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

Miljøavdelingen – en viktig adresse i
natur- og miljøforvaltningen.

• Faglige råd om naturbruk
• Fiskekultivering og tilrettelegging
• Friluftsliv
• Nærgående elg i tettstedet og skadet vilt 

m.m.
• Motorferdsel i utmark
• Forurensning

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

Jon Håvar Haukland, avd.leder
Amund Heitmann Suhr, naturforvalter
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Innkalling til årsmøte
Sted: Klubbhuset til Alta JFF på Kvenvikmoen 
Tid: Torsdag 23. februar 2017 kl. 18.00

SAKSLISTE:
 1. Konstituering av møte

– 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 fra siste kalenderår
 4. Ny forskrift for Øvre Anarjohka nasjonalpark
 5. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
 6. Styrets forslag til arbeidsprogram
 7. Styrets forslag til budsjett
 8. Foreningens kontingentandel 2018
 9. Valg av styre i henhold til § 8
 10. Valg av medlemmer til utvalg etter behov
 11. Valg av valgkomité
 12. Valg av revisor med vararepresentant
 13. Valg av delegater til årsmøte i NJFF Finnmark
 14. Eventuelle utnevninger

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.

Forsiden: Førstegangsjeger under opplæringsjakt. Foto: Bernt O. Suhr

FO
TO

: L
AR

S H
. K

RE
M

PI
G

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

Miljøavdelingen – en viktig adresse i
natur- og miljøforvaltningen.

• Faglige råd om naturbruk
• Fiskekultivering og tilrettelegging
• Friluftsliv
• Nærgående elg i tettstedet og skadet vilt 

m.m.
• Motorferdsel i utmark
• Forurensning

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

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



2 

Alta Jeger- og fiskerforening – www.altajff.no – årsberetning 2016

Lederen har ordet

Jegere, sportsfiskere og  
friluftsfolk –
Året 2016 går nå mot slutten og nok en gang 
kan vi se tilbake på en aktiv sesong i samtlige 
utvalg. Nå når mørketida på det nærmeste er 
på sitt værste, er det kanskje rom for å se til-
bake på året som har gått og samtidig gjøre seg 
noen tanker om det året som ligger foran oss. 

Småvilt 
Vi hadde en meget god bestand av stamfugl i 
fjellet utover senvinteren og våren og alt så 
derfor ut til at vi kunne få et toppår i rypefjellet 
i 2016. Mai var usedvanlig mild og alt så ut til 
å ligge til rette. Imidlertid kom jeg da til å 
tenke på noe som min gamle far sa om at 
varme ma idager aldri var av det gode for kom-
mende års produksjon, det være seg bær, ryper 
eller andre ting. 
 Det skulle dessverre vise seg at hans erfarin-
ger slo til. Rypetellingene i august viste nedslå-
ende resultater, – få og små kull og stort sett 
bare enkeltfugl og par. Noe hadde gått galt 
igjen. FeFo konkluderte derfor raskt med at 
det nok en gang ville bli kvoteregulering og 
begrensning av antall tilreisende jegere i visse 
jaktfelter. En baglimit på 2 liryper pr. jeger pr. 
dag ble derfor også akseptert av de fleste jegere. 
 Heldigvis viste det seg at det i enkelte områ-
der var bedre enn forventet, noe som gir håp 
for at det kanskje ikke var fullt så galt likevel. 

Storvilt 
Våre elgjegere kunne igjen se frem til en lo-
vende sesong med store kvoter. Riktignok ble 
fikk vi i Alta et noe redusert antall dyr å felle. 
Observasjoner i terrenget tydet likevel på det 
var bra med dyr. De fleste jaktfeltene fikk sine 
kvoter fylt og med en fellingsprosent på over 
80 er det all grunn til å være fornøyd. Alta JFF 
hadde nok en gang ansvaret for opplærings-
jakta her i vestfylket. Med 11 elever og 5 in-
struktører ble gjennomføringen avviklet på en 

sikkerhetsmessig og faglig god måte. Tildelt 
kvote ble fylt. Viser for øvrig til egen rapport i 
årsmeldingen. 
 Det bør også evnes at foreningen har fått to 
godkjente ettersøksdommere slik at vi nå kan 
iverksette ettersøksutdanning og godkjenning 
av våre elghunder. 

Fiske
Stor vannstand preget lakse- og ørretfisket i 
våre elver det meste av sesongen, på godt og 
vondt. For ørretfisket nedenfor Alta bru ble det 
derfor en noe treg start, mens laksefisket i 
Eiby elva ble derimot sjeldent bra. Utover som-
meren tok ørretfisket seg noe opp og høstfisket 
ble også rimelig godt med mye fin ørret. Posi-
tivt er det også å merke seg at innslaget av opp-
drettfisk er mindre enn fryktet. 
 Alta JFF sammen med ALI gjennomførte i 
år for første gang en Villaks-camp for ungdom 
fra hele landet. Dette var et meget vellykket 
arrangement som fikk stor mediadekning og 
er noe vi som forening bør satse på i årene som 
kommer. 
 Vi må også nevne at det i Alta ble gjennom-
ført en villakskonferanse sist vinter med stor 
nasjonal og internasjonal deltagelse hvor også 
Hans Majestet Kong Harald deltok. Det er nå 
bare å håpe på at de tiltak som ble diskutert og 
vedtatt for å redde villaksen nå blir fulgt opp 
politisk. 

Dugnad 
Det er gledelig å se den arbeidsinnsatsen som 
blir nedlagt på vårt aktivitetssenter. Det er 
hundrevis av timer som har blitt nedlagt for å 
oppgradere og forbedre anlegget vårt. I den 
forbindelse vil jeg trekke fram våre sportsskyt-
tere, storviltutvalget og vårt husstyre. Det er 
prisverdig å se at dugnadsånden fremdeles 
lever. 
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 Aldri har vi vel hatt en så stor pågang til våre 
jegerprøvekurs som nå og med til dels lange 
ventelister. Her nedlegger våre jegerprøvein-
struktører med støtte fra hagle- og riflein-
struktørene en betydelig og prisverdig innsats. 
I år har vi også fått utdannet en ny jeger prøve-
instruktør slik vi nå har en større kapasitet på 
området. Denne aktiviteten er et viktig bidrag 
til å øke medlemstilgangen og gir gode inntek-
ter til foreningen. 
 Kvinneutvalget har heller ikke i år ligget på 
latsiden, tvert imot så kommer de opp med nye 
aktivtiter og tilbud og med en stadig større del-
tagerskare. Det er imponerende og jeg oppfor-
drer de andre utvalgene til å støtte opp om det 
arbeid som her nedlegges. Dette er noe som 
beriker og forbedrer miljøet i foreningen. 

Året som kommer 
Alta JFF har fått tildelt Norgesmesterskapet i 
Nordisk Trap for 2017. Dette er et stort arran-
gement som går av stabelen i tiden 23.–25. juni 
og vil kreve full innsats fra hele foreningen. 
Alle utvalgene vil bli tildelt oppgaver i forbin-
delse med forberedelsene og gjennomføringen 
av arrangementet. I den forbindelse er det pekt 
ut en representant fra hvert utvalg som skal 
delta i NM-komitémøtene. 
 Vi forventer stordeltagelse og vi skal legge 

alle kluter til for å gjøre dette til et godt arran-
gement samt at vi selvsagt også ønsker at våre 
egne skyttere skal markere seg hederlig på re-
sultatlistene. 
 Vi har etter hvert fått en betydelig bygnings-
masse, materiell og infrastruktur som må iva-
re tas. Dette krever en årlig vedlikeholdsinnsats 
og jeg oppfordrer de enkelt utvalg til å legge 
opp til en planmessig ivaretagelse og vedlike-
hold av sitt materiell. Det er tross alt store ver-
dier vi snakker om og som alle har vært med 
på å anskaffe og som vi forplikter å ivareta. 
 Riflebanen trenger nå en oppgradering og 
utvalget er i gang en med planlegging av det 
arbeid og innsats som her skal nedlegges i året 
som kommer. 
 Så står vi foran et nytt valg til kommende 
årsmøte. Her har valgkomiteen en viktig opp-
gave. Like viktig er det at de som sier seg villig 
til å ta et verv i foreningen lojalt følger opp det 
arbeid og de forpliktelser dette medfører. 
 Da står det igjen å ønske samtlige medlem-
mer nok et aktivt år i AJFF. 

Skitt jakt – og tight lines i 2017!!

Hilsen
Knut Saxe Kjeldsberg

leder AJFF

Fra villakskonferansen i Alta.
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HUNDEFÔR

Vi har det du 
trenger til jakta!

ALTA SPORT

Sentrumsparken 4, 9510 Alta
Tlf. 46 88 22 11
post.alta@intersport.no
Åpningstider: Mandag–fredag 10–19, lørdag 10–17 

VÅPEN OG 
AMMUNISJON

Spesialiseringsområder
• Nordisk Ski/Trening
• Løp
• Sykkel
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Styrets arbeid gjennom året
Det er i løpet av året avholdt 11 styremøter 
med 70 saker til behandling.
 Alle møtene er avholdt på Kvenvikmoen i 
klubbhuset.
 Styret har vedtatt og fått NM-arrangementet 
i jegertrap, og det har vært en del saker og ved-
tak knyttet opp mot dette.
 Det har vært noen høringer og uttalelser i 
løpet av året og det har vært oppe til diskusjon 
det nye viltutvalget og det som vedrører dette.
 Videre har mange av sakene vært rutine-
saker som omhandler drift og vedlikehold av 
hus og anlegg.

Alta Jeger- og Fiskerforening
Postboks 1353, 9505 Alta

www.altajff.no

Vi støtter Alta jeger- og fiskerforening!

• 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.

FOTO: BERNT O. SUHR
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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!

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

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

Bjørn Wirkolas vei 15, 9511 Alta
Åpningstider: 07–23 (22)
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Styret og utvalg i 2016
STYRET
Leder:  Knut Saxe Kjeldsberg 2016–2017
Nestleder:  Bernt O. Suhr 2016–2018
Kasserer:  Per Erling Aune Hansen 2016–2018
Sekretær:  Hege Anita Johansen 2015–2017
Leder fiskeutvalget:  Bjørnar Helland 2016–2018
Leder sportskytterutvalget:  Per Jostein Sundet 2016–2018
Leder barne- og ungdomsutvalget:  Eirik Iversen 2015–2017
Leder kvinneutvalget:  Linda Heitmann 2016–2018
Leder i økonomiutvalget:  Jon-Arve Pedersen 2016–2018
Leder i jakt- og fangstutvalget:  Askild Solberg 2015–2017
Leder i storviltutvalget:  Jan Erik Henriksen 2015–2017
Leder i husutvalget:  Jan Gunnes 2015–2017 

MEDLEMMER UTVALG
Medlem jakt- og fangstutvalget: Aleksander T Hansen 2015–2017
Medlem jakt- og fangstutvalget: Jens O. Nilsen 2016–2018
Medlem jakt- og fangstutvalget: Tom Erik Guddingsmo 2016–2018
Varamedlem 1 jakt- og fangstutvalget: Kristian Knutsen 2016–2018
Varamedlem 1 jakt- og fangstutvalget: Mats V. P Thomassen 2015–2017

Medlem fiskeutvalget: Ingemar Moen 2016–2018
Medlem fiskeutvalget: Ingrid Klykken 2016–2018
Medlem fiskeutvalget: Jostein Thomassen 2015–2017
Varamedlem fiskeutvalget: Christian H. Masvik 2015–2017
Medlem storviltutvalget: Øistein Killi 2015–2017
Medlem storviltutvalget: Stian Hammersvik 2016–2018
Medlem storviltutvalget: Matti Magga 2016–2018
Varamedlem storviltutvalget: Asbjørn Danielsen 2016–2018

