMANN
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Fagbutikk og verksted som har
over 30 ÅRS ERFARING med:
• Utenbordsmotorer 
• Fritidsbåter 
• Båtutstyr 
• Plenklippere 
• Motorsager 
• Snøfresere

ÅPNINGSTIDER:
Mandag–fredag: 08.00–16.00
Ring oss gjerne etter stengetid!

Mobil: 416 44 113
post@motorservice-alta.no – www.motorservice-alta.no

ÅPNINGSTIDER:
Mandag–fredag: 08.00–16.00
Ring oss gjerne etter stengetid!

Mobil: 416 44 113
post@motorservice-alta.no – www.motorservice-alta.no

ÅPNINGSTIDER:
Mandag–fredag: 08.00–16.00
Ring oss gjerne etter stengetid!

Mobil: 416 44 113
post@motorservice-alta.no – www.motorservice-alta.no

Moreneveien 9, 9513 Alta
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Som for alle i hele landet, så 
rammet Covid-19 også våre 
aktiviteter. Først ble Isfiske-
konkurransen for 5.-klassinger 
avlyst og Fiskesommer-arran-
gementet ble i tillegg til 
Korona, truffet av pøsende 
regn. Jaja, bedre lykke neste år. 

I løpet av våren 2020 flyttet 
både leder for utvalget og et av 
utvalgsmedlemmene fra Alta, 
etter dette har utvalget ligget 
brakk fram til desember 2020. 
Da ble undertegnede konstitu-
ert som leder fram til årsmøtet 
og Trond Holten konstituert 
som utvalgsmedlem. 

For barn- og ungdomsutvalget
Savita Olufsen

Aktivitetsplan:
1. Bidra på isfiskekonkur-

ranse på Mathisvann for 
5.-klassingene (april)

2. Fiskesommer (juni)
3. Bidra på jaktskytterskolen 

med introjakt (mars til 
september)

4. Bidra på Camp Villaks 
(august)

5. Friluftscamp v/Storvannet 
etter skolestart (lørdag–
søndag)

Matilde Emaus (11) er med på rypejakt i Alta og gleder seg til å 
bli jeger selv.

Ingrid Klykken arrangerer Fiskesommer 2020 i pøsregn. Ingen 
møtte, men neste år, dere! FOTO LINDA HEITMANN

Barn- og Barn- og 
ungdomsutvalgetungdomsutvalget
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Jegerprøvekurs
Til tross for en del utfordringer med tanke på 
korona så har det blitt avholdt tre jegerprøve-
kurs i 2020, et på våren og to på høsten. Til 
sammen har 46 kandidater gjennomført kurset 
og tatt eksamen. De aller fleste kandidatene 
består eksamen på første forsøk, og skårer høyt 
på antallet riktige svar.

Jakt- og fangstutvalgetJakt- og fangstutvalget
Kurs i pelsdyrjakt, flåing og behandling av pels
I februar ble første del av kurs i pelsdyrjakt, 
flåing og behandling av pels avholdt. Kurset var 
planlagt utført i tre deler, men ble dessverre 
avkortet grunnet korona. Første del av kurset 
ble avholdt med Ebbe W. Pedersen som forele-
ser. Det var bra interesse for kurset som hadde 
hele 18 deltakere. Del to og tre av kurset plan-
legges utført i 2021.

Kurs i flåing og behandling av pels. FOTO: LINDA HEITMANN

Dan Randa på fasanjakt i England.

Riflebane
Utvalget har jobbet med planlegging av opp-
gradering av riflebanen sammen med andre 
utvalg. 

Predatorjakt
For å fremme jakt og jaktaktivitet på predato-
rer, samt bidra til et positivt viltstell ble det 
høsten 2019 startet en predatorjaktkonkur-
ranse. Konkurransen varte helt til slutten av 
revejakta i 2020 og det var det stor interesse. 
Deltakelsen var svært bra og det ble meldt inn 
felling av hele 196 predatorer. Konkurransen 
var såpass populær at vi har valgt å arrangere 
den på nytt i år.
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Aktivitetsprogram 2021  
Foruten løpende gjennomføring av jeger-
prøvekurs er det i 2021 planlagt følgende 
aktivi teter:

• Treningskvelder med rifleskyting hver 
onsdag kl. 18.00 fra mai til august

• Predatorjaktkonkurranse
• Ladekurs
• Soppkurs
• Flåing og skinnbehandlingskurs 
• Tilrettelegge for sosiale temakvelder i 

foreningen.
• Oppgradering av riflebanen.
• Jegerprøvekurs vår og høst.

Riflebane
Utvalget har jobbet med utredning og pro-
sjektering av ny riflebane sammen med 
andre utvalg. 

Når man ikke har ryggsekk med på fem-minutters 

tur fra teltet… FOTO: LINDA HEITMANN

Bjørn Wirkolas vei 15, 9511 Alta
Åpningstider: man–lør 07–23

Bjørn Wirkolas vei 15, 9511 Alta
Åpningstider: man–lør 07–23

SPAR TID OG PENGER 
MED SMARTDOK

SmartDok er en skybasert løsning som
hjelper deg som entreprenør å holde oversikt 

over prosjekter fra A til Å.

Telefon: 904 03 333
salg@smartdok.no
Markedsgata 3, Alta

www.smartdok.no
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HUNDEFÔRAVTALEN
SPORTSMANʼS PRIDE – UTVIKLET OG SAMMENSATT 
AV LEDENDE PRODUSENTER I TYSKLAND OG USA. 

DE BESTE RÅVARER, INGEN KUNSTIG TILSETNING OG 
ERFARING GJENNOM GENERASJONER. ET TOPPFÔR SOM 
GIR DE BESTE RESULTATER BÅDE FOR DEG OG HUNDEN.

Som NJFF-medlem kan du benytte deg 
av tilbudet gjennom foreningene! 

Hundefôravtalen er den lønnsomme medlemsfordelen 
med særdeles gunstige priser

www.porthos.no

KONTAKT JOHAN A. BONGO
TLF. 918 29 125 FOR TILBUD
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Kvinneutvalget
Fram til midten av mars lå det an til at vi kunne 
rapportere om et aktivitetsår som føyde seg inn 
i rekka av solide arbeidsår der viktige arbeids-
oppgaver er videreført og der kvinneutvalget 
rapporterer om økt innsats og gode resultater 
på de fleste arrangementer. 

Så kom regjering og helsemyndigheter 12. 
mars med forbud og restriksjoner med bak-
grunn i koronasmittesituasjonen. Vi var på 
ingen måte de som blei hardest ramma. Likevel 
var dette en uheldig situasjon for AJFF og kvin-
neutvalget. Vi måtte avlyse en rekke arran-

gement og organiserte friluftslivsaktiviteter.

I slutten av desember, når sluttstrek for denne 
årsmeldinga settes, er det fortsatt uvisst hvor 
lenge og hvilke restriksjoner som vil gjelde 
framover. Kvinneutvalget er opptatt av at vi 
skal opptre ansvarlig og konstruktivt, følge alle 
råd og anbefalinger, og innenfor disse rammer 
bidra med friluftslivstilbud for hele befolknin-
gen. I krisetider som dette, er friluftsliv viktig 
av mange grunner. Situasjonen gjør at vår kre-
ativitet og omstillingsevne blir satt på prøve. 
Den utfordringa tar vi.

Det har vært noen endringer i aktivitetsplanen 
i 2020. 

Følgende aktiviteter har gått ut: 
- Fluebindekurs
- Isfisketur
- Havfiske (fikk ikke tildelt midler i år)

Og noen aktiviteter ble flyttet på: 
- Kurs i hagleskyting for damer (flyttet fra 13. 

mai til 31.08.2020)
- Sjøørretfiske på Rørholmen (flyttet fra 5.7. 

til 17.07.2020)
- Introjakter.

Grete og Knut arrangerer haglekurs for damer. FOTO: LINDA HEITMANN
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Lysten til å lære grunnleggende ferdigheter i 
fluefiske, og kanskje få frisket opp gamle kuns-
ter er fortsatt stor, noe påmeldingen til årets 
fluekastekurs for damer gjenspeiler. Tradisjo-
nen tro ble årets kastekurs gjennomført første 
søndag i juni (i år 7. juni), men kurset måtte 
arrangeres i Øvre Stengelsen på grunn av stor-
flom i elva. Stian Hammersvik, Geir Zakarias-
sen og Erik Thalberg Pettersen var dyktige in-
struktører, som alltid. Kjell Olaussen, Inger 
Helene Utsi og Agnethe Mikkelsen Kjellmo var 
flinke tilretteleggere. De 20 påmeldte fikk litt 
utfordring i forbindelse med storflom i Alta-
elva, men instruktørene løste dette på beste 
måte. Tusen takk for at dere stiller opp, år etter 
år. I 2021 håper vi å få på plass et videregående 
kastekurs for interesserte.

Vi inviterte til sjøørretfiske på Rørholmen fre-
dag 17. juli. Vi møttes ved den store parke-
ringsplassen der veien svinger opp til Saga, og 
gikk samlet til Rørholmen, noe som tok cirka 
15 minutter. Dette fisket begrenses av tidevan-
net, og kl. 18.21 var det full fjære sjø, da hadde 
vi cirka 3 timer på oss til å fiske før vi måtte gå 
tilbake. Vi fisket med søkke og makk. 

Dyktig instruktør var Ingrid Klykken, og Rei-
dar Karlsen stilte også velvillig opp med gode 

råd til oss uerfarne fiskere. Alta jeger- og fisker-
forening stilte med ekstra stenger og utstyr for 
de som trengte det. Det ble ikke noen stor-
fangst denne kvelden, men koselig tur, som vi 
gjerne gjentar til neste år. 

Fluekastekurs for damer. FOTO: AGNETHE MIKKELSEN KJELLMO

En liten spasertur unna ligger Rørholmen, fan-tastisk å ha en så flott fiskeplass i nærområdet. 
FOTO: GRETE S. HALDORSEN
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Noen av deltakerne tok flere turer til Rør-
holmen i løpet av fiskesesongen. Tusen takk til 
Ingrid Klykken som hadde hånd om dette ar-
rangementet.

Sølvi K. Pettersen fikk mange små, og noen 
under minstemålet. FOTO: GRETE S. HALDORSEN

Det ble nok et ellevilt fiskearrangement i Alta-
elva da kvinneutvalget arrangerte fiskedøgn for 
damer, lørdag 1. til tirsdag 4. august, et arran-
gement som igjen samlet kvinnelige deltakere 
fra hele landet. I år var vi igjen så heldige at vi 
fikk kjøpe 2 stk. 3-døgnskort. Dermed kunne vi 
ha to fiskere ute samtidig med instruktør/roer. 

Ingrid Klykken med en ørret på 1,4 kg. FOTO: GRETE 

S. HALDORSEN

Andrea Heitmann Liland med en finfin grills. Laks er laks! 
FOTO: TORGEIR W. SKANCKE/JAKT & FISKE
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øser av sin kunnskap på oss, slitne armer og 
hoder, og alle fikk fisket mer enn nok da elva 
fikk hvile litt lenger hvert døgn enn den skulle. 
Men sånn er fiskerlivet, man klarer ikke å få 
fisket døgnet fullt ut.

Damedøgnene kan vel bare beskrives som her-
lige, sosialt, slitsomt, lite søvn, mye fisking og 
mange grilse, fint vær, sol, varmt, quiz, lakses-
uppe, laksepakker, elvebåtkjøring, masse gode 
fisketips fra superdedikerte instruktører som 

Stian Hammersvik veileder Karina Sivertsen, som fisker med fluestang i Altaelva for første gang. FOTO: TORGEIR W. SKANCKE/JAKT & FISKE

Ane Kvammen håper på storlaks på damedøgnene.  FOTO: TORGEIR W. SKANCKE/JAKT & FISKE
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Fiskedøgnene er for nybegynnere/litt øvede, og 
skal være et lavterskeltilbud for damer som øn-
sker å lære mer om å fiske i elv, både fra land 
og fra elvebåt. Vi stiller med vadere, vadesko, 
redningsvester, fiskeutstyr og fluer, samt fiske-
quiz alle 3 kveldene. Vi sover ute i lavvo og 
lager mat sammen på bål/grill. Det blir under-
vist i ulike fisketeknikker og deltakerne får 
kunnskap om laksen i elva vår. Vi er så heldige 
å ha erfarne instruktører som Stian Hammer-
svik, Dan Randa og Per Erling Aune Hansen 
som ga gode tips og råd underveis, og som øste 
ut av all sin kunnskap til oss. Tusen, tusen takk! 
Det er ikke mulig å gjennomføre noe slikt uten 
alle dere frivillige.

