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Takk for samarbeidet
Giitu ovttasbarggu ovddas
FeFo støtter Alta JFF og mange andre aktive 
samarbeidspartnere i Finnmark, for at folk skal  
trives og bo i landets vakreste fylke.
Se også nyheter på                     :  
https://www.facebook.com/Finnmarkseiendommen 
og
Støtteordninger finner du på www.fefo.no  
eller ring servicetlf. 09975

FeFo doarju Alta JFF ja olu eará doaimmalaš 
ovttasbargoguimmiid Finnmárkkus, vai olbmot 
loktet ja ásset riikka čábbámus fylkkas.
Geahča maiddái ođđasiid                     :  
https://www.facebook.com/Finnmarkseiendommen  
ja
Doarjjaortnegiid gávnnat don www.fefo.no  
dahje riŋge bálvalustelefovdnii 09975



Telefon 975 77 451 • Bossekopveien 1, 9509 Alta
Åpningstider: 09.00–20.00 (09.00–18.00)

www.coop.no

Miljøavdelingen – en viktig adresse i 
vilt- og fiskeforvaltningen.

• Faglige råd om utmarksforvaltning
• Fiskekultivering og tilrettelegging for fiske
• Friluftsliv i nærmiljøet
• Elgforvaltning – nærgående elg i tettstedet, 

skadet vilt m.m.
• Utmarksforvaltning generelt
• Motorferdsel i utmark

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

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

Miljøavdelingen
Tlf. 78 45 50 00
Postboks 1403, 9506 Alta http://www.alta.kommune.no/
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Buktaveien 16, 9515 Alta • Tlf. 78 45 62 00 • www.byggmakker.no/ostlyngen

Åpningstid:
Ma–fr kl. 7.30–16.30
Lø kl. 10.00–14.00 

VELKOMMEN
TIL ALTAS MEST
KOMPLETTE
BYGGEVAREHUS!

Vår butikk!
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Innkalling til årsmøte
Sted: Klubbhuset til Alta jeger- og fiskerforening på Kvenvikmoen (ved skytebanen)
Tid: Onsdag 25. februar 2015 kl. 18.00

SAKSLISTE:
 1. Konstituering av møtet

- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av dagsorden
- Godkjenning av forretningsorden
- Valg av ordstyrer
- Valg av protokollfører
- Valg av tellekorps
- Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll

 2.  Årsmelding fra siste kalenderår
 3.  Revidert regnskap siste kalenderår
 4.  Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
 5.  Forslag om vedtektsendringer: Økonomiutvalget og kvinneutvalget 
 6.  Styrets forslag til arbeidsprogram
 7.  Styrets forslag til budsjett
 8.  Foreningens kontingentandel for 2013
 9.  Valg av styre i henhold til vedtektenes § 8
10.  Valg av medlemmer til utvalg etter behov
11.  Valg av valgkomité
12.  Valg av revisor med vararepresentant
13.  Valg av delegater til årsmøtet i NJFF i Finnmark
14.  Eventuelle utnevninger av æresmedlemmer

Har du 

husket å fornye 

medlemskapet

ditt?

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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Lederen har ordet

Jegere, sportsfiskere og  
friluftsfolk –
Yes, we made it!! Ja, vi klarte det!! – Hvem 
trodde for ett år siden at vi i løpet av 2014 
skulle klare å få bygd et eget klubbhus og ny 
lagerbygning? Endelig etter mange års savn 
står et praktbygg på plass på Kvenvikmoen. Vi 
har fått vårt eget aktivitetssenter hvor det aller 
meste av våre aktiviteter kan gjennomføres, 
samt at vi nå har fått oss et samlingspunkt og 
noe vi kan identifisere oss med, noe vi kan 
kalle vårt eget hus! Nå gjelder det at vi tar byg-
gene i bruk og utnytter den kapasiteten de re-
presenterer og skaper et levende miljø for 
samtlige medlemmer og andre som ønsker å 
bruke anlegget vårt.

Dette har latt seg gjennomføre etter en enorm 
dugnadsinnsats hvor en rekke ildsjeler har 
stått på nesten døgnet rundt i flere måneder. 
Tusenvis av arbeidstimer har blitt nedlagt her 
og resultatet er blitt meget bra og noe vi som 
forening kan være stolte av.

Jeg vil rekke en stor takk til byggekomiteen 
(Bernt Suhr, Dan Randa og Per Jostein Sun-
det). Vår nestleder og økonomiansvarlig, Per 
Erling A. Hansen, har holdt en stram og edrue-
lig kontroll over byggekostnadene og styrt 
byggeregnskapet på en forbilledlig måte.

Under kyndig og fast ledelse av Bernt har 
drømmen vår endelig realisert seg. Det er ikke 
mange som er klar over hvilken innsats han 
har lagt til grunn for å få realisert byggepro-
sjektet. Vi kunne neppe fått en bedre mann til 
å ta på seg ansvaret for prosjektet. Du har vir-
kelig stått på, Bernt – gratulerer med vel gjen-
nomført oppgave og takk!! 

Samtidig vil jeg også rette en stor takk til «ung-
domsgruppa» vår (Nils Alfred Mella, Jan Gun-
nes, Reidar Karlsen og Rolf Heitmann). Disse 

arbeidsmaurene har omtrent bodd på Kven-
vikmoen siden juni, og det er utrolig hva man 
får til med slike medlemmer i foreninga.

De fleste utvalg har også bidratt godt, men jeg 
vil spesielt fremheve sportskytterutvalget og 
vårt positive Kvinneutvalg. Det har vært en 
fornøyelse å ha de med på laget. Det var derfor 
med stor glede vi kunne invitere dugnadsgjen-
gen til en forsinket, men velfortjent «mønsås-
fest» den 6. desember.

Aktivitetsnivået i foreningen (i tillegg til byg-
geaktiviteten) har også i 2014 vært meget høyt 
i alle utvalg. Spesielt gledelig er det å registrere 
at vi har fått ett oppegående Barn- og ung-
domsutvalg samt et Kvinneutvalg som virkelig 
har markert seg. Well done, Kim og Linda! 
Dette lover godt for foreningen fremover i 
2015, men det krever samtidig at de andre ut-
valgene støtter opp og bidrar på hvert sitt felt 
for å holde denne positive utviklingen i gang.

Også i år gjennomførte AJFF (Storviltutvalget) 
opplæringsjakt for nye elgjegere. Her deltok 11 
elever, de fleste fra Øytun Folke høg skole (ØF) 
og med fire instruktører fra AJFF. Dette ble 
igjen et vellykket arrangement og hvor hele 
kvoten på 4 dyr ble felt. Hvorvidt vi får drive 
denne utdannelsen i fremtiden er noe usikkert. 
Heldigvis har grunneieren, FeFo, en positiv 
holdning til saken, så vi får håpe at dette går 
vår vei også for kommende sesong.

Samarbeidet med Øytun Folkehøgskole i for-
bindelse med jegerprøvekursene har vært 
meget godt og jeg vil berømme den positive og 
konstruktive holdningen som reflekteres fra 
skolens elever og lærere. Det er en stor fornøy-
else å ha de med som samarbeidspartnere.
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Årets rypebestand viste en oppadgående ten-
dens og i enkelte områder var det nesten som 
å gå på jakt i «gamle dager». Dette lover godt 
for neste sesong og vi får krysse fingre og tær 
og håpe på at alle forhold ligger til rette for 
høstens jakt.

Antall felte elg gikk noe ned Finnmark sett 
under ett, særlig var det vel Karasjok kom-
mune som hadde stor nedgang. Vi har kanskje 
nådd grensen for en maksimal avskyting og 
kan kanskje ikke forvente noen større vekst i 
elgbestanden i tiden som kommer. For Alta 
kommune lå fellingsprosenten på ca. 80, hvil-
ket må sies å være bra.

Laksebestanden i flere av elvene våre er under 
hardt press av oppdrettsfisken. Det var ikke 
gode nyheter som prøvefisket avdekket i Alta- 
elva i høst. Her har vi en stor utfordring å ta tak 
i, både næringen, våre myndigheter og vi som 
utøvende sportsfiskere. Oppdrettsnæringen er 
kommet for å bli, men vi må få den uheldige 
utviklingen under kontroll snarest mulig der-
som vi ønsker å bevare vår unike villlaks-
bestand.

Våre sportsskyttere (leirdue) har virkelig igjen 
markert seg både nasjonalt så vel som inter-
nasjo nalt. Roger Strømeng slo til og ble Nor-
disk Mester. Vi får bøye oss i støvet og gratu-
lere med eminent skyting! Ellers forsynte 
mange av våre skyttere seg grovt av premiebor-
det i konkurranser rundt omkring i landet.

Dette fører meg over på neste store oppgave 
som foreningen har tatt på seg. Etter mange 
oppfordringer fra flere hold, ikke minst fra 
NJFF sentralt, har AJFF søkt og fått tildelt NM 
i Jegertrap 2015! Dette er en oppgave vi har 
gjennomført tidligere og som vi vet vi vil klare, 
men det krever at hele foreningen stiller opp 
og bidrar til nok et vellykket arrangement. 
Husk at vi nå sårt trenger inntekter til å nedbe-
tale de store innvesteringer vi har gjort i for-
bindelse med nybygget. Mesterskapet vil gå av 
stabelen i uke 28, dvs. 6.–11. juli. Sett av ferien 
til dette formålet og hjelp til med tilretteleg-
ging og gjennomføring av NM 2015. 

Vi går nå inn i Friluftlivets År. Her har alle ut-
valg en mulighet til å legge opp til aktiviteter 
som kan gi inntekter til foreningen. En rekke 
stønadsmidler er tilgjengelig i denne sammen-
heng.

Det gjelder bare å være kreativ og søke om 
støtte til arrangementer av forskjellige katego-
rier. Er dere usikker om hvor og hvordan, så be 
om hjelp til å komme i gang. 

Så ser vi frem til et positivt og aktivt år i 2015. 
Vi har mange oppgaver og utfordringer å ta 
fatt i. Lykke til med nytt klubbhus – bruk det 
aktivt!

Knut Saxe Kjeldsberg
leder AJFF

Myggveien 9, 9514 Alta
Tlf. +47 78 45 60 60

Fax. +47 78 45 60 70
firmapost@ulf.kivijervi.no
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Stål- og ventilasjonsentreprenør
Tlf. 78 45 69 50 / 975 07 713. Trekanten 2, Elvebakken, postboks 208, 9507 Alta

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

Vi utfører: 
• Prosjektering 
• Renovering 
• Reparasjoner
• Nybygg 
• Brann-/tyverialarm 
• Termografering 

Besøksadresse: 

Thomasbakkveien 12, 9513 Alta  |  Telefon: 78 45 66 80
E-post: firmapost@hnas.no  |  www.hnas.no
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Styrets arbeid gjennom året
Det er i løpet av året avholdt 8 styremøter med 
39 saker til behandling. Møtene er i hovedsak 
avholdt hos styreleder Knut. 

På årsmøtet i 2014 ble det vedtatt å bygge 
klubbhuset, og videre arbeid med dette har 
vært en sentral sak gjennom hele året. Styret 
opprettet egen byggekomité som har hatt an-
svaret for byggeprosessen. På årsmøtet ble det 

også valgt kvinneutvalg og økonomiutvalg. 
Styret har vedtatt vedtekter for utvalgene som 
er gjeldende frem til årsmøtet i 2015. 

Tidlig vinter var det brann i lagerlokalene som 
AJFF leide på Kvenvikmoen, og en del utstyr 
gikk tapt. Saker utover dette har vært av mer 
rutinepreget art. 

Alta Jeger- og Fiskerforening
Postboks 1353, 9505 Alta

www.altajff.no

Autorisert maskinentreprenør

• Bygg og anlegg • Transport • Knuseverk

Humleveien 17, 9514 Alta - Tlf. 78 45 75 62 - www.joas.no
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Aronneskjosen, 9514 Alta. Tlf. 78 44 99 50. www.altamotorsenter.no

Enormt
utvalg av

snøscootere
ATV og biler!

Kom innom 
– vi skaffer deg

det rette utstyret 
til ditt behov!

Vi selger Labb – Norges mest kjøpte hundefôr! 