Medlem sportskytterutvalget: Arvid Simonsen 2016–2018
Medlem sportskytterutvalget: Reidar Karlsen 2015–2017
Medlem sportskytterutvalget: Rolf Heitmann 2016–2018
Varamedlem sportskytterutvalget: Per Johnny P. Sara 2016–2018

Medlem barne- og ungdomsutvalget: Odd Iver Næss 2015–2017
Medlem barne- og ungdomsutvalget: Torild Merete Wiggen 2015–2017
Medlem barne- og ungdomsutvalget: Rune Sommerli 2016–2018
Varamedlem barne- og ungdomsutvalget: Jan- Ivar Sivertsen 2015–2018
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Medlem Kvinneutvalget: Grete Kaisa Olsen 2016–2018
Medlem Kvinneutvalget: Grete R. Haldorsen 2016–2018
Medlem Kvinneutvalget: Hege Knutsen 2016–2018
Varamedlem Kvinneutvalget: Lisbeth Henriksen 2016–2018

Medlem økonomiutvalget: Bernt O. Suhr 2015–2017
Medlem økonomiutvalget: Per Erling Aune Hansen 2016–2018
Varamedlem økonomiutvalget: Svein Solberg 2015–2017

Medlem husutvalget: Per Jostein Sundet 2015–2017
Medlem husutvalget: Nils Alfred Mella 2015–2017
Varamedlem husutvalget: Therese Iversen Moutkajærvi 2016–2018

Revisor: Bjørn Ivar Johansen  2016–2018
Revisor: Bengt Ivar Svendsen  2015–2017

Leder valgkomité: Stian Hammersvik
Medlem: Bergljot Åsheim
Medlem: Sissel Evensen

Storengveien 21, 9515 Alta. Tlf. 78 44 99 00 www.tkmotor.no

Hyundai ioniq 

årets bil 
2017

Pris fra kr. 239.900
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Representasjon, deltakelse  
på kurs og møter
Utsendinger til NJFF Finnmarks årsmøte
Knut Saxe Kjeldsberg
Linda Heitmann
Dan Randa
Sten Are Uglebakken

Deltakelse på NJFF Finnmarks møter
Per Erling Aune Hansen
Jan Erik Henriksen

Deltakelse på tillitsmannskonferanse
Knut Saxe Kjeldsberg
Bernt O. Suhr
Per Erling Aune Hansen
Nils Alfred Mella
Hege Anita Johansen

Telefon 91 91 36 66
Borrasveien 39, Tverrelvdalen, 9517 Alta

w
w

w
.a

lta
hu

nd
.n

o

Fra Kirkeneskonferansen 12. november.
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Altaveien 302 - Åpent man–fre 07–20, lør 07–18 - Tlf. 78 43 05 55

Stort utvalg av bakervarer.
I våre kremkaker er det brukt ekte fløte…

PC-baserte kassasystemer - Møbler og interiør
Kontormaskiner - Rekvisita

Åpningstider mandag–fredag 08.00–16.00
www.adria.se  |  www.lmc-caravan.de  |  www.a-k.no

einar@mathisen-ls.no

Vi har 2017-modeller på lager. Velkommen innom for en bobil-prat!

Alu-båter

9510 ALTA  |  TLF. 7843 6933  |  MOBIL 952 31 518

DU FINNER OSS PÅ ELVEBAKKEN
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Medlemsoversikt
Tabellen nedenfor viser antall medlemmer fordelt på kategorier
Medlemmer Antall

Hovedmedlem  463
Barne-/ungdomsmedlem med tidsskrift 118
Barne-/ungdomsmedlem uten tidsskrift 40
Pensjonist-/uføremedlem  82
Familiemedlem  33
Sidemedlem uten tidsskrift  16
Æresmedlem  2

Totalt antall medlemmer i 2016 756

Derav antall kvinner 187

Totalt antall medlemmer 2015  608
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 

Som vi ser har vi en betydelig økning i medlemstallet siste år, dette er svært gledelig, og viser 
at foreningen jobber godt og appellerer til jegere, fiskere og friluftsfolk!

Priser medlemskontingent 2017
1 Hovedmedlem kr 680,00
2 Barn-/Ungdomsmedl. m/Jakt & Fiske kr 375,00
3 Barn-/Ungdomsmedl. u/Jakt & Fiske kr 245,00
4 Pensj./Uføremedlem kr 485,00
5 Familiemedlem kr 265,00
6 Sidemedlem kr 275,00

Verv en 
venn!

www.altajff.no
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Sportsskytterutvalget
Foreningen har i inneværende år arrangert 20 
terminfestede stevner. Deltagelsen på stevnene 
har vært noe varierende, da spesielt mot slut-
ten av sesongen. Foreningens skyttere har også 
i år hevdet seg bra over det ganske land, med 
landslagsdeltagelse i Nordisk Trap nok en gang 
for Roger Strømeng. I Veteran-NM i jegertrap 
fikk vi sølv og bronse individuelt ved Knut 
Saxe og undertegnede. Et skår i gleden var at vi 
gikk glipp av sølvmedaljen for lag pga. feilin-
formasjon fra arrangør.
 Værgudene har også i år vist sine krefter ved 
å rasere store deler av skyteanlegget, men vi 
står han av og har fått reparert dette nok en 
gang. Vi har i tillegg fått gjort mange andre 
oppgaver på banen med tanke på at vi til våren 
skal arrangere NM i Nordisk Trap. Vi har støpt 
fundamenter og satt opp 3 flaggstenger, for-
sterket og satt  opp nytt gjerde mellom rifle-

banen og skeetbanen, samt at det nå er mulig å 
skyte trap på 5 baner. Det har blitt mange dug-
nadstimer i år også og i den forbindelse hadde 
det vært ønskelig med bedre deltagelse fra den 
yngre garde. Det sier vel det meste at underteg-
nede er blant de yngste med sine 60 år, men 
stor takk til dem som har stilt opp året igjen-
nom og gjort en kjempejobb.
 Økonomisk sett har det også vært et bra år 
for utvalget. Vi har i år hatt utleie av banene for 
til sammen nesten 70 000,- og dette er en kraf-
tig økning fra tidligere år. Vi håper og tror at 
denne trenden vil fortsette også inn i neste se-
song. Det totale økonomiske bildet vil bli 
frem lagt på årsmøtet i februar da jeg ikke har 
oversikten her enda.
 Det er også gjort en god del investeringer på 
anlegget. Vi har støypt en masse og snekret og 
malt over det ganske område og vi har også 

FeFo takker for godt samarbeid - FeFo giitá buori ovttasbarggu ovddas

FeFo atná árvvus buriid gaskavuođaid Alta JFF:in (Álttá 
BGS:in) ja báikkálaš servviiguin miehtá Finnmárkku. Álttá 
Bivdi- ja Guolásteaddjisearvi (Alta JFF) lea deaŧalaš ovttas-
bargoguoibmi gii veahkeha lágidemiiguin, oahpahusain ja 
rekrutteremiin bivdui ja guollebivdui. Beassat ávkkástallat 
luonddu lea mávssolaš olu finnmárkulaččaide, ja dakkár 
olgoáibmodoaimmaid dihte loktet Finnmárkku ássit buorebut. 
Sávvat buori ovttasbargu ođđa jagis.

Čuovo FeFo
Følg FeFo på

www.fefo.no - tlf. 09975

FeFo setter pris på å ha gode relasjoner med 
Alta JFF og lokale foreninger i hele Finnmark. 
Alta JFF er en viktig samarbeidspartner som 
bidrar med både arrangement, opplæring og 
rekruttering innen jakt og fiske. God tilgang 
til høsting av naturen er betydningsfullt for 
mange finn markinger, og slike friluftsaktivi-
teter er med på å skape trivsel for bosatte i 
Finnmark.
Med ønsker om godt samarbeid i det nye året.
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gått til anskaffelse av 2 nye lerduemaskiner, 
noe som var en nødvendighet.

Vil til slutt rette en stor takk til dem som har 
vært med å jobbe dugnad på anlegget slik at 

det i dag fremstår som et av landets beste an-
legg for de aktivitetene vi bedriver.

For Sportsskytterutvalget
Per J Sundet 

	

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 fiske

STØRSTE UTVALG TIL ISFISKE!
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Barne- og ungdomsutvalget
Utvalget har bestått av Leder Eirik Iversen, 
medlemmer Torill Merete Wiggen og Jan Ivar 
Sivertsen. 
 Utvalget har hatt 3 møter i 2016 samtidig 
som vi har kommunisert via telefon og mail. 
 I 2016 startet året med den årlige tradisjo-
nen med isfiskekonkurransen på Mathisvan-
net den 29. april, for 5.-klassinger i Alta kom-
mune. Det deltok rundt 240 elever fra skolene 
rundt i Alta. FEFO vartet opp med hovedpre-
mien som var et isfisketelt. Ellers har nærings-
livet i Alta bidratt med premier for å gjøre 
dette til en minnerik dag for Altas 5.-klassin-

ger. Utvalget vil rette en stor takk til Bernt Suhr 
i Alta JFF som stilte opp med glede for å gjen-
nomføre dagen på best mulig måte. Ellers vil vi 
takke både næringslivet i Alta for at de stiller 
opp på slike arrangement, en takk til fylkesla-
get i Norges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark 
for sponsing av busser til og fra skolene. Isfis-
kekonkurransen har blitt etablert som et årlig 
innslag så vi gleder oss til 2017 og håper at 
skolene setter av tid til denne tradisjonen. 
 I forbindelse med miljøuka i Alta hadde alle 
utvalgene en åpen dag på Kvenvikmoen hvor 
vi stilte opp, fortalte om anlegget, hadde rebus-

Besøkende på åpen dag på Kvenvikmoen.

Fluekastekurs for ungdom  
12–15 år nedenfor Alta bru
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løp for barn og unge. Det ble en innholdsrik 
dag for alle involverte og selvfølgelig vanket 
det is for de som hadde fullført rebusløpet. 
 Den 30. juni arrangerte utvalget flue kaste - 
kurs for ungdom mellom 12 og 15 år på ned-
siden av brua i Alta, her stilte MX-Sport opp 
med instruktør og med stenger til de som 
trengte det. Det var 4 påmeldte, og alle fikk 
grundig gjennomgang av utstyr og teknikk. 
For foreldrene ble det bålkaffe og noe å bite i. 
Vi tar sats og satser på å gjennomføre noe lig-
nende i 2017. 
 Den 31. juli gjennomførte vi Fiskesommer 
ved Kåfjordfjæra, dette var et nasjonalt arran-

gement som er ment for barn og unge. Her var 
det totalt omlag 20 unger innom i løpet av de 
timene vi var ved fjæra. Veldig populært blant 
de fremmøtte, de unge fikk kyndig veiledning 
og foreldrene fikk slappe av med bålkaffe og 
noe bakverk til kaffen. 
 I 2017 satser vi på omtrent samme aktivi-
tetsnivå, hvis det er noen aktiviteter som sav-
nes så ønsker vi tilbakemeldinger fra medlem-
mene. 
 Følg med på facebooksiden da alle aktivite-
ter markedsføres der. 
 Utvalget ønsker alle sammen et riktig godt 
år, og håper at vi ses på et arrangement i 2017.