Vi er privilegerte som kan få oppleve en slik 
helg med så mye pur fiskeglede. Fantastisk av 
ALI å tildele oss 2 stk 3-døgnskort, og for å 
satse på rekruttering av kvinner, så flere fikk 
oppleve å få sin første altalaks (grilse) i år, og 

igjen tusen takk til alle gode hjelpere som 
gjorde dette mulig. Stian Hammersvik, Per Er-
ling Aune Hansen, Dan Randa, Ingrid Klyk-
ken, Linda Beate Heitmann og Inger Helene 
Utsi. Tusen takk for all hjelp!

Hvert år samler NINA inn og analyserer et stort 
antall skjellprøver fra laksefisket. Skjellanalysene 
er en viktig kilde til kunnskap om de norske laks- 
og sjøørretbestandene. Her tar Inger Lise Borch 
ansvar for å ta skjellprøver av fangsten, som så 
leveres inn. FOTO: GRETE S. HALDORSEN

Journalist fra Jakt & Fiske tar bilde av Inger Lise 
Borch som rigger seg for fiskeøkt. 
 FOTO: LINDA HEITMANN

Kathe Hågensen med et prakteksemplar. 
 FOTO: GRETE S. HALDORSEN
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LAVPRISVAREHUSET
Åpningstider: 9-20 (9-18)

Altaveien 228 - 9515 Alta
Telefon 78 43 45 50

Åpningstider: Mandag–fredag kl. 07–23 • Lørdag kl. 08–23
BOSSEKOP

Vi støtter Alta jeger- og fiskerforening!
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AJFF inviterte alle som ønsket å få prøvd seg 
på hagleskyting eller som trengte å friske opp 
gamle ferdigheter til 4 treningskvelder i august 
på våre skytebaner på Kvenvikmoen. Kvinne-
utvalget ved Grete stod for arrangeringen, med 
god hjelp fra Knut Saxe Kjeldsberg, Reidar 
Karlsen, Jan Gunnes, Dan Randa, Arvid 
Simon sen, Linda Heitmann, Ivar Heitmann 
med flere. Her fikk de som ønsket det tips og 
råd fra dyktige instruktører. Det ble skutt mel-
lom 62–70 serier hver av de fire onsdagskvel-
dene. Alle 4 banene var i bruk, og vi stilte med 
3–5 instruktører hver gang. Mange jenter (og 
gutter) deltok, og det var fantastisk mye god 
skyting.

Onsdag 12. august deltok Intersport Alta på 
Kvenvikmoen med demohagler og annet jakt-
utstyr. NB! Husk at Intersport lover å ha kon-
kurransedyktige priser på våpen, og at AJFF 
ellers har gode medlemsrabatter på sportsut-
styr generelt (se hjemmesida vår). Fin mulighet 
for de som ønsker å få prøvd hagler på skyte-
banen.

Dameskyting/jentekurs ble arrangert søndag 
2. august på Kvenvikmoen, med Linda Heit-
mann som en av instruktørene. Det deltok flere 
ungdommer, noe som er veldig motiverende. 
Håper på å få arrangert noe lignende til neste år.

Sprudlestevnet ble gjennomført som planlagt, 
første onsdag i september (2.9.2020), med hele 
17 påmeldte damer i alle aldre, nybegynnere, 

midt i mellom, og de litt mere seriøse, en helt 
ellevill kveld. Det viser at det går an å ha det 
artig på skytebanen uansett hvilket nivå du er 

Sprudletreffen 2020.
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på. Champagnekjøler (med innhold, som be-
holdes av årsvinneren) er vandrepremie, og 
Linda Heitmann tok sitt 1. napp i år. Dette er 
en konkurranse for alle, der det ikke kreves 
mye trening for å få være med, og dette er 
antakelig Norges eneste skytekonkurranse 
kun for damer. Og premiene, fra næringslivet 
i Alta, FeFo, AJFF, og private, de ble trukket 
på påmeldingen, en premie til alle som del-
tok. I år som i fjor, ble Eva-Cathrine Nilsen 
vinner av jaktkort på Finnmarkseiendom-
men, gitt av FeFo. Nr. 1 ble Linda Heitmann 
(1. napp i vandrepremien), nr. 2 Lisbeth Hen-
riksen, og nr. 3 Agnethe Mikkelsen Kjellmo. 

Tusen takk til Knut Saxe Kjeldsberg, Jan 
Gunnes, Reidar Karlsen og Dan Randa for all 
hjelp med gjennomføring.

Introjakt for damer ble gjennomført seinhøs-
tes med 3 forskjellige partier. 1 parti ble ar-
rangert torsdag 17. september, 1 parti lørdag 
10. oktober, og 1 parti søndag 11. oktober, 
alle i Kautokeino kommune. Veiledning un-
derveis i rypejakt med fuglehund er obliga-
torisk, og det ble noen fine og spennende 
turer, med mulighet for å felle ryper i flotte 
jaktterreng. Nok et flott tiltak som vi kommer 
til å gjenta høsten 2021, kanskje på fjellrype 
også? Du må ha gjennomført jegerprøven for 
å delta med våpen, men mange ganger er det 
fint å starte med å gå uten. Da du lærer utro-
lig mye bare av å se og observere hund og 
fører i jaktterrenget, og under ulike jaktbare 
situasjoner.

En introjakt for ungdom ble også gjennom-
ført i september.

Facebook-gruppa (Alta jff – Damegruppa) er 
fortsatt vår viktigste informasjonskanal til 
medlemmene. Sida brukes til å informere om 
aktiviteter og kurs, og både vi og medlem-
mene legger ut bilder. Det blir spurt etter 
turkompiser, samt bedt om tips og råd. Under 
fanen Jenter på hjemmesida til Alta jeger- og 
fiskerforening legger vi også ut informasjon 
om aktiviteter og kurs.

FOTO: GRETE S. HALDORSEN 

Introjakt er god jakt! Linda og Tina som instruk-
tører. Marianne Thomassen og Marita Andreassen 
på introjakt. 

Andrea Mikkel-
sen Kjellmo 
speider etter 
ryper under 
opplæringsjakt. 
Hun tok 
jeger prøven i 
august dette året. 
FOTO: AGNETHE 
MIKKELSEN KJELLMO
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Vi har faktisk opplevd en enorm på-
gang i år, selv om covid-19 «tok det 
første halvåret», så kanskje er det 
enda viktigere å ha kurs, opplevelser 
og arrangementer i regi av kvinne-
utvalget i 2021.

Som leder for kvinneutvalget må jeg 
få takke utvalgsmedlemmer Inger 
Helene Utsi, Agnethe Mikkelsen 
Kjellmo, Grete-Kaisa Olsen og Eva 
Cathrine Nilsen for innsatsen i år. 
Vi hadde heller ikke klart å gjen-
nomføre det vi har gjort uten posi-
tiv innstilling og hjelp fra leder i 
Alta jeger- og fiskerforening Linda 
Heitmann, hele sportsskytterut-
valget, Dan Randa, Reidar Karl-
sen, Jan Gunnes, Arvid Simonsen, 
Per Erling Aune Hansen, Knut 
Saxe Kjeldsberg, Ivar Heitmann, 
og ikke minst Stian Hammersvik. 
TUSEN TAKK!

For kvinneutvalget
Grete Skum Haldorsen
leder

Maj-Liss Nyvoll på jakt med filmteam fra NJFF i hælene (#BlackFlyEyes). FOTO: LINDA HEITMANN

Aktivitetsplan – Kvinneutvalget 2021
Kvinneutvalget har mange spennende aktivi-
teter på gang i 2021.

• Fluebindekurs – lær å lage Altafluer til 
dame døgnet – 2 kvelder.

• Isfisketur, dagstur ev. med overnatting, 26. 
april.

• Havfiske, samarbeid med Storekorsnes Ferie 
& Fritid, søndag 13. juni?

• Kurs, hagleskyting for damer, onsdag 5. mai.
• Fluekastekurs, søndag 6. juni på Elvestrand, 

kl. 12–16.
• Sjøørretfiske på Rørholmen, tidevannet av  -

gjør dato og tid, slutten av juni, første uka i 
juli.

• Damedøgn i Altaelva. Vi søker ALI om 
3-døgnskort som i 2019 og 2020, 1.–4. 

august, og håper selvfølgelig på å gjenta 
suk sessen med nok et ellevilt dame døgn-
arrange ment i Altaelva.

• Klar for høsten – hagletrening før jakta? 
Tidspunkt: 4., 11., 18. og 25. august kl. 17.00. 
AJFF inviterer alle (både damer og menn, 
par, kjærester etc.) som ønsker å få prøvd seg 
på hagleskyting eller som trenger å friske 
opp ferdigheter til treningskvelder på våre 
skytebaner.

• Sprudlestevnet, onsdag 1.9., kl. 16.45, 
forhåndspåmelding på www.leirdue.net

• Introjakt, lørdag 25. september, søndag 26. 
september, 3. oktober.

Vi gleder oss til nok et aktivt år i Alta jeger- og 
fiskerforening! NB! Noen datoer er foreløpig, 
og ikke fastsatt enda.



*Eks. lån: Rente 0,9% nom/2,08% eff. EK. 35%. Lånebeløp kr 251 718,– o/7 år. Kost. kr 18 521,-, 
tot. Kost. 266 965 kr. Subsidiert flytende rente (0,9 %) i 36 mnd, deretter justeres til gjeldende 
markedsrente. Veil. kundepris levert Moss, lokale lev. kost. kan tilkomme. Forbruk komb.:  
1,8 l/100 km, 240 Wh/km (WLTP). CO2-utslipp 43 g/km (WLTP). Tilbudet gjelder til 31.03.2021. 
Med forbehold om skrive- og trykkfeil, bilde kan avvike fra tilbudte modell.  

MG EHS Plug-in Hybrid fra 379.890,-

Nå til 0,9%* kampanjerente
• 7 års garanti / 150 000 km
• Elektrisk rekkevidde på 52 km

• Romslig SUV med mye plass  
og stort bagasjerom

• Tilhengervekt på opptil 1500 kg

MG lanserer en  
enda større SUV!

ANN-WIBEKE 
Tlf. 416 55 309
annwi@br-andersen.no

LARS HELGE
Tlf. 916 09 630 
larshelge@br-andersen.no

ÅPNINGSTIDER: 
Mandag–fredag 08.00–17.00

*Eks. lån: Rente 0,9% nom/2,08% eff. EK. 
35%. Lånebeløp kr 251 718,– o/7 år. Kost. 
kr 18 521,-, tot. Kost. 266 965 kr. Subsidiert 
flytende rente (0,9 %) i 36 mnd, deretter 
justeres til gjeldende markedsrente. Veil. 
kundepris levert Moss, lokale lev. kost. kan 
tilkomme. Forbruk komb.: 1,8 l/100 km,  
240 Wh/km (WLTP). CO2-utslipp 43 g/
km (WLTP). Tilbudet gjelder til 31.03.2021. 
Med forbehold om skrive- og trykkfeil, bilde 
kan avvike fra tilbudte modell.



Hyundai tilbyr 5 års fabrikkgaranti med ubegr. kjørelengde. På Lithium-Ion Polymer batteriet tilbys fabrikkgaranti i
8 år eller 200 000 km, avhengig av hva som inntreffer først. Foto er kun illustrasjonsbilde og kan avvike på tilbudt
modell. Det tas forbehold om feil.

Tucson Plug-In Hybrid
Kommer første halvår 2021

BATTERI
G A R A N T I

BATTERI
G A R A N T I

Helt nye Tucson er en SUV full av avansert utstyr, har et progressivt design og full av
toppmoderne teknologi. Bilen kommer med 4WD og en forventet elektrisk rekkevidde (WLTP) 
på over 50 km. Tilhengervekt m/brems: 1650 kg.  I Norge kommer helt nye Tucson som 
Plug-In Hybrid første halvår 2021.

Bli bedre kjent med denne nyheten på hyundai.no. Her kan du også melde deg på vårt
nyhetsbrev.

Vi er den nye Hyundai forhandleren i Alta. Ta kontakt for en hyggelig bilprat:
Ann-Wibeke Porsanger • Tlf: 416 55 309 • Mail: annwi@br-andersen.no

#NextAwaits
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Telefon: 78 43 09 88 • Telefax: 78 44 08 00 • Rurveien 7, 9515 Alta • E-post: firmapost@mathisen-co.no

BESØK ET AV ALTAS STØRSTE

BYGGEVAREHUS!
BESØK ET AV ALTAS STØRSTE

BYGGEVAREHUS!