Åpningstider: Man-fre 08:00–17:00. Lør 10:00–15:00. Alta, telefon: 03520

Havneveien, 9515 Alta • Telefon 78 44 05 55
Faks 78 44 01 19 • alta@total.no • www.2-tal.no

– en nordnorsk entreprenør-
virksomhet med fokus på 
brannsikring og bygginnredning
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Styret og utvalg i 2014
STYRET
Leder: Knut Saxe Kjeldsberg 2014–2015
Nestleder/kasserer: Per Erling Aune Hansen 2014–2015
Sekretær: Inga Kristine Siri 2013–2014
Leder storviltutvalget: Jan Erik Henriksen 2013–2014
Leder jakt- og fiskeutvalget: Askild Solberg 2013–2014
Leder fiske utvalget: Bernt O. Suhr 2014–2015
Leder sportsskytterutvalget: Dan Randa  2014–2015
Leder barne- og ungdomsutvalget: Kim Ove Hagerupsen 2014–2015
Leder kvinneutvalget: Linda Heitmann 2014–2015
Leder økonomiutvalget: Jon Arve Pedersen 2014–2015

MEDLEMMER UTVALG:
Medlem storviltutvalget: Øistein Killi 2013–2014
Medlem storviltutvalget: Stian Hammersvik 2014–2015
Medlem storviltutvalget: Matti Magga 2014–2015
Varamedlem: Asbjørn Danielsen 2012–2013

Medlem sportsskytterutvalget: Reidar Karlsen 2013–2014
Medlem sportsskytterutvalget: Rolf Heitmann 2014–2015
Medlem sportsskytterutvalget: Arvid Simonsen 2014–2015
Varamedlem: Ivar Heitmann 2014–2015

Medlem jakt- og fiskeutvalget: Alexander T. Hansen 2013–2014
Medlem jakt- og fiskeutvalget: Jon-Arve Pedersen  2013–2014
Medlem jakt- og fiskeutvalget: Amund Heggheim  2013–2014
Varamedlem: Espen Johnsen 2013–2014

Medlem fiskeutvalget: Alvin Mortensen 2014–2015
Medlem fiskeutvalget: Roger Nilsen 2013–2014
Medlem fiskeutvalget: Per Jostein Sundet 2013–2014
Varamedlem: Hasse Kåberg Andersen 2014–2015

Medlem barne- og ungdomsutvalget: Tommy Ingebrigtsen 2013–2014
Medlem barne- og ungdomsutvalget: Jan-Ivar Sivertsen 2013–2014
Medlem barne- og ungdomsutvalget: Ørjan Kristoffersen 2014–2015
Varamedlem: Simon Helsvik 2014–2015
Varamedlem: Odd Ivar Næss 2014–2015

Medlem kvinneutvalget: Grete Kaisa Olsen 2014–2015
Medlem kvinneutvalget: Mona Rødberg 2014–2015
Varamedlem: Eva Josefsen 2014–2015
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Medlem økonomiutvalget: Svein Solberg 2014–2015
Medlem økonomiutvalget: Per Erling A Hansen 2014–2015
Medlem økonomiutvalget: Inghild Eriksen 2014–2015

Materialforvalter: Dan Randa  2014–2015

Ansvarlig skytebaneanlegget i Rafsbotn: Rolf Johnsen /Anja Ollikainen 2014–2015

Revisor: Bengt Ivar Svendsen 2013–2014
Revisor: Bjørn Ivar Johansen  2014–2015

Leder valgkomité: Bernt O Suhr 2014–2015
Medlem valgkomité: Stian Hammersvik 2014–2015 
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Representasjon, deltakelse  
på kurs og møter
Utsendinger til NJFF Finnmarks årsmøte:
Knut Saxe Kjeldsberg
Sten Are Uglebakken
Linda Heitmann
Dan Randa
Jan Erik Henriksen
Bernt O. Suhr
Nils Alfred Mella

Verv i NJFF Finnmark: 
Leder i NJFF Finnmark:  Knut Saxe Kjeldsberg
Leder i storviltutvalget:  Jan Erik Henriksen
Leder valgkomite:  Nils Alfred Mella
Medlem i rovviltutvalget:  Askild Solberg
Fylkesinstruktør hagle:  Nils Alfred Mella
Fylkesinstruktør jegerprøven:  Bernt O. Suhr
Fylkesinstruktør organisasjon:  Bernt O. Suhr

Vanndirektiv region Vest-Finnmark:
Bernt O. Suhr og Knut Saxe Kjeldsberg

Deltakelse på NJFFs tillitsmannsmøte 2014: 
Knut Saxe Kjeldsberg
Askild Solberg
Linda Heitmann
Jan Erik Henriksen

• EU-kontroll inntil 7.500 kg
• Gratis oljeskift
• Service reparasjoner på alle merker (bil, bobil og caravan)
• Stort utvalg i caravanrekvisita

RSA Bil & Caravan • Betongveien 21, 9515 Alta • Telefon 934 38 888 • E-post: jorn.pedersen@rsa.no

Nytt eller brukt? Se www.rsabil.no Stort utvalg i nye og brukte biler.
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Elvebakken

Coop Mega Elvebakken
Altaveien 277, 9515 Alta
Telefon 78 44 40 10. Jernvare 78 44 40 21

Spar penger hver dag!
På Coop Mega Elvebakken får du
kjøpeutbytte hver gang du handler.
Alltid gode medlemskupp!

ALT UNDER
SAMME TAK!
• Dagligvare – Ferskvaredisk – Varmedisk
• Jernvare • Kafé • Manufaktur
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Medlemsoversikt
Tabellen nedenfor viser antall medlemmer fordelt på kategorier

Medlemmer Antall

Hovedmedlem  342
Barne-/ungdomsmedlem m. tidsskrift 72
Barne-/ungdomsmedlem u. tidsskrift 27
Barne-/ungdomsmedlem 0–25 år  101
Pensjonist-/uføremedlem  67
Familiemedlem 30
Sidemedlem u. tidsskrift  10
Æresmedlem  2

Kvinner Antall

Sum kvinner 102
Hovedmedlem  55 
Barne-/ungdomsmedlem m. tidsskrift  13
Barne-/ungdomsmedlem u. tidsskrift  8
Pensjonist-/uføremedlem 3
Familiemedlem 22 
Sidemedlem  1

Totalt antall medlemmer 2014  550

Totalt antall medlemmer 2013 512
Totalt antall medlemmer 2012 500
Totalt antall medlemmer 2011 631

Totalt antall medlemmer 2010 583 

www.mesterhus.nowww.arnerasmussen.no

Myggveien 16, 9514 Alta.
Telefon 406 01 500. Telefaks 406 01 600

Salg og oppføring av boliger fra 
          Norges største boligaktør!
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Sportsskytterutvalget
Året som har gått viser at ting gjøres rett i Alta 
sportsskytterutvalg. Resultater fra konkur-
ranser og stevner viser en forbedring fra tid-
ligere år. Det ble toppet av Roger Strømeng 
med landslagsuttak som endte med at han ble 
nordisk mester under landskampen, og fikk 2.-
plass i seniorklassen under NM nordisk trap. 
Alta jff tok NM-gull for lag i nordisk trap på 
Krødsherad. Laget bestod av Roger Strøm eng, 
Knut Uglebakken og Ole Johan Triumf. Reidar 
Karlsen kapret 2.-plass i klasse V60. Årets ny-
vinning på stevnefronten er Fyl kes kam pen 
mellom Øst- og Vest-Finnmark, der laget fra 
vest gikk av med seieren. Klubb mester i trap og 
leirduesti ble Sten Are Ugle bakken, mens un-
dertegnende ble klubbmester i skeet.

Vi har som vanlig arrangert mange stevner, 
Nordlysstevnet 300, Fm leirduesti for å nevne 
noen. Nordlysstevnet hadde i år 44 deltagere 
med blant annet flere landslagsskyttere og ble 

vunnet av Pål Høines, Skien jff. Roger Strøm-
eng og Anastasios Kaliafas fulgte på 2. og 
3.-plass. Neste år får vi forhåpentligvis flere 
deltagere da stevnet ikke kolliderer med Rana- 
treffen som det gjorde i år. Under Fm leir due sti 
tapetserte Altaskytterne pallen, og tok de 3 før-
ste plassene individuelt og de 2 øverste plas-
sene i lagskytingen.

Arrangementene går greit unna med erfarne 
skyttere som vet hva som skal til for å få ting til 
å gli. Vi er tildelt NM jegertrap for 2015 og 
dette vil medføre en del arbeide for foreninga 
som en helhet, men vi har vist tidligere at Alta 
jff er i stand til å arrangere store mesterskap. 
Nils Alfred Mella blir NM-general denne gan-
gen og skal styre organiseringa med hjelp av 
sportsskyttergruppa m.fl.

Vi har investert i en ny kastemaskin til en av 
hovedbanene inneværende år samt en trådløs 

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!

Alta Motor AS
Skiferveien 2, 9511 Alta. Tlf. 78 44 40 50. www.altamotor.no
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styring til skeetbanen. Dermed skulle vi stå 
godt rustet utstyrsmessig til de neste års ut-
ford ringer.

Rekrutteringa til sportsskyttergruppa må sies 
å være god, per i dag er vi ca. 25 aktive skyttere. 
Jentene i gruppa har tatt tak og dratt i gang 
skyting for jenter en gang i uka. Anlegget i 
Rafsbotn kom sent i gang denne sommeren 
pga. maskinproblemer men nå er en beomat 
duekaster montert så da er vi klar for neste 
 sesong.

Avslutningsvis får jeg takke alle som har vært 
med på dugnader, treninger og konkurranser i 
løpet av året, og ønske dere, nye og gamle med-
lemmer velkommen til neste sesong og et trive-
lig besøk på Kvenvikmoen aktivi tets senter.

På vegne av utvalget
Dan Randa

For resultater fra sesongen 2014, besøk: www.leirdue.net

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

FOTO: ASBJØRN D.
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Sportsskytterutvalget – Terminliste 2015

1. Compact sporting
2. Åpent Klubbmesterskap
3. FM STI
4. Vadsøstien 100 duer
5. Åpent stevne 50 duer
7. Åpent stevne 100 duer

 8. Vårpokal 100 duer
 9. Eibypokal 50 duer
10. Minnestevne 200 duer
11. Finnmarks karusell
12. Vårstevne 25 duer
13. 50-skudder’n

14. Ny pokal (Alta)
15. Neiden cup 50 duer
16. Nordlys 300 duer
17. Neiden Classic 300 duer
18. FM JT 75 duer + finale
19. Mester/klubbpokal 

20. Gunstock 75 duer
21. Landsdelskamp 
    Øst-Vest 100 duer
22. Jegerstevne 25 duer 
 

DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON MØTESTED PÅMELDING PRIS  STEVNEKODE

JAKTFELT
22. mars 1 Kautokeino SSK Klemet Ole Hætta 90 760 380 Kautokeino 10.00-12.00 150/100 15JF1701
23. mai FM Kautokeino SSK Klemet Ole Hætta 90 760 380 Kautokeino 10.00-11.00 150/100 15JF1702
30. mai 2 Kautokeino SSK Klemet Ole Hætta 90 760 380 Kautokeino 10.00-12.00 150/100 15JF1703
31. mai 3 Kautokeino SSK Klemet Ole Hætta 90 760 380 Kautokeino 16.00-18.00 150/100 15JF1704
1: Feltopplegg som NM. 2: Åpent Kautokeinomesterskap. 3. Jaktfelt, sammenslåtte klasser

ELGSKYTING
23. mai FM Talvik JFF Harald Mikkelsen 917 26 548 Kvenvikmoen 10.00-11.00 150/100 15LE1701

LERDUESTI / SPORTING
28. mai 1 Vadsø Bjørn Erik Hildonen 95024411 Naversvann 17.00-18.00 leirdue.net 15LS1701
28. mai 1 Alta Dan Randa  90108944 Kvenvikmoen 17.00-18.00 leirdue.net 15LS1702
 4. juli 3 Vadsø Bjørn Erik Hildonen 90108944 Vadsø 12.00-13.00 leirdue.net 15LS1703
25. juni 2 Vadsø Bjørn Erik Hildonen 95024412 Naversvann 17.00-18.00 leirdue.net 15LS1704
 6. aug. 1 Alta Dan Randa  90108945 Kvenvikmoen 17.00-18.00 leirdue.net 15LS1705
15. aug. 4 Vadsø Bjørn Erik Hildonen 95024410 Naversvann 09.00-10.00 leirdue.net 15LS1706
16. aug. 4 Vadsø Bjørn Erik Hildonen 95024410 Naversvann 09.00-10.00 leirdue.net 15LS1707
29. aug. 1 Alta Dan Randa  90108944 Kvenvikmoen 09.00-10.00 leirdue.net 15LS1708

JEGERTRAP
25. apr. 7 Kautokeino JFF Svein Ole Sandvik 91374634 Kautokeino 11.00-12.00 leirdue.net 15JT1701
26. apr. 7 Kautokeino JFF Svein Ole Sandvik 91374634 Kautokeino 09.00-10.00 leirdue.net 15JT1702
 1. mai 8 Alta JFF Dan Randa 90108944 Kvenvikmoen 09.00-10.00 leirdue.net 15JT1703
 2. mai 7 Kautokeino JFF Svein Ole Sandvik 91374634 Kautokeino 11.00-12.00 leirdue.net 15JT1704
 3. mai 7 Kautokeino JFF Svein Ole Sandvik 91374634 Kautokeino 09.00-10.00 leirdue.net 15JT1705
 9. mai 7/11 Alta Dan Randa 90108944 Kvenvikmoen 11.00-12.00 Nsf/njff 15JT1706
10. mai 7/11 Alta Dan Randa 90108944 Kvenvikmoen 08.00-09.00 Nsf/njff 15JT1707
19. mai 5 Kautokeino JFF Svein Ole Sandvik 91374634 Kautokeino 17.00-18.00 leirdue.net 15JT1708
12. mai 12 Vadsø JFF Bjørn Erik Hildonen 95024411 Naversvann 17.00-18.00 leirdue.net 15JT1709
23. mai Nordlys Alta JFF Dan Randa 90108944 Kvenvikmoen 11.00 Nsf  1517023
23. mai Nordlys Alta JFF Dan Randa 90108944 Kvenvikmoen 08.00-09.00 Nsf  1517025
23. mai Nordlys Alta JFF Dan Randa 90108944 Kvenvikmoen 08.00-09.00 Nsf  1517030
30. mai 10 Sør-Varanger Kjell Arne Kello 92469811 Vintervegskaret 11.00-12.00 leirdue.net 15JT1710
31. mai 10 Sør-Varanger Kjell Arne Kello 95024411 Vintervegskaret 09.00-10.00 leirdue.net 15JT1711
 3. juni 15 Neiden OJFF Robert Flatli 41676322 Neiden 17.00-17.30 leirdue.net 15JT1712
 4. juni 5 Kautokeino JFF Svein Ole Sandvik 91374634 Kautokeino 17.00-17.30 leirdue.net 15JT1713
 6. juni 7/11 Kautokeino JFF Svein Ole Sandvik 91374634 Kautokeino 11.00-12.00 leirdue.net 15JT1714
 7. juni 7/11 Kautokeino JFF Svein Ole Sandvik 91374634 Kautokeino 08.00-09.00 leirdue.net 15JT1715
 9. juni 13 Alta JFF Dan Randa 90108944 Kvenvikmoen 17.00-18.00 leirdue.net 15JT1716
10. juni 15 Neiden OJFF Robert Flatli 41676322 Neiden 17.00-17.30 leirdue.net 15JT1717
11. juni 5 Kautokeino JFF Svein Ole Sandvik 91374634 Kautokeino 17.00-17.30 leirdue.net 15JT1718
 2. juni 14 Alta JFF Dan Randa 90108944 Kvenvikmoen 10.00-11.00 leirdue.net 15JT1719
13. juni 7 Kautokeino JFF Svein Ole Sandvik 91374634 Kautokeino 11.00-12.00 leirdue.net 15JT1720
14. juni 7 Kautokeino JFF Svein Ole Sandvik 91374634 Kautokeino 08.00-09.00 leirdue.net 15JT1721
17. juni 15 Neiden OJFF Robert Flatli 41676322 Neiden 17.00-17.30 leirdue.net 15JT1722
17. juni 20 Alta JFF Dan Randa 90108944 Kvenvikmoen 09.00-10.00 leirdue.net 15JT1723
20. juni 17/11 Neiden OJFF Robert Flatli 41676323 Neiden 09.00-10.00 leirdue.net 15JT1724
21. juni 17/11 Neiden OJFF Robert Flatli 41676324 Neiden 08.00-09.00 leirdue.net 15JT1725
25. juni 9 Alta JFF Dan Randa 90108944 Kvenvikmoen 17.00-17.30 leirdue.net 15JT1726
 5. juli. 18 Vadsø Bjørn Erik Hildonen 45660186 Naversvann 08.00-09.00 leirdue.net 15JT1727
 7.–11. juli NM Alta JFF Dan Randa 90108944 Kvenvikmoen
28. juli 2 Vadsø JFF Bjørn Erik Hildonen 95024411 Naversvann 17.00-17.30 leirdue.net 15JT1728
30. juli 5 Sør-Varanger JFF Kjell Arne Kello 92469811 Vintervegskaret 17.00-18.00 leirdue.net 15JT1729
 1. aug. 7 Kautokeino JFF Svein Ole Sandvik 91374634 Kautokeino 11.00-12.00 leirdue.net 15JT1730
 2. aug. 7 Kautokeino JFF Svein Ole Sandvik 91374634 Kautokeino 08.00-09.00 leirdue.net 15JT1731
 6. aug. 5 Kautokeino JFF Svein Ole Sandvik 91374634 Kautokeino 17.00-17.30 leirdue.net 15JT1732
15. aug. 7 Kautokeino JFF Svein Ole Sandvik 91374634 Kautokeino 11.00-12.00 leirdue.net 15JT1733
16. aug. 7 Kautokeino JFF Svein Ole Sandvik 91374634 Kautokeino 08.00-09.00 leirdue.net 15JT1734
22. aug. 21 Fylkeslaget/Neiden OJFF Robert Flatli 41676322 Neiden 09.00 leirdue.net 15JT1735
22. aug. 11 Fylkeslaget/Neiden OJFF Robert Flatli 41676322 Neiden 11.00-12.00 leirdue.net 15JT1736
27. aug. 5 Sør-Varanger JFF Kjell Arne Kello 92469811 Vintervegskaret 17.00-18.00 leirdue.net 15JT1737
29. aug. 19 Alta JFF Dan Randa 90108944 Kvenvikmoen 09.00-10.00 leirdue.net 15JT1738
29. aug. 2 Sør-Varanger JFF Kjell Arne Kello 92469811 Vintervegskaret 10.00-11.00 leirdue.net 15JT1739
29. aug. 2 Kautokeino JFF Svein Ole Sandvik 91374634 Kautokeino 10.00-11.00 leirdue.net 15JT1740
30. aug. 2 Neiden OJFF Robert Flatli 41676322 Neiden 10.00-11.00 leirdue.net 15JT1741
 5. sept. KM skeet Alta JFF Dan Randa 90108944 Kvenvikmoen 09.00-10.00 Nsf 1511081
 6. sept. KM trap Alta JFF Dan Randa 90108944 Kvenvikmoen 08.00-09.00 Nsf 1517068
 8. sept. 22 Vadsø Bjørn Erik Hildonen 95024411 Naversvann 17.00-18.00 leirdue.net 15JT1742
 3. okt. 7 Alta JFF Dan Randa 90108944 Kvenvikmoen 08.00-09.00 leirdue.net 15JT1743
 4. okt. 7 Alta JFF Dan Randa 90108944 Kvenvikmoen 09.00-10.00 leirdue.net 15JT1744
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ALLE MERKER

