1

HVEM • HVA
HVOR • NÅR
2020
(MED REFERAT FRA ÅRSMØTET 2020 SAMT
FORELØPIG INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021)

NITTEDAL OG HAKADAL
SKOG-, JAKT- OG
FISKEFORENING
http://www.nhsjff.no
33. UTGAVE

2

Fin hytte i hjertet av Romeriksåsen til leie

Foreningen leier ut hytta «Svelt i hjel» på Romeriksåsen til
foreningens medlemmer og andre som ønsker en fin opplevelse,
hvor fiskemulighetene er mange.
Hytta har 2 soverom med sengeplass til 6 personer, stor stue og en
fullt utstyrt kjøkkenkrok med kokemuligheter på propan og lys fra
solcellepanel. Det er ikke innlagt vann men vanntanker fåes med
ved henting av nøkler. Spørsmål kan stilles til utleieansvarlige.
Utleiepriser:
Medlemmer

Ikke medlemmer

Weekend

Kr. 400.-

Kr. 750.-

Døgn

Kr. 200.-

Kr. 300.-

Uke

Kr. 1 250.-

Kr. 2 000.-

Kun kontant betaling ved henting av nøkler.
Kontakt ved leie:
Navn

Telefon

E-mail

Sverre Farmen

90917144

Sverre.Farmen@gmail.com

Martin Aasheim

41423538

Magne Mølster

95234126

mag-mo@online.no
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1 Styret
Styrets leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Leder fiskeutvalget:
Leder jaktutvalget:
Leder jaktskytterutvalget:
Leder naturvernutvalget:
Styrets ungdomskontakt:
1. varamedlem:
2. varamedlem:

Jesper Pettersen
Jon Olav Seeberg
Morten Fossum
Øystein Hveding
Reidar Belseth
Aage Alexander Foss
Lasse Solberg
Marius Johansen
Aage Alexander Foss
Christian Nielsen
Tina Øybakken

2 Foreningens adresse
Postadresse:

Postboks 39, 1486 Nittedal

Internett:

http://www.nhsjff.no

Ansvarlige for nettsiden er:
Administrator

:

Jesper Pettersen
Epost: Post@nhsjff.no
Hovedstyret: Styret@nhsjff.no
Fakturering: Faktura@nhsjff.no

3 Øvrige årsmøtevalgte tillitsmenn
Revisorer:

Trond Øybakken
Thomas Helmersen

Valgkomité:

Kjell Øybakken
Sander Hager
Konrad Slyngstadli
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4 Representanter til jaktområdenes
årsmøter
4.1 Jaktområde 1
Medlem:
Varamedlem:

Rune Hofstad
Stig Skottun

4.2 Jaktområde 4
4.2.1 Nittedal kommunes skoger
Medlem:
Arnesen, Stein
Varamedlem:
Knutsen, Marius
4.2.2 Oslo kommunes skoger
Medlem:
Knudsen, Bjørn H.
Varamedlem:
Nilsen, Kjetil

4.3 Jaktområde 5
4.3.1 Nittedal kommunes skoger
Medlem:
Kampen, Bjarne
Varamedlem:
Lied, Odd- Jarle
4.3.2 Dyno Industriers skoger
Medlem:
Varamedlem:
Øybakken, Kjell

4.4 Jaktområde 6
Medlem:
Varamedlem:

Bachmann, Jostein
Pettersen, Jesper

5 Representanter i RFA
(Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon)
Reidar Belseth

6 Æresmedlemmer
Æresmedlemskap er tildelt følgende personer:
Arnesen, Håkon
Lappegaard, Olav
Ording, Alf
Skottun, Stig

Bækken, Jens
Nord, Ottar
With, Hans

Fearnley, Thomas
Offerdahl Brun, Per
Øybakken, Kjell
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7 Medlemmer med hedersmerke
Foreningens hedersmerke er tildelt følgende personer:
Bekkedal, Knut
Bækken, Jens
Eriksen, Bjarne
Fossum, Morten
Hermansen, Knut
Hustad, Sigmund
Johansen, Odd
Lindstad, Dag Einar
Mølster, Magne
Pettersen, Kjell-Petter
Syversen, Tom
Øybakken, Karstein

Bekkedal, Mildrid
Bøckmann, Erling
Fossum, Arne
Haga, Olav
Hesselberg, Arne
Jensen, Grethe
Lappegård, Olav
Lindstad, Per Åge
Nord, Ottar
Skottun, Stig
Sørensen, Arnold
Øybakken, Trond

Bergersen, Per
Eilertsen, Tore
Fossum, Gunvor
Hagen, Lars
Hjortland, Arne
Johansen, Fredrik
Larsen, Per
Løwer-Nilsen, Per
Offerdahl Brun, Per
Svendsen, Knut
Terp, Jan
Åsheim, Martin

Røyne, Magne
Sørensen, May-Lill

Farmen, Sverre
Hafel, Sverre

Knudsen, Bjørn

8

8 Fiskeutvalget
8.1 Aktiviteter
Fiskeutvalgets hovedaktivitet er kultiveringsarbeidet på
Romeriksåsen. Her blir det foretatt omfattende kalking,
utsetting av fisk, rensing av gytebekker og fangst av stamfisk
for stryking. Rogna leveres settefiskanlegget på Bjørkelangen
for klekking, og vi får 1,2, og3-somrig settefisk tilbake. Det er
for tiden 50-60 personer, fordelt på 1
5 forskjellige lag, som står for hovedtyngden av dette arbeidet.
Imidlertid er det også i framtiden tilsvarende store oppgaver,
og har du lyst til å være med, kan du henvende deg til en av
Fiskeutvalgets medlemmer. Kultiveringsarbeidet i de respektive
områdene er administrert av Romeriksåsen Fiskeadministrasjon
(RFA).
Utviklingen av antall fisk som er satt ut kan du se av tabellen
under. Alle tall er totalt for Åsmarka.
År

1-årige

1-somrig

2somrige
425
415
415
500
405
595
400

3somrige
90

400600 g

2005
1110
2006
825
90
2007
1100
90
2008
1100
150
2009
690
105
2010
365
15
2011
750
2012
1100
2013
1150
2014
650
2015
650
2016
2017
650
2018
600
2019
700
Det ble satt ut ca. 700 fisk fordelt på de fleste av våre vann.
I tillegg til ovennevnte arbeidskrevende aktiviteter har vi også
en god del mer avslappende på programmet, så som isfiske- og
meitekonkurranser. Vi viser for øvrig til terminlisten hvor du vil
finne nærmere opplysninger om våre arrangementer.
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8.2 Fiskemuligheter
På Romeriksåsen, hvor vi driver vårt kultiveringsarbeid, vil du
finne en mengde fiskevann med både hvit- og edelfisk. Mer
utfyllende opplysninger vil du finne under avsnittet Jakt- og
fiskemuligheter i foreningen. For leie av hytte i Åsmarka se side
2.
Du vil i dette heftet finne oversikt over utvalgets medlemmer,
terminliste og vandrepremier. Hvis det er noe du lurer på i
forbindelse med våre aktiviteter, er det bare å henvende seg til
et av utvalgsmedlemmene.
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Foreningens medlemmer får
ved fremvisning av
medlemskort

20 % rabatt
på ISFISKEUTSTYR
(ved samlet kjøp over kr. 200,-)

20 % rabatt
på ØVRIG FISKEUTSTYR
(ved samlet kjøp over kr. 400,-)

10 % rabatt
på JAKT- og HUNDEUTSTYR
GJELDER IKKE TILBUDSVARER

GLØMMI SPORT A/S
Rotneshjørnet, 1482 Nittedal
Telefon 67 07 35 50 – Faks. 67 07 35 51
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8.3 Arbeidslag
Navn:
Bjørn Steinseth
(lagleder)
Arne Hansen
Arnfinn Oppstad
Arvid Pedersen
Nils Rambjørg
Olav Grov
Tor Løwer Nilsen
Eyvind Lindblad
Mats Steinseth

Epostadresse:
bjostein@broadpark.no

Telefon
92014707

arne@nettservice.as
ar-ops@online.no
arvid.hans.pedersen@gemail.com
nils.rambjør@gmail.com
olav.grov@getmail.no
tor@dentalforum.no
eivin@dentalforum.no

95252941
95070254
47719217
91187275
45024709
92895835
92088081
92669563

Ansvarlig for følgende vann:
-Kolsjø, -Kroktjern, -Bottentjern, -Stårsjøen, -Kløvnengtjern og
begge Tvetjellerne
Navn:
Magne Mølster
(lagleder)
Erik Nilsen
Tom Magnussen
Ivar Sørensen
Egil Karlsen
Terje Barnholdt
Morten Mølster
Tom Biermann