Telefon   78 44 92 00
Fax          78 44 91 80
E-post:    post@jaro.no
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Storviltutvalget
Skytebanen/trening/oppskyting/
konkurranse
På grunn av Koronorestriksjonene, ble skytin-
gene til storviltprøven sterk redusert. 

2018: 430 oppmøtte over 20 skytekvelder 
– 161 skyteprøver gjennomført

2019: 374 oppmøtte over 16 kvelder  
– 122 skyteprøver gjennomført

2020: 176 oppmøtte over 10 kvelder  
– 44 skyteprøver gjennomført

Etter skyteboka har vi fått inn kr 19 400,- fra 
storviltprøveskytingen i 2020. AJFF sendte da 
inn en søknad om koronamidler og fikk kom-
pensert for en del av disse tapte inntektene. Vi 
opplevde en økt pågang av enkeltmedlemmer 
som ønsket å bruke vår bane til innskyting/
prøveskyting. Vi har et inntrykk av at systemet 
med å melde slik skyting via sms til leder av 
storviltutvalget fungerer. Så vidt vi erfarer, har 
det ikke vært noen brukskollisjoner i 2020. Vi 
har gjennomført skyting med tre kull av jeger-
prøvedeltagere. Vi arrangerte Nord Norsk mes-
terskap i Nordisk jaktskyting i samarbeid med 
Alta skytterlag. I oktober leide vi ut både rifle-
bane og møterom til Universitetssenteret på 
Svalbard i forbindelse med gjennomføring av 
skyte og sikkerhetskurs for arktiske guider. Det 
ble løsnet over 3000 skudd og de var veldig for-
nøyde med oppholdet.

Anlegg og utstyr
Det har vært forholdvis rolig i utvalget for å 
oppgradere riflebanen. Forslag er blitt fremlagt 
for styret som har bedt om å utarbeide prospekt 
med reduserte kostnader. Bernt Suhr gikk av 
som leder og Tom Erik Guddingsmo overtok. 
I november tiltrådte også Jan Erik Henriksen 
utvalget. Det er laget ny vei inn til anlegget vårt 
og det åpner opp for å øke parkeringsarealet 
ved riflebanen eller flytte banen dersom det er 
ønskelig. I forbindelse med elgjaktopplæringen 
ble det kjøpt inn en jaktpulk med scoter/atv 
drag for frakt av felt elg. Denne kan også brukes 

til andre frakteoppdrag i regi av AJFF. Vi fikk 
også kappet/gjenget løpene på 3 av våre rifler 
da disse med påmontert lyddemper er 
fremtunge og vanskelige å sikte særlig for unge 
jegerprøvekandidater.

Sporprøver
Ajff har 2 godkjente sporprøvedommere for 
fersk og blodspor, Johan A Bongo og Bernt 
Suhr. I 2020 har de bedømt 7 blodsporprøver 
og 6 fersksporprøver. 

Storviltjakta
Pga av koronarestriksjonene ble årets elgjakt-
trekning gjennomført digitalt. Mange fulgte 
vår sending, også Fefo. Vi fikk gode tilbakemel-
dinger for gjennomføringen inkl. lotteriet, selv 
om vi håper at trekningen 2021 kan gjennom-
føres fysisk. 

Silje Somby felte sin første elg i Anàrjohka høsten 
2020.
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En lang og snørik vinter synes å ha gått hardt 
utover kalvingsprosenten og bestanden. Få tvil-
lingkalver ble observert over hele fylket. Det var 
lav fellingsprosent over hele fylket, også i Alta. 

En oversikt over elgjakta i Alta de siste årene 
viser følgende: 
 2016 2017 2018 2019 2020

Felte okser 8 11 8 13 9
Felte kyr 8 2 3 9 5
Felte ungdyr 7 4 9 9 7
Felte kalver 17 12 20 19 16
Fellingsprosent 81,6% 68% 85% 98% 71%

Ajff gjennomførte årets elgjaktopplæring med 
10 deltagere, og har et godt samarbeid med 
Alta folkehøyskole. Det var en god del plan-
legging da vi av Fefo ble pålagt å ha skriftlige 
avtaler med grunneiere om jakt på privat 
grunn. Vi underskrev 11 slike avtaler med 
varig het også for 2021 og 2022. Nytt av året var 
at vi tok i bruk We Hunt-appen som fungerte 
bra. 3 av de 4 fellingene ble gjort av kurs del-
tagerne. Vi får gode tilbakemeldinger for gjen-
nomføringen, se egen rapport om elg jakt opp-
læringen.

Trekning av elgjakt 2020 – digital sending i år. FOTO: LINDA HEITMANN

Entreprenør Harald Nilsen AS
- Trygghet gjennom hele prosessen

78 45 66 80
firmapost@hnas.no
hnas.no
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Det er første dag på jakt og jaktlaget har sittet 
på post i omtrent en halv time når vi hører det 
pistrete smellet som kommer fra en jaktrifle 
med lyddemper. Etter ei lita stund, som føltes 
ganske lenge, melder kursdeltager Steffen Star-
heim over radioen at han har skutt ei ku, og at 
den ligger nede. Som jaktleder melder jeg fra 
om at alle postskytterne tømmer våpnene for 
ammunisjon, og at vi møtes ved elgfallet som 
fant sted nord-øst for Nallovarri. Forut for fel-
lingen hadde jaktlaget postert ut en lang post-
rekke fra Nallovarri og østover Nergjerdingen 
helt til Eibyelva. Nord for postrekka startet to 
hundeekvipasjer på nordgrensen av valdet drev 
mot postrekka. Jan Erik Henriksen gikk på vest-

sida av E45, mens Knut Kjeldsberg gikk på øst-
sida. Dette er et drev vi ofte starter kurset med 
dersom det passer med vindretningen. Svært 
ofte blir det felling på dette drevet, og kursdel-
tagerne kommer raskt i gang med mange ulike 
deler av det praktiske kurset. På forhånd er vi 
blitt enige om at vi skyter det første og beste 
dyret på kvoten for å sikre at kursdeltagerne får 
komme i gang med den delen av kurset som 
omhandler behandling av felt elg. Samtlige kurs-
deltagere deltar aktivt i alle delene av prosessen 
med utvomming, frakt ut og flåing av elgen.

Etter at elgen var hengt opp til modning, dro 
jaktlaget tilbake til leiren. Der ble det spist 

Kurs i praktisk elgjakt 2020
Stian Hammersvik

Felling første dag på elgjakta: Fra venstre, Inga Siri, Savita Olufsen, Theresa Knudsen, Dennis Ulmo, 
Paul Høsteng-Haugen, Bendik Eidshaug, Daniel Saltvik, Tobias Åberg, Christina Stødle. Bak elgen 
sitter Steffen Heggen Starheim med rifla. FOTO: JAN ERIK HENRIKSEN
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lunsj, og litt tid til en pust i bakken før vi tok 
fordeling av poster til postering fram mot kvel-
den. På kveldsposteringa fikk kursdeltager 
The resa Knudsen besøk av elg og hun felte en 
ung okse med et velrettet skudd i bogen. Igjen 
ble det samling ved fellingsstedet og kursdelta-
gerne fikk repetert rutinene etter felling av elg 
fra tidligere på dagen. 

Kurs, kursdeltagere og instruktører 
Kurset i praktisk elgjakt er et samarbeid mel-
lom Fefo og Alta jff. Fefo tildeler valdet 
Gurbmu tvuopmi– Garrajohka til Alta jff, mens 
foreningen står for selve kursingen. Årets kurs-
deltagere var Savita Cathrine Olufsen, Theresa 
Knudsen, Christina Stødle, Inga Siri, Paul 
Høsteng-Haugen, Steffen Heggen Starheim, 
Bendik Eidshaug, Daniel Lukas Saltvik, Grethe 
Gaundal og Dennis Ullmo. Knut S. Kjeldsberg, 
Stian Hammersvik og Jan Erik Henriksen har 
i en årrekke vært instruktører på kurs i praktisk 
elgjakt. Tobias Åberg deltok som instruktør og 
representant for Alta Folkehøgskole. Seks av 
kursdeltagerne kom fra folkehøgskolen og 
 Tobias bidro ut over det å være instruktør med 

å skaffe middager til hele jaktlaget fra skolens 
kjøkken. Eva Josefsen var for første gang med 
som instruktør og sier seg villig til å ta jobben 
til neste år også. Også Rune Einrem debuterte 
som instruktør på kurset. 

Rutiner for jaktdagene 
Etter frokost tok vi rutinemessig en samling 
rundt kartet over jaktterrenget. Vi gikk gjen-
nom planen for dagens første drev. Leiren vår 
var satt opp omkring gapahuken ved fiskeplas-
sen Garrajohka i Eibyelva. Med utgangspunkt 
i vindretning og hvilke deler av terrenget vi 
allerede har jaktet i, planlegges dagens drev og 
utposteringer. Her blir det viktig at hundeekvi-
pasjene går inn i bestemte deler av terrenget og 
går mot vindretningen mot postene i håp om å 
drive elg dit. Eventuelt at vi jakter med løshund 
og at hunden får los på elg. Da er det ofte at den 
som går med hundeekvipasjen går inn og sky-
ter elgen. 

På kartet over jaktområdet vårt har vi merket 
av og nummerert en mengde poster slik at det 
skal være lett for kursdeltagerne å vite hvem 

Erfaren jeger: Steffen Heggen Starheim er en erfaren jeger, men her opplevde 

han å felle sin første elg.



35

Alta jeger- og fiskerforening – www.altajff.no – årsberetning 2020

som sitter hvor, og hvor jegerne som går med 
hund beveger seg i forhold til postene. Når 
alle postskytterne var plassert ut, startet en 
eller to hundeførere ut i et drev, enten med 
bandhund for eventuelt å slippe hunden etter 
hvert. Nytt av året var bruken av appene We-
Hunt og Storviltportalen. WeHunt gir mange 
fordeler i forhold til kommunikasjon og sik-
kerhet. Men her må man gjøre seg en del er-
faringer før alt fungerer optimalt. Man må for 
eksempel aktivere jakten og starte den i appen 
mens man er innenfor dekning for at den skal 
fungere. Når alt fungerer slik det skal er appen 
utrolig nyttig i forhold til å vite nøyaktig hvor 
alle er til enhver tid. Det var imidlertid pro-
blemer med å få appen til å fungere optimalt 
hos alle deltagerne. Ved bruk av Storviltpor-
talens app, viste det seg å bli litt kluss med 
«sett dyr»-registreringen. Utenom det fun-
gerte appen bra. 

Avslutning av elgjakta 
Etter kurset ble kursdeltagerne invitert til å 
være med på jakt på den resterende elgkvoten 
som bestod av to elgkalver. Jaktlaget ble videre 

satt sammen av ulike kursdeltagere og instruk-
tører, i forhold til når de enkelte hadde tid og 
anledning. Kursdeltager Paul Høsteng-Haugen 
skjøt den første av kalvene. Den ble felt når den 
kom ut på et jorde. Kalven ble felt av et perfekt 
skudd i bogen og gikk ned i smellen. Den siste 
kalven var det Knut Saxe Kjeldsberg som felte. 
Kursdeltagerne felte dermed tre av fire elg på 
kvoten. 

Opplæringsfeltet  
Gurbmutvuopmi–Garrahohka 
Valdet ligger langs Eibyelva i Alta kommune og 
strekker seg mot grensa til Troms. Jaktterren-
gets beliggenhet gjør det lett for kursdeltagere 
og instruktører å fokusere på selve jaktopplæ-
ringen. Terrenget er variert og egner seg svært 
godt til ulike typer elgjakt. Dette gjør at vi kan 
drive opplæring i alle former for elgjakt. 
 
Jegeraften 
I etterkant av nedskjæring og fordeling av kjøt-
tet, ble alle kursdeltagere og instruktører invi-
tert til å delta på middag, der vi blant annet 
laget middag av indrefilet fra elgene. 

Kveldskos: Her er de fleste på kurset samlet. Bakerst står to av instruktørene Eva Josefsen, og Knut 
Kjeldsberg. Han med rifla er jaktleder og instruktør Stian Hammersvik. Så har vi fra venstre 
Bendik Eidshaug, Grethe Gaundal, Christina Stødle, Dennis Ulmo, Daniel Saltvik, Tobias Åberg, 
Steffen Heggen Starheim, og Paul Høsteng-Haugen.
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Dette ble avslutningen på kurset. Det ble delt 
ut kursbevis og alle deltagerne fylte ut et eva-
lueringsskjema som omhandlet hele kurset. 
 