OGSÅ AMERIKANSKE

FRA

Hvilket førsteinntrykk ønsker du å gi? 
Hvilke signaler ønsker du å sende ut?
Hvordan ønsker du å bli oppfattet av andre?
Når dine potensielle kunder ikke vet noe om deg fra før, er første inntrykket du gir veldig viktig. 
Bjørkmanns profilerer din bedrift på en profesjonell måte 
slik at dine kunder vil få et best mulig inntrykk av deg.

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

Når jakta er over…

…og det skal spises i festlig lag.

Vi leier ut selskaps- og møtelokaler.

Plass for inntil 100 personer. Storkjøkken 

med kjølerom og alt av utstyr. Tilgang på 

musikkanlegg, mikrofoner, prosjektor. 

Usjenert, men sentralt.  

 Kontakt oss for pris og informasjon.

Nøkkelstien 2, 9510 Alta • Tlf. 78 44 30 70
post@altasiida.no • www.altasiida.no
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Barne- og ungdomsutvalget
Utvalget har bestått av leder Kim-Ove Reitan 
Hagerup, medlemmer Jan-Ivar Sivertsen, 
Tommy Ingebrigtsen, Ørjan Kristoffersen, 
Simon Helsvik og varamedlem Odd Ivar Næss. 
Beklageligvis har Kim-Ove valgt å trekke seg 
fra utvalget, og vi står nå uten leder av utvalget.
Som kjent var 2014 «Sportsfiskets år», og året 
startet med den store isfiskekonkurransen på 
Mattisvann, som ble arrangert 24. april, i et 
samarbeid mellom FeFo, Øytun, NJFF Finn-
mark og Alta JFF. Invitasjon gikk ut til alle 

5.-klassingene i Altaskolene. Hele 170 elever 
stilte opp. 
 FeFo og næringslivet i Alta hadde stilt opp 
med mange fine premier til deltagerne, og de 
som fikk fisk fikk i tillegg fine ekstrapremier. 
FeFo hadde ordnet med pilke-stikke til alle!
 Utvalget vil takke elevene på Øytun som 
stilte opp denne gangen også.
 Vi tar sikte på å gjenta årets store isfiskekon-
kurranse for 5. klassingene i 2015!

 I forbindelse med miljøuka i 
kommunen var barnehagene i Alta 
med på utedag med grilling og mil-
jøsti der alle barna fikk sin premie. 
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Nordre Ringv. 29, 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

Takk
for samarbeidet og oppdraget

under realiseringen av 
Kvenvikmoen aktivitetssenter

 Utvalget hadde i begynnelsen av 
juli et «Fiske sommer»-arrangement i 
Kåfjord. Her fikk barna som hadde 
stilt opp mulighet til å prøve fiskelyk-
ken både fra stranda og ute i båt. 
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Kvinneutvalget
Kvinneutvalget har som mål å slipe vekk så 
mye vi klarer av terskelen som gjør at damer 
lar være å jakte og fiske. Terskler vi ofte 
møter kan være usikkerhet knyttet til våpen-
stell, skrantende skyteferdigheter, erfaring 
med lakse flue fast i bakhodet eller GPS/kart/
kompass som man ikke stoler på. Jakt og 
fiske er fortsatt mannsdominert, og vi  ønsker 
å bidra til at flere jenter tar del i en fantastisk 
hobby.

I 2014 våknet Kvinneutvalget i Alta jeger- og 
fiskerforening opp igjen etter en periode med 
prinsessesøvn. Vi er fire damer i utvalget: Eva 
Josefsen, Mona Rødberg, Grete-Kaisa Olsen 
og leder Linda Heitmann. I løpet av våren, 
sommeren og høsten 2014 har vi arrangert 
kurs i leirdueskyting for damer, hatt ukentlige 
skytekvelder for damer på leirduebanen, vi har 
spredt informasjon og jobbet for re krut tering 
om opplæringsjakt på elg, arrangert to flue-
fiske kurs og et todagers kurs i bruk av kart/
kompass/GPS. Disse arrangementene had de vi 
ikke fått til uten full støtte fra styre leder i Alta 
jeger og fisk, fra Sports skytter utvalget og 
Fiskeutvalget. Takk! Deltakelsen på aktivi teter 
og kurs har vært fra greit til over veldende, og 
tilbakemeldingene er gode. Flere damer har i 
år vært på sin første jakttur og sitt første 
fluefiske, og de rapporterer at aktivitetene 
arrangert av Kvinneutvalget var puffet de 
trengte for å komme i gang.

Vi har i løpet av vårt første virkeår opprettet en 
lukket Facebook-gruppe (Alta jff – Dame-
gruppa) som vi bruker aktivt for å informere 
om aktiviteter. Medlemmene legger ut egne 
bilder der fra turer, fra kurs vi har arrangert, og 
bruker sida som arena for å finne noen som 
har felles interesser for å gå på kurs, på dame-
skyting på Kvenvikmoen, på jakt, fiske, bær-
turer, soppsanking og kaffekoketurer. 

Kvinneutvalget har blokka full av planer for 
aktiviteter i 2015, der jakt og fiske selvfølgelig 
er sentralt. Sett av onsdagene fra mai til dame-
skyting! Obs! Skytingen flyttes fra mandag til 
onsdag etter innspill fra medlemmer. Vi jobber 
for å kunne tilby ulike kurs, og reklamerer alle-
rede med et soppkurs med proff instruktør på 
høsten 2015. Vi er også på skissestadiet for 
jente døgn i elva og jakthelg for damer. 

For Kvinneutvalget:
Linda Heitmann

Aktivitetsplan for 2015
I løpet av året som kommer har vi planlagt vilt- 
og vinkurs i februar, kurs i leirdueskyting for 
damer i mai, fluefiskekurs i juni og soppkurs i 
august. I tillegg jobber vi med aktiviteter som 
dameskyting på onsdager fra mai til små-
viltjakta starter i september, «Damedøgnet» 
med laksefiske i juli, jakthelg kun for damer i 
oktober og temakveld om isfiske i november. 
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Altaveien 228 - 9515 Alta. Telefon 78 43 45 50

Lyngsvingen, Elvebakken • Tlf. 78 43 00 70

ÅPNINGSTID: MANDAG–FREDAG 10–19 • LØRDAG 10–17

Vi lagerfører krutt og har
godt utvalg innen jakt og isfiske

NYTT AV ÅRET:

Aronnes Hageby
Melbærveien 1–19
Attraktive 3-roms leiligheter m/god standard

Nye inn�yttingsklare leiligheter på Aronnes

Priser fra 2.490.000,- til 2.650.000,-

Velkommen til en 
hyggelig boligprat! 

Aronnesveien 45, 9514 Alta - Tlf: 78 44 41 20 - Mob. 915 51 770 - Mail: roger@fmp.no

For kontakt 
etter stengetid: 

906 58 068 / 414 77 550.
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Fiskeutvalget
Utvalget har bestått Alvin Morten-
sen, Roger Nilsen, Per J. Sundet og 
Bernt O. Suhr som leder i utvalget. 
Vara til utvalget er Hasse K. Ander-
sen.

Fiskeutvalget har avholdt to utvalgs-
møter dette året. I tillegg har utvalget 
kommunisert pr. e-post og telefon.

Som kjent har 2014 vært sportsfiskets 
år, og den 24. april var det igjen duket 
for isfiske med 5.-klassingene fra alle 
skoler i tettsteds-Alta. 10 skoler med 
til sammen 267 elever og 13 voksne 
deltok. I tillegg fikk vi god hjelp fra 
Øytun elevene og -lærer, FeFo stilte 
med «hjemme lagete» isfiskestikker, 
påsatt snøre og røyeblink av Øytune-
levene. I tillegg sponset NJFF Finn-
mark alle skolene med bidrag til buss 
til og fra Mattisvann. En stor takk til 
alle bidragsyterne!

Bildene fra isfisket taler for seg. 
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Vi har også bidratt til fiskesommerarrangement 
sammen med Barne- og ungdomsutvalget 6.
juli, se for øvrig Barne- og ungdomsutvalgets 
beretning. 

Det har som tidligere vært en ansatt vakt/opp-
syn for både munningsfisket 1. juni til 14. sep-
tember, og høstfisket fra 1. september til og 
med 14. september. Oppsynet rapporterer at 
fiskerne har vist god opptreden, og at det har 
vært få overtredelser.

Fangstoppgavene for munningsfisket viser at 
det ble tatt 655 stk. ørret, med en snittvekt på 
nært opp mot 1,5 kg. Dette er betydelig bedre 
enn fjorårets fangst, både i antall og snittvekt. 
Det ble i alt solgt 127 kort, og innlevert 110 
fangstoppgaver.

Som følge av konkurs ved et utsalgssted har 
foreningen tapt ca. kr. 5.000,-

Høstfisket gav færre fisk enn i fjor, det ble tatt 
1.305 stk. ørret, med en snittvekt på 682 gram. 

Samlet ble det tatt 1960 stk. ørret med en sam-
let vekt på 1860 kg i begge ørretsonene.

Det ble solgt 145 kort, og innlevert 77 fangst-
oppgaver. 

Fisket i september er ikke like populært som 
tidligere, kortsalget var noe lavere enn forrige 
år. Det har vært klaget på at vi delte opp ukene 
og at det da ble for kostbart å fiske 14 dager. Vi 
vil vurdere ordningen før neste sesong.

Så til slutt vil fiskeutvalget igjen minne alle 
som har fisket i andre vassdrag utenfor Finn-
mark om å huske å desinfisere alt av utstyr før 
fisket starter.

Utvalget ønsker alle fiskere og friluftsfolk et 
riktig godt år og håper på mye fisk i året som 
kommer.

I midten av mai var utvalget sammen med 
Kvinneutvalgt med å arrangere fluekastekurs 
for jenter ved Altaelva. Vi hadde ordnet med 

instruktører, og vil rette en stor takk til Bjørn 
Tore Hagberg og Simon Helsvik for dyktig in-
struksjon.
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Fiskeutvalgets aktivitetsplan for 2015
• Sette opp flere nye skilt for fiskesonen 

nedenfor Alta bru, og opplysningsskilt for 
turister.

• Starte planlegging og gjennomføring av kas-
tetreningsplass for fluekasting på Kvenvik-
moen.

• Vurdere muligheten for å få satt opp en 
gapahuk for fiskere på Rørholmen.

• Gjennomføre fluebinderkurs og fluekaste-
kurs sammen med Kvinneutvalget og 
Barne- og ungdomsutvalget, og eventuelt i 
samarbeid med Alta casting- og flue fiske - 
forening. 

