STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015
Foreningen har pr. 31.12.2015 følgende medlemsmasse: Hovedmedlemmer 124,
Barn/ungdom 67, Pensjonist/ufør 61, sidemedlem 8 og familiemedlem 9, totalt 269
medlemmer. Medlemstallet er sunket med 4 medlemmer.
Det er registrert 516 navnetrekk i besøksboka på lokalet, det er 43 personer mer enn i 2014 og
lokalet ble benyttet 53 kvelder/dager, noe som er 5 dager/kvelder mindre enn i 2014.
Styret og komiteer har i 2015 bestått av følgende:
Leder:
Knut Ove Eriksen
Nestleder:
Tore Mortensen
Sekretær:
Torbjørn Eikeland
Kasserer:
Anders Mortensen
Leder viltstellutvalget:
Torgrim Torgrimsen
Leder fiskeutvalget:
Arvid Ommundsen
Leder juniorutvalget:
Siri Skare
1 varamedlem
N leder viltstellutvalget:
N leder fiskestellutvalget:
N leder juniorutvalget :

Harald Nilsen
Harald Gjertsen
Sigrid Romseland
Tore Mortensen

Viltstellutvalget:
Leder:
N leder:
Medlem:
Medlem:

Torgrim Torgrimsen
Harald Gjertsen
Knut Ove Eriksen
Rolf Tore Røed

Fiskestellutvalget:
Leder:
N leder:
Medlem:
Medlem:

Arvid Ommundsen
Jens Petter Eriksen
Håkon Øren
Sigrid Romseland

Juniorutvalget:
Leder:
N leder:
Medlem:
Medlem:

Siri Skare
Tore Mortensen
Dag Ilestad
Rune Nilsen

Karibukomiteen:
Leder:
Bjørn M Rasmussen
N leder:
Arne H Kristiansen
Medlem:
Glenn Madsen
Medlem:
Arnfinn Rasmussen
Medlem:
Ånon Dalen
Medlem:
Jon Kr Bosvik

Uvdalskomiteen:
Leder:
Sven Erik Quarg
N leder:
John Pedersen
Medlem:
Knut Ove Eriksen
Medlem:
Anders Mortensen
Medlem:
Ånon Dalen
Medlem:
Roar Olsen
Skarbukomiteen:
Leder:
Harald Nilsen
N leder:
Rolf Grøtterud
Medlem:
Tore Mortensen
Medlem:
Jens Petter Eriksen
Medlem:
Jan Egil Arntsen
Medlem:
Torgrim Torgrimsen
Miniatyrskytterutvalg:
Leder:
Sven Erik Quarg
N leder:
Nicolai Grovik
Medlem:
Harald Gjertsen
Medlem:
Torgrim Torgrimsen

Studieleder:

Torbjørn Eikeland

Valgkomite:

Jan Erik Hellerdal
Rolf Tore Røed
Sindre Rullandsdal
Ola Eikeland

Revisor:

Jan Erik Hellerdal

Det har i 2015 vært avholdt 9 styremøter og styret har behandlet 55 saker. Foreningen har i
2015 hatt stor aktivitet innen mange områder.
Det har vært avholdt mange arrangementer / dugnader som bl.a.


















I forbindelse med starten på Friluftslivets år 12 januar, ble det avholdt stands på Kiwi,
Rema og Søndeled.
Isfiske konkurranse på Skarvann ble avholdt 22 februar.
Jegerprøvekurs over 9 kvelder/dager med 10 deltagere
Miniatyrskyting i Risørhallen. 2 dager i uka i våres og 1 dag i høst.
Busstur til villmarksmessa, lørdag 11 april med god respons. Vellykket og fin tur.
Rusefiske i Garthetjenn.
Årets største satsning var Fiskesommer arrangement, 11. juli på gjestebrygga, i
samarbeid med NJFF og Nordic Outdoor (Sølvkroken). Dette er et landsomfattende
tiltak som arrangeres på forskjellige steder i landet gjennom hele sommeren. Det var
75 unger med på arrangementet og like mange voksne til stede. Det ble vervet 8 nye
medlemmer. Arrangementet var meget vellykket også i år.
Jon Kristen har avholdt aversjonsdressur.
Utsetting av 4 harer på Risøya.
Tryta deltok under Risør festuke, bl.a med fiskekonkurranse fra gjestebrygga den 3
oktober, hvor 83 barn/unge deltok. Her ble det i tillegg grillet pølser og solgt lodder
Oppgradering av Uvdaldhytta. Ny dør, vindu, isolasjon og kledning.
Vilt og skalldyr lotteri.
Minkjakt på øyene. 27 mink er blitt felt og innrapportert.
Opplæringsjaktkurs på rådyr. Felt 2 rådyr, med 8 deltagere
Fiskekortsalg Risørhalvøya. Selges hos Risør gullsmedforetning.
Tryta fikk tildelt båt fra forbundets prosjekt 100 båter / 1 nøkkel. Båten ligger i
skarvann

Det har også vært avholdt 2 medlems - hyggekvelder.
 Det første møte ble avholdt 8.mai med 15 personer til stede. Det ble servert god mat
og drikke.
 Det andre møte ble avholdt fredag 13. november. 16 stykker koste seg med deilig mat,
hyggelig prat og trekning av årets lotteri + quiz. Trekningen av lotteriet ble også
gjennomført.