Kursevalueringen 
Kursdeltagerne skulle vurdere 17 forhold ved 
kurset, før under og etter jakten. Svaralterna-
tivene var 1. Meget bra 2. Ok 3. Ikke så bra. 
Resul tatet ble 140 stemmer på meget bra. Ok 
fikk 24 stemmer og en stemme på ikke så bra. 
Det svaret angikk postering på kvelden på inn-
mark og diverse villmarksposter. I tillegg hadde 
under søkelsen spørsmål om hva i kurset som 
bør opprettholdes. Der kom svarene: Alt. Det 
meste. Det sosiale og den gode stemningen. 
Festmiddagen. Utrolig bra opplegg, intet å 
klage på. Det gode humøret. På spørsmål om 
noe bør endres fikk vi fem tilbakemeldinger: 
Lik fordeling av kjøtt, delt likt mellom alle som 
deltok (Fordelingen ble delt likt mellom del-
takere og instruktører. Det medførte at kurs-
deltakerne fikk kjøpe mindre kjøtt pr. person) 
Tydelig enighet om hva som ønskes felt. Det 
kom fram ønske om to drev i løpet av dagen i 

stedet for et drev og postering på kvelden. Mer 
informasjon om lesing av terreng, når vi ble 
plassert på post. Litt mer evaluering på  kvelden. 
 
Konklusjon 
Etter årets kurs i praktisk elgjakt har vi fått 
mange positive tilbakemeldinger. I tillegg har 
evalueringen fra deltagerne gitt oss gode for-
slag til endringer som kan gjøre kurset bedre. 
Ut fra dette vil vi gjøre forbedringer i forhold 
til en evalueringsdel i gjennomgang av dagens 
jakt. Slik det har vært, har vi gått gjennom jakt-
dagen hver kveld med samlet registrering av 
sett elg, beskrivelse av ulike situasjoner under 
jakten, og avslutning med rom for kommen-
tarer og spørsmål. Vi vil fra neste år også legge 
til spørsmål om noe burde, eller kunne blitt 
gjort annerledes. Gjennomgående i hele kurset 
har det vært fokus på en sikker og trygg jakt-
utøvelse. Det har også vært en god tone blant 
kursdeltagerne, med hyggelig samvær i leiren 
på kveldstid. Det er hyggelig å kunne melde at 
kursdeltagerne er svært fornøyd med det 
 sosiale så vel som den faglige delen av  kurset.

Fire av instruktørene: Her foran kartet på samlingsstedet. Kartet brukes til å forklare kommende drev, 
og stedfesting av ulike begivenheter som har funnet sted under jakten. Fra venstre Jan-Erik Henriksen, 
Eva Josefsen og Tobias Åberg.
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Aktivitetsplan for Storviltutvalget 2021
Trening/skyting på Kvenvik riflebane 
fra kl. 17.30–19.30
Tid Aktivitet  

29. april Trening/storviltprøve
 6. mai Trening/storviltprøve
11. mai Trening/storviltprøve 
20. mai  Trening/storviltprøve 
 – egen instruktør for nybegynnere
27. mai  Trening/storviltprøve
 3. juni  Trening/storviltprøven
10. juni  Trening/storviltprøven 
17. juni  Trening/storviltprøven  
 – egen instruktør for nybegynnere
24. juni  Trening/storviltprøven
 5. aug.  Trening/storviltprøven 
12. aug.  Trening/storviltprøven  
 – egen instruktør for nybegynnere
19. aug.  Trening/storviltprøven 
26. aug.  Trening/storviltprøven
26. aug. Trening/storviltprøven 

Priser: 15 skudd:  Medl. AJFF kr 60,-. Medl. i andre NJFF-lag kr 90,-. Ikke-medl. kr 110,-
 Oppskyting:  Medl. AJFF kr 60,-. Medl. i andre NJFF-lag kr 90,-. Ikke-medl. kr 110,-

Andre aktiviteter:
• Arbeide med oppgradering av riflebanen
• Tilby blodspor- og fersksporprøver, jamfør 

terminliste på nkk.no 
• Gjennomføre elgjakttrekningen.
• Oppgradere poster/skytetårn i opplærings-

jaktfeltet
• Delta i bestandsutviklingsarbeidet (4-årig 

og 1-årig) for elgforvaltningen i Alta.
• Gi innspill/ha dialog med AJFFs represen-

tant i viltnemda for Alta kommune
• Tilpasse våpen og bidra med instruksjon i 

rifleskyting for jegerprøvedeltagere og 
andre som ønsker det.

• Lage en samarbeidsavtale med Alta 
skytterlag om bruk av løpende elgbane.

• Samarbeid med jakt- og fangstutvalget om 
jaktfeltskyting og andre former for 
rifleskyting

• Samarbeid med sportsskytterutvalget og 
Talvik jff om Nordisk jaktskyting.

Utvomming i felt. FOTO: DAN RANDA

Nedskjæring er en del av jakta. FOTO: DAN RANDA
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Da er nok et år ferdig og på tide å gjøre opp 
status for 2020. Før årets sesong nådde å starte 
opp ble vi rammet av Korona-epidemien. 
Fiske konkur ransen på Mathisvannet ble av-
lyst og på grunn av høy vannstand i Altaelva 
ble det litt utfordringer med fluefiskekurset 
for damer. Kurset ble avholdt på et jorde i 
Stor elv dalen, hvor det ble undervist i grunn-
leggende kasteteknikker og klargjøring av 
flueutstyr. Deretter ble det litt kastetrening 
ved elva. 

Salg av fiskekort for ørretfiske i år overtatt av 
ALI med elektronisk kjøp på nettet. I tillegg ble 
fiskekort solgt ved hovedkontoret til ALI. Det 
var stor forvirring blant fiskerne hvor og hvor-
dan disse fiskekortene skulle kjøpes. AJFF 
hadde allerede rukket å bestille 300 fiskekort 
som ble trykket og betalt før vi fikk avklart at 
ALI skulle ta seg av kortsalget. 

Vakthold for ørretfisket startet opp den 2. juni 
da de første fiskerne ble observert. Underteg-
nede hadde flere runder før denne dato for å 
følge med oppstart. På grunn av høy vann-
stand tok det litt tid før det ble noe særlig ak-
tivitet på fisket. Det kom inn noen telefoner 
om uvanlig aktivitet i nærheten av munningen 
til Tverr elva. Fikk også rapporter fra fiskere 
ved Rørholmen om at det hadde vært noen 
personer som fisket med sluk. Disse hadde 
ikke fiskekort heller. Det ble også beslaglagt 
ett garn i inn løpet til kjosen på flyplassen. 
Noen slukfiskere ble tilsnakket og bortvist av 
vakter fra AJFF. Nedenfor Alta bru er det bare 
fluefiske som foregår og alle som ble kontrol-
lert der hadde fiskekort. Fra 1. til 14. septem-
ber ble det i år brukt to vakter for rekke over 
større områder. En vakt hadde ansvaret for 
vekting fra Haraldholmen til Alta bru og en 
hadde vakting i nedre del. Kostnadene ble 

Fiskeutvalget

Landing av grillse. FOTO: TORGEIR W. SKANCKE/JAKT & FISKE
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Utstyret i orden. FOTO: DAN RANDA

dekket inn ved sein oppstart av ørretfisket i 
nedre del. 

Planlegging av årets Camp villaks gikk sin gang 
og vi hadde i samarbeid med ALI bestemt 
maks 12 deltakere på grunn av Koranen. Vi 
håpet i det lengste at vi kunne gjennomføre, 
men etter hvert ble det så store Korona-restrik-
sjoner at årets Camp villaks måtte avlyses. 

NJFF sin båt ved Autsivannet må vi følge litt 
med. På seinsommeren ble 
båten funnet henslengt full 
av vann og årene var gjen-
nomtrukket av vann og 
brakk når de fikk litt belast-
ning. Vi oppfordrer med-
lemmene våre til å ta en 
sjekk av båten når dere pas-
serer Midtstua, der båten 
ligger plassert på somme-
ren. Da er det bare i håpe 
på at Koronaepidemien er 
under kontroll før 2021- 
sesongen starter opp så vi 
får et tilnærmet normalår. 

På slutten av 2020 fikk vi 
gladnyhet om at Spare-
bankstiftelsen har inn-
vilget støtte til at vi får 
realisert kastedam for 

fluekasting. Tusen, tusen takk!! Kastedammen 
vil gi mulighet for å få trent på fluekasting 
under gode forhold slik at folket er klare for 
fiske i vann og elver. Vi ser for oss mulighet for 
ulike arrangement for barn, unge og andre in-
teresserte, og er klare for å brette opp ermene 
og gyve løs med god dugnadsånd. Her er det 
bare å melde seg på når vi lyser ut dugnad til 
våren! 

Mulig verdensrekord på isfiske, tatt av Jan Erik på Kvenvannet i 2020. FOTO JAN ERIK HENRIKSEN

En nøkkel – 100 båter og vår båt ligger ved 
Autsi vann: Kjøp nøkkel og lån båten på  
minebaater.no. FOTO: LINDA HEITMANN
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Aktivitetsplan
• Camp villaks i samarbeid med 

barne- og ungdomsutvalget og 
ALI.

• Isfiskekonkurranse for 5.-klas-
singer i samarbeid med Alta 
Folke høgskole og Barne- og 
ungdomsutvalget

• Bistå på damedøgnene i Altaelva. 
• Bistå Barne- og ungdomsutvalget 

på Fiskesommer-arrangement
• Bistå Kvinneutvalget ved hav - 

fiske-arrangement
• Bistiå Kvinneutvalget ved 

fluekaste-kurs 
• Oppfølging og vedlikehold på 

gapa huken ved Rørholmen
• Utlån av båten som er plassert  

ved Midtstua ved Autsivann  
(En nøkkel – 100 båter). 

• Bistå med bygging av fluekaste-bane, 
som vi har fått bevilget penger til.

På vegne av fiskeutvalget 
Kjell Olaussen

På røyefisketur til Hemmeligvann. FOTO JAN ERIK HENRIKSEN

x5elektro.no
78 44 44 44

Myggveien 9 | 9514 Alta
Telefon 78 45 60 60
www.kivijervi.no
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Året 2020 startet med to avlyste stevner på 
grunn av Corona-virusets frammarsj i Norge. 
Heldigvis ble det de eneste stevnene vi måtte 
avlyse, men det medførte at alle nasjonale Trap 
NM-konkurranser ikke ble gjennomført, så 
våre skyttere ikke fikk målt seg mot resten av 
landseliten. Dog viser rankingen at noen av 
våre skyttere er blant topp 3 i sine respektive 
klasser. Roger Strømeng er ranket nr. 1 i se nior-
klassen i Norge og Knut S. Kjeldsberg er nr. 2 i 
veteranklassen.

Pandemien medførte til at treningsmengden 
for våre skyttere ble redusert og deltagelsen på 
våre lokale konkurranser ble sterkt redusert. 
Dette førte igjen til et kraftig omsetningsfall og 
dertil mindre inntekt for gruppa. Forhåpent-
ligvis vil 2021 bli et tilnærmet normalt år på 
konkurransedelen i Finnmark og resten av lan-
det, men vi budsjetterer med mindre omset-
ning enn i et normalår.

Nordlysstevnet ble som vanlig gjennomført i 
pinsehelga og var det stevnet som samlet flest 
deltakere (38 stk.) i Finnmark i fjor. Roger 
Strøm eng vant (nærmest som vanlig) med 288 
treff av 300 mulige og var ett treff bedre enn 
Hauk E. Thyes fra Sør-Varanger jff. Alta jff ar-
rangerte Fylkesmesterskapet i Jegertrap og leir-
duesti i første uka av juli, med henholdsvis 23 
og 16 deltakere. I Jegertrap vant Roger Strøm-
eng, Alta jff med Nils R. Eira på andre plass og 
Alta skytteren Rolf Johan Heitmann kapret 
tredjeplassen. Lagkonkurransen vant Alta jff 
med skytterne Roger Strømeng, Rolf Johan 
Heitmann og Knut Saxe Kjeldsberg foran Sør- 
Varangers og Kautokeino jffs lag på henholds-
vis andre og tredje plass.
Bjørn Erik Hildonen vant leirduestien. Vår 
beste skytter ble Knut Saxe Kjeldsberg på andre 
plass og Kautokeinos Nils Rune Eira tok tred-
jeplassen. Lagskytinga ble vunnet av Alta jff 
(Knut S. Kjeldsberg, Dan Randa og Reidar 
Karlsen) etter en spennende omskyting mot 
Vadsø jff. Sør-Varangers lag tok tredjeplass.