Fiskesommer i 
Kåfjordfjæra
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Fiskesommer i 
Kåfjordfjæra
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Kvinneutvalget

Kvinneutvalgets arbeid de siste årene har båret 
frukter og stadig nye jenter blir med på aktivi-
tetene vi arrangerer. Dette er gøy og vi har 
plass til mange flere! I tillegg til de faste dame-
skytingene på onsdager har vi hatt et lærerikt 
Vilt- og vinkurs med proff kokk Hasse Kåberg 
og vinkelner Jorunn Sandberg, vi har gjen-
nomført vinterjakt på Bingis, hatt haglekurs, 
fluefiskekurs med instruktørene Simon Hels-
vik og Bjørn-Tore Hagberg, hagletesting med 
G-Sport Hammari, GPS-kurs ved Geir Kristof-
fersen og jegertrap-konkurranse for damene. 
Beste skytter på jegertrapen ble Lisbeth Hen-
riksen som vant gavekort og en kasse med 
skudd. Årsfersk jeger og skytter Maj-Liss 
Nyvoll vant jaktkort sponset av FeFo. Vi har 
fått rapport på at jaktkortet og skytetrening har 
gitt god uttelling for Maj-Liss i høst, hun har 
hatt flotte jaktturer og har skutt sine første 
ryper. Tusen takk for sponsing av premier fra 
FeFo, G-Sport Hammari og Europris. 
 Facebook-gruppa (Alta jff – Damegruppa) er 
fortsatt vår viktigste informasjonskanal til 
medlemmene. Sida brukes til stort og smått 
som å informere om aktiviteter og kurs, med-

lemmene og vi legger ut bilder, det blir spurt 
etter turkompiser, bedt om tips og råd. Under 
fanen Jenter på hjemmesida til Alta jeger og fisk 
legger vi ut informasjon om aktiviteter og kurs. 

GPS-kurs.

Vinnere av Jegertrap 2016
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Mer om tilbudet på www.toyotaharila.no
Jubileumspris på et begrenset antall meget godt utstyrte 

Rav 4 Hybrid 4WD Automatgir - Active Style

Jubileumstilbud 
Rav4 hybrid

Vi feirer 50 år med Toyota!

Altaposten

Finnm. Dagblad
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 iTromsø,
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Nordlys, 
iTromsø

Nye Troms, 
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HARILA  FORHANDLERFELT

Harila Troms AS - Finnsnes: 
Yngve Torgersen, tlf. 970 21 209
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Besøk vår Facebook-side:  
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 Som leder for kvinneutvalget må jeg få takke 
kjempeaktive utvalgsmedlemmer Grete R. 
Haldorsen, Grete-Kaisa Olsen, Hege Knutsen 
og Lisbeth Henriksen for innsatsen i år. Vi ville 
heller ikke klart å gjennomføre det vi har gjort 
uten positiv innstilling og hjelp fra styreleder i 
Alta jeger- og fisk Knut Saxe Kjeldsberg, hele 
sportsskytterutvalget og Bernt Suhr i fiskeut-
valget. TAKK!

For kvinneutvalget
Linda Heitmann

Aktivitetsplan for 2017
Kvinneutvalget har spennende aktiviteter på 
gang i 2017. Vi starter i mars med vinterjakt, 
haglekurs i mai og faste skytinger onsdagene 
utover vår/sommer/høst. I juni blir det flue-
fiskekurs, fiskedøgn i selveste Altaelva og del-
takelse på Åpen dag i Miljøuka. Helga 22.–25.
juni stiller vi med dugnad og deltakere i NM 
Nordisk trap. GPS-kurset i fjor var så populært 
at vi gjennomfører det igjen på høstparten. 

I august blir det jegertrap-konkurranse med 
damevennlige premier og hagleprøving med 
G-Sport Hammari. Vi gleder oss til et aktivt år 
i Alta jeger- og fisk!

Damene parterer ryper på vilt- og vinkurs.
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Fiskeutvalget
Utvalget har avholdt ett møte siste år. 
Nyvalgt leder måtte takke for seg av 
personlige grunner, og utvalgsmedlem 
Ingmar Moen tok etter hvert over ledel-
sen av utvalget.

Isfiske for alle 5.-klassingene i Altasko-
len ble avholdt den 29. april i strålende 
vær, og både barn og voksne koste seg. 
I alt 240 elever deltok. Bildene taler for 
seg.



21

Alta Jeger- og fiskerforening – www.altajff.no – årsberetning 2016



22 

Alta Jeger- og fiskerforening – www.altajff.no – årsberetning 2016

Fluefiskekurset med våre damer ble avholdt 
5. juni, og både deltagere og instruktører var 
fornøyde med god fluekasting og hygge rundt 
kaffebålet.
 Camp Vill-laks ble gjennomført i helga 17. 
til 19. juni. Arrangementet var et samarbeid 
mellom ALI, NJFF og vår forening. Her deltok 
20 ungdommer i alderen fra 15 til 18 år, fra hele 
landet. Ungdommene var svært fornøyde, til 
tross for mye regn, høy vannstand og lite laks.
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 Munningsfisket i Altaelva startet veldig tregt, 
mest sannsynlig grunnet stor vannstand. De 
første fiskerne viste seg først rundt den 19. juni, 
og fisket tok først av i slutten av samme mnd.
 Fangstoppgavene viser at det ble tatt 1007 
fisk, med en samlet vekt på 1156,7 kg.
 Oppsynet sier seg fornøyd med at fisket 
nedenfor brua har foregått stort sett under lov-
lige former, med unntak av noen som prøvde 
seg uten kort.

 Høstfiske etter ørret opp til Haraldholmen 
viste bemerkelsesverdig få fiskere. Noen fisket 
den første uken, men fisket dabbet nesten helt 
ut den siste uken. Lite fisk og mye vann kan 
være en av årsakene. Det ble tatt 1364 fisk med 
en samlet vekt på 1070 kg.
 Vakta registrerte ingen uregelmessigheter i 
perioden.  

Aktivitetsplan for 2017
• Starte planlegging og gjennomføring av kas-

tetreningsplass for fluekasting på Kvenvik-
moen.

• Gjennomføre laksefiskekurs for ungdom i 
Altaelva.

• Arbeide for å få satt opp en gapahuk for fis-
kere på Rørholmen.

• Anskaffe elvebåt for oppsynet i elva.
• Gjennomføre kortsalg og oppsyn i ørret-

sonene sommer og høst i Altaelva.
• Gjennomføre fluebinderkurs og fluekaste-

kurs i samarbeid med Kvinneutvalget og 
Barne- og ungdomsutvalget. 
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Storviltutvalget
Skytebanen/trening/oppskyting
Vi registrerer stor interesse for å bruke vår rifle-
bane og ta storviltprøve hos oss. I 2016 er det 
registrert 385 føringer i skyteboka, herav har 
125 tatt storviltprøven hos oss. I tillegg kommer 
rifleskyting med elgjegerkursdeltagere, jeger-
prøvedeltagere, intern feltskyting samt ikke- 
organi sert skyting utenom oppsatt terminliste. 
I samarbeid med jakt og fangstutvalget ordnet 
vi til med skyting på ballonger i forbindelse 
med åpen dag på Kvenvik. Tilbudet var en del 
av miljøuka, men hadde dårlig besøk sannsyn-
ligvis fordi tiltaket ikke kom med i programmet 
for miljøuka. 
 Det fører en del ulemper med å ha en åpen 
manuell 100-meters bane tilgjengelig for uor-
ganisert skyting. AJFF har imidlertid forfektet 
et syn om at jo mer skytetrening, dess bedre 
jakt. Slike forhold må også tas med i vurderin-
gene når storviltutvalget og jakt- og fangstut-
valget har begynt arbeidet med å utrede en 
oppgradering av riflebanen til elektroniske 
skiver, løpende elg og vaierbjørn.

Årets klubbmesterskap i elgbaneskyting 
hadde rekorddeltagelse. Rino Andersen tok 
første plassen, mens Matti Magga ble nr. 2 og 
Alf Trane tok tredjeplassen. Premiene var 
sponset av Intersport, MX sport og Coop 
Mega  Elvebakken.

Anlegg og utstyr
Det kan se ut som om tiltakene mot brukskolli-
sjoner med Sáhkkobátni tursti fungerer. Det har 
ikke vært rapportert om noen uønskede situa-
sjoner. Med sportsskytterene i spissen, er det 
nok en gang satt opp nytt gjerde mot skeetba-
nen. Det er anskaffet en links rifle, ny chrono-
graf og kjøpt inn ammo som primært brukes i 
forbindelse med jegerprøveopplæring og elg-
jakt opp læ ring. De to jakttårnene er forsvunnet 
fra garasjen og det ble kjøpt inn 4 nye og rime-
lige tårn foran årets jakt. De fungerte bra, men 
det bør kanskje oppgraderes med skytestøtter 
også på sidene og ikke bare rett frem.

Storviltjakta
En oversikt over elgjakta i Alta de siste årene 
viser følgende:
 2012 2013 2014 2015 2016

Felte okser 10   12   8   8   12  
Felte kyr 8   5   9   8   3  
Felte ungdyr 3   6   7   7   6  
Felte kalver 21   22   17   17   19  

Sum 42   45   41   40   40  

Fellingsprosent 82,4 76,3 77,4 81,6 87  

Kvota for 2016 ble redusert en del i forhold til 
2015. Årlig uttak er omtrent 40 dyr pr år og 
fellingsprosent med vel 80. Dette kan vel anses 
som normalt i Alta som en marginal elgkom-
mune i Finnmark.

Elgjaktopplæringen
AJFF gjennomførte årets opplæring med 10 
deltagere. Kvota var på 1 voksen og 2 kalver. Et 
ungdyr og en kalv ble felt av deltakerne som gir 
svært gode tilbakemeldinger. Eneste negative 
kommentar var at noen synes det er for mange 
deltakere. Jaktlaget melder om mange elgob-
servasjoner. På grunn av redusert kvote fra 4 til 
3 dyr, ble det ikke todelt jaktopplæring slik 
som tenkt. En stor takk til instruktørene Knut 
Kjeldsberg, Stian Hammersvik, Aleksander 
Hansen, Tom Erik Guddingsmo og Kristian 
Knutsen. I 2017 og 2018 er det elgjegerforenin-
gen som står for opplæringen.

Andre forhold
Saken om etablering av viltnemd i kommunen 
har vært frontet av Alta elgjegerforening, men 
AJFF har deltatt i diskusjonene. Nå har Alta 
kommune vedtatt oppnevnelse av en viltnemd 
med 2 brukerrepresentanter. AJFF har i flere år 
hatt en avtale med Talvik jff og Eiby jff om at vi 
representerer NJF-foreningene i bestandsplan-
leggingen. På valgmøtet 29.11.2016 ble Per 
Erling A Hansen, AJFF valgt inn i viltnemda 
sammen med Martin Westmark, fra Talvik jff 
som vara. Viltnemda er ansvarlig for bl.a. be-
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standsplanlegging og det vil være naturlig at 
vår representant i viltnemda tar over denne 
oppgaven.
 I kjølvannet av viltnemndsaken, ble også 
avtalen mellom Jon H Haukland og Alta kom-
mune om ettersøk og avliving av skadet vilt 
sagt opp. Kommunen ba AJFF og AEJF om å 
komme med anbud på å overta dette arbeidet. 
Storviltutvalget initierte til en prosess der de to 
foreningene gikk sammen om å lage et anbud 
for dette arbeidet.
 Storviltutvalget deltar i et utvalg som arbei-
der med beiteskader i Stabbursdalen nasjonal-
park og verneområde. Bernt Suhr sitter i utval-
get på vegne av AJFF. Vi har signalisert at vi 
ønsker at mest mulig av elgen skal bli tatt ut 
gjennom jakt. Det ble i år prøvd ut en modell 
med tilleggskvoter og salg av individbasert 
vinterjakt på elg. I skrivende stund er vi ikke 
kjent med erfaringene fra dette forsøket. Bedre 
tilrettelagt elgjakt i Anarjohka har også vært 
tatt opp flere ganger i AJFF. Departementet har 
lagt utvidelse av Anarjohka nasjonalpark i 
skuffa. Statsråden uttalte at de ønsker å gå inn 
for å etablere lokal forvaltning også av Anar-
johka. Det er eneste nasjonalpark på fastlandet 
som ikke har egen nasjonalparkstyre, men for-
valtes av Fylkesmannen i Finnmark. Stats-

råden uttalte også at et slikt initiativ vil komme 
når det er satt av midler på statsbudsjettet. 
Storviltutvalget tok i november kontakt med 
departementet for å avklare om det var satt av 
slike midler i budsjettet for 2017. De lovte å 
ringe tilbake uten at det skjedde. Ved oppnev-
nelse av nytt parkstyre, må forskriftene endres. 
Storviltutvalget har foreslått at nye forskrifter 
tar utgangspunkt i eksisterende forskrifter for 
Stabbursdalen nasjonalpark. Her åpnes det 
opp for å gi disp. for å hente ut el g slakt etter 
eksisterende traseer. Storviltutvalget foreslår å 
utvide denne muligheten til også å gi disp. for 
å kjøre begrenset antall turer/atv-er etter an-
gitte traseer for å etablere og rigge ned jakt-
leirer for elgjakt.
 Alta kommune behandlet sak om etablering 
av privat jaktfelt i Tverrelvdalen. Dette ble ikke 
vedtatt i 2016 fordi de kommunale retningslin-
jene krever større minsteareal for vald. Hoved-
utvalget stiller seg positive til initiativet og har 
bedt administrasjonen om å utrede mulighe-
ten for å innføre dette før jakta 2017.
 AJFF har fått NM i Nordisk trap for 2017. 
Stevnet vil foregå Sankthanshelga og vil bringe 
både goodwill og økonomi til foreningen. 
Storviltutvalget er bedt om å påta seg adminis-
trative oppgaver knyttet til stevnet. 

