Ungdomsgruppa i Ullensaker Jeger og Fiskerforening.
Ullensaker Jeger og Fisker forening vil gjerne informere om vårt arbeid med etablering av
ungdomsgruppe og hva som er gjort i den forbindelse de siste tre årene.
UJFF har registrert i en årrekke at gjennomsnittsalderen til våre medlemmer øker fra år til år og at
det er vanskelig å rekruttere yngre medlemmer til aktiviteter inn mot friluftsliv, jakt og fiske.
Det ble dannet en ungdomsgruppe i foreningen ledet av ungdommer med stort pågangsmot og godt
hjulpet av noen erfarende ildsjeler. Det var veldig viktig for oss at gruppen skulle ledes og drives av
ungdommer på deres egne premisser og derfor gitt vide fullmakter til drift og gjennomføring.
Kommunikasjon innad i gruppen er godt tilrettelagt ved at det er opprettet en egen gruppe på
Facebook, hvor deres egen hjemmeside gir god og rask informasjon angående nye og pågående
aktivister.
I dag er det ca. 40 medlemmer i alderen 14 til 26 år som er med i UJFF sin ungdomsgruppe.
Ungdomsgruppa er profilert med egen genser slik at de er lett synlige blant UJFF øvrige medlemmer.
Styret i klubben gav den nyopprettede ungdomsgruppen frie hender og en god økonomisk start som
vi mener de har utnyttet meget bra i den tiden som har gått siden oppstarten.
På klubbens område med nær tilknytning til klubbhuset og leirduebaneanlegget har ungdomsgruppa
fått satt opp en stor "grillbu" som rommer et 20 talls personer og er flittig i bruk under
ungdomssammenkomster som skytekvelder og andre friluftsaktiviteter.
UJFF har årlig ca. 50 personer, hvor av mange ungdommer, som avlegger jegerprøve i klubbens regi.
For førstegangsjegere og spesielt ungdom er det for mange vanskelig å komme i gang med jakt og
spesielt inn på etablerte jaktlag. Av den grunn er det mange som sitter med bevis for gjennomført
jegerprøve meg aldri blir jegere. Klubben har tatt tak i dette i 2013 og disponert om elgjakten som
klubben leier av grunneierlaget med fellingskvote på 6 elger, til å kun omfatte opplæringsjakt for
yngre og førstegangsjegere. Dette tilbudet ble godt mottatt og klubben, med god støtte i
ungdomsgruppa, gjennomførte elgjakten ved å felle 5 dyr. Her fikk alle være med på både som
postskyttere sammen med erfarende bisittere og som drivere. Klubben la spesiell vekt på sikkerhet
og etisk oppførsel under jakta. Etter felt vilt ble elgene transportert til området ved klubbhuset hvor
alle fikk ta del i slaktingen. Dette er et opplegg som klubben vil videreføre til senere år og som gir en
unik mulighet til våre unge og nye jegere til å delta på storviltjakt på en trygg og lærerik måte.
Aktiviteter som er gjennomført i denne tidsperioden er blant annet:
 Overnattingstur med natursti
 Organisert og gjennomført revejakt
 Opplæringsjakt på rådyr
 Gjennomført og tatt haglemerket
 Kokkekurs med råstoff fra norsk natur
 Omvisning på Furuseth slakteri med gjennomgang av hele slakteprosessen fra levende dyr
inn, til pølser ut.
 Tilbud om å delta på elgjakt enten som bisittere eller med som drivere på laget.
 Sommeravslutning for alle ungdommene
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