Det arrangeres en uoffisiell «landskamp» mel-
lom øst- og vestfylket hvert år. I år gikk den av 
stabelen under FM og der stakk vest av med 
seieren med god margin.

Årets interne batalje, klubbmesterkapet, ble ar-
rangert i slutten av august. Det skytes i tre for-
skjellige disipliner; Jegertrap, leirduesti og skeet, 
der sammenlagtvinner får Mesterpokalen. 

Klubbmester Skeet: Dan Randa, 
Klubbmester Leirduesti: Dan Randa  
Klubbmester Jegertrap: Knut Saxe Kjeldsberg 
Vinner av Mesterpokalen i år ble Knut S. 
Kjeldsberg med ett treff mer enn underteg-
nende og Reidar Karlsen ble nummer tre.

Aktiviteten på banene har ikke vært så stor som 
vi skulle ønske men vi håper vi får en økning 
kommende år med et høyt aktivitetsnivå og gi 
et godt tilbud til våre medlemmer og andre 
som ønsker å bli bedre skyttere. På vegne av 
sportskytterutvalget vil jeg takke alle som har 
bidratt i året som har gått og ser fram til å 
møtes på skytebanen i året som kommer.

Dan Randa
Leder for sportskytterutvalget

Finnmarksmesterskap leirduesti 2020 – lag-
konkurranse.

SportsskytterutvalgetSportsskytterutvalget
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Styret og utvalg i 2020
STYRET Navn Periode 

Leder:  Linda Heitmann 2020–2022
Nestleder:  Ingrid Klykken 2020–2022
Kasserer:  Per Erling Hansen 2020–2022
Sekretær:  Tina Emaus Lisø 2019–2021

UTVALG 

Fiskeutvalget
Leder:  Kjell Olaussen 2020–2022
Medlem:  Jostein Thomassen 2019–2021
Medlem:  Sindre Dalsaune 2020–2022
Varamedlem: Eivind Klarholm 2019–2021

Jakt- og fangstutvalget 
Leder:  Tom Erik Guddingsmo 2020–2022
Medlem:  Kristian Knudsen 2020–2022
Medlem:  Askild Solberg 2019–2021
Varamedlem:  Petter Kaald 2020–2022
Varamedlem: Knut Saxe Kjeldsberg 2020-2022

Storviltutvalget 
Leder: Jan Erik Henriksen 2020–2022
Medlem:  Stian Hammersvik 2020–2022
Medlem:  Gudmund Suhr 2020–2022
Medlem:  Hans Kristian Molberg 2019–2021
Varamedlem:  Eva Josefsen 2019–2021

Sportsskytterutvalget 
Leder:  Dan Randa 2020–2022
Medlem:  Ivar Heitmann 2020–2022
Medlem:  Reidar Karlsen 2020–2022
Medlem:  Remi Hansen 2020–2022
Varamedlem: Lisbeth Henriksen 2020–2022

Barne- og ungdomsutvalget 
Leder:  Simen Nikolaysen 2020–2021
Medlem:  Fred Even Hellenes 2019–2021
Medlem: 
Varamedlem:

Kvinneutvalget 
Leder:  Grete R.Haldorsen 2020–2021
Medlem:  Eva Cathrine Nilsen  2020–2022
Medlem:  Grete-Kaisa Olsen 2020–2022
Medlem:  Agnethe Mikkelsen Kjellmo 2020–2022
Varamedlem:  Inger Helene Utsi 2020–2022
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Økonomiutvalget 
Leder:  Jon Arve Pedersen 2020–2022
Medlem:  Bernt Olav Suhr 2019–2021
Medlem:  Per Erling Hansen 2020–2022

Husutvalget 
Leder: Arvid Simonsen 2020-2022
Medlem:  Per Jostein Sundet 2019–2021
Medlem:  Rolf Heitmann 2020–2022
Varamedlem:  Therese Moutkajærvi 2020–2022

Materialforvalter:  Dan Randa  2019–2021

Revisor:  Bengt Ivar Svendsen 2020–2022

Medlemsoversikt
Medlemskategori 2019 2020

Hovedmedlem 336 289
Barne-/ungdomsmedlem med Jakt & Fiske 49 41
Barne-/ungdomsmedlem uten Jakt & Fiske 18 19
Pensjonist-/uføremedlem 93 94
Familiemedlem 14 76
Ektefelle/samboer 24 23
Sidemedlem 11 12
Æresmedlem 3 3

Totalt antall medlemmer 551 557

Derav antall kvinner 135 149

Verv en 
venn!

www.altajff.no

Medlemskontingent 2021
1 Hovedmedlem kr  720,00
2 Barn-/Ungdomsmedlem  
 m/Jakt & Fiske kr  395,00
3 Barn-/Ungdomsmedlem  
 u/Jakt & Fiske kr  260,00
4. Ektefelle/samboer  kr  285,00 
5 Pensjonist/uføremedlem kr  520,00
6 Sidemedlem (hoved-  
 medlem i annet lokallag) kr  295,00
7 Familiemedlemskap kr 1100,00

Planlagte kurs
Jegerprøvekurs, vår og høst
Jaktskytterskole for ungdom,  
oppstart 17. mars
Haglekurs for damer, mai
Fluekastekurs for damer, 6. juni
Soppkurs, august
Kurs i praktisk elgjakt, høst 2021
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Regnskap 2020
TOTALREGNSKAP AJFF 

Eiendeler
Konto Inngående balanse Bevegelse Utgående balanse
1100 Klubbhus/lager 4 650 000  4 650 000
1150 Beholdning skudd/duer 114 492 34 310 148 802
1920 Drift - 4901.60.36195 623 908 302 697 926 605
1921 4901.14.00980 5 035 0 5 035
1923 4901.56.52518 15 842 5 166 20 648
1924 4901.13.77237 276 0 276

Inntekter
3000 Annonseinntekter 66 750
3011 Salg skudd og duer 242 902
3012 Salg fiskekort 173 230
3015 Opplæringsjakt 33 325
3017 Kursinntekter 73 296
3100 Utleieinntekter 44 600
3105 Jegerprøveinntekter 147 236
3118 Tilbakeført mva 45 025
3201 Grasrotandel 31 070
3210 Medlemskontigent 41 805
3410 Tilskudd 306 053
Andre inntekter 21 000
8040 Renteinntekter 203

SUM INNTEKTER 1 226 495

Kostnader
4011 Annonseutgifter 2 822
4110 Innkjøp skudd og duer 187 491
4310 Trykkeriutgifter 53 953
5300 Innkjøp Kioskvarer 5 799
5510 Innkjøp materiell 133 068
6030 Telefonutgifter 6 705
6040 IT-kostnader 2 641
6060 Arrangement 64 292
6100 Kontingent organisasjon 29 910
6303 Div honorarer 107 849
6310 Vedlikehold 118 728
6340 Lys og varme 41 362
6360 Renholdskostnader 5 373
6370 Kursutgifter 2 385
6400 Møteutgifter 5 562
6410 Alarmkostnader 8 035
6440 Diverse utgifter 48 039
6540 Innkjøp inventar 2 976
6551 Premier 11 412
6800 Kontorrekvisita 213
6940 Porto 3 838
7500 Forsikring 36 610
7770 Bank- og kortgebyr 1 126
7790 Andre kostnader 4 134

SUM KOSTNADER 884 323

Resultat
OVERSKUDD 342 172
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Delregnskap fordelt på styret og utvalgene

STYRET 

Inntekter

3000 Annonseinntekter 66 750
3014 Tilskudd 17 500
3118 Tilbakeført mva. 45 025
3119 Renteinntekter 203
3201 Grasrotandel 31 070
3210 Medlemskontingent 41 805

SUM INNTEKTER 202 353

Kostnader

4011 Annonseutgifter 1 854
4310 Trykkeriutgifter 50 053
5510 Innkjøp materiell 18 257
6030 Telefonutgifter 6 705
6040 IT-kostnader 1 416
6060 Arrangement 8 728
6303 Div. honorarer 25 050
6400 Møteutgifter 6 005
6440 Diverse utgifter 14 530
6551 Premier 7 198
6940 Porto 3 857
7500 Forsikring 36 610
7770 Bank- og kortgebyr 1 126
7790 Andre kostnader 4 137

SUM KOSTNADER 185 526

Resultat
OVERSKUDD 16 826

KLUBBHUS OG LAGER 

Inntekter

3014 Tilskudd 8 000
3100 Utleieinntekter 44 600

SUM INNTEKTER 52 600

Kostnader

6310 Vedlikehold 106 006
6340 Lys og varme 41 362
6360 Renholdskostnader 5 373
6410 Alarmkostnader 7 592
6440 Diverse utgifter 14 000
6540 Innkjøp inventar 2 976

SUM KOSTNADER 177 309

Resultat
UNDERSKUDD - 124 710
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SPORTSSKYTTERUTVALGET 

STORVILTUTVALGET 

Inntekter

3011 Salg skudd og duer 217 654
3014 Tilskudd 41 000

SUM INNTEKTER 258 654

Kostnader

4011 Innkjøp skudd og duer 174 384
5300 Innkjøp kioskvarer 5 799
6040 IT-kostnader 1 225
6100 Kontingent organisasjon 21 750
6310 Vedlikehold 9 204
6440 Diverse utgifter 1 881
6800 Kontorrekvisita 213

SUM KOSTNADER 214 456

Resultat
OVERSKUDD 44 198

Inntekter

3011 Salg skudd  25 248
3014 Tilskudd 29 180
3015 Opplæringsjakt 33 325
3017 Kursinntekter 20 000

SUM INNTEKTER 107 753

Kostnader

4110 Innkjøp skudd/duer 13 107
5510 Innkjøp materiell 11 572
6060 Arrangement 42 920
6303 Div. honorarer 9 600
6440 Diverse utgifter 1 842

SUM KOSTNADER 79 041

Resultat
OVERSKUDD 28 712

KVINNEUTVALGET 

Inntekter

3014 Tilskudd 35 138
3017 Kursinntekter 47 766

SUM INNTEKTER 82 904
  

Kostnader

5510 Innkjøp materiell 4 747
6060 Arrangement 12 644
6303 Div honorarer 4 500
6440 Diverse kostnader 8 189

SUM KOSTNADER 30 080

Resultat
OVERSKUDD 52 824
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JAKTSKYTTERSKOLEN 

FISKEUTVALGET 

JAKT- OG FANGSTUTVALGET 

Inntekter

3014 Tilskudd 100 000

SUM INNTEKTER 100 000

Kostnader

5510 Innkjøp materiell 98 005
6303 Div. honorarer 5 000
6310 Vedlikehold 2 997
6440 Diverse utgifter 748
7330 Annonser 968

SUM KOSTNADER 107 718

Resultat
UNDERSKUDD - 7 718

Inntekter

3012 Salg fiskekort 173 230
3014 Tilskudd 5 000
3960 Andre inntekter 21 000

SUM INNTEKTER 199 230

Kostnader

4310 Trykkeriutgifter 3 750
5510 Innkjøp materiell 487
6303 Diverse honorarer 35 794
6310 Vedlikehold 520
6440 Diverse utgifter 568

SUM KOSTNADER 41 119

Resultat
OVERSKUDD 158 111

Inntekter

3014 Tilskudd 70 235
3017 Kursinntekter 5 531
3105 Jegerprøveinntekter 147 236

SUM INNTEKTER 223 002

Kostnader

6100 Kontingent organisasjon 8 160
6303 Div. honorarer 27 905
6370 Kursutgifter 2 385
6440 Diverse utgifter 6 257
6551 Premier 4 214
6820 Trykksaker 150

SUM KOSTNADER 49 071

Resultat
OVERSKUDD 173 931
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Revisjonsberetning 2020
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Budsjett for 2021
STYRET

Utgifter
Innkjøp materiell 15 000
Telefon 7 000
IT-Kostnader 1 500
Arrangement 9 000
Div. honorarer 20 000
Møteutgifter 6 000
Div. utgifter 12 000
Premier (årets medl. etc) 6 000
Trykksaker 52 000
Porto 4 000
Annonser 2 000
Forsikring 38 000
Bankkostnader 1 500
Andre kostnader 3 000
 