Vinnere KM elgbane 2016.



28

Alta Jeger- og fiskerforening – www.altajff.no – årsberetning 2016

– Vi tar din fritid på alvor! MANDAG–FREDAG: 08.00–16.00
LØRDAG–SØNDAG: ETTER AVTALE

SUPERPULK
2-seters pulk
kr 29 900,-

SUPERPULK - DOBBEL
4-seters pulk
kr 39 900,-PAKKSLEDE

kr 7 600,-

Kleggveien 3 | 9514 Alta | 416 46 229 | post@altacaravan.no | altacaravan.no

Besøksadresse: 

Thomasbakkveien 12, 9513 Alta  |  Telefon: 78 45 66 80
E-post: firmapost@hnas.no  |  www.hnas.no

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



29

Alta Jeger- og fiskerforening – www.altajff.no – årsberetning 2016

Aktivitetsplan for  
Storviltutvalget 2017
Trening/skyting på Kvenvik riflebane fra kl. 17.30–19.30
Tid Aktivitet 

 4. mai Treningsskyting
11. mai Trening/storviltprøve
16. mai (Tirsdag) Trening/storviltprøve 
18. mai Trening/storviltprøve
23. mai (Tirsdag) Trening/storviltprøve
 1. juni Trening/storviltprøve  
 8. juni Trening/storviltprøven
15. juni Trening/storviltprøven  
22. juni Trening/storviltprøven 
29. juni Trening/storviltprøven
 3. aug. Trening/storviltprøven 
 8. aug. (Tirsdag) Trening/storviltprøven  
10. aug. Trening/storviltprøven 
15. aug. (Tirsdag) Trening/storviltprøven
17. aug. Trening/storviltprøven
22. aug. (Tirsdag) Trening/storviltprøve
24. aug. Trening/storviltprøven
26. aug. (Lørdag) Km i elgbaneskyting og kombinert elgbaneskyting og jakttrap/skeet

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

Andre aktiviteter
• Bidra med å arrangere NM i NT
• I samarbeid med jakt- og fangstutvalget 

utrede og prosjektere en oppgradering av 
riflebane med elektroniske skiver, løpende 
elg og vaierbjørn. 

• Bidra med instruksjon og praktisk riflesky-
ting for jegerprøvedeltagere

• Samarbeid med jakt og fangstutvalget om 
jaktfeltskyting og langholdskyting

• Samarbeid med sportsskytterutvalget om 
KM i elgbaneskyting kombinert med jakt-
trap-skeet.

• Samarbeid med styret og andre utvalg om 
hvordan rifleskyting kan inngå i en aktivi-
tetspakke med tanke på salg til bedrifter/
organisasjoner.
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Elgjaktopplæringa 2016
Oppstart i felten
Vi startet ut i felten lørdag 24. september. Førs-
 te dag gikk med til oppsetting av leir, gjennom-
gang av sikkerhetsrutiner angående våpen-
håndtering i felten og etablering av samlings-
sted. Leiren ble satt opp ved gapahuken langs 
Garrajokhølen ved Eibyelva. På samlingsstedet 
ved den store furua ved siden av gapa huken ble 
det hengt opp et laminert kart over jaktfeltet 
vårt. Kartet ble flittig brukt for å illustrere plan-
leggingen av dagens jakt. Alle postene ble plot-
tet inn, og hundeekvipasjene forklarte hvordan 
de ville bevege seg mot postene. 
 Hver dag hadde vi to samlinger rundt kartet. 
Først for å gjennomgå dagens plan, og så for å 
rekapitulere dagens jaktbegivenheter. På denne 
måten fikk vi ivaretatt viktige aspekt med 
kommunikasjon og felles forståelse av jakten. 
I tillegg ble det ofte en spennende og lærerik 
seanse når hundeekvipasjene forklarte ved 
bruk av kartet og GPS hvordan elgene beve-

get seg mot postene, og hvor de krysset elva. 

Første jaktdag gir flere fine opplevelser med 
spennende jaktsituasjoner og flere av postene 
ser dyr. Det ble en svært spennende opplevelse 
både for jegerne som opplevde situasjonen og 
de andre kursdeltagerne som fikk høre beret-
ningen på kvelden. 

Felling
På årets opplæringsjakt ble kalven skutt først. 
Etter skuddet ble det samling ved skuddstedet. 
Elgen ble raskt funnet og avlivet. Det første 
skuddet viste seg å sitte litt lavt i lungeregionen.
 Etter avlivingen deltok kursdeltakerne på 
utvomming, oppheising og flåing av dyret.  
Målet er at kursholderne forklarer og del-
tagerne gjør hele jobben selv. Stopper det litt 
opp, trer kursholderne inn og forklarer. Del-
tagerne var flinke til å ta tak, og alle bidro i 
ulike deler av prosessen. 

Okseskytter Truls Pedersen fra opplæringsjakta 2016
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Hundeekvipasjene tar ut elgokse
Dag fire så vi ei ku og to kalver og en elg vi ikke 
kunne bestemme alder og kjønn på. Dag tre 
smalt det igjen. Hundeekvipasjene gikk på øst-
siden av elva med Knut nederst i elvedalen. 
Elgoksen tok ut og ble skutt med et velrettet 
skudd i det den gikk over Eibyelva.
 Det ble felt kalv og elgokse, og kursdelta-
kerne fikk delt mange elgobservasjoner og 
jaktsituasjoner seg imellom. 

Kursdeltagerne bestod av en kvinne fra Alta 
samt elevene på jakt og fiskelinja ved Øytun 
folkehøgskole. 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. Jaktter-
rengets beliggenhet gjør det lett for kursdelta-
gere og instruktører å fokusere på selve jakt-
opp læ 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 mange 
positive tilbakemeldinger. Gjennomgående i 
hele kurset har det vært fokus på en sikker og 
trygg jaktutførelse. Vi har ikke hatt noen uhel-
dige episoder, og begge fellingene ble utført 
med gode skuddplasseringer. Det har også 
vært en god tone blant kursdeltagerne, med 
hyggelig samvær i leiren på kveldstid. 

LAVPRISVAREHUSET
Åpningstider: 9-20 (9-18)
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Jakt- og fangstutvalget
I 2016 har vi hatt vår vanlige onsdagsskyting 
med rifle på 100-metersbanen i Kvenvik. Dette 
har blitt gjennomført fom. mai tom. septem-
ber. Oppmøtet tidlig på året er ikke så stort, 
men tar seg bra opp utover året med ganske 
mange i begynnelsen av september.
 Gjennom 2016 har det vært tett samarbeid 
med storviltutvalget hvor vi sammen stod for 
rifleskyting på åpen dag på Kvenvikmoen. 
Deler av utvalget var også med på opp-
læringsjakten som instruktører 
hvor det også dette året var 
hyggelig stemning og gode 
tilbakemeldinger.
 Vi ser at interessen for 
skyting bare blir større og 
behovet for bedre og mer 
moderne skyte fasili teter for 
rifle bare øker. Vi har da startet 
jobben med å utrede oppgradering av 
skyte banen til elektronikk og ser også på 
mulig  heten for løpende elg og bjørn.
 Det har vært  avholdt ett utvalgsmøte i 2016. 

Jegerprøven
Også i år har jegerprøven vært viktig for 
foreningens aktivitet og økende medlemstall. 
Siste år har 110 kandidater deltatt på et av våre 
5 jegerprøvekurs. Vi har fortsatt lite stryk til 
prøven.
 Vi har fått utdannet en ny instruktør, men 
ønsker å øke instruktørkapasiteten ytterligere.
Det planlegges 3 nye jegerprøvekurs til våren, 

og 2 til høsten. 
 Foreningen, med aktivitets-

sentret på Kvenvik, er nå god-
kjent som eksamenslokalitet 
og vi gjennomfører nå alle 
eksamener i Alta kommune. 
Vi har også for salg det kur-

smateriell som behøves på 
kursene. Nye jeger prøve kandi-

dater som ønsker kurs kan henvende 
seg til foreningen ved kursansvarlig Bernt O. 

Suhr på e-post: bernt.suhr@kraftlaget.no 
 Kursene annonseres også på vår nettside: 
www.altajff.no og på facebook: https://www.
facebook.com/Alta-Jeger-og-Fiskerforening

Samlet prøve  

på blod- og ferskspor  

12.–13. august 2017,  

se neste side.
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Aktivitetsprogram 2017 
Foruten løpende gjennomføring av jeger prøve-
kurs er det i 2017 planlagt følgende aktivi teter:

• Treningskvelder med rifleskyting hver ons-
dag kl. 18.00

• Ladekurs/-kvelder av riflepatroner
• Tilrettelegge for sosiale temakvelder i 

foreningen
• Utrede oppgradering av skytebane i samar-

beid med Storviltutvalget
• Gjennomføre standplasslederkurs, rifle- og 

hagleinstruktørkurs
• Gjennomføre ettersøkskurs, og utdanne 

etter søks instruktører

Vi ønsker også å styrke rifleskyting i forenin-
gen, da gjennom oppgradering av skytebane 
samt kurse interesserte medlemmer som in-
struktører.

Godkjenning av ettersøkshund/ekvipasje 
for elgjakta 
Nå tilbyr Alta jeger- og fiskerforening blod- og 
fersksporprøver i 2017, vi har pr. i dag to god-
kjente dommere.
 Bevegelige blod- og fersksporprøver vil 
fore   gå i perioden 01.06.2017–31.10.2017.
 Det kommer også til å bli arrangert en samla 
prøve på blod- og ferskspor den 12.–13. august 
2017. For påmelding til prøver se hjemmesi-
den til AJFF eller ved eventuelle spørsmål, 
kontakt:
 
Johan A. Bongo 
Mob. 918 29 125
Bongo2082@hotmail.com
eller
Bernt O. Suhr
Mob. 456 18 018
bernt.suhr@kraftlaget.no

Informasjon om ettersøkshund
Reglene for godkjenning av ettersøkshund 
fastsettes av Miljødirektoratet.
 Følgende regler gjelder fra 01.04.2016: Alle 
hunder såfremt de har fylt 9 måneder og er 
ID-merket kan fremstilles for prøving og god-
kjenning som ettersøkshund.

Fullverdig ettersøkshund/ekvipasje: For å bli 
godkjent som fullverdig ettersøkshund/ekv ipasje 
må hund og fører avlegge følgende prøver:

Terminfestet blodsporprøve – arrangert som 
ordinær prøve (prøvekategori 25) vanligvis på 
en helg, eller som bevegelig prøve (prøvekate-
gori 26) arrangert innenfor en bestemt peri-
ode. Her må hund og fører oppnå minimum 
2. premie.