Epostadresse:
mag-mo@online.no

Telefon
95234126

ann.synove@hotmail.com
tom.agnar.magnussen@gmail.com
ivar.sorensen@usbl.no
ehkarlse@online.no
terje.barnholdt@strommen.vgs.no
immorten@gmail.com
tom.biermann@yahoo.no

91790398
98626226
99579777
48260754
93431528
48330385
97146109

Ansvarlig for følgende vann:
Begge Bakholtjern, Svartvann, begge Elsjøene og S og V Rolitjern
Navn:
Morten Fossum
(lagleder)
Tor Ole Meldgård
Rune Kaarby
Per Olav Olsen
Tom Syversen
Bjørn Erik Døhlie
Trond Høivangli

Epostadresse:
m.fossum@getmail.com

Telefon
92886514

rune.kaarby@oslt2.no
poolsen@online.no
tomr-syv@online.no
rustfrie@online.no
trond.hoivangli@gmail.com

92258439
95060107
91755653
97710324
90692264
93647429
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Ansvarlig for følgende vann:
Vrangen, Buvann, Lauvtangen, Damsortungen, Steinsortungen og
Hakkimtjern
Navn:
Terje
Martinsen
(lagleder
Jon Arild
Bielenberg
Morten Martinsen
Otto Martinsen
Jonny Vindorum
Paul Vindorum
Tore Klumsten
Erik Torgersen

Epostadresse:
terje.martinsen@lovenskiold.no

Telefon
90091609

jon-arild.bielenberg@dhl.com

98204025

mor-ma@online.no
ottmartinsen@live.no
jvindorum@gmail.com
pavi@getmail.no
toreklum@yahoo.no
e.torgersen@getmail.no

95362010
48880999
90168309
90524840
92403198
91391026

Ansvarlig for følgende vann:
Setertjern, Guritjern, Toktjern, Abbortjern, Sølvtjern, Malerputt og
Grønntjern
Navn:
Rolf Pedersen
(lagleder)

Epostadresse:
rolfpede@hotmail.com

Telefon
96013072

Ansvarlig for følgende vann:
Piperen og Snellingen
Navn:
Bjørn H.
Knudsen
(lagleder)

Epostadresse:
bknudsen@getmail.no

Telefon
93408314

Ansvarlig for følgende vann:
Ovatna

8.4 Fiskeutvalgets årsmøtevalgte medlemmer
2019
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Varamedlem:

Belseth, Reidar
Martinsen, Terje
Vindorum, Jonny
Mølster, Magne
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Fiskeutvalgets e-post adresse: Fiske@nhsjff.no.

8.5 Fiskeoppsyn
Foreningen utøver eget fiskeoppsyn som omfatter blant annet
kontroll av gyldig fiskekort og fiskeredskap. Følgende personer
er autorisert som oppsynsmenn:
Pål Arnesen
Kjell Marka

Martin Aasheim
Tore Klumsten

Vi trenger flere frivillige til oppgaver i forbindelse med
kultiveringsarbeidet. Interessert? Kontakt Terje
Martinsen
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9 Jaktutvalget
9.1 Jakthundarbeidet
Utvalget har ansvaret for foreningens arbeid med jakthunder.
Som ledd i dette avholder vi jakthundutstilling, harehundprøve,
ettersøkskurs og godkjenningsprøver for ettersøkshunder. I
tillegg drives sauerenhetsdressur med elektrisk halsbånd. Alle
aktivitetene er annonsert i terminlisten som også viser
kontaktpersoner. Stort sett er vi selvforsynt med instruktører,
men det er stadig behov for fornyelser. Vi ber derfor
interesserte om å kontakte Jostein Bachmann. Spesielt har vi
nå behov for å få utdannet flere instruktører i hundedressur. Vi
har også en rekke dyktige bruksprøve- og utstillings dommere.

9.2 Jaktutvalgets årsmøtevalgte medlemmer i
2019
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Medlem:

Foss, Aage Alexander
Granerud, Tor
Hafel, Sverre
Bachmann, Jostein

Jaktutvalgets e-post adresse: Jakt@nhsjff.no.
Epost adresse for hundearbeid: hund@nhsjff.no

9.3 Viltstell
En rekke medlemmer driver jakt på rev og små rovdyr..
Dette er et satsningsområde for Jaktutvalget, Jaktutvalget
og det skal arrangeres kurs i fellefangst på mink, mår og
rev. Men på dette området er det fortsatt gode muligheter
for å øke innsatsen. I tillegg administrerer utvalget salg av
jaktkort i Aasmarka, samt trekning av jaktkort i Nittedal
kommunes skoger, Oslo kommunes skoger i Nittedal og i
Dyno Industriers skoger i Nittedal. Søknadsfrist for jaktkort
er 2. mai 2020. Søknadsskjema finner du lenger bak i
boken. Trekning av jaktkort på Varpet onsdag 27. mai kl.
1900.
Rune Hofstad utsteder jaktkort i Aasmarka. Uttrukne
jaktkort blir tilsendt per post, se Pkt. 13.4 Jakt i Aasmarka.
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9.4

Autoriserte brukere av elektrisk halsbånd
Anne-Grethe Sætrang
Randi Schulze
Stig Skottun

Per Skrede
Øystein Kristiansen

9.5 Autoriserte jakthunddommere

EK=Ekstriør, JP=Jaktprøve, VS=Vann/Sporprøve,
ET=Ettersøksprøver (Viltspor/Ferskspor).
Gruppe A
Kjell Øybakken (EK)
Gruppe B
Dag Inge Bjørkevoll (JP)
Kjell Marka (JP)
Mads Marka (JP)

Bjørn Eriksen (JP)
Bjørnar Bjørkevoll (JP)

Gruppe C
Sten-Tore Bakken (JP/VS)
Randi Schulze (JP/VS/EK)

Bjørn Stang (JP/EK)

Ettersøksdommere alle
raser
Bjørn H. Knudsen
Per Brun Offerdahl

Karin Ruus
Morten Ytterstad

9.6 Ettersøkshunder
Foreningen avholder årlige kurs for opplæring og
godkjenning av ettersøksekvipasjer. Kursene omfatter en
teoridel og praktisk trening av hunden. I 2020 vil vi avholde
ferskspor prøver i perioden 01.07. til 31.10. og
blodsporprøver i perioden 01.05. til 31.10. Kursene blir
annonsert i Varingen, samt på NHSJFF's hjemmeside og
Jaktutvalget's Facebookside. Kontaktperson er Bjørn H.
Knudsen.
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9.7 Jaktutvalgets vandrepremier og disses
statutter
9.7.1 Jaktutvalgets vandrefat for KM i figurjakt
Statutter
Fatet er satt opp av Jaktutvalget som vandrepremie for
klubbmesterskap i Figurjakt. Formålet er å stimulere
interessen for jaktskyting og dermed øke medlemmenes
kvalifikasjoner som jegere. Dersom en skytter oppnår tre
napp i fatet, tilfaller det skytteren til odel og eie. Skytter
som oppnår napp i fatet, skal på foreningens regning ha sitt
navn og årstall inngravert.
NJFFs regler for jaktskyting gjelder for konkurransen.
Dersom disse fravikes, skal dette bekjentgjøres ved start.
9.7.2 Nittedal Gullsmie’s vandrepremie for beste
revejeger
Statutter
Premien er satt opp av Nittedal Gullsmie som vandrepokal
for skytter som har skutt flest rev i Nittedal kommune. Som
bevis på skutt rev fremlegges skinnet, som innvendig må
kunne merkes med vannfast farge. Skutt rev skal fremvises
til leder for Jaktutvalget.
Dersom en skytter oppnår tre napp i pokalen, tilfaller denne
skytteren til odel og eie.
Skyttere som oppnår napp i pokalen, skal på foreningens
regning ha sitt navn, årstall og antallet skutte rev
inngravert.
Følgende har napp i pokalen:
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016

Håkon Tømte
Erik Johnsen
Lars Fredrik Larsen
Bjørn Eriksen
Ikke utdelt
Bjørnar Bjørkevoll
Kristoffer Sundtveten
Aage Alexander Foss

2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017

Jo Tangedal
Jon Aarstad
Ottar Nord
Ikke utdelt
Ikke utdelt
Kristoffer Sundtveten
Kamil Kulis
Morten Marka

9.8 Jegerprøven
Arrangeres i samarbeid med Grorud JFF i 2020.
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9.8.1 Generelle opplysninger om jegerprøven
Annonsering av Jegerprøven foretas i Varingen tidlig på
året.
Obligatorisk teoretisk og praktisk kurs avholdes i perioden
februar – mai med 7 samlinger. Prisen er for tiden for
medlemmer av foreningen kr. 2.000,- For medlemmer 1418 år, kr 1.600.-. Prisen inkluderer læreboken ABC for
Jegerprøven, men ikke eksamensavgiften. Deltageravgift
betales på tilsendt giroblankett før kursstart.
Jegerprøveeksamen kan kun avlegges mot fremvisning av
kvittering for betalt eksamensavgift.
Jegerprøven kan avlegges fra fylte 14 år, men
jegeravgiftskort blir først tilsendt fra fylte 16 år. For
nærmere opplysninger om jegerprøven henvises det til
punkt 18.1 - Aktivitetsliste.
9.8.2 Autoriserte jegerprøveinstruktører
Bjørn H. Knudsen
Per Brun Offerdahl