ELEKTRO AS
Telefon 78 44 44 44 • Breverud 2, 9513 Alta

se mot
nord

Øytun folkehøgskole, N-9518 Alta     +4778449140      www.oytun.no

Naturfoto | 70°Nord | Bergtatt | Arktis | Off piste
Hundekjøring  | Jakt og fiske
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Storviltutvalget
Skytebanen/ trening/oppskyting
I 2014 er det registrert 320 føringer i skyteboka 
mot 280 både i 2012 og 2013. Dette gjelder 
både trening og oppskyting til storviltprøver. 
Inkludert i tallet er også skyting i for bindelse 
med elgjaktopplæringen. I tillegg kommer 
rifle skyting med jegerprøvedeltagere samt 
ikke-organisert skyting utenom oppsatt ter-
minliste. I 2014 har vi også leid ut riflebanen 
til HV i forbindelse med en øvelse. En god del 
jegere foretrekker oss med manuell anvisning 
og storviltutvalget ser pr. i dag ingen grunn til 
å endre dette. Det er en del som etterspør kjøp 
av ammo, men salg av ammo har hittil ikke 
vært gitt. Vi har etter hvert fått en gjeng med 
skyteledere som stiller opp slik at rifleskytin-
gen fungerer utmerket. 

Årets klubbmester i elgskyting ble Matti Magga 
med Tor Håvard Sund på andreplass og Askild 

Solberg på tredje. Takk til Coop, Hauans og 
Biltema for sponsing av premier.

Jakt og fangstutvalget v/Askild Solberg har 
også brukt banen i forbindelse med jaktskyt-
terskolen. I løpet av 2014 har han også dratt i 
gang jaktfeltskyting for medlemmer. Storvilt-
utvalget ønsker å samarbeide med jakt- og 
fangstutvalget om jaktfeltskyting.

Storviltutvalget har fått forespørsler om mulig-
heter for rifleskyting på lengere hold. Vi setter 
dette opp som sak for 2015.

Anlegg og utstyr
Brannen ved strongrommet ødela 4 rifler. 
Disse er, etter en omfattende anbudsrunde, 
blitt erstattet med nye Weatherby rifler i kal 
308W med Zeiss kikkerter og A-tec lyddem-
pere. Testing og innskyting har vist at de hol-

Det er nysgjerrigheten 
som driver utviklingen 

fremover.

Totalleverandør av rådgivertjenester innen:
• Areal og transport • Bygg og konstruksjon • Prosjektledelse/-administrasjon
• Tekniske installasjoner • Energi • Vann og miljø
Sweco Norge AS – Skippertorget 2, 9515 Alta. Tlf. 78 45 09 80 • www.sweco.no
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der mål. 2 av riflene ble lånt ut i forbindelse 
med opplæringsjakta og det ble felt elg med 
den ene. Storviltutvalgets medlemmer har 
vært lite involvert i dugnad på nytt klubbhus. 
Vi har bidratt med en del skogsrydding og noe 
beising samt frakt av utstyr. Leder av storvilt-
utvalget bidro i gjennomføringen av en dug-
nadsfest for de som har hatt kapasitet og 
mulig heter for å stille opp. Det er gjort dug-
nads arbeid med tetting av tak på standplass. 
I forbindelse med infrastruktur til nytt klubb-
hus, er det lagt inn ny strømkabel til stand-
plassbua samt beholdt en kabel til lysstolpe 
foran skiveanlegget med tanke på å få montert 
mobile skivelys da en del medlemmer etter-
spør mulighetene for rifleskyting året rundt. 
Etter brannen på strongrommet, ble stand-
plassbua brukt som lager for vårt utstyr. Dette 
utstyret er gjennomgått – noe er kassert og 
resten flytta til garasjen. 

Storviltjakta
Alta hadde en fellingsprosent i 2014 på 77,4 
som er på samme nivå som i 2013. Det ble felt 
noen færre okser og kalver i 2014, men flere 
kyr (8 okser, 9 kyr, 7 ungdyr og 17 kalver), til 
sammen 41 dyr av en kvote på 53. Dette er vi 
fornøyd med og det ser ut som om vi har fun-
net en bra mal for bestandsregulering og årlig 
uttak. Dette utgjør viktig informasjon i forbin-
delse med utarbeiding av ny 4-årig bestands-
plan primo 2015. Vi synes også å ha løst ut-
ford rin gene med byelg i denne omgangen. Vi 
er også fornøyd med 4 fellinger og full kvote 
under årets elgjaktopplæring. 

Storviltutvalget jobbet iherdig for å få gjen-
nomført et kurs i elglokk og luktkamuflasje. 
Dessverre fant ikke Jakt og fiskesenteret på Flå 
datoer som passet. Det vil bli arrangert 2 slike 
kurs i mai 2015, et i Alta og et i østfylket.

Elgjaktopplæringen
Det vises til egen rapport fra opplæringsjakta. 
AJFF er svært fornøyd med hele 11 deltagere. 
Vi prøvde å få tak i heftet Rifleskyting for stor-
viltjegere. Heftet er utsolgt, men vi klarte å få 
tak i noen eksemplarer fra NJFF Finnmark. En 

stor takk til instruktørene Knut Kjeldsberg (og 
hunder), Askild Solberg, Stian Ham mers vik og 
Espen Halvorsen (og hund) for en flott jobb. 
Når det gjelder neste år, er det ennå usikkert. 
Den 4-årige opplæringsavtalen med FEFO 
gikk ut i år både for opplæringsjakta i Alta og 
i Tana. Saken har vært drøftet og styret i NJFF 
Finnmark ønsker å fortsette med opplæring i 
Tana og Alta slik som nå. NJFF Finnmark øn-
sker å tilby FEFO en opplæringspakke for hele 
fylket med ulike steder, innhold og lengde på 
opplæringene, men med en viss samordning 
av søknad om midler, prisfastsetting, markeds-
føring etc. Både NJFF Finnmark og AJFF har 
opparbeidet seg gode rutiner for å gjennom-
føre oppleggene, men nærmere samordning vil 
kunne gi mer varierte tilbud og slik virke re-
krutterende samtidig som man samarbeider 
om forberedelsene. 

Annet
Etter initiativ fra AJFF, har NJFF Finnmark 
opprettet eget rovviltutvalg. Tidligere har mye 
av rovviltsakene blitt sendt til storviltutvalget. 
Vår trofédommer fra Alta gjennomførte også 
et foredrag og trofébedømming på tillits-
mannskonferansen i november i  Kirkenes.

Storviltutvalgsmedlem Stian A Hammersvik har 
i løpet av 2014 gjennomført og blitt godkjent 
som jegerprøveinstruktør. AJFF-medlem Bernt 
Suhr ble i 2014 valgt som medlem i fyl kes la get 
storviltutvalg. Leder i AJFF stor vilt utvalg er 
også leder for fylkeslagets stor vilt utvalg. 
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Aktivitetsplan for  
Storviltutvalget 2015
1. Trening/skyting på Kvenvik riflebane kl. 18.00–20.00
Når: Hva: 
 7. mai Treningsskyting
14. mai Trening/storviltprøve
21. mai Trening/storviltprøve
28. mai Trening/storviltprøve
 4. juni Trening/storviltprøve
11. juni Trening/storviltprøven
18. juni Trening/storviltprøven
25. juni Trening/storviltprøven
 6. aug. Trening/storviltprøven
11. aug. Trening/storviltprøven 
13. aug. Trening/storviltprøven
18. aug. Trening/storviltprøven
20. aug. Trening/storviltprøven
25. aug. Klubbmesterskap i elgskyting/ 
 storviltprøven
27. aug. Trening/storviltprøven

Priser: 15 skudd: Medl. AJFF kr 60,-, ikke-medl. kr 110,-
 Oppskyting: Medl. AJFF kr 60,-, ikke-medl. kr 110,-

2. Oppgradering av anlegg 
• Mobilt skivelysanalegg
• Gjerde mellom skiver og skeetanlegg 
• Innkjøp av nytt skivemateriell.

3. Kurs – skolering – debatt - annet
• Ny 4-årig bestandsplan
• Kvoter/felt for elgjakta 2015
• I samarbeid med NJFF Finnmark tilby Fefo en 4-årig opplæringspakke for elgjaktopplæring
• Eventuelt planlegge og gjennomføre elgjaktopplæringen for 2015
• Bidra med instruksjon og praktisk rifleskyting for jegerprøvedeltagere
• I samarbeid med NJFF gjennomføre kurs i elglokking og luktkamuflasje
• Ta opp sak om muligheter for anlegg/sted for skyting på lengre hold
• Vurdere salg av rifleammo
• Samarbeid med jakt og fangsutvalget om jaktfeltskyting
• Samarbeid med styret og andre utvalg om hvordan rifleskyting kan inngå i en aktivitetspakke 

med tanke på salg til bedrifter/organisasjoner.
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Opplæringsjakta
Lørdag 27. september satte vi opp leir ved 
Garra jok hølen langs Eibyelva. Første jaktdag 
etableres rutinene for sikkerhet og kommu-
nika sjon i jaktlaget. Vi spikret et laminert 
oversiktskart over valdet, på furua nærmest 
gapahuken. Her gikk vi i felleskap gjennom 
alle drev og posteringer slik at alle fikk en hel-
hetlig forståelse av hvordan jakta ble organi-
sert. Deretter hadde vi en omvisning, og så på 
de fire jakttårnene. Første kveld ble det plassert 
ut en kursdeltager og en jegerinstruktør på 
hvert jakttårn. Allerede denne første kvelden 
fikk vi ku og kalv på den ene posten. På posten 
satt kursdeltager Nina og jaktleder Knut. Dy-
rene kom på fint skuddhold, men på grunn av 
urent skuddfelt og vegetasjon mellom henne 
og elgene valgte Nina å la dyrene gå. Likefullt 
ble det en fin opplevelse og en spennende start 
på jakta.

Dag to møttes vi ved kartet på furua etter 
frokost. Utfra vindretningen som var sørlig, 

ble det besluttet at det skulle gås drev med to 
hunder og hundeførere fra nord i dalen mot 
sør. Hver av hundeførerne tok med seg en 
kursdeltager. Jaktleder Knut Kjeldsberg forkla-
rer ved kartet hvor alle postene skal være, og 
hvor det er planlagt at hundeførerne skal ta seg 
fram mot postene. Dersom det ikke blir felling 
skal det omposteres lenger sør i dalen, mens 
det sitter igjen to bakposter. Jaktinstruktørene 
Askild og Stian tar så ansvaret for å plassere ut 
alle postene og angi skuddsektorer. Når det er 
gjort, gis det beskjed til hundeførerne over 
sambandet, og drevet starter. Etter kort tid kan 
vi høre over sambandet at de to hundeekvipa-
sjene har vært i kontakt med dyr. Sivert som 
går sammen med Knut har sett ku, kalv og en 
ungokse. Espen og Gard har sett ei ku og en 
okse. De på post sitter i spenning og følger 
med på sambandet. Knut har sluppet unghun-
den Varg. I postrekka satt Reidar som hadde 
hørt losen. Så stoppet losingen. Kort tid etter 
kommer ku og kalv på posten til Reidar. To 

Stolt jeger etter førstegangsfelling.
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perfekte lungeskudd stopper kalven, og Reidar 
avslutter det hele med et fangstskudd til nak-
ken. Kua fortsetter forbi neste post, men smet-
ter unna i vegetasjonen. Fellingen ble meldt 
over sambandet, og jaktleder meldte at alle 
skulle tømme våpnene og møtes ved fellings-
stedet. Dermed fortsatte kursingen med ut-
vom ming, frakt og flåing av elgkalven. Alle 
kursdeltagerne ble oppfordret til å prøve seg på 
disse oppgavene og mange fikk prøve seg alle-
rede etter denne første fellingen. 

De påfølgende dagene, mandag og tirsdag 
hadde vi også nærkontakt med elg. Sivert så et 
voksent dyr, og Tormod hadde en elgokse på 
post i tre kvarter. Men vegetasjonen var tett og 
det kom ikke til skuddsjanse før elgen luntet 
unna. Onsdag ble det gjort flere observasjoner 
av ku og kalv, og unghunden Varg hadde los på 
en enslig kalv. Grunnet høy temperatur måtte 
vi videre prioritere slaktet fra kalven. Halve 
jaktlaget ble så plassert ut på kveldsposter, 
mens de andre deltok på grovpartering og 
klargjøring til veiing. Samme kveld får Nina 
igjen besøk av elg på post, og denne gangen 
feller hun en elgkalv med et perfekt hjerte-
skudd. Så var det kua, men nok en gang smet-
ter kua unna i siste liten. Så var det igjen tid for 
utvomming, transport og flåing. 

Den påfølgende dagen bestemmer vi oss for å 
jakte lenger sør i terrenget. Jegerinstruktørene 
Knut og Espen går drev med hver sin band-
hund. De har med seg hver sin kursdeltager, 
mens de andre kursdeltagerne og instruktø-
rene posterer lenger sør i terrenget. Vi får nok 
et spennende drev der de som sitter på post 
følger med på sambandet mens driverne kan 
fortelle om elg på vei mot postene. Så smeller 
det tette skudd lengst nede i postrekka. Det er 
jaktinstruktør Askild Solberg som har fått ku 
med tvillingkalver på post. Han fikk inn noen 
velrettede skudd på den ene kalven som falt på 
stedet og ble liggende i Eibyelva. Elgen ble 
raskt brakt på land. Nok en fin jaktsituasjon 
endte med perfekt felling i vakre omgivelser.
Samme dag setter vi ut kveldsposteringer i de 
fire jakttårnene og utvalgte poster i terrenget. 
Da er det Sivert som får inn et perfekt skudd 
på en ung elgokse. Med det er kvoten fylt. En 
svært fornøyd gjeng kursdeltagere tar til med 
jobben med det siste dyret.

Etter seks dager med jakt har kursdeltagerne 
vært med på elgjakt med fire fellinger, poste-
ring, lokkjakt, drev med bandhund og løs-
hundjakt. Samtlige har deltatt i utvomming 
transport og flåing. Det som så gjenstod for 
kursdeltagerne var finpartering, fordeling av 
kjøtt og elgfesten. 