Terminfestet fersksporprøve – Vanligvis ar-
rangert som bevegelig prøve (prøvekategori 
28) eller som ordinær prøve (prøvekategori 27) 
på en bestemt dato. Her må hund og fører 
oppnå minimum 7 poeng.

Prøvene er godkjent av Miljødirektoratet og 
arrangeres iht. NKKs regelverk for blod- og 
fersksporprøver. Hunden beholder sin god-
kjenning etter det til enhver tid gjeldende re-
gelverk.

Ingen andre prøveformer enn dette kan be-
nyttes for godkjenning av fullverdig etter-
søkshund.

Regel:
• Hvis en godkjent hund pr. i dag behøver flere 

permanente førere, må hver enkelt av disse 
gå begge prøvene med den aktuelle hunden.

Unntak:
• Det kan gjøres unntak i akutte, kortvarige 

perioder ved at andre enn den hundefører 
som er godkjent i ettersøksekvipasjen kan 
føre hunden. Dette gjelder kun i spesielle 
tilfeller der f. eks hundefører er syk. For å få 
gjennomført ettersøket kan det da være 
nødvendig at en annen kan føre hunden. 
Det er viktig at denne personen kjenner 
hunden på forhånd.

Hvem kan dømme hundene/prøvene:
For fullverdig ettersøkshund:
• Bare Norsk Kennel Klubs (NKKs) autori-

serte ettersøksdommere kan dømme blod-
spor- og fersksporprøver for godkjenning av 
fullverdig ettersøkshund.
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Følgende priser for utleie av huset gjelder for 2017:

 • Timepris inntil 5 timer kr    500,- pr. time
 • Ukedag over 5 timer kr 2 500,- pr. dag
 • Lørdag eller søndag kr 3.000,- pr. dag
 • Fra fredag til søndag kr 5.000,-

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

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

kr 2 000,- som tilbakebetales etter at utleier har godkjent opprydding, rengjøring og 
at der ikke er skader, samt dekke eventuell utrykning fra vaktselskapet.

Utleie av klubbhus
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Husutvalget
Aktiviteter i 2016
I 2016 har vi i foreningen aktivt brukt vårt nye 
klubbhus, og huset viser seg fortsatt å være midt 
i blinken for foreningens behov. Interne møter, 
kurs og fester har i det store og hele vært arran-
gert i klubbhuset. Alta JFF har også stått som 
arrangør for 5 jegerprøvekurs og uteksaminert 
i overkant av 100 nye jegere. Undervisningen 
har i det store og hele foregått i klubbhuset og 
salen er meget godt egnet som undervisnings-
lokale. Vi har også benyttet huset som serve-
ringslokale og «base» i forbindelse med stevner 
på skytebanen. Også i år har vi leid ut huset på 
det private marked til blant annet barnedåp, 
konfirmasjoner, utdrikkingslag og fødselsdager. 
Huset har også flere ganger vært leid ut til fir-
maer og offentlige institusjoner for kurs, selska-
per og seminarer. 
 Alle leietakere har gitt oss gode tilbakemel-
dinger. Teknisk har det også vært en del utfor-
dringer, tømmerhus vil «sige» og blant annet 
måtte vi hugge ned øverste del av muren rundt 
peisen slik at golvet i 2. etasje falt på plass. Vi 
har også måttet justere noen av husets dører. 
Disse jobbene ble utført som dugnad av husut-
valgets medlemmer. Det har også vært noen 
problemer med lukt fra avløpssystemet på det 
ene toalettet, men det ser ut som dette nå er løst. 
Vi er også i gang med fornying av en del av 
møblene og vi har allerede fått på plass nytt 
bord på møterommet. Lager med «strongrom» 
er nå ferdig beiset utvendig men det gjenstår en 
god del rydding innvendig. Vedbod er bygget 
fast i lagerbygget og røykeri er under bygging. 
Per Jostein Sundet er primus motor for dette. 

Økonomi
I løpet av året ble tippemidlene utbetalt og i 
tillegg fikk foreningen et betydelig beløp moms 
refundert. Dette har gjort foreningen i stand 
til å nedbetale huslånet med 2,1 mill. til ca. 
765 000 kr. Dette er mye bedre enn opprinne-
lig nedbetalingsplan og avdragene til banken 
er derfor redusert til ca. 5000 kr pr. mnd. Huset 
har vært utleid til private formål 12 ganger i 

løpet av året og vi har derfor fått inn en del 
leieinntekter. Regnskapet for huset isolert sett 
vil ikke kunne gå med overskudd, men andre 
aktiviteter så som jegerprøvekurs, kafévirk-
somhet under stevner etc. skaffer foreningen 
gode inntekter. At vi kan avvikle interne møter 
og kurs i «eget hus» sparer oss også for utgifter.

Handlingsplan
Vi har startet en prosess for å fornye møbler og 
inventar til huset, da blant annet de stolene vi 
har i dag er av flere forskjellige typer og derfor 
ikke optimale. Denne fornyingen håper vi å 
sluttføre i løpet av året. Vi skal jobbe for at 
klubbhuset på best mulig måte skal fungere 
som «base» og serveringssted under de kom-
mende Nordlys- og NM-stevner i sommer. Vi 
vil også fortsatt jobbe med teknisk vedlikehold 
og oppgradering av huset. Potensialet på utleie 
er større en det vi klarte i 2016 og vi må jobbe 
for økt utleie. Vi håper at utvalgene og med-
lemmene i Alta JFF vet å benytte vårt fine 
klubbhus. Røykeriet på lagerbygget vil bli fer-
digstilt og rydding i lagerbygget vil bli gjen-
nomført. 

Alta, 31. januar 2016
Husutvalget

Hyggelig lag i klubbhuset.
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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!

Altaveien 228 - 9515 Alta. Telefon 78 43 45 50

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!
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Økonomiutvalget
Utvalget har bestått av Bernt Suhr, Per Erling 
Aune Hansen og Jon-Arve Pedersen.
 Utvalget har gjennomført to møter i løpet av 
året i tillegg til diskusjoner på e-post og telefon.
 Møtevirksomheten har i stor grad handlet 
om å få på plass anerkjennelsen av de bedrif-
tene som har sponset oss med midler. Vi har 
bedt om tilbud på skilt til stokker og utskrift av 
aksjebrev til hver bedrift og en større utskrift 
for å henge i klubbhuset. Deretter har vi bestilt 
skiltene og utskriftene, fått tak i skruer til skil-
tene og rammer til utskriftene. Det er på trap-
pene med et arrangement for sponsorer der vi 
skal overlevere aksjebrevene og vise frem huset 
med stokkskiltene. Vi håper å få til et slikt ar-
rangement i løpet av første kvartal 2017.

 I løpet av 2016 er det søkt på forskjellige 
fond og legat for å forsøke å få inn mer penger 
til å dekke lån på bygningsmassen. Dessverre 
har vi ikke hatt noen treff på våre søknader.
 Økonomiutvalget vil fortsette med å se etter 
muligheter for å få inn penger til vårt arbeid og 
drift av våre anlegg. Vårt medlemskap i «Til-
skuddsportalen lag og foreninger» hjelper oss i 
arbeidet med å finne mulighetene.

Jon-Arve Pedersen
leder økonomiutvalget Alta JFF

DRØMME™ 

KJØKKENET 
HVERDAGSGLEDE 

Skippertorget 2, 9515 Alta  Tlf.  78 43 04 99  -  post@altakjokken.no

NYTT  KJØKKEN!

På Drømmekjøkkenet har vi et 
stort utvalg i kjøkken, fra det 
helt enkle til det mer 
tradisjonelle og eksklusive, og 
hos oss kan du også kjøpe 
hvitevarene.

Kom innom butikken og se våre 
inspirerende kjøkkenmiljøer.
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Regnskap 2016
TOTALREGNSKAP AJFF

Eiendeler
Konto Inngående balanse Bevegelse Utgående balanse
1100 Klubbhus/lager 4 650 000  4 650 000
1150 Beholdning skudd/duer 177 105 -50 200 126 905
1155 Beholdning hundefôr  3 479 - 3 479 0
1920 Drift – 4901.60.36195 780 648 -349 001 431 647
1921 4901.14.00980 65 849 12 673 78 522
1923 4901.56.52518 127 213 13 698 140 911
1924 4901.13.77237 101 161 392 101 553

Gjeld
Konto   
2240 Huslån -3 274 000 2 513 430 -760 570

Inntekter
3000 Annonseinntekter 64 300
3011 Salg skudd og duer 424 968
3012 Salg fiskekort 109 840
3013 Salg hundefôr 12 635
3014 Tilskudd 123 278
3015 Opplæringsjakt 33 872
3020 Spillemidler klubbhus 1 459 000
3100 Utleieinntekter 32 150
3105 Jegerprøveinntekter 303 720
3118 Tilbakeført mva. 739 807
3201 Grasrotandel 14 011
3210 Medlemskontingent 56 815
3410 Tilskudd 3 422
3850 Arrangement inntekter 4 100
8040 Renteinntekter 1 267

SUM INNTEKTER 3 383 185

Kostnader
4011 Annonseutgifter 871
4110 Innkjøp skudd og duer 300 652
4310 Trykkeriutgifter 56 444
5300 Innkjøp kioskvarer 7 225
5510 Innkjøp materiell 353 260
5520 Innkjøp hundefôr 3 479
6010 Utgifter jegerprøve 500
6030 Telefonutgifter 6 933
6040 IT-kostnader 1 979
6060 Arrangement 26 065
6100 Kontingent organisasjon 55 781
6300 Leieutgifter 16 656
6303 Div. honorarer 99 842
6310 Vedlikehold 60 188
6340 Lys og varme 12 803
6360 Renholdskostnader 16 011
6370 Kursutgifter 14 934
6400 Møteutgifter 27 477
6410 Alarmkostnader 7 722
6440 Diverse utgifter 15 752
6510 Tilbakebetalt pant  300
6540 Innkjøp inventar 15 660
6551 Premier 1 050
6800 Kontorrekvisita 931
6840 Aviser, tidsskrifter 2 495
6940 Porto 1 640
7500 Forsikring 30 126
7770 Bank- og kortgebyr 4 499
8150 Rentekostnader 96 419
8170 Andre finanskostnader 7 978

SUM KOSTNADER 1 245 673

Resultat
OVERSKUDD 2 137 732
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Delregnskap fordelt på styret og utvalgene

STYRET 

KVINNEUTVALGET 

Inntekter

3000 Annonseinntekter 64 300
3014 Tilskudd 50 788
3020 Spillemidler klubbhus 1 459 000
3118 Tilbakeført mva. 739 807
3201 Grasrotandel 14 011
3210 Medlemskontigent 52 615
8040 Renteinntekter 1 267

SUM INNTEKTER 2 385 210

Kostnader

4011 Annonseutgifter 871
4310 Trykkeriutgifter 52 634
6030 Telefonutgifter 6 816
6040 IT-kostnader 1 080
6060 Arrangement 3 466
6300 Leieutgifter 3 656
6303 Div. honorarer 24 340
6310 Vedlikehold 529
6400 Møteutgifter 27 477
6440 Diverse utgifter 8 891
6840 Aviser, tidsskrifter 2 495
6940 Porto 1 640
7500 Forsikring 30 126
7770 Bank- og kortgebyr 4 201

SUM KOSTNADER 175 826

Resultat
OVERSKUDD 2 209 384

Inntekter

3011 Salg skudd/duer  3 200
3014 Tilskudd 27 470
3850 Arrangement 4 100

SUM INNTEKTER 34 770
  

Kostnader

5300 Innkjøp kioskvarer 180
5510 innkjøp materiell 14 913
6060 Arrangement 4 270
6440 Diverse utgifter 260

SUM KOSTNADER 19 623

Resultat
OVERSKUDD 15 147
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SPORTSSKYTTERUTVALGET 