Ottar Nord
Heidi Løvli

9.9Dressurområde for hund
Foreningen er kommet til enighet med eier av Nesgutu gård om
leie av et inngjerdet utmarksområde på ca. 65 mål. Nærmere
opplysninger ved henvendelse til Stig Skottun (932 35 388).
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10 Jaktskytterutvalget
10.1 Aktiviteter
Utvalgets hovedoppgave er driften av foreningens baneanlegg
for leirdue og elgskyting på Varpet
Anlegget fremstår nå komplett med to jeger-trap baner, en
treningsmaskin, sporting bane, skeet, ol-trap bane, samt bane
for løpende elg.
Her kan skyttere og de som bare ønsker å slå av en prat, få
kjøpt nystekte vafler, kaffe, pølser og mineralvann i lyse og fine
røykfrie klubblokaler med innlagte toaletter.
Vi tilbyr gratis wifi i våre lokaler ☺ – kontakt betjeningen for
passord. I sesong vil vi vise live-resultater via leirdue.net fra
stevner som pågår i våre åpningstider.
Åpningstider på haglebanen
Lørdager: kl 11:00 – 14:00 hele året
Eventuelle unntak vil bli publisert på våre hjemmesider.
Formidagsskyting
Tirsdager 11:00 – 13:00
Tirsdag og torsdag: kl 18:00 – 21:00
Fra første tirsdag i april og frem til 30 juni.
Åpner igjen første uken i august og frem til jaktstart 10
september.
Elgbanen
Onsdager: kl 18:00 – 21:00
Fra første onsdag i april og frem til 30 juni.
Sommerstengt i hele juli.
Åpner igjen første uken i august og frem til jaktstart.
Patroner fås kjøpt på banen.
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Har man lyst til å skyte men mangler noe å skyte med, så har
vi flere hagler til utlån.
Konkurransesesongen starter normalt i april med stevner i oltrap og sporting.
Vi har fem klubbmesterskap, som er nå på lørdager – se
terminliste.
Er du interessert i rifleskyting, så har vi bane for løpende
elg hvor det er trening hver onsdag.
Våre medlemmer og alle interesserte kan prøve varierte og
spennende skyte muligheter på Varpet.
Banen på Varpet finner du ved å følge Rv 4 mot Oppland.
Avkjøringen er merket og befinner seg på høyre side ca 200m
nord for fylkesgrensen.
VI ØNSKER DEG VELKOMMEN TIL SKYTEBANEN ☺
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10.2 Jaktskytterutvalgets årsmøtevalgte medl. i
2020
Styregruppe:
Leder:
May Lill Sørensen
Sekretær: Danielsen, Jarle
Kasserer: Østby, Håkon
Styringsgruppe:
Christian Nielsen
Jan Terp,
Mathias Buraas
Jesper Pettersen
Varamedlem: Kjell Marka
Jaktskytterutvalgets e-post adresse: Skyting@nhsjff.no.

10.3 Jaktskytterutvalgets instruktører
Ottar Nord
Trond Øybakken
Per Bergersen
Kjetil Fuskeland

Jesper Pettersen

10.4 Jaktskytterutvalgets øvrige tillitsmenn
Ansvarlig for elgbanen er Trond Øybakken
Ottar Nord er ansvarlig for Norges Skytterforbunds
disipliner.

10.5 Jaktskytterutvalgets laginndeling for 2020
Vaktlag 1 (tirsdag):

Telefon:

Arnold Sørensen
May-Lill Sørensen
Stein Åge Larsen Sørli
Jesper Pettersen
Jarle Danielsen

91827939
47450601
94124875
94781829
93217224

Vaktlag 2 (torsdag):
Jan Terp
Christian Nielsen

41449555
91652422
91619035

Lasse Solberg
Thomas Helmersen
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Vaktlag 3 (tirsdag):
Stig Skottun
Magne Røyne
Ole Jørgen Tallaksrud
Arild Dahlheim
Kjetil Fuskeland
Tor Ingar Granerud
Rolf Hovda
Vaktlag 4 (torsdag)
Christer Bosse
Håkon Østby
Nils Sørensen
Lars Iversen
Vaktlag elgbanen (onsdag)

98244809
97124905
Telefon
93235388
95785520
91361889
41603108
48882484
91653618
91814279
Telefon:
90558898
99397815
90595378
94819828
99615121

Trond Øybakken
Bjørn Brente
Jostein Bachmann
Odd Willy Lund

Telefon:
91306683
91191100
41453801
90513835
Telefon:

Vaktlag lørdagskyting
Lag 1
Kjetil Fuskeland
Stein Åge Larsen Sørli
Linn Røyne

48882484
90272462
94124875
92480481

Lag 2
Aage Alexander Foss
Christian Nielsen
Øystein Hveding

97643370
91652422
97063009

Lag 3
Jesper Pettersen
Jarle Danielsen

94781829
93217224

Lag 2
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Lag 4
Stig Skottun
Magne Røyne
Rolf Hovda

93235388
95785520
91814279

Vaktlag elgbanen
Vaktlag 1
Trond Øybakken
Thomas Helmersen
Vegard Rønningen
Tom Jensen

91306683
98244809
40899758
90829399

Vaktlag 2
Jostein Bachmann
Bjørn Tore
Aage A Foss

92262225
99158445
97643370

Vaktlag 3
Bjørn Brente
Arnold Sørensen
May-Lill Sørensen
Hans-Petter Engstrøm

91191100
91827939
47450601
90659593

Vaktlag 4
Odd Willy Lund
Einar Sundt
Marius Granerud

90513835
93462637
98405116

Vi trenger flere frivillige til oppgaver på banen, dette
gjelder alle skyttergrupper i foreningen. Interessert? Ta
kontakt med en i styret. Send mail til: skyting@nhsjff.no
ØVRIGE STEVNER OG DATOER BANEN ER LEID UT
LIGGER PÅ HJEMMESIDEN VÅR ☺
http://www.nhsjff.no
Jaktskytterutvalgets egen epost adresse er:
skyting@nhsjff.no
Se også våre Facebook-sider:
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www.facebook.com/varpetslerduebane

10.6 Prisliste for Varpet skyteanlegg
10.6.1 Priser i forbindelse med trening
Medlemskategori
Leirduer Patroner
Juniorer
38.43.Senior medlemmer
45.55.Senior ikke medlemmer
65.65.Skytekort due
150.• Forbehold om endringer. Se hjemmeside eller
klubbhus.
10.6.2 Priser i forbindelse med leie av baner
Type leieforhold
Timepris Minimumspris
Trapbane
350,700,Skeetbane
350,700,Sportingbane
500,1000,Bane for løpende elg
500,1000,Instruksjon pr. pers
150,300,Jaktskytterutvalget har også mulighet til å holde
skytekvelder for firmaer eller foreninger med dyktige
instruktører. Ta kontakt med Jesper Pettersen på telefon
94781829 så skreddersyr vi en kveld etter deres ønske ☺

10.7 Regler for Leirduebanen/elgbanen
•
•
•
•
•
•
•
•

Berør ikke annen skytters utstyr uten hans samtykke.
Lading skal skje på anvist standplass.
Ladd våpen skal alltid peke i skyteretningen.
Når sikkerhetsmerke vises skal ammunisjon straks tas ut
av våpenet.
Skytter som starter på standplass nr. 3 skal skrive og
dømme for neste lag.
Skytter som starter på standplass nr. 5 skal rydde
standplassen, samt skru ned akustikken etter endt
skyting.
Beruset person har ikke anledning til å skyte.
Siste lag skal ikke starte skytingen senere enn kl. 21.00.
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• Skytter som ikke aksepterer ovennevnte regler har ikke
anledning til å skyte.
• Skytebriller er påbudt på bane 4
• Rifle skal bæres med pipa opp og med sluttstykket åpent.