SUM UTGIFTER  177 000

RESULTAT  16 200

Inntekter
Annonseinntekter 65 000
Tilskudd 10 000
Tilbakeført mva. 43 000
Renteinntekter 200
Medlemskontingent 42 000
Grasrotandel 33 000

SUM INNTEKTER 193 200

HUSUTVALGET

Inntekter
Leieinntekter 45 000
Andre inntekter 15 000

SUM INNTEKTER  60 000

Utgifter
Strøm 38 000
Alarmkostnader 7 500
Renhold 4 000
Vedlikehold 6 500
Brøyting 4 000

SUM UTGIFTER 60 000

RESULTAT  0
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BARN- OG UNGDOMSUTVALGET

Inntekter
Arrangementsinntekter 5 000
Støtte/tilskudd 21 000

SUM INNTEKTER 26 000

Utgifter
Arrangementsutgifter 15 000
Utstyr og materiell 3 000
Trykksaker/annonser  6 000
Andre kostnader 2 000

SUM UTGIFTER 26 000

RESULTAT 0

SPORTSSKYTTERUTVALGET

Inntekter
Salg skudd og duer 200 000
Salg kioskvarer  7 000
Tilskudd NSF (shotcam) 2 500

SUM INNTEKTER  209 500

Utgifter
Innkjøp skudd og duer 140 000
Innkjøp kioskvarer 6 000
IT- kostnader 2 000
Kontingent organisasjon 15 000
Vedlikehold 10 000
Diverse utgifter (premier) 5 000
Kontorrekvisita 1 000
Innkjøp av 2 Shotcam 14 000
Annen driftskostnad 1 000

SUM UTGIFTER 194 000

RESULTAT  15 500

FISKEUTVALGET

Inntekter
Salg fiskekort 105 000
Tilskudd 5 000
Div. inntekter 4 000

SUM INNTEKTER 114 000

Utgifter
Trykkeriutgifter 4 000
Innkjøp materiell 2 000
Honorarer 38 000
Vedlikehold 6 000
Div. kostnader 5 000

SUM UTGIFTER  55 000

RESULTAT  59 000 
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STORVILTUTVALGET

Inntekter
Skyting  25 000
Elgtrekning 5 000
Elgjaktopplæring 25 000
Sporprøver  5 000
Nordisk jaktskyting 3 000
Jegerprøveskyting 10 000

SUM INNTEKTER 73 000

Utgifter
Skivemateriell og skudd 10 000
Oppgradere poster/skytetårn 10 000
Jegerprøveskyting 7 000
Sporprøver 3 000
Nordisk jaktskyting 3 000
Elgjaktopplæring 20 000
Div. utgifter 5 000

SUM UTGIFTER 58 000

RESULTAT 15 000

KVINNEUTVALGET

Inntekter
Tilskudd 38 000
Påmeldingsavg. 31 800

SUM INNTEKTER  69 800

Kostnader
Div. premier, møteutgifter, div. utgifter 8 000
Innkjøp materiell  5 000
Innkjøp fiskedøgn, 2 stk. uten pant  4 400
Arrangement, kursutg., instruktører 48 000

SUM KOSTNADER 65 400

RESULTAT  4 400

JAKT- OG FANGSTUTVALGET

Inntekter
Jegerprøveinntekter 150 000

SUM INNTEKTER 150 000

Utgifter
Andre honorarer jegerprøven 30 000
Innkj. bøker og dekning av medlemsk. 50 000
Kjøp av forskjellige feller i opplæring 6 000
Innkjøp skivemateriell 3 000
Innkjøp til temakvelder 1 000

SUM UTGIFTER 90 000

RESULTAT 60 000
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Styret  Navn  Velges for perioden Telefon
Leder: Linda Heitmann Ikke på valg  900 19 146
Nestleder: Ingrid Klykken Ikke på valg   997 29 802
Kasserer: Per Erling Hansen Ikke på valg  905 23 536
Sekretær:  Tina Lisø 2021–2021     466 15 374

Fiskeutvalget 
Leder: Kjell Olaussen Ikke på valg     994 78 506
Medlem:  Jostein Thomassen   Ikke på valg   
Medlem:        Sindre Dalsaune Ikke på valg   
Medlem: Hilde Møllenes 2021–2022
Varamedlem: Ane Kvammen Gran 2021–2022

Jakt- og fangstutvalget 
Leder: Tom Erik Guddingsmo Ikke på valg     970 77 729 
Medlem:  Kristian Knutsen   Ikke på valg   
Medlem:        Askild Solberg 2021–2022   
Varamedlem: Knut Saxe Kjeldsberg  Ikke på valg    
Varamedlem: Petter Kaald Ikke på valg   

Storviltutvalget 
Leder: Jan Erik Henriksen Ikke på valg     928 37 704
Medlem:  Stian Hammersvik Ikke på valg   
Medlem:        Gudmund Ándre Suhr Ikke på valg    
Medlem: Hans Kristian Molberg 2021–2022     
Varamedlem: Eva Josefsen 2021–2022  

Sportsskytterutvalget 
Leder: Dan Randa Ikke på valg     901 08 944 
Medlem:  Ivar Heitmann Ikke på valg        
Medlem:        Reidar Karlsen Ikke på valg    
Medlem: Remi Hansen Ikke på valg   
Varamedlem: Lisbeth Henriksen Ikke på valg   

Barne- og ungdomsutvalget 
Leder: Savita Cathrine Olufsen  2021–2022  979 71 604
Medlem:  Trond Even Holten  2021–2022
Medlem:    Therese Romsdal Knutsen 2021–2022   
Medlem: Hanna Bremseth 2021–2022
Varamedlem:

Valgkomiteens innstilling til
styre og utvalg i 2021–22

Husk
årsmøtet!
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Kvinneutvalget 
Leder: Ann Siri Vesterslett 2021–2022      413 37 852
Medlem:  Grete Skum Haldorsen 2021–2022     
Medlem:  Eva Cathrine Nilsen Ikke på valg   
Medlem:        Grete-Kaisa Olsen Ikke på valg     
Varamedlem: Agnethe Mikkelsen Kjellmo Ikke på valg     
Varamedlem: Inger Helene Utsi Ikke på valg   

Økonomiutvalget 
Leder:     
Medlem:  Per Arne Clemetsen 2021–2022      
Medlem:        Per Erling Hansen Ikke på valg   

Husutvalget 
Leder: Arvid Simonsen Ikke på valg     971 20 504 
Medlem:  Rolf Heitmann Ikke på valg       
Medlem:     Frode Vullum    2021–2022     
Varamedlem: Therese Moutkajærvi Ikke på valg   

Materialforvalter 
  Dan Randa  2021–2022  901 08 944

Revisor 
  Bengt Ivar Svendsen Ikke på valg

Valgkomité 
Eva Josefsen
Petter Kaald
Bernt O. Suhr (leder)

Valgkomité for 2021–2022 velges av årsmøtet.

Har du 

husket å fornye 

medlemskapet

ditt?

Komsavn. 2, 9511 Alta. Tlf. 47 84 97 40
www.ehalvorsenelektro.no

bj
or

km
an

ns
.n

o

Vi utfører: 
• Prosjektering 
• Renovering 
• Reparasjoner
• Nybygg 
• Brann-/tyverialarm 
• Termografering 
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Mitt Afrika XIV
Knut Saxe Kjeldsberg

De fleste jegere forbinder nok jakt i Afrika med 
den sørlige og østlige deler av det afrikanske 
kontinent. Men Afrika er så mye, mye mer – en 
verdensdel med en utrolig variasjon av land-
skap, klima, viltarter, mennesker og kulturer. 
Jeg må nok også innrømme at flest av mine 
safarier har gått til land syd for ekvator på det 
«sorte» kontinent. Da jeg i 2014 fikk tilbud om 
å prøve meg på jakt nord for ekvator, var jeg i 
utgangspunktet noe skeptisk, – hva var det 
man kunne finne av vilt her, hva var det man 
kunne oppleve her? Skepsisen ble etter hvert 
fordrevet av nysgjerrighet og ettersom det ikke 
ble noe av jakt-turen til Polen denne høsten, 
jeg bestemte meg for å ta sjansen. Skulle man 
først bestemme seg for en destinasjon nord for 
Sahara, ja da måtte det bli den aller nordligste 
del av Afrika, Tunisia!

Tunisia er som nevnt det nordligste land i 
Afrika, – et land på 163 600 kvadratkilometer 
(halvparten av Norges flateinnhold) og med en 
befolkning på ca 10 millioner. I vest grenser det 
til Algerie, i øst og sør til Libya og landet har 
en 1600 km lang kystlinje mot Middelhavet. 
Landbruk er fremdeles den viktigste sysselset-
ningen og landet er en stor eksportør av korn, 
vin, citrusfrukter, oliven og grønnsaker. Geo-
grafien varierer mye, i den vestlige delen finner 
man deler av Atlasfjellene, i sør sump-områder 
med saltsjøer og 30 % av arealet er en del av 
Sahara-ørkenen. Befolkningen er en blanding 
av mange folkeslag, men majoriteten i dag er 
av arabisk herkomst. 98 % bekjenner seg til 
islam.

Tunisia har en lang og fasinerende historie. 
I sin tid ble landet erobret av fønikerne, ro-
merne, arberne, tyrkerne (det Ottomanske 
rike). I 1881 ble landet et fransk protektorat 
(store deler av befolkningen snakker fransk), 
men ble selvstendig i 1956. Karthago (oldtids-
byen) var et maktsenter i regionen i flere hun-

dre år, men ble ødelagt av bl.a. romerne. «For 
øvrig er det min mening at Karthago bør øde-
legges», sa den romerske senator Cato. De fleste 
har vel hørt om hærføreren og statsmannen 
Hannibal (av mange ansett som en av histo-
riens største strateger) som marsjerte med sin 
hær og stridselefanter gjennom Spania, over 
Alpene og invaderte Rom. Ruinene av byen 
ligger like utenfor hovedstaden Tunis og er et 
yndet turistmål i dag.

Dyrelivet i Tunisia er ikke så mangfoldig som 
det man finner i sør- og øst Afrika. Her er det 
dyr som er mer lik den europeiske og eurasiske 
fauna. Riktignok finner man en del antiloper, 
men ulv, hjort og i særdeleshet villsvin (Sus 
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Postboks 1320

9505 ALTA 

Tlf. 78 60 77 66

post@tk-maskin.no

www.tk-maskin.no
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NYANLEGG OG RENOVERING

Betongveien 1, Alta  Tlf. 78 44 36 80  post@thermoglass.no  www.thermoglass.no

Myggveien 19, 9514 Alta. Telefon 78 44 95 30 • firmapost@tjohansen.no

Vi utfører oppdrag innen: Rehabilitering, næringsbygg, 
offentlige bygg, kaianlegg, broer osv.



57

Alta jeger- og fiskerforening – www.altajff.no – årsberetning 2020

Scrofa) finnes og med villsvinet som den er 
dominerende jaktbare arten. I og med at vill-
svin jakta i Polen ble kansellert, så ble det dette 
viltet vi skulle prøve oss på i Tunis. Utfordrin-
gen med jakta her var at rifler ikke var tillatt 
brukt, kun hagle med slugs var lovlig. Det ble 
således første gang at jeg dro til Afrika kun med 
hagle som våpen! Det føltes unektelig litt ko-
misk ut, men er man i Rom så gjør man som 
romerne.

Jaktlaget som besto av to svensker og seks 
nordmenn, ble samlet på Gardemoen for vi-
dere reise med Lufthansa til Frankfurt og der-
fra til Tunis-Karthago Internasjonale Luft-
hamn. Så begynte problemene! Flyet til Frank-
furt ble kansellert. Etter mye om og men fikk 
vi plass på et Swiss Air fly til Zurich og derfra 
til Cannes i Frankrike og så videre til Tunisia. 
Imidlertid var tidsmarginene for skifte av fly i 
Zurich så marginale at det ville være et stort 
spørsmål om bagasjen rakk å bli med videre. 
I Tunisia ble vi møtt av jaktlederen Selami 
Kamel, en stor kraftig kar som snakket veldig 
dårlig engelsk, men derimot perfekt fransk, så 
her var det bare å hive seg på mine fransk- 
kunnskaper tilegnet gjennom min tjeneste i 
diverse NATO-jobber. Som fryktet dukket ikke 
bagasjen opp, så der sto vi ribbet for våpen og 
utstyr! Vår venn Kamel visste råd, ingen pro-
blem, – han hadde nok av alt i campen så jakt 
skulle det bli! 