STORVILTUTVALGET 

BARNE- OG UNGDOMSUTVALGET 

Inntekter

3011 Salg skudd og duer 382 001
3210 Kontingent 4 200

SUM INNTEKTER 386 201

Kostnader

4011 Innkjøp skudd og duer 260 914
5300 Innkjøp kioskvarer 7 045
5510 Innkjøp materiell 174 576
6060 Arrangement 892
6100 Kontingent organisasjon 14 700
6310 Vedlikehold 6 181
Kursutgifter 4 779
6440 Diverse utgifter 3 383
6540 Innkjøp inventar 4 000
6551 Premier 1 050

SUM KOSTNADER 477 519

Resultat
UNDERSKUDD - 91 319

Inntekter

3011 Salg skudd  39 766
3014 Tilskudd 4 590
3015 Opplæringsjakt 33 872

SUM INNTEKTER 78 228

Kostnader

4011 Innkjøp skudd 28 029
5510 Innkjøp materiell 17 656
6060 Arrangement 12 790
6310 Vedlikehold 2 189

SUM KOSTNADER 60 664

Resultat
OVERSKUDD 17 564

Inntekter

3014 Tilskudd 14 000

SUM INNTEKTER 14 000

Kostnader

5510 Innkjøp materiell 2 000
6060 Arrangement 4 647

SUM KOSTNADER 6 647

Resultat
OVERSKUDD 7 353
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FISKEUTVALGET 

JAKT- OG FANGSTUTVALGET 

Inntekter

3012 Salg fiskekort 109 840
3014 Tilskudd 10 000

SUM INNTEKTER 119 840

Kostnader

4310 Trykkeriutgifter 3 810
5510 Innkjøp materiell 53 000
6510 Tilbakebetalt pant 300

SUM KOSTNADER 57 110

Resultat
OVERSKUDD 62 730

Inntekter

3013 Salg hundefôr 12 635
3105 Jegerprøveinntekter 303 720

SUM INNTEKTER 332 786

Kostnader

4110 Innkjøp skudd 11 709
5510 Innkjøp materiell 51 411
5520 Innkjøp hundefôr 3 479
6010 Utgifter jegerprøve 500
6040 IT-kostnader 899
6100 Kontingent organisasjon 41 081
6303 Div. honorarer 75 502
6310 Vedlikehold 8 760
6370 Kursutgifter 10 155
6440 Diverse utgifter 3 219
6800 Kontorrekvisita 931

SUM KOSTNADER 195 938

Resultat
OVERSKUDD 136 848

KLUBBHUS OG LAGER 

Inntekter

3100 Utleieinntekter 32 150

SUM INNTEKTER 32 150

Kostnader

5510 Innkjøp materiell 32 217
6300 Leieutgifter 13 000
6310 Vedlikehold 42 529
6340 Lys og varme 12 803
6360 Renholdskostnader 16 011
6410 Alarmkostnader 7 722
6540 Innkjøp inventar 11 660
8150 Rentekostnader huslån 104 696

SUM KOSTNADER 240 638

Resultat
UNDERSKUDD -208 488
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Revisjonsberetning 2016
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Leverandør av 
Venor Lavvo og Venor Gamme

+47 917 31 283

ordre@arcticlavvo.no

facebook.com/arcticlavvo

www.arcticlavvo.no
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Utsalgssted for Opdal – Jæger og Fiskarlag er Fjellfor AB, Kåsenveien 3, Industriområdet
Importør: Porthos Trading A/S, PB. 739, 1733 Hafslundsøy / Tlf. 69 15 88 15 / post@porthos.no / www.porthos.no

KONTAKT DIN LOKALE FORENING. TA DEL I NJFF´S LANDSDEKKENDE HUNDEFÓRAVTALE.
ET USLÅELIG TILBUD UTARBEIDET TIL BESTE FOR DEG SOM MEDLEM.

www.porthos.no

Det lønnsomme valget for deg og hunden

SPESIALTILBUD
TIL NJFF MEDLEMMER
15 KG SEKK 
FRA UTROLIGE 

KR. 355,-!
(UANSETT HVOR DU BOR I NORGE)

FERSK FÓR 400 G
HØY PREMIUM KVALITET. LANG HOLDBARHET

LAKS & KYLLING

HUNDEKJEKS
FOR FRISKE OG RENE TENNER

SUNT & GODT

A5 NJFF Spesialtilbud  27-01-15  10:47  Side 1
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Budsjett for 2017
STYRET

Utgifter
Trykksaker 53 000
IT-kostnader 3 000
Telefon 6 500
Leieutgifter 1 000
Kursutgifter 8 000
Div. honorarer 25 000
Porto 3 000
Annonser 1 500
Forsikringer 32 000
Styre-/årsmøtekostnader 14 000
Gebyrer/bankkostnader 4 500
Diverse 4 000

SUM UTGIFTER  155 500

OVERSKUDD  11 000 

Inntekter
Kontingent 53 000
Annonsesalg 70 000
Andre inntekter 8 000
Renteinntekter 1 000
Tilbakeført mva. 34 000

SUM INNTEKTER 166 000

FISKEUTVALGET

Inntekter
Salg av fiskekort 90 000
Tilskudd, kurs 2 500
Bidrag til skilter 2 500
Salg av båt og motor  15 000
Laksefiskekurs ungdom  10 000

SUM INNTEKTER 125 000

Utgifter
Elvevakter, honorar 32 000
Leie av fiske 18 750
Trykking av kort 3 500
Annonser/telefon/mm 3 500
Skilting 500
Kjøp av båt 30 000
Driftsutgifter båt 4 250
Kjøp av redningsvester  5 000
Div. materiell og kurs  2 500

SUM UTGIFTER  100 000

RESULTAT  25 000 
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BARNE- OG UNGDOMSUTVALGET

Inntekter
Støtte/tilskudd 21 000

SUM INNTEKTER 21 000

Utgifter
Annonser  2 500
Utstyr/materiell 3 500
Aktivitetsutgifter 15 000

SUM UTGIFTER 21 000

RESULTAT 0 

STORVILTUTVALGET

Inntekter
Skyting 35 000
Inntekter fra jegerprøveskyting 10 000
Andre inntekter 5 000

SUM INNTEKTER 45 000

Utgifter
Skivemateriell og skudd 10 000
Oppgradering – forberedelser/planl. 15 000
Andre utgifter 5 000
Utgifter jegerprøveskyting 10 000
Div. utgifter 5 000

SUM UTGIFTER 45 000

RESULTAT 0

JAKT- OG FANGSTUTVALGET

Inntekter
Jegerprøveinntekter 295 000
Sporprøveavgift  5 000
Kursinntekter  15 000

SUM INNTEKTER 315 000

Utgifter
Andre honorarer jegerprøven 48 000
Oppdatering og utdanning  
 av instruktører 39 000
Innkjøp bøker, dekning medlemskap  35 000
Honorar til sporprøvedommere  3 000
Feller i opplæring  15 000
Innkjøp skivemateriell 6 000
Innkjøp til temakvelder og kurs 15 000
Innkjøp av luft- og salonggevær 18 000
Innkjøp til ladekurs/kvelder 2 000

SUM UTGIFTER 181 000
 
RESULTAT 134 000
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SPORTSSKYTTERUTVALGET

Inntekter
Salg skudd/duer 300 000

Stevneinntekter  250 000

Utleie/bedriftsskyting 50 000

SUM INNTEKTER  600 000

Utgifter
Innkjøp skudd/duer  150 000
Startkontingenter 35 000
Stevneutgifter  50 000
Vedlikehold  30 000
Div. utgifter 25 000

SUM UTGIFTER 290 000

RESULTAT  310 000

KVINNEUTVALGET

Inntekter
Tilskudd 15 000
Kurs og aktiviteter 12 000

SUM INNTEKTER  27 000

Utgifter
Innkjøp lavvo 8 000
Rekrutteringsarbeid og aktiviteter 1 9000

SUM UTGIFTER 27 000

RESULTAT  0

HUSUTVALGET

Inntekter
Leieinntekter 45 000
Eksamenslokale JP Alta kommune 8 000
Sponsorinntekter 20 000
Andre inntekter 10 000

SUM INNTEKTER  83 000

Utgifter
Strøm 14 000
Vedlikehold 15 000
Renhold 5 000
Kjøp av stoler/inventar 45 000
Renter/avdrag 66 000
Renovasjon container 10 000
Tømming av septiktank 5 000
Vaktselskapet 6 000
Brøyting 6 000

SUM UTGIFTER 172 000

RESULTAT  - 89 000
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Vi selger Labb – Norges mest kjøpte hundefôr! 

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

Nyhet!

Kommer som 

Traktor B

9.100,- inkl. MVA 
Spar 

1780,-

standard. 495 cc. 1 cylinder, vannavkjølt.
- Servo + 7000,-
- Uten servo kommer i svart, med servo kommer i orange og blå.

5  
(Traktorregistrert)

. 

- Servostyring
- Finnes i grå og orange.

Skippertorget 2, 9515 Alta - Tlf. 990 07 242 - www.nixfritid.no - hans-johan@altakjokken.no

I salg på kontoret 
     i Øvre Alta:

Mandag–torsdag kl 09–15 post@altalaks.noaks.not@altala
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Oversikt over
 foreningens utstyr m.m.
 1 stk. Lindner 400
 1 stk. Påhengsmotor 15 hk m/tank
 1 stk. Båt ny
 1 stk. Båthenger
 1 stk. Elvebåt
 1 stk. Motor m/jetaggregat
 7 stk. Pengeskrin
 3 stk. Vaktvest
 1 stk. Flytevest 70–90 kg
22 stk. Minkfeller
16 stk. Lokkegjess
 2 stk. Kikkert
 1 stk. Banekikkert
 6 stk. Hagler
 6 stk. Rifler
 2 stk. Luftgevær
 1 stk. Hundesaks og kniv
 1 stk. Abu røker
 2 stk. Gps
 1 stk. Lyskaster
 2 stk. Oksygenflasker
 1 stk. Trillebår
 1 stk. Prøvegarnserie
 1 stk. Liten plastbåt m/årer
14 stk. Slukstang sett
 5 stk. Fluestenger
 2 stk. 2-hånds fluestenger
 2 stk. Enstangslavvo
 1 stk. 12–14-mannslavvo
 1 stk. 5 l kaffekjele
 2 stk. Pølsekokere
 1 stk. Pussesett for hagle
 1 stk. Pussesett for rifle
 1 stk. Motor-isbor

Datautsyr m.m.
14 stk. Laptop
 1 stk. Sony projektor XGA
 1 stk. Dryfire target simulator
 1 stk. Laserskriver
 1 stk. Multiskriver
 1 stk. Hp Multimaskin
 1 stk. Dressurhalsband
 1 div. Dvd

Kvenvik Skyteanlegg
 1 stk. Våpenskap
 1 stk. Kronograf
 5 stk. Batteriladere
10 stk. 60 Ah batteri
11 stk. Mob. kastemaskinhus liten type
 3 stk. Mob. kastemaskinhus stor type
15 stk. Mob. standplassoverbygg
 6 stk. Acorn 300 12V duekaster
 5 stk. Beomat 230V Duekaster
 3 stk. Canterbury akustikkanlegg
 1 stk. Voicemaster akustikkanlegg
 2 stk. Hytter
 3 stk. Overbygde standplasser
 1 stk. Skeet/sporting-anlegg
 2 stk. Utebord m/benker
 1 stk. Mobil duekaster
 1 stk. Skytebenk
 1 stk. Skytestøtte
 2 stk. Pengeskrin
 2 stk. 400w lyskaster
 3 stk. 150w lyskaster
10 stk. Skivestativ m/div. blinker
 1 stk. Skivebu
 3 stk. Solcellepanel (på kastehus 4–6)