10.8 Autoriserte hagledommere
Ottar Nord Og Håkon Østby er autoriserte hagledommere.
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11 Naturvernansvarlig
Foreningen har en Naturvernansvarlig som har plass i
foreningen styre. Naturvernansvarlig har i samarbeid med
kommunens miljørådgiver og andre foreninger dannet et
miljøforum i Nittedal. Det vil arbeides for at dette blir et
kontakt- og samarbeidsforum overfor kommunens miljøstyre,
som vi kan benytte for å ivareta foreningens interesser innen
jakt, fiske og friluftsliv i bygda. Innenfor miljøforumet
samarbeider ulike lag og foreninger om konkrete prosjekter.
Naturvernansvarlig har som hovedfunksjon å ivareta de
interesser som foreningens medlemmer har i miljøvern saker.
Hvor opptatt medlemmene er av disse spørsmål, vil være
styrende for naturvernansvarliges aktivitet. Vi vil fortsatt
oppfordre både enkeltmedlemmer og utvalgene til å ta kontakt
med Naturvernansvarlig om saker en ønsker å få fremmet,
enten innad i foreningen eller overfor kommunens miljøstyre.
Marius Johansen er årsmøtevalgt naturvernansvarlig.
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12 Ungdomsutvalget
Hovedstyret arbeider for å øke fokus på ungdomsarbeidet
igjen, men ønsker nå at de aktivitetene som kommer er mer
fokusert som enkeltprosjekter / aktiviteter, og at foreningens
øvrige aktiviteter tilrettelegges spesielt for ungdom der hvor
dette er praktisk mulig.
Diverse aktiviteter i 2020.
• Aktivt å arbeide for at ungdom inviteres og deltar på alle
arrangementer.
• Egne juniorpriser på skytebanen.
• Gratis utlån av våpen på skytebanen.
• Fiskeaktiviteter spesielt mot barn.
• Utlån / leie av skytebanen til idrettslag, ungdomsklubber
og skoleklasser. Her stiller foreningen med instruktører
etter behov.
Videre ble det i 2019 startet på en treårsplan som blant annet
omfatter følgende aktiviteter:
En videre satsning på opplæringsjakt for de nyeste
jegerne, og samtidig tilby redusert inngangsbarriere for
nye jegere og interesserte.
En satsning på friluftsliv generelt, også for de i foreningen
som ikke ønsker å delta på Jakt eller Fiske men ønsker
delta i miljøet.
Ungdomsutvalget ønsker i 2020 legge til rette for økt
deltakelse i foreningens fiskeaktiviteter, og ønsker
gjennomføre kurs i fluefiske, og felles fisketur utenfor
bygda. Videre planlegges det med fisketur på
Hardangervidda, and- og gåsejakt på Vannsjø, vintertur
med ski og telt samt ytterligere fisketurer.
I forbindelse med ungdomsutvalgets satsning på jakt og
fiske, har vi ønsker om å kjøpe inn noe utstyr, i første
runde er det snakk om lett transporterbare kanoer
Til bruk i jakt, fiske og friluftsliv for å redusere
inngangsbarrieren.
Vi har fått flere forespørsler om kurs i fotografi, og ønsker
avholde kurs og fellesturer ut i naturen i løpet av 2020.
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Videre planlegges det med kurs i fluefiske, fellefangst og
lokkejakt på rev.
Mål:
2018

2019

2020

Ungdomsledere

4

5

6

Deltakere

10

20

30

Nye medlemmer

10

15

20

Aage Alexander Foss er årsmøtevalgt kontakt for
ungdomsutvalget.
E-post Ungdomsutvalget: ung@nhsjff.no
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13 Jakt- og fiskemuligheter i
foreningen
13.1 Jakt i Nittedal kommunes skoger
Nittedal kommunes grunneierrettigheter i de respektive
jaktområder administreres av foreningen. Søknad om
jaktkort stiles til foreningen, som foretar loddtrekning blant
søkerne. Loddtrekningen skjer i et åpent møte i foreningens
klubbhus på Varpet onsdag 29. mai 2019 kl 1900.
Resultatet av loddtrekningen meddeles de uttrukne og
jaktområdenes styrer. De uttrukne søknader gjelder som
søknader fra grunneierrepresentanten innenfor gjeldene
lovgivning og de regler som gjelder for jaktområdet.
Alle fast bosatte i kommunen kan søke, såfremt de ikke har
jaktrettigheter i kommunen i form av grunneierskap eller
lignende fra før av. Søknadskjema finner du lenger bak i
denne boken.

13.2 Jakt i Oslo kommunes skoger i Nittedal
Jaktrettighetene i denne skogen er innlemmet i jaktområde
4. Fremgangsmåten for søknad og tildeling av jaktrett er
den samme som beskrevet punktet foran. Alle som er
medlemmer av foreningen kan søke. Søknadskjema finner
du bak i boken.

13.3 Jakt i Dyno Industriers skoger i Nittedal
Jaktrettighetene i denne skogen er lagt inn i Jaktområde 5.
Fremgangsmåten for søknad og tildeling er som beskrevet i
punktet foran. Prisen er fastsatt til det foreningen betaler
for området. Alle som er medlemmer av foreningen kan
søke. Søknadskjema finner du bak i boken.

13.4 Jakt i Aasmarka
Området ligger mellom Nannestad og Lunner allmenninger
og består av ca. 54.000 mål med mye fint jaktterreng.
Skogsfuglbestanden har de siste år vært middels bra.
Harebestanden ser for tiden ut til å være bra. Jaktstatistikk
finnes i årsberetningen for 2019.
Det er også anledning til å søke om rådyrkort. Søknad om
småvilt- og rådyrkort sendes til foreningens Postboks
adresse innen 22. mai. Kopi av kvittering for betalt
medlemskontingent og jegeravgift skal vedlegges
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søknaden. Søknader som ikke har vedlagt slik
dokumentasjon blir ikke behandlet. Alle som er medlemmer
av foreningen kan søke. Prisen for sesongen, som
fastsettes av grunneier, vil bli annonsert i skriv i forbindelse
med tildeling av jaktkortene.
Søknadskjema for jakta vil du finne lenger bak i boka.
13.4.1 Ferdsel med motorkjøretøy i Aasmarka
Kjøring er kun tillatt ved inngått avtale. Brudd på reglene
vil medføre at grunneier eller hans representanter, samt
jakt- og fiskeoppsynet kan inndra kjøretillatelsen med
tilhørende nøkkel umiddelbart. Alvorlige brudd kan også
medføre at foreningens styre, i samsvar med vedtektene,
utelukker overtrederen fra foreningen.
13.4.2 Båndtvang for hund
Som medlemmer av foreningen overholder vi den ordinære
båndtvang i perioden 1. april til 21. august og mulig
ekstraordinær båndtvang som besluttes ut over dette.
Loven bestemmer at jakttrening av hund krever grunneiers
samtykke. Selv om det ikke er båndtvang plikter vi å hindre
at hund jakter såfremt vi ikke har grunneiers samtykke til å
jakte eller drive jakttrening med hund.

13.5 Fiske i Aasmarka
Fisket i Aasmarka er meget godt. I de ca 40 vann som
finnes i området er det drevet et utstrakt
kultiveringsarbeid. De siste årene er det tatt meget gode
fangster av spesielt ørret, men også av abbor. Det er
mulighet for godt røyefiske i Raasjøen. I Råbjørn er det en
stor bestand av gjedde. Det er også mange gode fiskevann
i de områdene av Romeriksåsen som grenser til Aasmarka
Vi gjør oppmerksom på at det i sommersesongen kun er
tillatt med fluefiske i Malerputt, Grønnputt og Sølvtjernet.
All bruk av kastedupp, sluk, dupp, meitefiske etc. er
forbudt. Kastevekt skal kun utgjøres av fluesnøre.
Du kan få kjøpt fiskekort ved hjelp av
selvbetjeningskassene som er satt opp ved alle
innfartsveiene til Aasmarka eller ved SMS. Disse finner du
ved bommen på Aas Gård, ved Vestenden av Raasjøen hvis
du kommer fra Bjørgeseter eller ved Raasjøstua om du
kommer fra Nannestad. Ungdom under 16 år fisker gratis.
Prisene for fiskekort er:
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Døgnkort:
Årskort familie:
Årskort:
Tredagers kort:

kr 75.kr 500.kr 400.Kr 150.-

Fremgangsmåte ved kjøp av fiskekort via SMS.
1. Gjør klar tekstmelding:
SF99D1 for dagskort, SF99S1 er årskort og FF99S1 er
familie årskort. Deretter navn og adresse.
2. Send meldingen til nr 474 07 900.
3. Du mottar svar fra SMS Pass som er kvittering for
kontroll.
4. Svarmelding inneholder også: Beløp, kontonr og KID
nr.
5. Betal så innen 14 dager.
Bestilling kan også gjøres via www.inatur.no.
Fiskekort kan også betales ved hjelp av Vipps. Følgende
nummer skal da benyttes: Vipps konto: NHSJFF Fiskekort.
Vipps nr 51 57 26.
Plakat med denne informasjon er satt opp på tavla ved
bommen ved Aas Gård og ved skilt i krysset Raasjøen –
Bjørgeseter.

13.6 Fiske i Nordmarka
Området er vel kjent for alle, og du finner her en mengde
gode fiskevann. Fiskekort får du kjøpt i
selvbetjeningskasser ved innfartsveiene til marka.

