Ullensaker JFF er en forening som ble grunnlagt allerede i 1920 hvilket betyr at vi snart er 100 år, og foreningens ca.
450 medlemmer gjør at vi lever i beste velgående. Takk for at du velger å være medlem hos oss.
Hva er det egentlig vi driver med, å hva kan tilby våre medlemmer?
Ser vi tilbake på 2014 kan følende aktiviteter nevnes:
Vi arrangerte 2 stk Jegerprøvekurs med til sammen ca. 50 deltagere.
Kurset avholdes i vårt klubbhus på Ringbanen Gardermoen.
Vi har dyktige instruktører som med stor kunnskap og energi overfører dette til
deltagerne på en konstruktiv måte.

På Ringbanen har vi antakelig Øvre Romerikes flotteste anlegg for skyting med
hagle på leirduer. Her er alle velkommen på våre treninger for å trene og
derigjennom bli en bedre skytter. Vi har flere forskjellige baner med forskjellige
vanskelighetsnivåer. Dette øker mestringsfølelsen og gjør deg også til en bedre
jeger.

Egne kvelder på skytebanen for damer ble gjennomført i løpet av året

Samling før vi går ut på elgjakt. Her har vi etter avtale plass til å ta med et visst
antall førstegangsjegere på enkelte dager. I 2014 hadde vi 5 dyr og jakta gikk
meget fint å alle var meget fornøyd.
Vi avslutter jakta med en grillkveld på banen.
Vi arrangerer opplæringsjakt også for rådyr.
Jaktkort selger vi gjennom I-natur.
Våre terreng for jakt blir dessverre mindre og mindre på grunn av utbygging,
men vi forsøker etter beste evne å utnytte det vi har.

Utover hva som her er nevnt forsøker vi etter beste evne å lytte til våre medlemmer og deres ønsker, og
ser vi muligheter til å imøtekommer ønsker så gjør vi vårt beste.
Nysgjerrig!!!!!
KOM GJERNE PÅ BESØK TIL OSS PÅ VÅRT ANLEGG PÅ RINGBANEN SÅ KAN VI SNAKKES OVER EN KOPP
KAFFE OG KANSKJE EN VAFFEL.
VI SES.
Hilsen UJFF