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

Opplæringsjakt
 6 stk. Jaktradio
 2 stk. Mobile jakttårn
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Mitt Afrika X
«Take what Africa offers you» (utnytt de tilbud 
Afrika gir deg, eller omskrevet litt: utnytt de 
sjanser som byr seg). Dette var et råd jeg fikk 
av en erfaren PH (Professional Hunter) på en 
av mine første safarier i Afrika. Disse ord har 
siden den gang alltid ligget lagret i min under-
bevissthet og igjen og igjen har jeg i ettertid av 
en jaktsituasjon blitt minnet om dette. Slik 
skulle dette rådet nok en gang komme til an-
vendelse på min neste jakttur på det sorte 
 kontinent.
 Turen denne gang gikk til grenseområdet 
mellom Botsvana og Sør-Afrika. Øverst på 
«ønskelista» mi sto flodhest (Hippopotamus 
am phi bius). For mange kan dette kanskje sy nes 
som et merkelig valg, men når man kjenner litt 
til dyrets karakteristika, historie og bak grunn 
så skjønner man at dette er et vilt som ikke er å 
spøke med. For det første er den det nest største 
landdyret som finnes (nest etter elefanten), den 
kan få en vekt på over tre tonn, er særdeles ag-
gressiv og territoriell, dvs. den beskytter sitt 

område nådeløst og er det dyret som tar livet av 
flest mennesker i Afrika pr. år. Av den grunn er 
da også flodhesten kommet med på listen som 
en av «The Big Six» i Afrika; – vi snakker da om 
listen over det som beskrives som farlig vilt og 
det var også nettopp grunnen for at jeg ville 
prøve meg på flod hesten.
 Flodhesten er planteeter og beiter på vann-
planter i elve- og sumpområder. Store deler av 
dagen befinner flodhesten seg i vannet for å 
avkjøle seg og beskytte seg mot sola. Natterstid 
går den ofte på land og beiter på gress. Det er i 
morrastimene når de innfødte er på vei mot 
vannkildene at de farlige situasjoner oppstår. 
Det er også på dette tidspunktet at flodhesten 
er på vei mot elva eller sumpen etter å ha beitet 
og da angriper den alt som er imellom seg og 
vannet som den anser som sitt territorium.
 Måten å jakte på dette dyret som i utgangs-
punktet ser rimelig bedagelig og fredsommelig 
ut er enten å skyte det mens det beiter på land 
eller mens det befinner seg i vannet. En av de 

store utfordringer er 
å finne ut hvilket dyr 
som er oksen, spesi-
elt når de befinner 
seg i vannet. Er du så 
heldig at han gjesper 
kan du få vurdert 
størrelsen på tenna 
på dyret og således 
finne ut om dette er 
et akseptabelt trofé. 
Når du endelig har 
funnet ut hva som er 
det rette dyret, ja da 
dukker det kanskje 
og er borte i lang tid 
(opptil 20 minutter) 
og kommer opp 
igjen på en helt an-
nen plass og gjerne 
blant helt andre dyr. 
Da er det bare å 
starte prosessen på Hippopotamus Amphibius
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nytt. I vann er det kun hjerneskudd du kan be-
nytte, – du ser stort sett bare øra, øynene og 
neseborene over vannet så målet er ikke stort 
og du bør begrense avstanden til under 100 
meter, helst kortere. Minimum kaliber er 375 
H&H magnum eller grovere. Ved treff vil dyret 
synke, men flyter opp igjen etter 45–60 minut-
ter. Da er det om å gjøre raskt å få festet et tau 
eller wire i dyret for å få trukket det på land. 
Dette kan i seg selv være en nokså nervepir-
rende opplevelse med andre flodhester vir-
rende omkring samt sultne krokodiller som 
prøver å få seg en godbit. 
 Jakt på land er en ganske annen utfordring. 
Her er det skudd mot bogen som gjelder og da 
er det kun helmantel ammunisjon i grovt kali-
ber som duger. Et møte på land resulterer ofte 
i et angrep. En flodhest kommer raskt opp i en 
fart på 45–50 km/t så å forsøke å løpe fra han 
er rimelig bortkastet. Da gjelder det å ha ei rifle 
som har nok anslagsenergi til å stoppe han i 
angrepet, da snakker vi om helst ei dobbelrifle 
i kaliber 416 eller grovere ladet med 450–500 
grains helmantel kuler. Et slikt møte vil produ-
sere nok adrenalin i kroppen din til å vare et år 
og er antageligvis en situasjon du ikke vil 
glemme med det første.
 For å jakte på flodhest, må du søke om li-
sens. Dette er en prosess som kan ta 3–6 må-
neder så det gjelder å være ute i god tid for å få 
ordnet det formelle før avreise. Her fikk jeg 
god hjelp fra den afrikanske outfitteren (den 
som var ansvarlig for gjennomføringen av 
jakta).
 Jeg hadde denne gangen, som så ofte tidli-
gere, valgt påsken som tidspunkt for reisen til 
Afrika, dette pga. at på denne tiden av året er 
temperaturen behagelig for en nordboer, eller 
sagt på en annen måte; da går det mot vinter 
der nede og temperaturen ligger da omtrent 
som på en god norsk sommer.
 På flyplassen i Johannesburg ble vi møtt av 
en representant fra campen vi skulle jakte fra 
til å begynne med. De andre i reisefølget var 
Ole Kirkemo som til daglig er redaktør i Jakt 
&Fiske, og hans frue Anne-Mette. De hadde 
spandert på seg en Afrikatur som bursdags-
gave (henholdsvis 60 og 50 år). Kjøreturen tok 

ca. 4 timer, for det meste etter veier med god 
kvalitet. Campen, som for øvrig het Thakadu 
(betyr maursluker på swahili) var av meget høy 
standard og lå idyllisk til ved ei forholdsvis stor 
elv. Elva var svært fiskerik og det var et yrende 
fugleliv på strendene. En og annen krokodille 
ble til stadighet observert og flodhester kunne 
rett som det var forville seg opp på plenen nat-
terstider for å beite, så det gjaldt å ha øynene 
med seg når man vandret rundt omkring i leir-
området.
 Etter installering og en god lunch var det den 
obligatoriske innskyting av våpna. Jeg hadde 
tatt med meg min Mauser M03 med et løp i 375 
H&H og et i 458 Lott (det siste med tanke på 
flodhest), det skulle gi meg mulighet for å dekke 
det aller meste av situasjoner. De andre hadde 
valgt å leie våpen hos outfitteren, en løsning 
som mange benytter seg av og som gjør alt av 
våpendeklarasjoner og formaliteter med poli-
timyndighetene mye enklere. Ulempen med en 
slik løsning er imidlertid at du ikke har ditt eget 
våpen og ammunisjon som du kjenner ut og 
inn. Derfor foretrekker jeg å ha med meg mine 
egne våpen, spesielt når jeg jakter på farlig vilt.
 Etter innskytinga ble det tid til en liten 
sight seeing i nærområdet for å få et lite inn-
trykk av vilttetthet og artsrikdom vi kunne 
forvente å finne i terrenget. Ole og Anne-Mette 
skulle jakte på det vi kaller for «plains game», 
dvs. antiloper og tilsvarende etter som dette 
var første gang de skulle jakte i Afrika. Første 
inntrykket var meget godt, bestanden av dyr 
var meget god og det som var det mest positive 
var at vi var de første jegere som skulle jakte 
der denne sesongen, – mao. nesten urørt ter-
reng og vilt!! Kunne ikke bli bedre!
 Etter en utsøkt middag og en G & T ved leir-
bålet under en beksvart stjernehimmel og med 
lyder som bare Afrika kan gi deg, – ja da var 
forventningene store til hva morgendagen ville 
bringe.
 Grytidlig var jeg oppe, lenge før soloppgang. 
Morgentåka lå ennå over elva og det ville nok 
ta sin tid før sola fikk svidd den av slik at sikten 
ble bedre. Ole og Anne-Mette hadde valgt sen 
frokost denne første jaktdagen og ville roe ned 
til etter lunch.



56

Alta Jeger- og fiskerforening – www.altajff.no – årsberetning 2016

x5elektro.no
78 44 44 44

Telefon 913 40 363 

Telefon: +47 997 94 256 - E-mail: post@glodexplorer.no - www.glodexplorer.no

Telefon: +47 997 94 256 - E-mail: post@glodexplorer.no - www.glodexplorer.no



57

Alta Jeger- og fiskerforening – www.altajff.no – årsberetning 2016

 Min PH, Leo og to sporere (trackere), var 
klare etter en rask frokost og like før solopp-
gang startet vi opp landcruiseren for å komme 
oss ut i jaktterrenget for å leite etter ferske 
spor. Jeg hadde bestemt meg for å se om jeg 
kunne finne en Sabel-antilope før vi star-
tet flo d hest jakta. Sabel-antilopen er antagelig-
vis noe av det flotteste trofeet en jeger kan 
tenke seg når det gjelder «plains game» og er 
relativt sjel den. På mine tidligere safarier 
hadde jeg aldri fått se denne arten, langt min-
dre hatt muligheten å jakte på den. Leo, min 
PH, mente at i dette terrenget burde det være 
store muligheter å få sett ett eller flere eksem-
plarer av arten. Utover formiddagen så vi mye 
vilt, flokker med impalaer, flere blesbukker, en 
rekke zebraer og gemsbukker (oryx), men 
ikke et hår av en Sable. Leo foreslo at vi skulle 
leite i nærheten av elva da han hadde en følelse 
av at det kunne være en mulighet i den noe 
tykkere vegetasjonen der. Intuisjonen hans slo 
til. I et tett buskas får vi se den sorte profilen 
av en Sabel som tydeligvis er blitt oppmerk-
som på oss og før vi rekker å komme i posi-
sjon, kaster den seg rundt og blir borte som 

ånden i en fillehaug. Trackerne henger seg 
imidlertid på sporet og nå starter en møysom-
melig «katt og mus»-jakt. Flere ganger er vi 
inne på akseptabelt skuddhold, men Sabelen 
har marginene på sin side og slipper unna 
hver gang. Vi har fått studert den ved et par 
anledninger og Leo konkluderer med at dette 
er et trofé som det er verdt å bruke om så hele 
dagen og kanskje neste på for å få lagt i bak-
ken. Jeg er ikke uenig og er villig til å bruke 
mye tid på dette eksemplaret, – dette er en 
sjanse jeg ikke vil la gå fra meg!
 Det blir etter hvert tilbakelagt mange kilo-
meter på sporet etter Sabelen, men trackerne 
gir seg ikke. Flere ganger krysser vi våre egne 
spor, så dette er en riktig luring som viser at 
han har full kontroll over våre bevegelser. Vi 
velger å ta en liten pause, både for å la bukken 
få roe seg samt at vi trenger forfriskninger og 
en liten stopp i og med at sola etter hvert har 
begynt å varme skikkelig. Etter en halv time tar 
vi fatt på sporet igjen. Jeg blir like imponert 
over trackernes evne til å følge spor, – de har 
en egen sjette sans som gjør at de er bedre enn 
den beste sporhund. Vi legger flere kilometer 