Utvomming er krevende.
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Kursdeltagerne bestod av en jeger bosatt i 
Tana, en dame og mann fra Alta samt åtte 
elever ved Øytun folkehøgskole. I tillegg hadde 
vi fem elever med fra Øytun som deltok i jak-
ten uten våpen. Tidligere jakterfaring varierte. 
Noen hadde deltatt på elgjakt tidligere, noen 
hadde en del erfaring fra småviltjakt og rådyr-
jakt, mens andre nylig hadde tatt jegerprøven. 
Felles for alle var at de tok våre rutiner for sik-
kerhet svært alvorlig, og alle hadde eksempla-
riske rutiner under hele jakta.

Samarbeid med Øytun folkehøgskole
Øytun folkehøgskole har også i år vært en god 
samarbeidspartner. Gjennom kursingen har de 
stilt med lokaler til kursing for teoridelen og 
kjøkken til finpartering og pakking av kjøttet. 
De har også stilt med lavvoer, diverse feltut-
styr, og fellesmåltider til middag og frokost.
 
Opplæringsfeltet Gurbmutvuopmi–
Garrajohka
Valdet ligger langs Eibyelva i Alta kommune 
og strekker seg mot grensa til Troms. Terren-
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. 

Konklusjon
Etter årets opplæringsjakt har vi fått uteluk-
kende positive tilbakemeldinger. Gjennomgå-
ende i hele kurset har det vært fokus på en 
sikker og trygg jaktutførelse. Vi har ikke hatt 
noen uheldige episoder, og alle fire fellingene 
ble utført med gode skudd uten behov for et-
tersøk. Det har også vært en god tone blant 
kursdeltagerne, med hyggelig samvær i leiren 
på kveldstid.

Markedsføringen om opplæringen er i hoved-
sak gjort gjennom sosiale medier og med godt 
resultat. Hele 11 deltagere har fulgt opplegget 
fra første teorisamling, to runder på skyteba-
nen, planlegging og en uke i felten med felling 
av kvota. Også i år stilte vi opp med sambands-
utstyr samt to rifler til deltagerne. Etter 4 år 
med ansvar for forberedelser og de 2 siste år 
med ansvar også for den praktiske gjennom-
føringen, har AJFF fått gode rutiner for gjen-
nomføring av opplæringen. 

Stian Hammersvik

Nå starter finparteringen.
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Jakt- og fangstutvalget

Aktivitetsplan for  
Jakt- og fangstutvalget 2015

I januar 2014 ble det gjennomført et 12 timers 
ladekurs med elever fra jakt- og fiskelinjen på 
Øytun folkehøyskole. I løpet av våren og frem 
til fellesferien ble det gjennomført trenings-
kvelder med jaktfeltskyting hver onsdag. På 
samme måte som i 2013 har utvalget har stilt 
med en instruktør til opplæringsjakta på elg. 
I november ble det forsøkt å gjennomføre 
tema kveld for nye jegere om anskaffelse av 

våpen og ulike spørsmål knyttet til jaktvåpen 
og jakt. Arrangementet fikk ingen påmeldte. 

Salget av hundefôr har gått bra. I løpet av 2014 
er det nesten blitt solgt 4 paller hundefôr. 
I løpet av året er det blitt gjennomført 3 jeger-
prøvekurs med totalt 74 deltagere som har be-
stått jegerprøven. 

• Januar: Ladekurs av riflepatroner 
• April–juni: Jaktfeltskyting hver onsdag t.o.m. fellesferien
• Dugnad NM 2015 for alle utvalgs medlemmer
• Juni: Klubbmesterskap jaktfeltskyting 
• Juni: Temadag praktisk jaktskyting med rifle 

Are Salomonsen, tlf. 950 39 749 og Marit Kransvik, tlf. 476 66 380 
står for medlemssalget av hundefôr. 
De bor i Trekanten 8B på Elvebakken.

Du kan som før enten betale i bank – konto nr. 4901 14 00980, 
merke antall sekker og type fôr, ta utskrift og fremvis kvitteringen 
ved henting. Eller så kan du også betale kontant til selger. 
Ta med eksakt beløp.

Maintenance Adult (gul sekk – 13 % fett) koster kr 325,– pr. sekk. 
Professional Formula (lilla sekk – 22 % fett) koster kr 345,– pr. sekk.
Formula Puppy – valpefôr koster kr 335,– pr. sekk.

Salg av hundefôrSalg av hundefôr

NY!
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Økonomiutvalget
Utvalget har bestått av Svein Solberg, Per 
 Erling Aune Hansen og Jon-Arve Pedersen. 
Bernt Suhr har også vært med på flere av ut-
valgets møter.

Økonomiutvalget er nytt i Alta JFF i 2014. 
Bakgrunnen for opprettelsen er realiseringen 
av aktivitetssenteret på Kvenvikmoen, og da 
spesielt byggingen av aktivitetshuset og nytt 
lager. Utvalget skal jobbe med forskjellige mu-
ligheter for å få inn kapital til foreningen for å 
dekke behovet i forbindelse med de store in-
vesteringene som er gjort. I tillegg vil det være 
økt behov for driftskapital fremover i tid.

Utvalget har hatt fire møter i 2014 der det har 
blitt jobbet konkret med utvalgets arbeidsme-
todikk og konkrete tiltak for å få inn midler. 
Foreløpig har utvalgets arbeid resultert i til-
deling fra Sparebankstiftelsen og en frem-
gangsmåte for å få med regionens bedrifter på 
vår satsning på aktivitetssenteret på Kvenvik-
moen. Satsningen mot bedriftene ser ut til å 
være vellykket så langt, og arbeidet vil fortsette 
i 2015. 

Jon-Arve Pedersen
leder økonomiutvalget Alta JFF
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Regnskap 2014
AJFF TOTALREGNSKAP

Foreningens eiendeler
Konto Inngående balanse Bevegelse Utgående balanse
1150 Beholdning skudd/duer 83 020 -44 620 38 400
1155 Beholdning hundefôr 2 9820 -13 570 16 250
1920 Drift - 4901.60.36195 423 403 97 816 521 219
1921 4901.14.00980 120 199 -94 070 26 129
1924 4901.13.77237 32 447 27 593 60 040

Inntekter 

3000 Annonseinntekter 53 800
3011 Salg skudd og duer 458 493
3012 Salg fiskekort 51 740
3013 Salg hundefôr 30 895
3014 Tilskudd 38 515
3015 Opplæringsjakt 44 695
3105 Jegerprøveinntekter 116 092
3118 Tilbakeført mva 29 341
3119 Renteinntekter 2 142
3201 Grasrotandel 5 585
3210 Medlemskontigent 34 000
3850 Arrangement inntekter 4 550
3900 Sponsorinntekter 64 894
3960 Andre inntekter 129 376
 

SUM INNTEKTER 1 064 117

Kostnader 

4011 Annonseutgifter 6 581
4110 Innkjøp skudd og duer 278 230
4310 Trykkeriutgifter 41256
5510 Innkjøp materiell 133 444
5520 Innkjøp hundefôr 45 214
6060 Arrangement 18 378
6100 Kontingent organisasjon 36 980
6300 Leieutgifter 6 589
6310 Vedlikehold 1 957
6370 Kursutgifter 2 414
6400 Møteutgifter 1 451
6440 Diverse utgifter 19 408
6540 Innkjøp inventar 8 247
6550 Startkontigenter 15 600
6551 Premier 10 527
6800 Kontorrekvisita  343
6810 IT-kostnader 4 385
6820 Trykksaker 6 210
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv. 3 878
6900 Telefon og telefax 5 472
6930 Andre honorarer 72 982
6940 Porto 1 507
7330 Annonser  851
7500 Forsikring 21 388
7610 Styre og årsmøtekostnader 15 699
7770 Bank- og kortgebyr 8 224
7790 Andre kostnader 22 956
8150 Rentekostnader 1 712

SUM KOSTNADER 791 883
 
Resultat 
OVERSKUDD 272 234
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Delregnskap fordelt på styret og utvalgene

STYRET

KVINNEUTVALGET 

Inntekter

3000 Annonseinntekter 53 800
3014 Tilskudd 6 865
3118 Tilbakeført mva 29 341
3119 Renteinntekter 2 142
3201 Grasrotandel 5 585
3210 Medlemskontingent 34 000
3900 Sponsorinntekter 64 894
3960 Andre inntekter 120 976

SUM INNTEKTER 317 603

Kostnader

4310 Trykkeriutgifter 41 256
5510 Innkjøp materiell  355
6300 Leieutgifter 3 549
6370 Kursutgifter 2 414
6440 Diverse utgifter 18 339
6540 Innkjøp inventar 8 247
6800 Kontorrekvisita  343
6810 IT kostnader 4 385
6820 Trykksaker 2 146
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv. 3 878
6900 Telefon og telefax 5 472
6940 Porto 1 507
7330 Annonser  851
7500 Forsikring 21 388
7610 Styre og årsmøtekostnader 15 699
7770 Bank- og kortgebyr 8 224
7790 Andre kostnader 22 956
8150 Rentekostnader 1 712

SUM KOSTNADER 162 721
 
Resultat 
OVERSKUDD 154 881

Inntekter

3014 Tilskudd 10 350
3850 Arrangement 4 550
 
SUM INNTEKTER 14 900
  

Kostnader 

4011 Annonser  3 328
6300 Leieutgifter 540
 
SUM KOSTNADER 3 868
 
Resultat 
OVERSKUDD 11 032
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SPORTSSKYTTERUTVALGET 

STORVILTUTVALGET 

BARNE- OG UNGDOMSUTVALGET 

Inntekter 

3011 Salg skudd og duer 423 793
3960 Andre inntekter 8 400

SUM INNTEKTER 432 193
 

Kostnader 

4011 Innkjøp skudd og duer 263 820
5510 Innkjøp materiell 73 611
6100 Kontingent organisasjon 17 350
6550 Startkontingenter 15 600
6551 Premier 10 527

SUM KOSTNADER 380 900
 
Resultat 
OVERSKUDD 51 285

Inntekter 

3011 Salg skudd  34 700
3015 Opplæringsjakt 44 695

SUM INNTEKTER 79 395
 

Kostnader 

4011 Innkjøp skudd 14 410
5510 Innkjøp materiell 53 932
6060 Arrangement 13 112
6300 Leieutgifter 2 500
6400 Møteutgifter 261
6440 Diverse utgifter 754
6820 Trykksaker 267

SUM KOSTNADER 85 236
 
Resultat 
UNDERSKUDD -5 841

Inntekter 

3014 Tilskudd 13 700

 

SUM INNTEKTER 13 700
 

Kostnader 

4011 Annonseutgifter 3 253
5510 Innkjøp materiell 261
6060 Arrangement 5 266
6400 Møteutgifter 1 190
6440 Diverse utgifter 315

SUM KOSTNADER 10 284
 
Resultat 
OVERSKUDD 3 416
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FISKEUTVALGET 

JAKT- OG FANGSTUTVALGET 

Inntekter 

3012 Salg fiskekort 51 740

 

SUM INNTEKTER 51 740
 

Kostnader 

5510 Innkjøp materiell 4 173
6310 Vedlikehold 1 957
6820 Trykksaker 3 798
6930 Andre honorarer 29 307

SUM KOSTNADER 39 234
 
Resultat 
OVERSKUDD 12 506

Inntekter 

3013 Salg hundefôr 30 895
3014 Tilskudd 7 600
3105 Jegerprøveinntekter 116 092
 

SUM INNTEKTER 154 587

Kostnader 

5510 Innkjøp materiell 1 113
5520 Innkjøp hundefôr 45 214
6100 Kontingent organisasjon 19 630
6930 Andre honorarer 43 675

SUM KOSTNADER 109 632
 
Resultat 
OVERSKUDD 44 955
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Revisjonsberetning 2014
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Budsjett for 2015
STYRE

Kostnader
4310 Trykkeriutgifter 41 000
5510 Innkjøp materiell 1 000
6370 Kursutgifter 2 000
6800 Kontorrekvisita 1 000
6810 IT-kostnader 5 000
6820 Trykksaker 1 500
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker m.v. 3 000
6900 Telefon og telefaks 5 000
6940 Porto 2 000
7330 Annonser 1 000
7500 Forsikring 25 000
7610 Styre- og årsmøtekostnader 16 000
7770 Bank- og kortgebyr 8 000
7790 Andre kostnader 20 000
8150 Rentekostnader 2 000

SUM KOSTNADER  133 500

RESULTAT  112 000 

Inntekter
3000 Annonseinntekter 51 000
3118 Tilbakeført mva 26 000
3119 Renteinntekter 2 000
3201 Grasrotandel 6 500
3210 Medlemskontingent 35 000
3900 Sponsorinntekter 125 000

SUM INNTEKTER 245 500

FISKEUTVALGET

Inntekter
Salg av fiskekort 60 000
Tilskudd, kurs 2 500
Bidrag til skilter 2 500

SUM INNTEKTER 65 000

Utgifter
Elvevakter, honorar 30 000
Leie av fiske 18 750
Trykking av kort 3 500
Annonser/telefon/mm 3 500
Skilting 500
Driftsutgifter båt 5 250
Div. materiell og kurs 4 000

SUM KOSTNADER  62 000

RESULTAT  3 000 
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BARNE- OG UNGDOMSUTVALGET

STORVILTUTVALGET

JAKT- OG FANGSTUTVALGET

Inntekter
Stevneinntekter 3 000
Støtte/tilskudd 15 000

SUM INNTEKTER 18 000

Utgifter
Stevneutgifter 15 000
Utstyr og materiell 3 000
Trykksaker/annonser 2 000

SUM KOSTNADER 20 000

RESULTAT -2 000

Inntekter
Skyting 30 000
Inntekter elgjaktopplæring 30 000
Bane og utstyrsleie 5 000
Kurs- og aktivitetsinntekter 10 000

SUM INNTEKTER 75 000

Utgifter
Skivemateriell og skudd 10 000
Gjerdemateriell 10 000
Kurs- og møteutgifter 7 000
Strøm/lys 8 000
Utgfter elgjaktopplæring 25 000

SUM KOSTNADER 60 000

OVERSKUDD 15 000

Inntekter
Jegerprøveinntekter 60 000
Hundefôr  40 000
Jaktfeltskyting  1 500

Ladekurs  1 500
Klubbmesterskap jaktfeltskyting 1 500
 
SUM INNTEKTER 104 500

Utgifter
Kostnadsgodtgjørelser jegerprøve  22 000
Hundefôr  40 000
Jaktfeltskyting  1 500
Utgifter jegerprøve   1 500
Ladekurs 1 000
Klubbmesterskap jaktfeltskyting 500