14 Medlemsfordeler
Styret arbeider for at det skal være fordelaktig å være medlem
i foreningen. Dette vil blant annet gi seg uttrykk i rabatter på
varer og tjenester til medlemmene.
Foreningen disponerer også en hytte på Hakkim som kan leies
for en billig penge. Se annonse på side 2.

33
14.1 Glømmi Sport
• 20 % på isfiskeutstyr for samlet kjøp på over kr. 200
• 20 % på øvrig fiskeutstyr på samlet kjøp over kr. 400
• 10 % på jakt- og hundeutstyr. Avtalen gjelder ikke
tilbudsvarer. Se annonse på side 9.

14.2 NJFF
Medlemskapet i foreningen gir store fordeler gjennom
hovedorganisasjonen NJFF. Dette gjelder bl.a.
• Ordinære forsikringer i Gjensidige
• Hundeforsikring

14.4 Grasrotandelen

Når du neste gang skal spille eller tippe sier du i fra i butikken
eller kiosken at du vil velge org nr 979 434 650 og dermed vil
all din fremtidige spill og tipping bli registrert på vår forening.
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15 Vedtekter
§ 1 Navn
Foreningens navn er Nittedal og Hakadal Skog-, Jakt- og
Fiskeforening.
§ 2 Formål
Foreningens formål:
• å knytte jegere, fiskere og andre naturinteresserte sammen i
felles arbeid for å øke vilt- og fiskebestanden ved positive
tiltak på vilt og fiskestellets område.
• å arbeide for å bedre befolkningens adgang til jakt og fiske.
• å arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og
mark.
• å innarbeide respekt for jakt-, fiske- og friluftslovgivningen
hos allmennheten.
• å arbeide for korrekt bruk av fangstredskap, våpen og
sportsfiskeredskap.
• å arbeide for bedre jakthunder og ettersøkshunder.
• å arbeide for å verne naturen og dens produksjonsgrunnlag
for vilt og fisk.
• å drive aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid.
• å samarbeide med offentlige myndigheter og andre
interesseorganisasjoner for å nå dette mål.
• å arbeide for å etablere medlemsfordeler.
§ 3 Medlemskap
Personer som er interessert i jakt, sportsfiske, friluftsliv eller
naturforvaltning kan bli medlemmer av foreningen. Styret kan
vedta geografiske begrensninger for medlemskap.
Medlemmer forplikter seg til å ta imot valg som blir bestemt
av foreningen, AJFF's styre, NJFF’s styre, representantskap
eller landsmøte, men kan nekte å ta imot verv for så lang tid
som de har fungert. Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd
på jakt- og fiskelovgivningen, eller på annen måte ved sin
adferd skader foreningen, kan suspenderes av styret. Styret
kan også nekte å ta opp i foreningen personer som tidligere
har forbrutt seg mot forannevnte. Blir medlemmer ekskludert
fra lokalforeningen skal dette rapporteres til forbundet.
Søknad om medlemskap behandles av styret. Partene
forplikter seg til å avgjøre enhver tvist som måtte oppstå
mellom medlemmene og foreningen ved voldgift med
bindende virkning for begge parter. Voldgiftsdomstolen består
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av 3 medlemmer hvor hver av partene oppnevner ett medlem
og en oppmann oppnevnes av Norges Jeger og Fiskerforbund.
I svært alvorlige saker kan medlemmer av foreningen
ekskluderes av styret. Vedkommende medlem har rett til å
fremlegge sin sak for årsmøtet, som tar avgjørelse i saken
med 2/3 flertall.
§ 4 Kontingent
Foreningen følger NJFF’s ordning med direkte innkreving av
kontingenten. Kontingenten til foreningen blir fastsatt av
årsmøtet og skal meddeles NJFF skriftlig innen 15.09.
Dersom kontingenten ikke er tatt opp til fastsettelse på
årsmøtet, reguleres den når styret finner det nødvendig med
endringen i konsumprisindeksen.
De som ikke har betalt kontingent, eller sendt utmelding til
NJFF, vil bli slettet fra medlemsregisteret i forbindelse med
årsavslutningen ca. 01.10.
Foreningens medlemmer deles inn i de til enhver tid gjeldende
medlemskategorier i forbundet.
Et familiemedlemskap må knyttes til eksisterende
hovedmedlemskap. Som familiemedlem gjelder
ektefelle/samboer.
Barn- og ungdomsmedlemskap gjelder ut det året
vedkommende fyller 25 år.
Pensjonist- og uføremedlemskap gjelder fra det år man fyller
67 år.
Sidemedlemskap forutsetter at medlemmet allerede tilhører
medlemskategorien 1-7. De betaler kun foreningskontingent
pluss ekspedisjonsgebyr.
§ 5 Foreningens ledende organer
Foreningens ledende organer er:
1. Ordinært årsmøte
2. Ekstraordinært årsmøte.
3. Styret.
§ 6 Styret
Foreningen ledes av et styre på 9 medlemmer samt 2
varamedlemmer.
Ordinært årsmøtet kan utvide eller begrense antall
styremedlemmer og utvalg med simpelt flertall.
Styrets medlemmer er:
• Leder
• Nestleder
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• Sekretær
• Kasserer
• Leder Jaktutvalg
• Leder Fiskeutvalg
• Leder Jaktskytterutvalg
• Leder Ungdomsutvalg
• Foreningens naturvernansvarlig
Samtlige velges av årsmøtet for 2 år av gangen.
Leder, kasserer og 1. varamedlem velges på ulike årstall.
Nestleder, sekretær og 2. varamedlem velges på like årstall
Foreningens styre kan oppnevne ytterligere medlemmer av
utvalgene etter behov.
Leder og nestleder i ungdomsutvalget velges av
ungdomsutvalgets eget årsmøte.
Styremøte holdes når lederen fastsetter det, eller når det blir
krevet av minst 3 av styrets medlemmer. Varamedlemmene
innkalles til styremøtene.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av
medlemmene møter. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Det skal føres
protokoll fra hvert styremøte.
Styret innkaller til medlemsmøter med diskusjoner, foredrag,
film eller selskapelig samvær m.m.
§ 7 Styrets plikter
Styret skal:
1. Verne om foreningens interesser, forvalte midlene og
håndheve vedtektene.
2. Kontrollere medlemslistene i foreningen. Endringer skal
snarest meldes NJFF.
3. Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i
foreningen i siste foreningsår, revidert regnskap for
regnskapsåret, samt budsjett for kommende budsjettår.
4. Sende årsmelding og regnskap til NJFF innen 31. mars hvert
år.
5. Driver aktivt ungdoms- og skoleringsarbeid.
6. Velge andre utvalg etter behov.
7. Ivareta foreningens arkiv.
§ 8 Regnskap
Foreningens regnskapsår og budsjettår er fra 1/1 til 31/12.
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Alle regnskap skal revideres av en av de valgte revisorer innen
10. mars. Revisorene gir innstilling om regnskapene til
årsmøtet.
Foreningen dekker reiseutgifter for sine representanter til
landsmøtet etter reisefordeling, samt reiseutgifter som
styremedlemmer og andre medlemmer har i foreningens
tjeneste. Foreningen betaler hvert år for sine medlemmer den
av NJFF’s landsmøte fastsatte kontingent til dekning av
forbundets utgifter. Denne kontingent skal betales innen 31.
mars hvert år.
§ 9 Ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 30. mars.
Årsmøtet skal innkalles av styret med minst 14 dagers varsel.
Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker
som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være
styret i hende innen utgangen av året. Forslag til
vedtektsendring krever 2/3 flertall og kan bare behandles på
ordinært årsmøte, og må godkjennes av NJFF.
På årsmøtet skal følgende saker behandles:
1.
Valg av ordstyrer.
2.
Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
3.
Årsmelding fra siste foreningsår.
4.
Regnskap for siste regnskapsår.
5.
Styrets budsjettforslag og arbeidsprogram.
6.
Medlemskontingenten til foreningen.
7.
Valg av leder i styret.
8.
Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.
9.
Valg av medlemmer til utvalg etter behov.
10.
Valg av to revisorer.
11.
Valg av valgkomité:
Valgkomiteen består av tre medlemmer.
Det velges ett medlem pr. år. Valgperioden er 3 år.
Det lengst sittende komitémedlem er leder.
Medlemmer av valgkomiteen kan ikke gjenvelges før
om tre år.
12.
Andre saker som er oppført på dagsorden.
13.
Ta avgjørelse i saker utenom dagsorden som
årsmøtet har vedtatt å ta opp til behandling.
Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i
samsvar med forutsetningene. Årsmøtet kan utnevne
æresmedlemmer samt gi annen heder til medlemmer etter
innstilling fra styret.
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Valg skal skje skriftlig dersom ikke årsmøtet enstemmig
vedtar noe annet.
Andre saker på årsmøtet blir avgjort med vanlig flertall.
§ 10 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte blir innkalt når styret finner det
ønskelig, eller dersom det blir krevd skriftlig av 1/3 av
medlemmene. Det blir innkalt på samme måte som for
ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra ekstraordinært
årsmøte.
Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er
oppført på dagsorden.
§ 11 Jaktutvalget
Jaktutvalget består av minimum tre medlemmer samt et
varamedlem som alle velges av årsmøtet. Leder og kasserer
velges på like årstall. Sekretær og varamedlem velges på
ulike årstall. Lederen av utvalget tiltrer styret som
styremedlem.
Jaktutvalget skal:
1. Planlegge og sette ut i livet ønskelige viltstelltiltak i
samarbeid med foreningens styre, samt arbeide for å skaffe
jaktmuligheter for medlemmene.
2. Ordne med eventuelt jaktoppsyn.
3. Ordne med jaktstier, jaktprøver, hundeutstillinger m.m.
4. Det skal føres protokoll fra utvalgsmøtene. Denne sendes
styret til underretning.
5. Innsende til styret beretning om arbeidet i det forløpne år.
§ 12 Fiskeutvalget
Fiskeutvalget består av minimum tre medlemmer samt et
varamedlem, som alle velges av årsmøtet. Leder og kasserer
velges på ulike årstall. Sekretær og varamedlem velges på
like årstall. Lederen av utvalget tiltrer styret som
styremedlem.
Fiskeutvalget skal:
1. Planlegge og sette ut i livet ønskelige tiltak på fiskestellets
område i samråd med foreningens styre, samt arbeide for å
skaffe fiskemuligheter for medlemmene.
2. Ordne med eventuelt fiskeoppsyn.
3. Ordne med fiskestier, fiskekonkurranser, instruksjon og
bruk av fiskeredskap m.m.
4. Det skal føres protokoll fra utvalgsmøtene. Denne sendes
styret til underretning.
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5. Innsende til styret beretning om arbeidet i det forløpne år.
§ 13 Jaktskytterutvalget
Jaktskytterutvalget består av minimum tre medlemmer samt
ett varamedlem, som alle velges av årsmøtet. Leder og
kasserer velges på like årstall. Sekretær og varamedlem
velges på ulike årstall. Lederen av utvalget tiltrer styret som
styremedlem.
Jaktskytterutvalget skal:
1. Stå for leirduebanens drift.
2. Legge forholdene best mulig til rette for foreningens
jaktskytter aktiviteter.
3. Gi instruksjon i våpenbruk m.m.
4. Samarbeide med jaktutvalget ved jaktarrangementer.
5. Det skal føres protokoll fra utvalgsmøtene. Denne skal
sendes styret til underretning.
6. Innsende til styret beretning om arbeidet i det forløpne år.
§ 14 Ungdomsutvalget
1. Formålet med ungdomsarbeidet er å:
2. Være et alternativ til unge mennesker i lokalmiljøet som
ønsker å drive med jakt, fiske og friluftsliv.
3. Gi unge mennesker en bevisst og målrettet opplæring som
fører til økologisk naturforståelse.
4. Gi unge mennesker som er spesielt interessert i jakt og
fiske en nødvendig og best mulig opplæring.
5. Sørge for rekruttering av unge mennesker til foreningen og
til tillitsverv i foreningen.
6. Styret har ansvaret for foreningens ungdomsarbeid og har
frihet til å organisere det på mest mulig hensiktsmessig
måte.
§ 15 Naturvernansvarlig
Naturvernansvarlig's formål er:
1. Være utredningsansvarlig overfor styret i natur- og
miljøsaker.
2. Holde seg orientert om aktuelle beslutninger og tiltak
vedrørende natur- og miljøsaker i kommunen.
3. Arbeide for at foreningen blir høringsinstans overfor
kommunen i natur- og miljøsaker.
4. Utforme søknader om økonomisk støtte til ulike
miljøverntiltak.
5. Spre informasjon om natur- og miljøvern innen foreningen.
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6. Naturvernansvarlig velges for 2 år av gangen på ulike
årstall.
§ 16 Hedersbevisninger
Etter enstemmig beslutning i fulltallig styremøte, kan medlem
tildeles foreningens hedersmerke. På samme måte kan styret
foreslå at årsmøtet utnevner æresmedlem. Tildelingen og
forslaget skal være motivert. Etter enstemmig forslag fra
styret kan årsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte, beslutte
medlem utnevnt til æresmedlem. Det stemmes skriftlig og
diskusjon for eller imot tillates ikke. For æresmedlem betaler
foreningen kontingenten til NJFF for medlem med tidsskrift.
§ 17 Foreningens utmeldelse av NJFF
For utmeldelse av Norges Jeger- og Fiskerforbund kreves det
3/4 flertall ved skriftlig avstemming ved ordinært årsmøte.
Resultatet forelegges neste ordinære årsmøte for vedtakelse
med 3/4 flertall av de fremmøtte medlemmer.
§ 18 Foreningens oppløsning
Beslutning om oppløsning av foreningen må fattes med 3/4
flertall på ordinært årsmøte hvor minst halvparten av
medlemmene er tilstede.
Resultatet fremlegges på neste ordinære årsmøte som, med
3/4 flertall av de fremmøtte, kan fastsette nedleggelse av
foreningen.
Dette årsmøtet velger et avviklingsstyre med leder og 2
medlemmer. Dette avviklingsstyret skal disponere
foreningens midler til fremme av forbundets formål i
foreningens kommune eller dens virkeområde.
Avviklingsstyret er ansvarlig overfor AJFF.
Hvis noen av avviklingsstyrets medlemmer faller fra under
avviklingsperioden, kan AJFF supplere avviklingsstyret.
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16 Søknad om jaktkort i Aasmarka
Søknadsfrist 22. mai
Til Nittedal og Hakadal Skog-, Jakt- og Fiskeforening
v/Rune Hofstad
Postboks 39
1486 Nittedal
Det vil bli utstedt et antall småviltkort. Dersom det blir flere
søkere, vil det bli foretatt loddtrekning. Alle som er medlem av
foreningen kan søke.
Kopi av kvittering for betalt medlemskontingent og jegeravgift skal
vedlegges søknaden (rådyrkort også ettersøkshund). Søknader som
ikke er vedlagt nødvendig dokumentasjon vil ikke bli tatt til følge.
Søkerne vil få skriftlig varsel om tildeling med oppgave over hva
som skal betales. Jaktkort vil bli sendt til søkerne så snart
avgiften(e) er betalt over bankgiro. Ikke småviltjakt i Åsmarka fra
og med 1/10 til og med 18/10. Ikke jakt under jaktprøven 30.11
og 01.12. Nærmere informasjon om trekning vil bli publisert
på foreningens hjemmeside.
Jeg søker herved om (kryss av):
Småviltkort, Senior
Småviltkort, Junior
(Må jakte sammen med innehaver av seniorkort)
Weekendkort
(Må jakte sammen med innehaver av seniorkort)
Kjøretillatelse og bomnøkkel
(Kun for innehaver av seniorkort)
Rådyrkort
Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER.
Navn:
…....................................................................................……
Postadresse: …......................................................................
Fødselsår og dato: …............……