Etter 3–4 timers kjøretur syd-vestover mot 
Atlas fjellene kom vi til campen som ved første 
øyekast så imponerende ut. Det viste seg at 
hovedbygningen var et nedlagt luksushotell 
som Kamel hadde fått tak i på en eller annen 
merkelig måte. Utsikten herfra var storslagen 
utover et svært variert terreng med daler, åser, 
fjell og kulturlandskap med åkrer, olivenlunder 
og skogsområder. En biotop som passet perfekt 
for villsvin.

Vi ble installert på enmannsrom, fikk utdelt 
feltantrekk, støvler, hagle og slugs så nå var alt 
bare velstand. Det var bare å glede seg til jakta 
neste morgen! 

Etter en rask frokost var det samling utenfor 
hvor jaktleder gikk gjennom dagens program, 
sikkerhetsregler og hvilke dyr som var tillatt å 
skyte. Etter at postene var trukket og jegerne 
fordelt på kjøretøy (ikke alle ville ha gått gjen-
nom en EU-kontroll) bar det ut i terrenget. 
Dagens første drev skulle gå gjennom et skog-
holt omkranset av åkerlapper. Skytterne ble 
fordelt i en u-form rundt skogen. Driverne 
med hunder ville på et hornsignal starte drevet 
fra nordsiden og forsøke å lede villsvina i mot 
skytterrekka. Jeg fikk ytterste post i et område 
med svært tett buskas og tornekratt. Utallige 
viltstier vitnet om at her hadde det vært stor 
trafikk av villsvin så forhåpningene om å få se 
dyr steg mange hakk. Jeg hadde fått utlevert ei 
automat – hagle (en våpentype jeg ikke er noe 
særlig glad i for å si det mildt), ladet opp ma-
gasinet med 36-grams slugs og var klar for å 
møte mitt første villsvin på afrikansk jord. I det 
fjerne hørte jeg hornsignalet som indikerte at 
drevet var på gang.

Det gikk ikke lenge før losen fortalte oss at her 
var det gris på vei. Det gikk heller ikke lenge 
før de første skuddene hørtes. Ved en av pos-
tene på min venstre side ble det et forferdelig 
lurveleven av hundglam og grisehyl, tydeligvis 
en skadeskutt gris som bikkjene hadde fått tak 
i. Et nytt skudd hørtes og det ble stilt.

Rasling i buskene foran meg røpet at her var 
det dyr på vei mot min post. Jeg løftet børsa 
halveis opp i skuldra som på en leirdue-sti og 
skjerpet alle sanser mot lyden foran meg. Dyret 
foran meg hadde det ikke travelt, men kom 
sakte smygende i et forsøk på å lure seg gjen-
nom postrekka. Fra mine erfaringer i Polen var 
jeg sikker på at dette nok var en gammel erfa-
ren galte som hadde vært ute i krigen før. Gan-
ske riktig, ut av buskaset ser jeg trynet på en 
svær galte komme til syne. Han stopper opp for 
å sondere om åpningen han må passere er klar 
før han med en rask spurt vil krysse den. Jeg 
står delvis skjult og er dørgende stille, vindtrek-
ket er fra han mot meg så han er nok rimelig 
sikker på at her er det trygt. Som et lyn setter 
han fart over mot den andre siden av lysningen. 
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Hagla ligger allerede i skuldra og med en rask 
sving gjennom dyret og med siktepunktet like 
foran nesen lar jeg sluggen gå. Galten gjør en 
perfekt salto og blir liggende som om den er 
truffet av toget. Mitt første villsvin i Afrika er 
et faktum. Jeg blir rolig stående på posten i til-
felle flere dyr skulle komme. Da hornsignalet 
om å avslutte drevet lyder, tømmer jeg våpenet 
og går bort til fallet. En skikkelig stor galte, 
godt over 140 kg. Dessverre var to av tennene 
brukket, så noe fint trofe ble det ikke. Skuddet 
satt perfekt i nakken foran bogen, så her var det 
knall og fall. Dette var første gang jeg har felt 
storvilt med slugs og det fungerte veldig bra. 
Med en utgangshastighet på ca. 400 m pr. sek 
og en vekt på 36 gram blir anslagsenergien og 
stoppekraft rimelig heftig. Jeg må innrømme at 
jeg var imponert over effekten. Begrensningen 
ligger selvsagt i presisjon på lengere hold. Her 
var holdet kort og da er ei hagle et perfekt red-
skap til denne type jakt. Det falt 10 griser i før-
ste drev og det må sies å være akseptabelt.

Vi flyttet oss deretter til et nytt område for drev 
nummer to. Her var terrenget mer åpent og ut-

fordringen her ville bli lengre hold og evnen til 
å holde igjen skuddet av den grunn ville bli satt 
på prøve. Det er fort gjort å glemme at vi ikke 
jaktet med rifle. Det gikk en stund etter at dre-
vet startet før det begynte å skje noe. Foran 
skytterrekka var det et skogkledd dalsøkk som 
tydligvis grisene hadde søkt tilflukt i. Så eksplo-
derte alt plutselig. Det kom griser i alle retnin-
ger og det smalt over alt. Mot posten min kom 
det et helt tog av villsvin og jeg fikk felt tre styk-
ker så raskt jeg klarte å flytte fokus fra det ene 
dyret til det andre. Så stilnet det hele av. Dri-
verne var fremdeles et godt stykke unna post-
rekka, så det kunne fremdeles komme etter-
nølere mot oss. Ganske riktig, der kommer det 
en gris i fullt firsprang ut av et kratt og løper på 
skrått mot høyre for meg. Jeg får opp hagla og 
følger grisen, men synes holdet er i lengste 
laget. Det er i slike situasjoner man tenker raskt 
og man vurderer om man skal holde igjen skud-
det eller ta sjansen. Jeg velger det siste, legger 
siktepunktet 3 meter foran nesen på grisen, 
holder farten i våpenet og lar skuddet gå. Grisen 
gjør et rundkast og blir liggende. Hvem som ble 
mest overrasket, grisen eller jeg kan jeg ikke si, 

Den første fellinga
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Betongveien 4, 9515 Alta - Kundemottak:  902 56 795
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Jøran Arnesen: 906 66 109 - joran@arnesen-autokarosseri.no

Billakk
Bildeler
Bilglass
Plastrep
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Taksering
Micropaint

Besøk oss  
på gk.no

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør 
og servicepartner og leverer smarte løsninger innen
ventilasjon, byggautomasjon, kulde, elektro og rør. 
Vår misjon er å bygge bærekraftige samfunn 
for generasjoner.
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De første grisene

ei heller om det var ren flaks eller god skyting. 
Sannsynligvis var det en god porsjon flaks, eller 
skal vi si griseflaks for meg. Da drevet var over, 
skrittet jeg opp avstanden frem til grisen over 
70 skritt! I etterkant må jeg nok innrømme at 
jeg ikke burde skutt, men den som ikke våger 
intet vinner, sier et gammelt ordtak.

Uttellingen på drev to ble 12 griser. Etter drevet 
samles skyttere og drivere til lunch. Da dri-
verne ikke snakker annet enn det lokale språket 
pluss noen gloser på fransk, blir det ikke så lett 
å få i gang noen vettug samtale, men de smiler 
og nikker og med tegn og signaler holder vi en 
viss kommunikasjon gående.

Det blir et drev til etter lunch i et nytt terreng. 
Nå er det tydelig at både drivere og bikkjer be-
gynner å merke kjøret. Terrenget her er svært 
krevende og tungt. Vi får et ettersøk på en ska-
deskutt gris som tar lang tid å få sporet opp. 
Etter mye om og men får vi heldigvis avlivet 
den og dratt den frem til kjørevei. Det er dess-

verre noe som skjer under drivjakt. Totalt før-
ste dag har vi lagt ned 25 griser, noe vi og jakt-
leder er fornøyd med. Tilbake i campen blir det 
en god middag. Vi får også den gode nyhet at 
bagasjen og våpna har ankommet og på plass i 
forlegningen. Da er det bare å glede seg til en 
ny dag i nytt terreng og nye griser!

Første drev denne dagen ble lagt høyt oppe i et 
fjellterreng med bratte elvedaler og stor furu-
skog. Jaktlederen informerte oss om at her 
kunne vi risikere å få se ulv i drevet. Kom den 
på hold, så var det bare å skyte! Det var helt 
tydelig at her var ulven ikke særlig velkommen. 
Hornsignalet gjallet mellom fjellene og drevet 
var i gang. Jeg så et par griser med en flokk 
hunder etter seg, men de var langt utenfor 
skuddhold. Jeg hørte enkelte skudd så det var 
tydelig at noen hadde fått gris på posten. På 
min post var det heller rolig, så det var bare å 
nyte utsikten. I den høyden vi nå befant oss var 
det småkjølig på morgenen så de første solstrå-
ler varmet godt. Når man står slik på post i 
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medlemmer i Alta jeger- og 
fiskerforening.
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morgensola er det lett å la tankene fly. Blikket 
vandrer frem og tilbake over skytesektoren, 
men konsentrasjonen og oppmerksomheten er 
ikke helt på topp. 

En bevegelse nedenfor og til høyre for meg får 
meg raskt tilbake til virkeligheten. Hva var 
dette for noe? Noe gråbrunt er på vei mot pos-
ten ca. 100 m nedenfor meg. I det høye gresset 
får jeg bare glimtvis sett dyret. Det kan være en 
av hundene til driverne som kommer luntende 
tilbake, men jeg synes hverken fargen eller stør-
relsen stemmer. På 50 m hold ser jeg at det må 
være en ulv som er på vei oppover i gangfart. 
Langsomt og forsiktig løfter jeg våpenet til 
skuldra og håper på at dyret holder kursen mot 
meg. På 30 m hold lar jeg skuddet gå. Jeg ser 
anslaget av sluggen i brystet på ulven som går 
rett ned. Det tar litt tid før det går opp for meg 
hva som har skjedd.

Så skulle man få oppleve dette også! Helt utro-
lig! Framme ved dyret ser jeg at det er en gam-
mel hanne, tanngarden er tydelig nedslitt og på 

denne tiden av året er pelsen dårlig, lurvet og 
stygg, med andre ord ikke noe fint trofé, dess-
verre. Ulven er betydelig mindre enn den jeg 
skjøt for mange år siden i Canada. Da driverne 
og jaktleder får se resultatet blir jeg plutselig 
dagens helt. Dette syntes de var topp! Ulven her 
er en hard beskatter av bøndenes sau- og geite-
bestand og en art de ønsker å desimere. Det ble 
to drev til denne dagen. Totalt ble det felt 12 
griser, ikke det store antallet, men til gjengjeld 
er det mange store svin. 

Dag 3, siste jaktdag. Dette blir en kort dag, 
neppe mer enn to drev da vi skal returnere til 
Tunis før vi setter kursen hjemover dagen etter. 
Terrenget vi nå skal avsøke ligger i et kultur-
landskap med åkerlapper og olivenlunder 
ispedd små skogholt. Her burde det være gode 
muligheter for å få frem noen griser. Jeg får 
post midt i ei hogststripe med tett vegetasjon 
på begge sider. Jeg har to skyttere på nedsiden 
av meg og fem på oversiden. Her ligger det an 
til å bli litt action. Det er så vidt hornsignalet 
har gått før en heftig los starter opp foran oss. 

Lunch
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Så spruter det ut med gris foran samtlige pos-
ter. Når endelig ildgivingen har gitt seg ligger 
det gris overalt. Driverne får en hard jobb med 
å dra sammen dyrene til traktorveien lenger 
opp i lia. Det blir et kort drev til før vi avslutter 
dagen. Da vi gjør opp resultatet etter endt jakt, 
ligger 22 griser på bakken. Tre dagers jakt har 
gitt oss en uttelling på 59 villsvin, et rimelig 
godt resultat på 8 skyttere tatt i betraktning at 
alt er skutt med hagle som tross alt har begren-
set rekkevidde. Størrelsen på grisene er i gjen-
nomsnitt høy og av god kvalitet. Skytingen har 
vært akseptabel, det ble brukt 2,5 skudd i snitt 
pr. dyr. 