SUM KOSTNADER 66 500
 
RESULTAT 38 000
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SPORTSSKYTTERUTVALGET

KVINNEUTVALGET

Inntekter
Salg duer/skudd 440 000

Stevneinntekter  30 000

SUM INNTEKTER  470 000

Utgifter
Innkjøp duer/skudd  355 000
Startkontingenter 20 000
Stevneutgifter  20 000
Vedlikehold  10 000

SUM KOSTNADER 405 000

RESULTAT  65 000

Inntekter
Overskudd fra 2014 12 850
Kursinntekter 5 000
Inntekter aktiviteter 3 000
Eksterne tilskudd 5 000

SUM INNTEKTER  25 850

Utgifter
Annonsering kurs  1 650
Kvinnekontaktsamling i regi av FJFF 8 000
Rekrutteringsarbeid og aktiviteter 10 000
Kursutgifter materiell 2 000

SUM KOSTNADER 21 650

RESULTAT  4 200

Utleiepriser klubbhus
Følgende priser for utleie av huset gjelder for 2015: 

 • Timepris inntil 5 timer kr.    300,- pr. time
 • Ukedag over 5 timer kr. 1.500,- pr. dag
 • Lørdag eller søndag kr. 2.000,- pr. dag
 • Fra fredag til søndag kr. 3.000,-

15 % 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 forenin-
gens konto inklusive et depositum på kr. 1.000,- 
som tilbakebetales etter at utleier har godkjent 
oppryddingen, rengjøring og at der ikke er 
skader. 
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Telefon: +47 997 94 256 - E-mail: post@glodexplorer.no - www.glodexplorer.no

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

Vi utfører oppdrag innen: Rehabilitering, næringsbygg, 
offentlige bygg, kaianlegg, broer osv.
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Oversikt over
foreningens utstyr
 1 stk  Linder 400
 1 stk  Påhengsmotor 15hk m/ tank
 1 stk  Båt ny
 1 stk  Båthenger
 7 stk  Pengeskrin
 3 stk  Vaktvest
 1 stk  Flytevest 70–90kg
22 stk  Minkfeller
16 stk  Lokkegjess
 2 stk  Kikkert
 1 stk  Banekikkert
 6 stk  Hagler
 6 stk  Rifler
 1 stk  Hundesaks og kniv
 1 stk  Abu røker
 2 stk  Gps
 1 stk  Lyskaster
 2 stk  Oksygenflasker
 1 stk  Trillebåre
 1 stk  Prøvegarnserie
 1 stk  Liten plastbåt m/årer
 14 stk  Stangsett for sluk
 2 stk  Luftgevær
 2 stk  Fluestenger
 2 stk  Enstangslavvo
 1 stk  12-14 manns-lavvo m/ bunn og ovn
 1 stk  5 l kaffekjel
 2 stk  Pølsekjeler

Datautstyr Filmer, Vhs og Dvd
 3 stk  Lapptop
 1 stk  Sony projektor XGA
 1 stk  Dryfire target simulator
 1 stk  Pussesett for hagle
 1 stk  Pussesett for Rifle
 1 stk  Motor-isbor
  Pil & buer m/tilbehør
 1 stk  Dressurhalsband
 1 Div  Dvd

Kvenvik Skyteanlegg
 1 stk  Våpenskap
 1 stk  Kronograf
 5 stk  Batteriladere
 10 stk  60 Amph akumulatorer
 11 stk  Mobile kastemaskinhus, liten type
 3 stk  Mobile kastemaskinhus, stor type
 15 stk  Mobile standplassoverbygg
 6 stk  Acorn 300 12 v kastemaskiner for
  sporting og skeet
 2 stk  Beomat 220 v kastemaskiner
 2 stk  Akustikkanlegg (4 totalt, dvs - 3 stk
  Canterbury og 1 stk Voice-Master)
 2 stk  Hytter
 3 stk  Overbygde standplasser
 1 stk  Skeet/Compact sporting-anlegg
 2 stk  Akkustikkanlegg
 2 stk  Bord & benker
 1 stk  Mobil lerduekaster
 1 stk  Skytebenk
 1 stk  Skytestøtte
 2 stk  Pengeskrin
 2 stk  400W lyskastere
 3 stk  150W lyskastere
 10 stk  Skivestativ m/ div. Blinker
 1 stk  Skivebu

Rafsbotn Skyteanlegg
 1 stk  Moelvenbrakke
 1 stk  Overbygd standplass
 1 stk  Strømaggregat
 1 stk  Pengeskrin
 1 stk  Akkustikkanlegg
 1 stk  220v aggregat,
 1 stk  Batterilader
 1 stk  60 amph akumulator
 1 stk  Laporte 220 v kastemaskin
 1 stk  Acorn 300 12 v kastemaskin

Opplæringsjakt
 6 stk  Jaktradio
 2 stk  Mobile jakttårn



42 

Alta Jeger- og fiskerforening – www.altajff.no – årsberetning 2014

På jakt etter mid-asian ibex i 
Kirgisistan
Mid-Asian Ibex er en av flere arter villgeit 
som finnes østover i Sibir og landene som 
ligger mellom Russland og Kina. Ibex har en 
utrolig evne til å ta seg frem i bratt fjellter-
reng hvor andre arter ikke kan ferdes. Med 
sitt svært skarpe syn holder den konstant 
oversikt over sine omgivelser på vakt etter 
ulv, snøleopard eller jegere. Når luktesans og 
hørsel kommer i tillegg kan man gjerne si at 
disse dyrene har noe nær full kontroll over 
sine omgivelser i det golde og karrige land-
skapet hvor den hører hjemme. 

Om forberedelser, ibex og bratt fjellterreng
Å jakte Ibex hadde jeg hatt lyst til i mange år 
– i over tolv år faktisk. Det ble imidlertid noen 
jaktturer til Canada etter blant annet svart-
bjørn og Mountain Goat før turen endelig kom 
til å jakte Mid-Asian Ibex. Jeg hadde latt meg 
fascinere av denne fjelljakten, og forberedel-
sene til denne turen startet allerede tidlig på 
våren 2014. 

Jakt etter ibex foregår oftest høyt til fjells, i 
bratt og veiløst terreng. Det er ikke uvanlig at 
man ligger på 3500–3900 meter over havet i 
jaktleir, og at man kan komme til å gjennom-
føre jakten i terreng opptil omtrent 4500 meter 
over havet. Uten lang tids akklimatisering er 
det ikke mulig å være fullt ut fysisk operativ i 
slikt terreng og slike høyder. Til slik jakt bruker 
man derfor oftest hest for å kunne ta seg frem 
i terrenget – der hvor det er mulig… 

Ibexen trives i bratt terreng, eller terreng som 
regelrett må betegnes som stup og bratte 
skrenter. Likevel tar de seg gjerne en kort ga-
lopp både nedover, oppover og bortover slike 
stup og skrenter på en ufattelig grasiøs måte – 
helt fullstendig befridd for enhver form for 
høydeskrekk. Dersom en snøleopard blir opp-
daget i tide når den smyger innpå, så springer 

disse geitene fra den oppover stupene med le-
kende letthet. Snøleoparden må som regel gi 
seg lenger nede i skrenten fordi den ikke lenger 
kan finne fotfeste. De fysiske lovene knyttet til 
tyngdekraften kan synes opphevet når disse 
skapningene gjennomfører denne reneste 
form for galskap ved å ferdes i slikt terreng! 

I slik høyde er det heller ikke buskvegetasjon, 
og i terrenget har man ofte ikke all verdens 
muligheter til å finne skjul. Og skjul, det må 
man ha dersom man skal jakte denne arten. En 
del av synsfeltet til disse artene er også utstyrt 
med forstørrelse. Det vil si at dersom man ob-
serverer en geit med en vanlig 8x forstørret 
kikkert opp på en fjellbrink, så ligger disse gra-
siøse skapningene og ser ned med tilsvarende 
eller høyere forstørrelse mot deg. Jaktformen 
dreier seg derfor også om å se uten å bli sett. 
Det er dette som er utfordringen ved jakt på 
disse sau- og geiteartene – sammen med alt det 
andre. 

Som følge av terreng, manglende skjul, viltets 
skarpe syn og evne til gjerne å legge seg ulendt 
til, medfører dette gjerne at det beste man kan 
håpe på for en jaktsituasjon er at man kommer 
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inn på et skuddhold på rundt 200 meter. Men 
det mer vanlige er skuddavstander mellom 250 
og 350 meter. Lengre skuddavstander enn 
dette forekommer også rett som det er. Dette 
gjør at selve skuddøyeblikket er en kritisk fase 
av jakta både med tanke på human jakt ut-
øvel se og for fellingssuksess. 

Med jaktvåpenet ble det i løpet av våren og 
sommeren derfor trent jevnt og trutt fra lig-
gende og sittende stilling, med og uten anlegg, 
som forberedelse til denne jakta. Rifla som ble 
med var en Schultz & Larsen D97 i cal. 6,5x55. 
Mange stusser sikkert på hvorfor man skulle 
bruke en traust 6,5x55 til en slik jakttur. Men 
denne gode gamle traveren har sine fordeler i 
forhold til liten rekyl som gjør at man ikke er 
fullt så sårbar for variasjoner i rekylopptaket. 
Det er også enkelt å skyte små samlinger fra 
improviserte ligge- og sittestillinger som ikke 
er optimale. Videre er variasjonen i treffpunkt 
mellom ulike skytestillinger fra gang til gang å 
regne som liten. Og til denne jakta var første-
skudds treffsikkerhet fra improviserte og 
gjerne ubehagelige stillinger på skrå i bratte 
steinrøyser det klart viktigste hensynet. Ibex er 
heller ingen elg når det gjelder størrelse, og en 
Sierra Gameking på 140 grains. ble derfor valgt 
som kule fordi den blant annet åpner seg lett, 
har god presisjon, samtidig som den har nok 
tyngde i forhold til cali-
beret til å sikre dybde-
virkning selv i lave has-
tigheter. 

Treningsgrunnlaget i for-
kant var vel i overkant, i 
forhold til det en vanlig-
vis kunne forvente på en 
slik tur. Men dersom det 
uforutsette skulle skje 
visste jeg i det minste at 
man hadde et brukbart 
treningsgrunnlag i bunn. 

Fremme i Kirgisistan
Første dagen kom vi inn 
til hovedleiren etter å ha 

kjørt fem–seks timer. Hovedleiren lå på tett 
under 4000 meters høyde og vi kjente oss gan-
ske fort nokså svimmel allerede på bilturen 
opp det store passet. Vell oppe i nesten 4000 
meters høyde kjente jeg godt at jeg ble kortpus-
tet. Etter lunsj var det innskyting av rifler og 
jeg følte meg mildt sagt uvel. Både fokuset og 
konsentrasjonen som skulle til for å sette skud-
dene midt i blinken på både 200, 300 og 400 
meter var som blåst bort. Men jeg fikk hanglet 
meg gjennom innskytingen og kontrollert at 
våpenet gikk som det skulle, og samtidig gjort 
guidene fornøyd. Det vil si de var alt annet en 
fornøyd, siden vi bare hadde vanlige kikkert-
sikter og ikke taktiske/militære sikter med 20x 
forstørrelse til å skyte på 500 og 800 meter 
med! Det skal sies at etikk og jaktmoral ofte 
kan få lide på slike arrangerte jaktturer når 
griskheten etter penger blir for stor. Og denne 
turen var ikke noe unntak. Å ta med seg litt 
realisme til egne ferdigheter er nok ingen dum 
idé dersom man skal på en slik tur. Ferdighet 
er en prestasjon som kan gjentas med repeter-
barhet. Og på denne jakten var kravet til en 
selv og utstyr å treffe et vitalt område tilsva-
rende maksimalt en 25 cm sirkel. Dersom man 
ligger midt oppe i en steinrøys i 40 graders 
vinkel, skal skyte på skrått rett opp eller ned, 
har høy puls, gjerne med et kort tidsvindu til-
gjengelig, så er dette på langt nær det samme 
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som å ligge å kose seg på skyteba-
nen og skyte fine samlinger på 
hjemmebane. Innskyting og jaktsi-
tuasjonen er to forskjellige ting. Vel 
vel… neste dag dro vi 6 timer vi-
dere i bil til jaktcampen. 

I jaktcampen var vi blant to rus-
siske jaktguider som gjorde lite, 
eller ingen ting, og ville i alle tilfel-
ler ikke kommunisere noe særlig 
med oss. Men med de lokale gutta 
i leiren som var lokale kasakher var 
det en helt annen historie. Disse 
karene var meget blide, imøtekom-
mende og latteren lå hele tiden på 
lur. Siden de er født på hesteryggen var alle av 
dem så klart fantastiske hestefolk. Vi ble også 
fort enig om disse gutta var ekstremt god til å 
se i kikkert. Etter flere dager i fjellet sammen 
med disse karene var vi enda ikke i nærheten 
av deres nivå! Det var først og fremst deres 
tempo til å  scan ne en fjellside med håndkik-
kert som imponerte oss. Der hvor de brukte to 
minutter, ville vi gjerne ha brukt over en halv-
time for å oppdage det samme. Den beste av 
dem, Shimbek, var også så rå at han kunne sitte 
oppå hesten når han så i kikkert, etter at vi 
hadde lånt ham den ene av våres kikkerter. Det 
var ingen tvil om at dette var et lurt trekk. 

Det må også sies noen ord om de lokale hes-
tene som bar oss opp og ned bratte lier hver 
eneste dag. Bakken var frossen og hestene var 
ikke skodd. I terrenget var det en del snø, eller 
steinur som kunne fått enhver fjellrypejegers 
hjerte til å banke. Ellers var det frossen gress-
mark og gjenfryste elveleier. Disse hestene var 
virkelig gode til å holde balansen og gå i van-
skelig terreng. Og deres evne til å holde seg 
rolig var fantastisk. Likeledes var deres ar-
beidsevne imponerende når de oppover snø-
fonnene bar oss på ryggen i over 4000 meters 
høyde, over fjellpass og opp bratte fjell, mens 
svetten silte av pelsen. Selve ridingen var ikke 
så teknisk krevende for rytteren. Men kunn-
skapen og evnen til å stole på hesten når man 
rir var helt nødvendig for å klare denne turen. 