Thakadu Lodge
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bak oss gjennom tornekratt og akasier da en av 
trackerne indikerer at vi må vise stor forsiktig-
het. Og der. Midt i en flokk med blesbukker og 
impalaer står Sabelen vår. Han har sørget for å 
ha fleste mulig øyne, ører og neser til å hjelpe 
seg til å oppdage eventuelle forfølgere. Avstan-
den er godt over 200 m og terrenget gir få mu-
ligheter til å komme seg noe særlig nærmere. 
Jeg vurderer raskt at dette er sannsynligvis den 
sjansen jeg får. Jeg nikker til Leo og skytesta-
ven kommer raskt på plass. Jeg har ladet opp 
med Barns TTSX BT i 270 grains med en ut-
gangshastighet på nærmere 900 m/s. Det gir 
en rimelig flat kulebane. Jeg har skutt inn på 
100 m og stående med rifla på skytestokken 
velger jeg å legge siktepunktet litt høyt opp i 
skuldra på bukken som heldigvis står med 
bredsida til. I det skuddet går klapper bukken 
sammen som om den var truffet av lynet, – ty-
deligvis et godt (heldig?) skudd. Leo nikker 
anerkjennende, og begge trackerne smiler 
bredt og gir meg en god klem. Fremme ved 
fallet konstaterer vi at dette er et topp trofé (41 
tommer) og at skuddet satt perfekt, knall og 
fall. Så er det klargjøring for fotografering, noe 
som det i Afrika legges svært stor vekt på, 

nemlig det å få presentert trofeet på en skikke-
lig og «sivilisert» måte. Her har vi nordmenn 
mye å lære. Akkurat ferdig med bildene, så 
åpner himmelen seg i et skybrudd som jeg 
aldri har opplevd maken til. Klissvåte som våte 
katter i løpet av sekunder, – det er som om na-
turen gråter over en tapt venn.
 For en flott morgen og formiddag, jeg har 
endelig fått min Sabel, et trofe som henger vel-
dig høyt. Tilbake i leiren til lunch og en liten 
opptørking og siesta. Ole og Anne-Mette er 
spent på om vi har sett noe og blir store i øy-
nene når vi beretter om første morgens hen-
delse. En flott start!
 Det blir mange fine opplevelser utover de 
nærmeste dager, Anne-Mette får felt sin første 
Oryx (Gemsbuck) etter en spennende smyg-
jakt og får også ram på en flott Impala. Ole får 
en litt treg start, men lykkes å få inn et skudd 
på en blesbuck som det blir et langt ettersøk på 
før han får gitt den et nådeskudd. Så løsner det 
for han og han skyter en rekordstor Red Dui-
ker (en av de aller minste antilopene) og et flott 
vortesvin.
 Sent en ettermiddag oppdager jeg ved en 
ren tilfeldighet et dyr som roter og beiter i 

Sable Antelope – Hippotragus niger



60

Alta Jeger- og fiskerforening – www.altajff.no – årsberetning 2016

Markveien 53, 9510 Alta. Tlf. 78 89 30 10
E-post: post@aemotor.no • www.aemotor.no

Markveien 47/49 - 9510 Alta
Postboks 1334, 9505 Alta
Tlf. 78 44 94 00.  Fax 78 44 94 01
www.altabiloppretting.no

Løkkeveien 10, 9510 Alta
Telefon 78 43 61 33  •  Telefaks 78 43 62 13



61

Alta Jeger- og fiskerforening – www.altajff.no – årsberetning 2016

nærheten av den stien vi følger. Kan det være 
en Bush Pig? Det er ikke vanlig å se denne 
skapningen i dagslys da det normalt er et dyr 
som opererer stort sett bare på natta, så jeg må 
spørre Leo hva det kan være. Jo, han bekrefter 
at det sannsynligvis er en Bush Pig og spør om 
jeg vil prøve meg på det? I alle de år jeg har 
jaktet i Afrika har jeg aldri fått sjansen på en 
Bush Pig så jeg bekrefter at denne muligheten 
må vi ikke la gå fra oss. Etter en rask ansmyg-
ning får jeg øye på grisen som er opptatt med 
å beite på noen røtter, avstand 70–80 m. Den 
er delvis skjult av noen busker, men i kikkerten 
finner jeg en åpning stor nok og lar skuddet gå. 
At griser hyler kjenner vel de fleste 
til og denne er heller ikke noe unn-
tak. Min første Bush Pig er et fak-
tum,- nok et flott trofe!
 Det er fremdeles fire dager igjen 
til å finne flodhesten min. Vi må 
imidlertid flytte oss over i et nytt 
terreng hvor lisensen min gjelder. 
Området ligger nord-øst og på 
gren sen mellom Zimbabwe, Sør-
Afrika og Mozambique, ikke så 
langt fra Kruger National Park. 
Turen tar 4–5 timer med bil og vi 
skal forlegges i en ny camp. På vei til 
det nye terrenget plukker vi opp en 
profesjonell filmfotograf som vil 

filme flodhestjakta. Ved ankomst til det nye 
terrenget blir vi møtt av den PH’en som er an-
svarlig for flodhestjakta. Han ønsker at vi skal 
bruke ettermiddagen til å ta en rekogno-
seringstur i elve- og våtmarksområdet for å se 
om det er jaktbare dyr i området slik at vi kan 
starte jakta effektivt neste dag. Han ber meg ta 
med rifla (kal. 458 Lott) som jeg lader opp (en 
soft og resten solids) da det er mye annet farlig 
vilt i område, både løver, bøfler og elefanter. 

Anne-Mette med Oryx

Anne-Mette med Impala

Ole med Duiker
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Før vi starter rekognoseringen tar vi en rask 
gjennomgang av skuddplasseringen på flod-
hesten, både hjerneskudd (side og frontalt) 
samt hjer te-/ lun ge skudd. Det illustrerer han 
ved hjelp av noen gode fotos. Langsomt og for-
siktig starter vi rekognoseringen langs et gam-
melt oppdemmet elveleie. Det er rimelig tett 
vegetasjon langs breddene og skogen bærer 
tydelige spor etter elefanter som har beitet, 
mye nedbrutte trær og greiner ligger på kryss 
og tvers og digre møkkruker etter elefantene 
overalt. På bakken finner vi også spor etter 
flodhester som har vært oppe på bredden for å 
beite samt markert sitt territorium. Det er ty-
delig at her er det dyr i området. Jeg må inn-
rømme at pulsen har steget noen hakk, – et 
plutselig møte med en aggressiv okse kan jo bli 
i overkant spennende. Sakte beveger vi oss 
fremover, stopper ofte for å lytte. Flodhesten 
har en ganske kjennbar måte å kommunisere 
på som ikke er til å ta feil av, en lyd som bærer 
ganske langt selv om den i seg selv ikke har et 
spesielt høgt nivå. Det er også denne lyden 

sammen med lyden av skvulpende vann som 
røper nærvær av flodhester i området foran 
oss. PH’en fryser til og blir stående urørlig, så 
løfter han hånden og peker mot venstre. Hvor 
lenge vi blir stående for om mulig lokalisere 
lyden mer presist vet jeg ikke, men det føltes 
der og da som mange minutter. Forsiktig smy-
ger vi oss inn blant noen steinblokker for å 
kunne få en oversikt over elveleiet foran oss. 
Foran oss er det små krusninger i vannet og 
der får vi øye på 3–4 dyr i bevegelse. To av dem 
er store, tydeligvis voksne dyr samt to mindre. 
Er det en familie med en dominerende okse vi 
har foran oss, og i så fall hvem er oksen? Dyra 
har ikke oppdaget oss ennå, så vi bruker tiden 
til å studere de nøye for å finne ut hvem er 
hvem. PH’en bruker kikkerten for å prøve å få 
identifisert kjønnet på de, hvilket ikke er enkelt 
når du ser bare øra, øynene og neseborene. Av-
standen er ikke mer enn 60–70 meter, altså 
innenfor akseptabelt hold for et hjerneskudd. 
Så åpner den ene gapet sitt i et enormt gjesp, 
det er som å se inn i ei låvedør omkranset med 

Bush Pig
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noen alvorlig tenner. Da er min PH sikker. 
«Den til venstre», sier han og peker, «og det er 
en riktig stor kjempe»!
 Det er da ordene og rådet fra en av mine 
første PH’er rinner meg i hu; «grip sjansen når 
den byr seg»! Vi er jo egentlig bare på rekog-
nosering, men her ligger tilbudet oppe i dagen 
og alt av jegerinstinkter i meg sier nå har du 
muligheten. Jeg pikker i skuldra til min PH og 
gjør tegn på at jeg er klar, rødpunktet har alle-
rede ligget lenge på det vitale punktet like 
foran øret på hannen. PH’en nikker samtyk-
kende og jeg nøler ikke. Skuddet går og jeg ser 
anslaget i hodet på oksen, egentlig litt for langt 
fremme for å være perfekt, nytt ladegrep og en 
500 grains solid er på vei og treffer der den 
skal. Oksen forsvinner i en kaskade av vann og 
blod og blir borte. Vi hopper frem på elvekan-
ten og forsøker å få en oversikt over situasjo-
nen. De andre dyra forsvinner i panikk i alle 
retninger, min PH roper at det ikke må avgis 

skudd uten å være 110 % sikker på at det er det 
påskutte dyret man har i sikte. Vi konstaterer 
en masse blod og luftbobler som flyter opp. 
I en slik situasjon er det en rekke tanker som 
flyr gjennom hodet på en, – var skuddene gode 
nok eller ble det skadeskyting som resultat? 
Det er nå bare å vente og se. Det blir lange mi-
nutter og mange tanker, – de andre dyrene har 
etter hvert roet seg og beveger seg rundt i elve-
leiet. Etter en lang halvtime flyter det plutselig 
opp en stor grå stein med rosa sjatteringer opp 
i vannkanten nær elvebredden. Der, endelig 
beviset på at skuddene satt der de skulle, – min 
første flodhest er et faktum.
 Lettelsen over å ha lyktes er stor. Nok en 
gang var det riktig å ta sjansen da den bød seg. 
Men det er nå det virkelige arbeidet begynner, 
– hvordan få dyret på land samt flådd og par-
tert 3 tonn med kjøtt? Ut i vannet måtte vi uan-
sett for å få festet et reip til skrotten. Det er ikke 
akkurat det mest trivelige man gjør med flere 

Min første flodhest
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krokodiller lurende i vann-
skorpa, men må man så må 
man. Ved hjelp av to land-
cruisere med vinsjer fikk vi 
skrotten opp på land og 
etter fotograferingen var 
unnagjort var det å hive seg 
i flåing og partering. Det 
begynte nå å bli sent på et-
termiddagen og sola er alle-
rede på vei ned og det ville 
fremdeles ta lang tid før alt 
var klart. Et digert bål ble 
fyrt opp, dels for å lyse opp 
og dels for å holde rovdyra 
på avstand. Løvene og hye-
nene hadde alt fått ferten av 
at her var det mat å få, vi 
kunne høre brølene ikke så 
altfor langt unna. Det var etterhvert lenge 
siden vi hadde fått oss mat i livet, men her lig-
ger det jo tonnevis med kjøtt. Dermed blir 
digre lunser av ytrefilet lagt på grillen og det 
tar ikke mange minutter før vi kan fråtse i ny-
delige biffer av flodhest, – er man jeger så er 
man jeger. Hvordan det smakte? Aldeles for-
treffelig! Det syntes også krokodillene som fikk 
kose seg med innvollene. De lot seg ikke be to 
ganger! Klokken 21.00 var vi ferdige og alt las-
tet opp. Det ble så vidt tid til G & T ved leirbå-
let den kvelden før vi stupte i seng. 
 Flodhestjakta gikk jo litt raskere enn plan-
lagt og vi fikk nå et par dager «til overs», men 
i og med at vi hadde Kruger National Park som 
nærmeste nabo var det ikke vanskelig å få fylt 
ut tida. Turen inn i parken ble en egen opple-
velse, her fikk vi komme dyra helt inn på livet 
og fotoapparatene ble flittig brukt. For de som 
ikke har besøkt dette området vil jeg anbefale 
på det sterkest å legge en tur hit dersom man 
ønsker noe utenom det vanlige. Det kan bli en 
erfaring for livet. 
 Alt har en ende, så også en safari. Nok en 
gang kan man snu nesa nordover og se tilbake 
på fantastiske dager med rike opplevelser og 
minner for livet. Igjen blir jeg minnet om det 
råd jeg fikk av min gamle PH; «Take what 
Africa offers». For en jeger har Afrika mer å by 

på enn noe annet sted i verden, og har man 
først fått Afrika-basillen i blodet, ja da må man 
bare tilbake. Jeg gleder meg allerede!

Knut Saxe Kjeldsberg 

Elefant

Caffer-bøffel
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OPPLEV ALTAELVA 
OG ALTA CANYON 

MED SORRISNIVA

Booking:
Tlf. 78 43 33 78/

info@sorrisniva.no
www.sorrisniva.no

1.6.–15.8.

Foto: Frank Rune Isaksen/Frikant AS

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

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

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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