Når man i etterkant ser tilbake på turen, er det 
ingen tvil om at dette har dette vært en positiv 
erfaring. For samtlige skyttere var det første 
gang man jaktet med hagle på storvilt. Konklu-
sjonen er at på drivjakt fungerer hagle med 
slugs mer enn godt nok. Vi hadde svært få 

skade skytinger og de fleste situasjoner gav 
knall og fall. Begrensningen ligger selvsagt i 
redusert rekkevidde, men under de forhold vi 
jaktet i var det stort sett korte skuddhold. Det 
positive med hagle og slugs er det rent sikker-
hetsmessige. Rikosjettfaren er minimal og med 
begrenset rekkevidde (par–tre hundre meter) i 
forhold til ei storviltrifle (4–5 km) er det helt 
andre krav til bakgrunn og omgivelser. I mange 
av statene i USA er det derfor heller ikke tillatt 
i nærheten av urbane strøk å bruke annet enn 
hagle og slugs til storviltjakt. Kanskje noe å 
tenke på for våre egne myndigheter?

Turen tilbake gikk uten nevneverdige proble-
mer. I Tunis fikk vi tid til litt sightseeing, bl.a. 
var vi innom ruinbyen Karthago som var en 
stor opplevelse. Nok en gang har Afrika gitt 
meg en minnerik tur. Denne gang var det det 
nordligste punkt på dette enorme kontinent. 
En gang Afrika, alltid Afrika!

Spennende jaktterreng
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NJFF Finnmarks arbeid i forbindelse med 
Finnmarks kommisjonens rapport – felt 4 Karasjok
Geir Thrane, leder NJFF Finnmark

Finnmarkskommisjonen (heretter FK) ble 
opprettet i 2008 etter kap. 5 i Finnmarksloven 
(heretter FL). Dette for at man ville ha et organ 
som skulle avdekke om det kunne finnes noen 
rettigheter som FL ikke tok høyde for, dvs. om 
noen kunne ha rettigheter som går utenpå FL. 
FK har som mandat å avdekke om der finnes 
rettigheter enten via innspill/krav fra personer 
eller grupper, eller på eget initiativ. De skal ikke 
konstruere nye rettigheter eller tildele rettig-
heter.

I Finnmarkskommisjonens delrapport av 11. 
desember 2019, utredningsfelt 4 Karasjok, har 
kommisjonens flertall konkludert med at 
Finnmarkseiendommens (FeFo) areal i 
 Karasjok, det alt vesentligste av kommunens 
areal, ikke er underlagt Finnmarkseiendom-
mens eiendomsrett etter finnmarksloven, men 
er kollektivt eid av lokalbefolkningen i Kara-
sjok kommune. Finnmarkseiendommens are-
aler i Karasjok utgjør ca. 5361 kvadratkilome-
ter, som igjen er 11 % av Finnmarks totale 
areal.

Det var nok, etter vårt syn, aldri hensikten at 
hele kommuner skulle utskilles fra Finn marks-
eien dommen, men heller slik at enkeltpersoner 

eller grupper kunne ha rettigheter som går mer 
på lokale forhold. Dette kunne være vedhogst, 
torvstikking, multeplukking, garnfiske etc. 
men ikke nødvendigvis eksklusive eierrettig-
heter slik som i Karasjok saken. Bruks rettig-
hetene til befolkningen er som kjent godt ivare-
tatt gjennom FL.

Det vi som brukere frykter om konklusjonen i 
Rapport 4 Karasjok får stå, er at dette vil be-
grense bruken som resten av Finnmarks be-
folkning i dag har lovhjemlet rett til. Dette vil 
også med stor sannsynlighet skape presedens 
for kommende felt/kommuner som FK skal 
behandle, og vi er meget bekymret for at Finn-
mark da kan bli delt opp i mange privateide 
områder, ikke bare innenfor de respektive 
kommuner, men ned på grender og bygdelag. 
Dette er ikke noe som FK sier noe om, men om 
befolkningen i en kommune får eiendomsrett 
til hele kommunen, så kan disse gjøre hva de 
vil med grunnen, så lenge dette er innenfor 
Norsk lovgivning. Den nye grunneier vil ikke 
være bundet av FL som gir oss Finnmarkinger 
en lovfestet rett til å høste av alle fornybare res-
surser. De kan igjen velge å jakte, fiske og høste 
av områdene der selv, eller eventuelt selge ut 
rettigheter til høystbydende.
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I dag er det slik at FL regulerer bruken av ut-
marka i Finnmark, alle innbyggere i fylket har 
rett til jakt, fiske og å høste av naturen. Til-
reisende har en adgang til dette, også regulert 
i FL. Ved en fradeling av grunn fra FeFo til 
andre så vil denne retten/adgangen ikke eksis-
tere lengere. 

Det er slik at de nye grunneierne vil måtte 
finan siere et administrasjons-/forvaltnings-
organ og for å klare dette så må noen betale. Da 
ligger det i sakens natur at jakt og fiske kan bli 
vesentlig dyrere, og i verste fall selges til høyst-
bydende. I vedtak av 25. november 2020 beslut-
tet styret i FeFo å godkjenne Finnmarks kommi-
sjonens rapport for felt 4 Karasjok. Dette ved-
taket skal da inn til oppnevnelses organene 
Troms og Finnmark fylkeskommune og Same-
tinget. Der må begge organene godkjenne ved-
taket om det skal være gyldig. Det må nevnes 
at både vedtaket i Finnmarkskommisjonen og 
FeFo-styret var meget marginalt, da 2 av 5 i FK 
tok dissens og mente at lokalbefolkningens 
rettig heter er godt ivaretatt gjennom Finn-
marks loven. I FeFo-styret var flertallet om 
mulig enda mer marginalt, da avstemningen 
viste 3–3 og leders dobbeltstemme avgjorde.

NJFF Finnmark har ikke noe annet valg enn å 
engasjere seg sterkt i saken og prøve å få til en 
omgjøring av dette vedtaket. Når det gjelder FK 
rapport 4 så vil denne ikke være mulig å få om-
gjort uten en runde i domstolene og på grunn 
av sakens viktighet og store prinsipielle betyd-
ning, så mener NJFF Finnmark at den omså må 
helt til høyesterett for en endelig avklaring. 
Dette vil også gi Finnmarkskommisjonen en 
tydelig rettesnor når de neste feltene skal be-
handles.

NJFF Finnmark har jobbet med saken siden FK 
rapport forelå 11. desember 2019, og intensi-
vert arbeidet mot FeFo-styrets behandling. 

Lenge før FeFo-styret hadde saken til behand-
ling, så startet vi arbeidet for å få til en søknad 
om å få dekket omkostninger i forbindelse med 
en stevning, dette for å være i forkant av en for 
vår del negativ avgjørelse i FeFo-styret. Vi har 
meget god og nyttig støtte fra NJFF sentralt, og 
både administrasjon og sentralstyre står bak 
oss i dette arbeidet. Men, vi ville gjerne jobbe 
med flere muligheter, så i romjulen 2020 sendte 
vi inn en klage til FeFo på styrets vedtak i 
saken. Klagen baserte seg på Finnmarksloven 
§ 23 første ledd, der det fremgår at de som «er 
bosatt i Finnmark» har en rett til blant annet 
jakt på storvilt, fiske i vassdrag med stang og 
håndsnøre, samt multeplukking. Finn marks-
loven vil etter kommisjonens avgjørelse ikke 
gjelde i Karasjok og som følge av dette vil 
rettig hetene etter § 23 innskrenkes til kommu-
nens innbyggere. Vi mener helt klart at styret i 
sin konklusjon ikke har tatt høyde for andre 
finnmarkingers lovfestede rett i henhold til 
§ 23.

Vi har også vært på banen i forhold til Fylkes-
kommunen, dette for å framlegge vårt syn på 
saken og argumentere for at de ikke må aksep-
terer FeFo-styrets vedtak. Vi har snakket med 
representanter fra flere partier og skal videre-
føre dette arbeidet.

Dette er slik saken sto ved årsskiftet 2020–2021. 
Rett over nyåret 2021 så har FeFo-styret kon-
stituert seg på nytt og med ny styreleder. FeFo 
har mottatt vår klage og denne skal til ny be-
handling på førstkommende styremøte. I skri-
vende stund så er utfallet usikkert. Søknad om 
å få dekket saksomkostninger for en stevning 
er sendt Utmarksdomstolen og vi venter spent 
på svar.

NJFF Finnmark vil på vegne av jegere, fiskere 
og friluftsfolk ha fullt fokus på denne saken 
også i 2021.
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Æres den som æres bør
Ved siste årsmøte ble ildsjel Ivar Heitmann satt 
pris på ved å motta utmerkelsen «Årets med-
lem». Uten Ivar hadde ikke kastemaskiner og 
annet utstyr ruslet og gått knirkefritt, slik at vi 
andre kan komme til «dekket bord» på skyte-
banene våre. Her har vi en som står på og yter 
langt utover det gjennomsnittlige for Alta JFF. 
Årets medlem får tradisjonen tro en nydelig 
håndlaget kniv fra foreninga, laget av vår egen 
kunsthåndtverker Knut Saxe Kjeldsberg. På 
årsmøtet skal vi utnevne Årets medlem for 
2020 og styret har bedt medlemmene om å 
nomi nere kandidater til dette. 

Æresmedlemmer i Alta JFF
Æresmedlemmer mottar diplom fra AJFF på 
årsmøtet og foreningen betaler æresmedlem-
mets medlemskap etter utnevningen. AJFF har 
følgende æresmedlemmer:

• Knut Saxe Kjeldsberg (2011)
• Rolf Heitmann (2013)
• Bergljot Åsheim (2017)

NJFFs innsatsmedalje
NJFF utnevner mottakere av innsatsmedalje. 
I AJFF har disse mottatt innsatsmedalje med 
diplom og merke:

• Knut Saxe Kjeldsberg (2015)
• Nils Alfred Mella (2017)
• Bernt Olav Suhr (2019)

Årets medlem
Etter forslag fra medlemmene utnevner styret 
Årets medlem som påskjønnes på årsmøtet. 
AJFF har utnevnt disse som Årets medlem: 

• 2016: Linda Heitmann og Jan Gunnes
• 2017: Hege Knutsen og  

     Per Erling Aune Hansen
• 2018: Dan Randa
• 2019: Reidar Karlsen
• 2020: Ivar Heitmann

Foreningsprisen fra NJFF 
AJFF mottok i 2018 Foreningsprisen fra NJFF 
med diplom og kr 50 000 som er brukt til å 
bygge gapahuk på Kvenvikmoen.

post@bjorkmanns.no
www.bjorkmanns.no
Tlf. 78 44 66 88

LANG ERFARING
GODE LØSNINGER SIDEN 1968

Idé og rådgivning - Grafisk design 
Web - Foto og tekst - Reklame 
Skilt og dekor - Trykksaker
Utstillingsmateriell
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Miljøavdelingen
Tlf. 78 45 50 00
Postboks 1403, 9506 Alta http://www.alta.kommune.no/

Miljøavdelingen – en viktig adresse i
natur- og miljøforvaltningen.

• Faglige råd om naturbruk
• Fiskekultivering og tilrettelegging
• Friluftsliv
• Nærgående elg i tettstedet og skadet vilt m.m.
• Motorferdsel i utmark
• Forurensning

En god forvaltning er avhengig av innspill fra 
dere som er friluftsfolk, jegere og fiskere. Har 
dere spørsmål eller klare meninger om utmarks-
forvaltningen i Alta kommune, ta kontakt med oss.

Ved skade på vilt, meld politiet på tlf. 02800

Jon Håvar Haukland, avd.leder
Amund Heitmann Suhr, naturforvalter

Vi ønsker å gi 
deg som er medlem av
Alta jeger- og fiskerforening

VERDIKUPONG – KLIPP UT OG TA MED

ALTA JFF
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på en valgfri vare
(gjelder ikke fast lavpris, Hødnebø, Woodstory,
Vannerup og allerede nedsatte varer). 

(gjelder ikke fast lavpris, Hødnebø, Woodstory,
Vannerup og allerede nedsatte varer). 

Velkommen til en hyggelig handel!

Gyldig til 1. juni 2021

ALTA - TLF. 78 44 93 70

ALTA - TLF. 78 44 93 70

20%
RABATT

på en valgfri vare

20%
RABATT



Finnmarksloven sikrer finnmarkingene enerett til:

- gratis fiske i 60 000 vann
- sesongkort for laksefiske
- sesongkort for rypejakt 
- elgjakt
- sjølaksefiske
- vedteig
- å søke en årlig pott på 4,2 millioner kroner for tiltak rettet mot folk,  
  natur, samfunn og vår samiske arv

Besøk oss på www.fefo.no eller ta kontakt på post@fefo.no / tlf. 78 95 50 00
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www.altajff.no
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