Telefon:…....................……….

Epost adr.: ………………………………………………………………………………………
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Dato:…......……

Underskrift:…...............................................

Blank side
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17 Søknad om jaktkort
Skjemaet gjelder for jakt i Dyno Industriers skoger, Oslo
kommunes skoger og Nittedal kommunes skoger.
Søknadsfrist 2. mai. Alle innbyggere i Nittedal kommune som ikke
disponerer en grunneiers jaktrett i ett av de 7 jaktområdene kan
søke på lik linje. Jaktretten er personlig og kan ikke overdras.
Til Nittedal og Hakadal Skog-, Jakt- og Fiskeforening
Postboks 39
1486 Nittedal
Søknad kan også sendes pr epost til jakt@nhsjff.no.
Jeg søker herved om (kryss av):
Jaktområde
Elgjakt
Jaktområde 1
Nittedal kommunes skoger
Jaktområde 4
Nittedal kommunes skoger
Jaktområde 4
Oslo kommunes skoger
Jaktområde 5
Nittedal kommunes skoger
Jaktområde 5
Dyno Industriers skoger
Jaktområde 6
Nittedal kommunes skoger
Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER.

Rådyrjakt

Småviltjakt

Navn:
.......................................................................................……
Postadresse:
..............................................................................………………
Fødselsår og dato: .......................

Telefon:.......................…

Epostadr.: ………………………………………………………………………………………..
Dato:.............

Underskrift:...................................................