Flere ganger hver dag red vi i så bratt og ulendt 
terreng at et fall fra hesten ville blitt fatalt for 
rytteren. Da er det best å ikke la seg stresse 
oppå hesteryggen, dra i tømmene og bli urolig. 
Men isteden tenke at det er hesten som best vet 
hva den gjør og den beste måten man kan 
bidra i lagarbeidet på er å være stabil og rolig 
bagasje som ikke tar bort fokus og balanse for 
hesten. Dette gikk i grunn tålig bra når vi 
hadde riding i dagslys. Men da vi på hjemtur, 
og sent ute på kvelden, krysset noen av de store 
og dype elvegjelene og de bratteste liene i 
stummende mørke skal jeg ærlig si at jeg var 
bekymret… og hvis jeg skal være enda mer 
ærlig så var jeg redd! Der og da var alt fokus 
lagt over til hvordan jeg skulle vri meg ut av 
stigbøylene, komme meg over hesten og falle 
innover lia, og da helst lande uten et altfor fa-
talt utfall. Jeg ville for all del ikke rase utfor 
skrenten med hesten etter meg!

Den fjerde jaktdagen! 
Tidligere på formiddagen hadde vi ridd opp en 
bratt dal og den tredje rytteren forlot oss med 
alle de tre hestene og red ned igjen. Guiden 
pekte på at vi skulle legge oss bak en stein og 
observere oppover fjellsiden. Det var helt klart 
at steinen skulle være skjul for vi kilte oss gan-
ske så trangt ned i snøen bak den. Vi begynte 
å observere oppover fjellsiden. 

Det hadde gått en time eller kanskje mer. Vi lå 
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ÅPNINGSTIDER:

Stengelsmoen avfallsanlegg: 
Mandag–fredag 05.15–15.00. 
Torsdag 08.15–18.00. Lørdag stengt.

Gjenvinningsstasjon Kautokeino: 
Torsdag 13.00–18.00.

Gjenvinningsstasjon Hasvik: 
Torsdag 13.00–18.00.

Gjenvinningsstasjon Loppa: 
Torsdag 12.00–18.00.

Følg oss på facebook:
www.facebook.com/Vefas.no

SCOOTERSAFARI PÅ
FINNMARKSVIDDA

Sorrisniva 20, 9518 Alta - Telefon +47 78 43 33 78 - info@sorrisniva.no

Fra 1450,- per person.

Inkluderer: Guide, hjelm,

scooterklær, bensin og olje.

Varighet: 2,5 timer

Book online på www.sorrisniva.no
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helt stille bak steinen. Og der! – en 
veldig liten skapning kom til syne 
oppe på den mektige fjellryggen. 
Det så først ut som en liten rev, 
men så skjønte underbevisstheten 
hvor stor avstanden opp til ryggen 
var, og at den lille skapningen vir-
kelig var en voksen ibexbukk. Av-
standen var nærmere 900 meter og 
bukken kom langs ryggen. Den 
hadde klar retning mot klippe-
fremspringet som vi hadde ovenfor 
oss. Bukken nådde frem til klippe-
fremspringet 650 meter ovenfor 
oss og stoppet opp. Vi fortsatte å 
ligge helt stille bak steinen – ikke 
en lyd, ikke en bevegelse! Jeg lå og observerte 
bukken gjennom avstandsmåleren, målte av-
stander mellom ulike fjellbrinker, forsøkte å 
tenke ulike scenarier for hvordan dette kunne 
utvikle seg. Dette ville bli den eneste mulighe-
ten på denne jaktreisen – det var i alle fall helt 
sikkert. 

Bukken roet seg litt ned og senket hodet mot 
bakken – begynte å grave i snøen etter mat 
oppe i steinura. På samme måte som med fjell-
rypa er det ufattelig å forstå hvordan denne 
arten finner nok mat til sitt livsopphold oppe i 
disse karrige fjellområdene. Guiden beveger 
nå på den ene armen slik at det lages en lav lyd 
i snøen – Jeg ser at bukken rykker til! Bukken 
står bom stille med hodet hevet og ser nedover 
i vår retning – i tre strake minutter. Den rus-
siske «guiden» har nå funnet ut at det er best å 
ligge stille. Bukken senker hodet igjen og be-
gynner å grave. Men han har full kontroll, vi er 
både blitt hørt og sett selv om vi ligger bak stei-
nen… vi er blitt observert!

Guiden foreslår etter hvert at vi allikevel skal 
gjøre et forsøk på å komme nærmere. I full 
snøkamuflasje begynner han å krype i snøen 
fra steinen og ut av synsfeltet til bukken, mens 
jeg ligger stille og observerer bukken. Det er 
ikke kjangs! – bukken får umiddelbart med seg 
hva som skjer der nede hos oss, inntil vi kom-
mer bak skrenten og i skjul. Jeg følger på og 

begynner sakte med å grunne snø oppover lia 
mot den neste fjellryggen. Vi er på over 4000 
meters høyde og det er svinetungt å gå oppover 
i snøen. Så tungt at til og med guiden lar meg 
grunne snø først slik at han skal kunne ta meg 
igjen og grunne snø på slutten. Her deler vi på 
å sørge for fremdriften. Jeg legger i vei oppover 
fjellsiden med et eneste mål om å holde kon-
troll over pulsen. Hvis pulsen går over 180 vet 
jeg at det vil ta for lang tid å få den ned igjen til 
et lavt nok nivå til å gjennomføre et forsvarlig 
skudd. Hvis ikke pulsen kommer langt nok 
ned er det ikke aktuelt å skyte. Jeg vet allerede 
nå at dette vil bli et langt og krevende skudd. 
Slow is fast med andre ord… Jeg stopper opp 
og hiver etter pusten. Samtidig visualiserer jeg 
hvordan jeg skal legge siktekorset mot bukken 
hvis jeg får muligheten. Jeg visualiserer også 
hvordan siktebevegelsene må være for at av-
trekket skal kunne settes i gang for å kunne 
sikre treff. Holdet er langt og jeg vet at sikte-
korset må legges en del over ryggen for at 
kulen skal treffe i vitale organ. På overkroppen 
har jeg på meg forsvarets varmejakke, men jeg 
blir allikevel ikke veldig varm av å grunne opp-
over i snøen. Det er høyden som spiller meg et 
puss med å redusere blodsirkulasjonen. Jeg 
mister all følelse i beina som følge av dette, 
men nå må det være full fokus på arbeidsopp-
gavene isteden… å få av gårde et forsvarlig 
skudd, og å holde igjen et uforsvarlig skudd. 
For å få til dette overlater jeg alt dette til der 
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Markveien 47/49 - 9510 Alta
Postboks 1334, 9505 Alta
Tlf. 78 44 94 00.  Fax 78 44 94 01
www.altabiloppretting.no

Avdelinger i Alta, Tromsø og Bodø  |  www.hemis.no

Totalleverandør av
HMS-tjenester for o�entlige og private bedrifter

Løkkeveien 10, 9510 Alta
Telefon 78 43 61 33  •  Telefaks 78 43 62 13
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hvor slike beslutninger hører hjemme – til un-
derbevisstheten. Det er den som har lagt i bak-
grunn de siste årene og lært og lært for hvert 
eneste skudd på skytebanen. Det jeg fokuserer 
på nå er å gi underbevisstheten rom til å 
komme frem og å stole på den 100 %. Det er 
den eneste måten i dag! 

Guiden tar meg igjen og vi nærmer oss kanten. 
Han sier hvor lang avstanden er og det stem-
mer med det jeg har målt ut med min egen 
avstandsmåler nede ved steinen. Ved hjelp av 
håndtegn får han kommunisert at det ikke vil 
være mange sekundene jeg har å gjøre det på 
når vi kommer over kanten, hvis den enda er 
der da vel og merke. Han har tydeligvis omsi-
der også forstått at bukken der oppe har full 
kontroll og at vi er observert. Men at det ville 
bli et kort tidsvindu det visste jeg allerede. Det 
spiller egentlig ingen rolle. Det skal tas en be-
slutning om skuddet skal slippes og hvis jeg 
ikke når det innen bukken springer av gårde så 
får det være. Begynner å visualisere siktebildet 
igjen… Er egentlig overraskende rolig når jeg 
kjenner jeg at jeg flyter inn i boblen hvor hur-
tige hendelser oppfattes som sakte. Jeg flyter 
inn i boblen hvor det bare er underbevissthe-
ten som leter etter riktig siktemønster og riktig 
siktebilde, og hvor avtrekksrefleksen er en 100 
% dominert ubevisst reaksjon på korrekt sikte-

bilde. Ingen følelser, ingen 
press, ingen prestasjons-
angst, ingen optimisme, 
ingen forhåpninger, hører 
eller ser ikke guiden… in-
genting… jeg tenker på ab-
solutt ingenting! 

Tar av pelslua og fyller den 
med ullvottene som har 
holdt fingrene, og avtrek-
kerfingeren varm helt til 
det siste øyeblikket. Dette 
blir anlegget som jeg skal 
legge håndbakken og rifla 
på. Siger opp mot kanten, 
mens guiden ligger inntil 
bakken rett nedenfor meg 

– enser ham ikke, har kun fokus på pulsen. Fra 
før vet jeg at jeg ikke vil mestre skuddet, og 
kunne skadeskyte, hvis jeg ikke får pulsen 
langt nok ned. Men nå tenker jeg ikke på dette, 
nå gjennomføres bare en forhåndsprogram-
mert og visualisert arbeidsoppgave. 

Ligger en stund til bak kanten i 4400 meters 
høyde og pulsen synker sakte nedover enda 
litt. Får det for meg at nå skjer det, og siger 
over kanten hvor jeg får utsyn opp mot fjell-
brinken. Jeg finner bukken i kikkertsiktet… 
den står og ser rett ned på oss. Puster dypt ut 
en gang, og en gang til – siktekorset siger opp 
og over ryggen på bukken – Pang! 

Fra siden kommer det støy langt borte fra. Det 
er guiden som står og roper tre meter borte fra 
meg. Kommer ut av bobla igjen hvor alt går 
sakte og ser bukken går kast i kast nedover 
fjellsiden gjennom kikkertsiktet. Hører gui-
dens elleville begeistring. Jeg kjenner lettelse! 
Et brus av lettelse. Jeg er glad, veldig glad! 

Guiden drar meg ned lia igjen og viser tegn til 
at vi skal ned til hestekarene. Det er tydeligvis 
deres jobb å dra helt opp til fallet og hente buk-
ken som ligger der. Jeg tenker at ikke pokker 
om jeg skal stå igjen i dalbunnen mens andre 
må agere som apporterende fuglehund. Jeg 
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Telefon 913 40 363 

Din Visma-forhandler i Nord-Norge

Kontakt Arild 901 17 967 
eller Jon-Arve 926 88 800

• Knallbra digital grunnpakke med 48 tv kanaler
• Tilgang til filmleietjenesten GO og musikktjenesten WiMP

• Tv i flere rom til samme månedspris
• Stabilt internett

STILLE I FJØSET?

Tlf. 78 45 75 75 |  www.nornett.as

Scann denne med

din sm
artte

lefon!

Bjørn Wirkolas vei 15, 9511 Alta
Åpningstider: 07–23 (22)

Bjørn Wirkolas vei 15, 9511 Alta
Åpningstider: 07–23 (22)
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forlater den russiske guiden til tross 
for store protester og går etter de to, 
den ene på hest og den andre til fots. 
Oppover den snødekte lia ser jeg at 
høyden i aller høyeste grad påvirker 
de lokale gutta også. Han ene er på 
min alder, han andre er 23 år. Etter 
hvert klarer ikke hesten å gå lenger 
opp fordi det blir så bratt. Vi fortset-
ter oppover på alle fire. En grei opp-
stigning i lavlandet blir i denne høy-
den til et desperat jag etter å få nok 
oksygen ned i lungene. Vi finner 
bukken og får den nedover lia, kast 
i kast ned til hesten. Blant gutta er 
det kjempestemning. 

Videre bærer ferden ned i bart terreng og ned 
til elva. Der venter en lokal ulvejeger med 
 pajero som står og prater med de andre. De 
gjør stas på oss og hiver oss inn i bilen isteden-
for at vi skal ri tilbake til leiren. Det er helt 
greit. 

Etter flåing kokes det kjøtt, og plutselig dukker 
det opp en masse mennesker som kommer på 
middagsbesøk. Det er ingen tvil om at når ka-
sakhene har kjøttmiddag så deler man med 
alle i nabodalførene. Kjøttet var kjempegodt og 
stemningen var veldig bra, med unntak av våre 
triste og innadvendte russiske guider. Men her 
var det nok av andre personer som sørget for 
trivelig selskap! 

Noen ord til slutt 
Kirgisistan har en fantastisk fjellnatur, og i 
løpet av oppholdet kunne vi også se mange 
Marco-Polo sau av alle typer. Det var også 
hare, rev, og mange spor etter ulv. I tillegg var 
det også gribb og ørn i traktene. Den ene dagen 
skulle det vise seg at det dog ikke var helt ufar-
lig å ferdes i disse fjellene da et par av kasak-
hene og hestene deres ble utsatt for stein-
sprang. Den ene hesten ble truffet av en stor 
stein og brakk framfoten. Den måtte avlives på 
stedet. Til alt hell ble ingen mennesker skadet 
eller det som verre var…

Alt i alt var det en kjempeopplevelse å dra til 
Kirgisistan. Man møter andre mennesker, 
andre kulturer, og ser et nytt land samtidig 
som man prøver en annen jaktform. Jakten var 
egentlig bare en del av en slik tur. Men både 
høyden og 100 % garanti om akutt diaré gjør at 
det følger med en del døgnkontinuerlig ube-
hag på en slik tur. Dette fikk vi også prøvd ut 
til fulle, og det eneste man kan gjøre er å ta det 
med godt humør. Det enkleste ble egentlig å 
ikke innta noe særlig med mat overhodet, og 
heller basere seg på å tære på oppsparte reser-
ver rundt magen de fleste av dagene. Dette var 
egentlig likeså greit siden matserveringen på 
denne turen for det meste var ganske så enkel. 
Den ene dagen hadde vi for eksempel stekt 
potet til middag. Heldigvis er ikke jakt etter 
ibex på langt nær like fysisk krevende som for 
eksempel jakt etter mountain-goat i USA og 
Canada, slik at det daglige næringsbehovet 
ikke var så stort. Da gikk det greit å sitte på 
hesteryggen på dagtid og la hesten gjøre det 
meste av jobben selv om det ble litt fasting og 
noen heftige dobesøk bak en stein nå og da. 