Noen saker fra styret:
 Torbjørn deltok på agderkonferansen i regi av fylkeslagene i Aust og Vest Agder.
 Knut Ove deltatt på kurs bruk av ny web portal til forbundet.

 Opprettet ny hjemmeside, domene: tryta.com og tryta.no
 Knut Ove, Anders og Torbjørn var på fylkeslagets årsmøte 24/3 på Eikeli Froland
 Oppfølging med flere møter ang arbeid med mulighet for å anlegge ny leirduebane på
Mindalen. Møte med kommunen 4 mai, hvor Torbjørn og Knut Ove deltok. Befaring
med fylkesmannen på oppdrag fra miljødirektoratet den 23. september, hvor Tore og
Torgrim deltok. Avventer tilbakemelding fra miljødirektoratet. Fylkesmannen er
veldig positiv.
 Utdeling av 30 sett med fiskeutstyr/vester til flyktning mottaket i Risør. NJFF og
Nordic Outdor sponset fiskeutstyr og redningsvester.
 Sparbanken Sør sponset kr. 10.000.- til innkjøp av 10 sett fiske utstyr, som ble
overlevert til Frivillig sentralen, til utlån til våre nye landsmenn.
 Kjell Skarheim har gitt Tryta en eldre Askeladden ro båt. Takk til Kjell for denne.
Båten er plassert i Uvdalsvann.
 Knut Ove har deltatt på møte med kommunen vedr. sauer på øyene.
 Sindre Rullandsdal og Ola Eikeland har deltatt på ungdomslederkurs i regi av
forbundet. Håper å dra nytte av disse guttene etter hvert.
 2 juniorer deltok og på Ungdomsjakt på Nape i regi av fylkeslaget, En av disse felte en
orrhane på en knallfin tur.
 Hele styret har vært på 2 kvelder med tillitsmannsopplæring i regi av fylkeslaget. Det
første på Holt landbruksskole og det andre på Nes Verk 1. desember.
 Styret har jobbet for å få i gang jentegruppe, uten resultat foreløpig.
 Deltatt i prosjekt med Sjøørretkartlegging av sidebekker.
 Søknad om å delta på entreprise bingo, Quick bingo i arendal. Tryta er med på
entreprisebingo i 2016. Quick bingo AS
 Deltatt i prosjektet, Naturen kaller. (Innsending av vannprøver ifm kalkningsbehov)

I 2015 ble miniatyrskytter utvalget gjenopprettet etter flere år nede. Det var stor aktivitet på
våren, men mindre i høst. Det er blitt skutt 325 serier, til sammen 8050 skudd.
Forbundets frifondsmidler som foreningen mottok er kommet veldig godt med, på lik linje
med all annen støtte/tilskudd foreningen får. Dette gjør at juniorgruppa og foreningen får økte
muligheter til aktiviteter for spesielt barn og unge, og som igjen tiltrekker mange nye yngre
medlemmer. Disse midlene gir økt og variert aktivitet, som i 2015 utgjorde ca 40
aktiviteter/dager/kvelder, hvor det ble gjennomført, fisketurer, kaifiske, hummerteine
bygging, flåing av rovdyr, snekring av fuglekasser/brett, laging av pilkedunker, sluker,
kopper, skyting, besøk på viltslakteri og diverse kurs og opplæring.
Styret syntes det er gøy å se at juniorutvalget har stor aktivitet og en stor takk til de som er
med å hjelper til.
Takk til Tore og Åse Mortensen for at de holder lokalet ryddig og rent.
Når det gjelder de øvrige aktiviteter i regi av komiteer og utvalg vises det til deres respektive
rapporter.
I budsjettet for 2015 var det lagt opp til et balansert regnskap. Resultatregnskapet for 2015
viser rekord overskudd på kr. 83 482.- Egenkapitalen pr 31.12.2015 er på kr. 369 425.Foreningen har en solid økonomi, men på tross av et godt overskudd, koster å ha egne lokaler
og foreningen er avhengig av inntekter. Den største inntektskilden er vilt og skalldyr lotteriet,
som i 2015 hadde et overskudd på litt over kr. 25.000.- Grasrotandelen har gitt Tryta en
inntekt på kr. 17.528.-

Tryta står foran store investeringer dersom ny skytebane blir en realitet, og penger på bok
kommer godt med.
Dersom det er medlemmer som ønsker å være med på aktiviteter, sitter inne med forslag,
ideer og/eller andre ting, vær ikke redd for å ta kontakt. Vi trenger alle som ønsker å være
med å gjøre en innsats.
Styret vil med dette få takke alle komiteer, utvalg, samarbeidspartnere og hvert enkelt medlem
for arbeid og innsats som er utført i 2015 og som gjør at Risør jeger og fiskerforening, Tryta,
er en aktiv organisasjon innenfor områdene, jakt, fiske og friluftsliv.

Risør 11. februar 2016

_______________
Knut Ove Eriksen

_____________________
Tore Mortensen

______________________
Torbjørn Eikeland

________________
Anders Mortensen

_____________________
Torgrim Torgrimsen

______________________
Arvid Ommundsen

______________
Siri Skare

_____________________
Harald Nilsen