Priser på jaktkort og hentested vil bli publisert i god tid før jakta.
Jaktkort utstedes kun mot fremvisning av kvittering for betalt
Jegeravgift.
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Blank side
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18 Terminliste 2020 – august 2021
18.1 Aktiviteter 2020
Ukedag
Lør

Startdato
Hele
året

Tirs
Tors

02.04

Aktivitet
LEIRDUEBANEN PÅ VARPET
Åpen for trening fra kl. 11:0014:00
SENIORTREFF
På leirduebanen på Varpet. Hver
tirsdag fra kl 11.00.
LEIRDUEBANEN PÅ VARPET
Vi starter opp med tirsdags- og
torsdagsskyting. Åpen for trening
fra kl. 18.00-21:00.
JEGERPRØVEKURS
Kursene holdes i år i
samarbeid med Groruddalen
JFF.
2.000,- for medlemmer av
NHSJFF.
1.650,- for medlemmer av
NHSJFF fra fylte 14 år og til det
året du fyller 18.

Kontakt
person
Jesper
Pettersen
Per
Bergersen
Jesper
Pettersen

Kontaktperson:
michael.ax
ten@icloud
.com
Tel: 92 04
51 36

*Alt kursmateriell er inkludert i
prisen, også pensum i form av
den siste utgaven av Den nye
jegerprøveboka.
** Eksamensavgift kommer i
tillegg.
Etter
avtale
Ons

01.05 –
31.10
01.04

Blodsporprøve-bevegelig
Påmeldingsfrist 1 uke før start.
Deltakeravgift kr. 350,-.
ELGBANEN
18.00 – 21.00. Ikke juli.

Påmelding
til:
Bjørn H.
Knudsen
Trond
Øybakken
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Ons
Man

Man og
Ons
Mai/
august
Etter
avtale
Man/ons

01.05

ELGBANEN
18.00 – 21.00. Ikke juli.
04.05.
Ettersøk grunnkurs
Ca. 8 kvelder. Kursavgift:
Medlemmer kr. 600,- - andre kr.
1000,-.
Annonse HUND / SAU DRESSUR
res i
Deltakeravgift: Medlemmer kr.
Varingen 250,- - andre kr. 400,-.
Medlemskap skal dokumenteres
uoppfordret.
01.07. – Fersksporprøve-bevegelig
31.10
Påmeldingsfrist 1 uke før start.
Deltakeravgift kr. 350,-.
Mai –
aug

AVERSJONSDRESSUR
Bevis medlemmer: 400,-. Inkl 2
ganger. 100,- utover det.
Bevis ikke-medlemmer: 600,-.
Inkl. 2 ganger. 200,- utover det.
Retest: 300,- medlemmer.
Retest: 400,- ikke-medlemmer.

Trond
Øybakken
Påmelding
til:
Bjørn H.
Knudsen
Marianne
Lund
Eller
Stig
Skottun
Påmelding
til:
Bjørn H.
Knudsen
Kontakt/på
melding
hund@nhsjff.no

18.2 Datobestemte aktiviteter 2020
Ukedag

Dato

Aktivitet

Ons

06.03.

Søn

15.03

Søn

29.03

ÅRSMØTE KL. 19.00 PÅ
VARPET
ÅPENT STEVNE MED
KLUBBMESTERSKAP ISFISKE
Fremmøte v/Harestua Kro,
Harestuvannet. Påmelding
09:00-09:30. Gangtid 30 min.
Fisketid 4 timer. Siste frist for
innveiing kl 14:00.
Deltageravgift: Senior kr 100.-,
junior kr 50.-.
Camp Villmark valpeshow
Se Jaktutvalgets FB-side for
mere informasjon

Kontaktperson

Terje
Martinsen

Påmelding:
NKK Min
side.
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Kontaktper
son:
Marianne
Lund
OL-trap
gruppa

Lør

02.05

OL-Trap stevne
09:00 – 18:00
NSF stevne

Lør

09.05

Vaktlag

Lør

23.05

KLUBBMESTERSKAP SKEET
Påmelding fra kl 11.00 – 11.30
OL-Trap stevne
09:00 – 18:00
NSF stevne

Lør

16.05

KLUBBMESTERSKAP
FIGURJAKT
Påmelding 10:00 – 11:00.

Vaktlag

GRAND PRIX, TORE
EILERTSENS MINNESTEVNE
NSF stevne.
Start kl 09:00
Påmelding innen 20.05.
Maks 48 deltagere. 125 duer
KLUBBMESTERSKAP I
JEGERTRAP PÅ VARPET
Påmelding 11:00 – 11:30
JAKTHUNDUTSTILLING
VARPET
Påmelding: NKK Min side.
Se Jaktutvalgets FB-side for
mere informasjon.
KLUBBMESTERSKAP I
TRADISJONELT MEITE PÅ
DAMSORTUNGEN. Fremmøte på
Svelt i hjel kl. 09:30. Påmelding
fra kl. 09:30 til kl. 10:30.
Fisketid 11:00 – 14:00. Innveiing
senest kl. 14:30. Deltakeravgift: Senior kr. 100,-. Junior
kr.50,-.
OL-Trap stevne
09:00 – 18:00
NSF stevne

OL-Trap
Gruppa

Fre - Søn 29.05–
31.05

Lør

06.06

Lør

20.06.

Søn

14.06

Lør

27.06

OL-Trap
gruppa

Vaktlag
Marianne
Lund

Terje
Martinsen

OL-Trap
gruppa
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Påmelding fredag 26/06.
Juli
FISKETUR OVER
Aage
HARDANGERVIDDA
Alexander
Ungdomsgruppa
Foss
Lør
08.08
OL-Trap stevne
OL-Trap
09:00 – 18:00
gruppa
NSF stevne
Påmelding fredag 07/08
Ons
12.08
KLUBBMESTERSKAP I
Vaktlag elg
ELGSKYTING
banen
Påmelding 17:30 – 18:00
Søn
16.08.
FAMILIEDAG PÅ RÅSJØEN
Morten
Det tas forbehold om datoen. Se Fossum
nærmere annonse i Varingen.
Lør
22.08
KLUBBMESTERSKAP OL TRAP Vaktlag
Påmelding fra kl 11:00 – 11:30
August
ANDE- OG GÅSEJAKT PÅ
Aage
VANSJØ
Alexander
Ungdomsgruppa
Foss
Søn
23.08.
8 TIMERS FISKEFESTIVAL.
Terje
NB! Ingen redskapsbegrensning Martinsen
bortsett fra garn/oter. Fremmøte
Sveltihjel ved Hakkim kl. 08.00.
Påmelding kl. 08.00 – 09.30.
Gangtid hver vei maksimum 30
minutter. Fisketid 10.00-18.00.
Innveiing senest kl. 18.30.
Deltakeravgift: Senior kr. 100,-.
Junior kr. 50,-.
Lør
29.8
KLUBBMESTERSKAP
Vaktlag
SPORTING
Påmelding kl 11:00 – 11:30
Lør
21.09
OL-Trap stevne
OL-Trap
09:00 – 18:00
gruppa
NSF stevne
Påmelding fredag 20/09.
Ons
02.12.
JULEMØTE MED JULEMAT
v/ styret. Varpet kl 19.00
Premieutdeling fra årets
aktiviteter.
Det tas forbehold om endringer. På grunn av utbruddet av Korona
viruset er det usikkert hvor mange aktiviteter som kan
gjennomføres i 2020. Anbefaler alle å følge med på foreningens
infomasjonskanaler.
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Kontaktperson for OL-Trap stevner på Varpet: May-Lill Sørensen

18.3
Ukedag

Aktiviteter 2021
Startdato

Aktivitet

Hele året

LEIRDUEBANEN PÅ VARPET
Åpen for trening alle lørdager fra
kl. 11:00-14:00

Tirs og tors fra
April

LEIRDUEBANEN PÅ VARPET
Åpen for trening fra kl. 18.0021:00.

Kontakt
person
Jesper
Pettersen
Jesper
Pettersen.

Februar - Annonse JEGERPRØVEKURS
april
res i
30 timers obligatorisk kurs.
Varingen Kurset holdes i februar-april.

Det tas forbehold om endringer.

18.4

Datobestemte aktiviteter 2021

Ukedag

Dato

Aktivitet

Ons

03.03

Søn

13.03

Søn

13.06.

ÅRSMØTE KL. 19.00 PÅ
VARPET
ÅPENT STEVNE MED
KLUBBMESTERSKAP
Fremmøte v/Harestua Kro,
Harestuvannet. Påmelding
09:30-10:00. Gangtid 30 min.
Fisketid 3 timer. Siste frist for
innveiing kl 14:00.
Deltageravgift: Senior kr 100.-,
junior kr 50.-.
KLUBBMESTERSKAP I
TRADISJONELT MEITE PÅ
DAMSORTUNGEN. Fremmøte på
Svelt i hjel kl. 09:30. Påmelding
fra kl. 09:30 til kl. 10:30.
Fisketid 11:00 – 14:00.

Kontaktperson

Terje
Martinsen

Terje
Martinsen
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Lør

19.06

Søn

15.08.

Søn

22.08.