Jeg kunne gjerne tenkt meg å dra flere turer til 
disse fjelltraktene langt mot øst. Så det er vel 
bare å kjøpe seg en ny sparegris og sette i gang 
å spare opp penger til en ny tur… 

Askild Solberg



52 

Alta Jeger- og fiskerforening – www.altajff.no – årsberetning 2014

Styre:  Navn:  Velges for perioden:
Leder  Knut S. Kjeldsberg 2014 – 2015
Nestleder/kasserer  Per E. Hansen 2014 – 2015
Sekretær Hege Anita Johansen  2015 – 2016  Ny

Fiskeutvalget:
Leder  Bernt O. Suhr 2013 – 2014 ?
Medlem Per Jostein Sundet  2015 – 2016 Gjenvalg
Medlem   Eivind Klarholm 2015 – 2016  Ny
Medlem  Jostein Thomassen 2015 – 2016  Ny 
Varamedlem   2015 – 2016  Ny

Jakt- og fangstutvalget:
Leder Askild Solberg  2015 – 2016  Gjenvalg
Medlem  Aleksander T. Hansen  2015 – 2016  Gjenvalg
Medlem  Amund Heggheim 2014 – 2015  Gj.valg 1 år
Medlem Espen Halvorsen 2015 – 2016  Ny
Varamedlem  Mats V. P. Thomassen 2015 – 2016  Ny

Storviltutvalget:
Leder  Jan Erik Henriksen  2013 – 2014 Gjenvalg
Medlem  Øisten Killi 2013 – 2014  Gjenvalg
Medlem  Stian Hammersvik 2014 – 2015 
Medlem  Matti Magga 2014 – 2015 
Varamedlem  Asbjørn Danielsen 2014 – 2015

Sportsskytterutvalget: 
Leder  Dan Randa 2014 – 2015
Medlem  Arvid Simonsen 2014 – 2015
Medlem  Rolf Heitmann  2014 – 2015
Medlem Reidar Karlsen  2015 – 2016  Gjenvalg
Varamedlem Ivar Heitmann 2014 – 2015

Barne- og ungdomsutvalget:
Leder Eirik Iversen 2015 – 2016  Ny
Medlem    2013 – 2014  Ny
Medlem Odd Ivar Næss 2015 – 2016
Medlem Inga Kristine Siri 2013 – 2015  Ny
Varamedlem Jan-Ivar Sivertsen 2013 – 2015 

Styre og utvalg i 2015/16
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Kvinneutvalget:
Leder Linda Heitmann 2014 – 2015  
Medlem Greta Kaisa Olsen 2014 – 2015  
Medlem Mona Rødberg 2014 – 2015 
Medlem Eva Josefsen 2014 – 2015 
Varamedlem Ann-Siri Vesterslett 2015 – 2016  Ny

Økonomiutvalget:
Leder Jon-Arve Pedersen 2014 – 2015 
Medlem Bernt O. Suhr 2015 – 2016  Ny
Medlem (kasserer) Per Erling Hansen 2014 – 2015 
Varamedlem  Svein Solberg 2015 – 2016

Husutvalget:
Leder  Jan Gunnes
Medlem
Medlem 

Materialforvalter  Dan Randa  2014 – 2015

Ansvarlig for skyte- Rolf Johnsen/
anlegget i Rafsbotn  Anja Ollikainen 2014 – 2015

Revisor  Bengt Ivar Svendsen  2015 – 2016  Gjenvalg
Revisor  Bjørn Ivar Johansen  2014 – 2015

Valgkomité:
Leder  Velges av årsmøtet
Medlem  Velges av årsmøtet
Medlem Stian Hammersvik 

Husk årsmøtet!

Har du 

husket å fornye 

medlemskapet

ditt?
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Helt nye Mazda3 kommer med det prisbelønte designspråket  
”KODO – Soul of Motion” og den revolusjonerende SKYACTIV-

teknologien. Nye Mazda3 er tredje modellen i en helt ny genera-
sjon biler etter Mazda CX-5, som er Norges mest solgte SUV hittil i år, og  

designprisvinneren Mazda6.

• SKYACTIV-TEKNOLOGI

• KODO DESIGN

• Innovativ teknologi

• Sterke motorer med bl.a. bensin 2.0 l 120hk
og diesel 2.2 l 150hk

• 6 trinns manuelt- eller automatgir

Pris fra:  

215 300,-

Generell Bilbutikk 
logo her

Følg med på mazda.no, facebook.com/mazdanorge 
eller meld deg på Mazda sitt nyhetsbrev for å få opp-
datert informasjon om Mazda og helt nye Mazda3.

Du kan også laste ned nye Mazda3 App i App Store 
eller Google Play.

fremtiden kommer  
      snart – HELT NYE 
            M{ZD{3

SKYACTIV
 technology

Åpningstider Man. - Fre. 08.00 - 16.00, Lørdag 11.00 - 14.00
Storengveien 21, 9515 Alta. Tlf. 78 44 99 00 - www.tkmotor.no

mazda.no

NYE M{ZD{ CX-5 MED
SKYACTIV-TEKNOLOGI

FRA KR 284 100,-
FIREHJULSDRIFT,

DIESEL AUTOMAT FRA KR 390 800,-

•Fantastiske kjøreegenskaper

•Drivstofforbruk fra 0,46 l/mil

•CO2 -utslipp fra 119 g/km

• i-stop (start/stopp)

•Sterke motorer, diesel 150 hk (380Nm), bensin fra 160 hk

•Tohjuls- eller firehjulsdrift

•6 trinns manuelt- eller automatgir

•1800-2000 kg tilhengervekt

•Klasseledende aktiv sikkerhet med blant annet autobrems (SCBS)

Velkommen til prøvekjøring!

Bestill prøvekjøring, se film,
og få mer informasjon her.

Drivstofforbruk kombinert kjøring 4,6-6,6 l/100km. CO2 -utslipp 119-155 g/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti og inntil 10 års veiassistanse.
Priser inkl. frakt og lev.omkostn. på kr XXXX. Årsavgift tilkommer. Utstyrsnivået på avbildet bil kan avvike fra priseksempelet. Mazda Credit tilbyr gunstig finansiering.

Åpningstider: Man-tors 09:00-18:00, fre 09:00-17:00, lør 10:00-14:00
Adresse xx, Postnummer Poststed.Tlf. 00 00 00 00

www.hjemmeside.no
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Pris fra:

Levert Alta

Pris fra:

Levert Alta

FIREHJULSDRIFT, 
DIESEL MED AUTOMATGIR. 

Levert i Alta

345.500,-

235.800,-

394.500,-



55

Alta Jeger- og fiskerforening – www.altajff.no – årsberetning 2014

Kvenvikmoen aktivitetssenter
Etter at vårt nye lager og klubbhus er realisert, 
har vi har vi valgt å kalle foreningens anlegg på 
Kvenvikmoen for «Kvenvikmoen aktivitets-
senter». Vi har all grunn til å være stolte av 
nybyggene som er ferdigstilt sist høst. 

Byggene er realisert til en samlet kostnad  
på ca. kr 4.150.000,-, en besparelse på ca. 
kr 600.000,- i forhold til budsjettert. Dugnad 
er utført av en god gjeng med amatører og fag-
folk i varierende mengde, takk til alle dere som 
har stilt opp og vært med å realisere lageret og 
storstua vår! Det står respekt av innsatsen til 
mange av dem, og spesielt de som har lagt bak 
seg mellom 100 og 300 timer på Kvenvikmoen 
i løpet av siste halvår. Totalt er det utført over 
2000 dugnadstimer. Vi må også takke de be-
driftene som har levert oss varer med gode 
rabatter, og i noen tilfeller der de har latt være 
å sende oss regning på leverte varer. Det har 
bidratt til betydelige be sparelser.

Vi er nå i ferd med å innrede klubbhuset med 
det vi trenger av møbler og utstyr. Kurs rommet 
er klargjort for å kunne kjøre kurs og møter, og 
det neste jegerprøvekurset vil bli avholdt her.

Utfordringen for oss de første årene vil være å 
betjene renter og avdrag på lån, et lån som vil 
bli mindre etter hvert som vi får utbetalt tippe-
midler og kommunens andel.

Mange av dere medlemmer har kanskje ønsket 
å bidra med dugnad eller på annen måte, uten 
å ha muligheter. Vi har rettet henvendelser til 
lokalt næringsliv og andre, hvor vi ber om øko-
nomisk støtte til foreningens utbygninger. Om 
du som medlem har mulighet til å gi oss et eks-
tra bidrag er flere måter dere kan støtte Alta 
Jeger og Fiskerforening sitt aktivitets senter på:

1. Gave til realisering av aktivitetssenter
 Det er mulig å støtte aktivitetssenteret med 

en gave. Gavens størrelse bestemmer dere 

selv. Gaven gir rett til skattefradrag for be-
driften. 

2. Kjøpe «aksjebrev» i aktivitetssenteret
 Dere kan kjøpe et aksjebrev i aktivitets-

huset. Alle eiere av aksjebrev vil bli listet i et 
dokument som blir hengt opp sentralt i 
huset. Et aksjebrev koster kr 10 000,-.

3. Kjøpe en stokk i aktivitetshuset
 Dere kan kjøpe en av stokkene i huset som 

vil bli merket med et skilt med en tekst som 
denne: «Stokken er gitt av Firmanavn.»

 Hver stokk koster kr 5 000,-.

4. Andel i klubbhuset
 Dere kan gi en eller flere andeler til huset på 

kr 250,-. Hver giver vil da få tilsendt et an-
delsbrev der antall andeler er påført. Bidrag 
til foreningen kan overføres til vår konto 
nr. 4901.13.77237

Overføringen merkes med valgt støtte, samt 
navn og adresse på avsender.

Utleie av bygget
Foreningen vil være avhengig av utleie av 
klubb huset og skytebaneanlegget.

Klubbhuset er godt utstyrt, med et praktisk 
kjøkken utstyrt med gryter, kopper og bestikk, 
slik at det vil være mulig for å servere nærmere 
50 personer samtidig. Møtesalen er utstyrt 
med audiovisuelt utstyr og lydanlegg i tillegg 
til stoler og bord. Her er det mulig å avholde 
selskaper og kursing for både private og bedrif-
ter. Så ta kontakt med oss om du er interessert!

Så vil jeg igjen takke alle som har vært med å 
bidra til vår satsning!

Bernt O. Suhr
prosjektleder 
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Menneskene bak
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Nytt lager
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         Drivsto�orbruk ved blandet kjøring fra 3,1 l/100 km, CO2 fra 82 g/km og NOx fra 17 mg/km. Alle priser er inkl mva., engangsavgift og frakt,
klargjøring og levering levert Alta. Priser og kampanjetilbud gjelder biler bestilt til og med 31.03.15 og kan ikke kombineres med andre tilbud. 
5 år/100.000 km garanti gjelder alle nyregistrerte Citroën-modeller. Modellen er illustrasjonsfoto og utstyr og farge kan avvike. 
Vi tar forbehold om trykkfeil. For betingelser og øvrig informasjon, se www.citroen.no
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LAVPRISVAREHUSET
Åpningstider: 9-20 (9-18)

• Poliklinikk
• Røntgen
• Tannbehandling
• Kirurgi
• Ultralyd
• Kiropraktikk

Altahøyden 2, Postboks 181, Bossekop, 9502 Alta • Tlf. 78 43 58 66. Faks. 78 44 00 07
Telefontid: 8–11 ma-fr. Åpent for bestilte timer:  8–16 ma-to, 8–12 fr.

Døgnvakt for akutte tilfeller, tlf. 415 67 246

Vi selger:
Specific
    Hill’s

    Dr. Baddaky 
m.m.

Telefon 91 91 36 66
Borrasveien 39, Tverrelvdalen, 9517 Alta
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Telefon 975 77 451 • Bossekopveien 1, 9509 Alta
Åpningstider: 09.00–20.00 (09.00–18.00)

www.coop.no

Miljøavdelingen – en viktig adresse i 
vilt- og fiskeforvaltningen.

• Faglige råd om utmarksforvaltning
• Fiskekultivering og tilrettelegging for fiske
• Friluftsliv i nærmiljøet
• Elgforvaltning – nærgående elg i tettstedet, 

skadet vilt m.m.
• Utmarksforvaltning generelt
• Motorferdsel i utmark

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

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

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

FO
TO

: L
AR

S 
H.
 K

RE
MP

IG

 - Omslag NY 2013_Layout 1  16.01.14  20:53  Side 2

Buktaveien 16, 9515 Alta • Tlf. 78 45 62 00 • www.byggmakker.no/ostlyngen

Åpningstid:
Ma–fr kl. 7.30–16.30
Lø kl. 10.00–14.00 

VELKOMMEN
TIL ALTAS MEST
KOMPLETTE
BYGGEVAREHUS!

Vår butikk!



Årsmelding
2014

www.altajff.no

Returadresse: Alta Jeger- og Fiskerforening, postboks 1353, 9505 Alta

Bjørkmanns, Alta. Forsidefoto: Bernt O. Suhr

Takk for samarbeidet
Giitu ovttasbarggu ovddas
FeFo støtter Alta JFF og mange andre aktive 
samarbeidspartnere i Finnmark, for at folk skal  
trives og bo i landets vakreste fylke.
Se også nyheter på                     :  
https://www.facebook.com/Finnmarkseiendommen 
og
Støtteordninger finner du på www.fefo.no  
eller ring servicetlf. 09975

FeFo doarju Alta JFF ja olu eará doaimmalaš 
ovttasbargoguimmiid Finnmárkkus, vai olbmot 
loktet ja ásset riikka čábbámus fylkkas.
Geahča maiddái ođđasiid                     :  
https://www.facebook.com/Finnmarkseiendommen  
ja
Doarjjaortnegiid gávnnat don www.fefo.no  
dahje riŋge bálvalustelefovdnii 09975