Innveiing senest kl. 14:30.
Deltakeravgift: Senior kr. 125,-. Junior
kr.60,-.
JAKTHUNDUTSTILLING
VARPET
Påmelding: NKK Min side.
Se Jaktutvalgets FB-side for
mere informasjon.
8 TIMERS FISKEFESTIVAL.
NB! Ingen redskapsbegrensning
bortsett fra garn/oter. Fremmøte
Sveltihjel ved Hakkim kl. 08.00.
Påmelding kl. 08.00 – 09.30.
Gangtid hver vei maksimum 30
minutter. Fisketid 10.00-18.00.
Innveiing senest kl. 18.30.
Deltakeravgift: Senior kr. 100,-.
Junior kr. 60,-.
FAMILIEDAG PÅ RÅSJØEN
Det tas forbehold om datoen. Se
nærmere annonse i Varingen.

Det tas forbehold om endringer.

Marianne
Lund

Terje
Martinsen

Morten
Fossum
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19 Referat fra årsmøtet 2020
Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 4. mars
2020
1. Konstituering
Det møtte 41 stemmeberettigete medlemmer.
Møteinnkalling
Vi må se på innkallingen og hvordan det gjøres for fremtiden.
Måten det ble gjort på i år er ikke helt i tråd med
retningslinjene.
Dagsorden
Ingen kommentarer til dagsorden. Den ble vedtatt. Dagsorden
er i henhold til vedtektenes § 9.
Møteleder, referent, personer som skal medundertegne
protokollen
Kjell Øybakken ble valgt til møteleder. Morten Fossum som
referent. Til å underskrive referatet sammen med møteleder
og referent, ble Sven Erik Bølum og Stig Skottun
2 Styrets årsberetning
Kommentarer til årsberetningen:
Innledning:
Ingen kommentarer til innledningen. Formanns forord ble lest
opp. Verdt å merke seg at medlemstallet er synkende på de
fleste kategorier. En kommentar fra årsmøtet var at vi er for
lite synlig utad. Vi må bli flinkere på dette. Vi må også bli
bedre til å bedre informasjonsflyten slik at informasjonen når
ut til alle og hvilke plattformer som skal bruke. Informasjonen
må også oppdateres bedre.
Fiskeutvalget:
Ingen kommentarer til fiskeutvalget.
Jaktutvalget:
Ingen kommentarer til jaktutvalget.
Jaktskytterutvalget:
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Ingen kommentarer til jaktskytterutvalget annet enn at NIL
også var på besøk på banen. Dette er lagt inn i beretningen.
Ungdomsutvalget:
Ingen kommentarer til ungdomsutvalget annet enn at
engasjementet er veldig bra blant ungdommene.
Naturvernutvalget:
Ingen kommentarer til naturvernutvalget.
Felles del:
Ingen spesielle kommentarer til fellesdelen.
Årsberetningen ble godkjent med disse kommentarene.
3 Regnskap for 2018
Fiskeutvalget:
Det var noen spørsmål rundt årstall i regnskapet. Dette blir
korrigert.
Jaktutvalget:
Ingen kommentarer til jaktutvalget.
Jaktskytterutvalget:
Ingen kommentarer til jaktskytterutvalget
Hovedkassens regnskap:
Noen spørsmål til detaljer i regnskapet som ble besvart.
Revisors beretning:
Ingen kommentarer.
Med disse kommentarene ble regnskapet for NHSJFF
godkjent.
4 Budsjett for 2019
Fiskeutvalget:
Ingen kommentarer til fiskeutvalget.
Jaktutvalget
Ingen kommentarer til jaktutvalget.
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Jaktskytterutvalget
Ingen kommentarer til jaktskytterutvalget.
Hovedkassen
Savner utgifter til utbedring av traktor. Det er en belastning å
håndtere duer og patroner for hånd. Jaktskytterutvalget får
ansvaret for å utbedre eller anskaffe ny traktor.
Arbeidsprogram:
Ingen kommentarer til arbeidsprogrammet.
5 Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag.
6 Valg
Tellekorps: Per Bergersen og Stig Skottun
Valg av Leder:
Følgende er innstilt:Jesper Pettersen (gjenvalg) og Kjetil
Fuskeland (ny)
Resultatet av valget ble:
Jesper Pettersen
29 stemmer
Kjetil Fuskeland
11 stemmer
Antall blanke stemmer: 1
Valget førte til følgende styre for 2020:
Hovedstyret
Leder:

Jesper Pettersen

Nestleder:
Jon Olav Seeberg
Sekretær:
Morten Fossum
Kasserer:
Øystein Hveding
Leder fiskeutvalget: Reidar Belseth
Leder jaktutvalget: Åge Alexander Foss
Leder jaktskytterutv.:
Lasse Solberg
Ungdomskontakt: Magnus Bakken
Naturvernansvarlig: Marius Johansen
1. varamedlem:
Christian W. Nielsen
2. varamedlem:
Tina Øybakken

På valg i 2020
På valg i 2021
Gjenvalgt for 2 år
Gjenvalgt for 1 år
På valg i 2021
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
På valg i 2021
På valg i 2021
Gjenvalgt for 2 år
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Fiskeutvalget:
Sekretær:
Kasserer:
Varamedlem:

Terje Martinsen
Jonny Vindorum
Magne Mølster

På valg i 2021
Gjenvalgt for 2 år
Gjenvalgt for 2 år

Jaktutvalget:
Kasserer:
Sekretær:
Varamedlem

Anders Rosenvinge
Tor Granerud
Jostein Bachmann

På valg i 2020
Valgt for 2 år
Valgt for 1 år

Jaktskytterutvalget:
Kasserer:
Håkon Østby
Sekretær:
Jarle Danielsen
Varamedlem:
Kjell Marka
Hytteutvalget, Sveltihjel:
Medlem
Sverre Farmen
Medlem
Magne Mølster
Medlem
Martin Aasheim

Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
På valg i 2021
Valgt for 1 år
Valgt for 1 å
Valgt for 1 år

Materialforvalter:
Håkon Arnesen
Valgkomite:
Leder

Revisorer:

På valg i 2021

Kjell Øybakken
På valg i 2021
Sander Hager
På valg i 2022
Konrad Slyngstadli På valg i 2023
Trond Øybakken
Thomas Helmersen

På valg i 2021
Gjenvalgt for 2 år

Videre valgte medlemmer:
Medlemmer ungdomsutvalget
Kasserer:
(styrets ungdomskontakt)

Konrad Slyngstadli
Sander Haget
Mathias Buraas
Aage Alexander Foss

Styringsgruppe jaktskytterutvalget:

Jesper Pettersen
Jan Terp
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Christian Nielsen
Mathias Buraas

7 Eventuelt
‘
Forslag fra styret om endring av vedtektene. Endring av § 9.
Regnskap i revisjon innen 10. mars og Årsmøtet gjennomført
innen 30 mars - Forutsettes godkjent av NJFF.
Vedtatt mot 4 stemmer.
8 Premier og utmerkelser
Tildeling av foreningens æresmedlemskap: Stig Skottun
Tildeling av foreningens hedersmerke: May-Lill Sørensen og
Sverre Hafel.

Kjell Øybakken (sign)
møteleder

Sven Erik Bølum

(sign)

Morten Fossum (sign)
referent

Stig Skottun (sign)
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20 Revisors beretning
Vi har revidert hovedkassens samt regnskapene for
Fiskeutvalget, Jaktutvalget og Jaktskytterutvalget for perioden
01.01.18 – 31.12.18. Regnskapene viser et totalt underskudd
på KR -26 152 og en egenkapital ved årets slutt på kr 1
236 365. Regnskapene er avlagt etter kontantprinsippet.
Vi mener at regnskapet er forsvarlig ført og dokumentert, og
gir et rettvisende bilde av NHSJFF økonomiske stilling pr
31.12.2018 og for resultatet i regnskapsåret. Det ført i
overenstemmelse med god regnskapsskikk etter kontant
prinsippet.
Vi har følgende anbefalinger for fremtiden:
Marginene på salgsvarer på leirduebanen viser seg ved
kontroll og vær svært svake og bør styrkes om egenkapitalen
skal opprettholdes.
Vi anbefaler at regnskapet godkjennes.
Nittedal, den 28.02.2019
Thomas Helmersen
Revisor

Trond Øybakken
Revisor
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21 Innkalling til årsmøte 2021
NHSJFF avholder ordinært årsmøte i klubbhuset på Varpet,
Onsdag 3. mars 2021, kl. 1900.
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konstituering
Styrets årsberetning
Regnskap for 2020
Budsjett for 2021
Innkomne forslag
Valg

Bevertning i pausen på møtet.
Innkomne forslag må være styret i hende innen 31. desember
2020.
Denne innkallingen er tentativ. Offisiell innkalling vil sendes ut på
nyåret 2021.
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Reservert
xIde

59

22 Notater

60

B-POST
Returadresse:
Postboks 39, 1486 Nittedal

