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Sesongens styre har hatt følgende sammensetning:
Formann:
Per Olsen
Nestformann: Kai Roger Bakken
Kasserer:
Erland Grinaker
Leirdueutvalg: Trond Ivar Mathisen
Fiskeutvalg:
Kristoffer Steen Kristiansen
Jaktutvalg:
Rune Carlsen
Ungdomsutvalg: Thomas Andreassen
Hytte utvalg: Jan Arild Lien
Kjære medlemmer !
Da er ennå en jakt- og fiskesesong over og tiden er igjen inne for en
oppsummering.
Foreningen har hatt en positiv utvikling når det gjelder medlemsutvikling de
siste årene – såpass omfattende at vi nå er foreningen med nest flest
medlemmer i Oppland. Vi er den foreningen med størst vekst i 2017 – og som
premiering mottok vi en påskjønnelse fra NJFF Oppland år. Kr. 2.500,- (status
pr. 04.01.18 er 356 medlemmer).
Status Rosendalsmølla er at prosess fortsatt går sin gang.
Mølla er nylig overført til Rosendalsmølla AS i Eiendomsregisteret – mot aksjer i
firmaet. Det er innhentet betydelige midler fra lokale investorer. Ytterligere
tegningsinvitasjoner blir fortløpende fulgt opp.
Planene videre er å gjennomføre mest mulig av opprustingen som dugnad.
Alle medlemmer oppfordres til å bidra – både med tegning av aksjer samt
dugnadsinnsats!!
Gran kommune skal snarlig gjennomføre tømming av dammen og bygging av
fisketrapp – finansiert av midler fra Fylket – så forhåpentligvis skjer det noe i
løpet av 2018.
Status Skarvåsbu er at hytteansvarlig Jan Arild følger opp. Hytta fremstår
som nevn sist som” ny”. Annekset har i løpet av 2017 blitt ominnredet med 2
praktiske og smakfulle soverom – og utedoen er modernisert. Etter samtykke
fra Almenningen er det gjennomført rydding i området slik at Lygnavannet er
mer synlig fra hytta.
Opprusting av bryggene står på programmet i år – sammen ytterligere rydding i
nærområdet.

Alle medlemmer oppfordres til å bidra
Hytta har vært utleid 76 døgn i 2017 – til sammenligning var den utleid i 64 døgn
i 2014, 54 døgn i 2015 og 72 døgn i 2016 – så utviklingen er absolutt positiv.
Almenningen har utfordret oss på å bidra til å gjøre lokale fiskevann attraktive
for både lokalbefolkningen og hyttebeboere i de nye hyttefeltene.
Lygnavannet er unikt i denne sammenhengen – og vi vil derfor gjennomføre tiltak
i vannet i 2018. Det vil bli gjennomført uttak av ”tusenbrødre” ved hjelp av
ruser og garn kommende vår – fiskeutvalget forestår gjennomføringen.
Alle medlemmer oppfordres til å bidra
Status Simulator er at den er i drift. Det er gått til anskaffelse av relevant
utstyr slik at bla. eget våpen kan benyttes i større utstrekning.
Utstyret er fremdeles under testing – og Stian Bakken følger opp utviklingen.
Annonsering av skytekvelder blir formidlet på foreningens gruppe på Facebook.
Medlemmene oppfordres til å møte opp – samt å bidra til spredning av
tilbudet.
Status leirdue-utvidelse er at foreningen – etter søknad til Sparebankstiftelsen
– har fått tildelt kr. 92.000,- til formålet.
Oppmøtet i 2017 var” labert” – og behovet for å utvide tilbudet er ytterligere
forsterket.
Leirdue-utvalget” holder i” saken – og planene er å utvide tilbudet til fordel for
skytterne.
Foreningen har i løpet av 2017 gjennomført 2 jegerprøvekurs.
Tom Pettersen er lokal instruktør – og planen er fortløpende kurs fremover (pr.
d.d. 2018 er det gjennomført 2 kurs. neste kurs annonsert 06.03.18).

Brandbu februar 2018

Per Olsen
Leder

Årsmelding fra Jaktutvalget 2017
Jaktstatistikk sesongen 2017:

Det er i 2017 blitt jaktet totalt 1286 dager på begge terreng til sammen. Av disse er det 42
fangst dager.
Til sammenligning ble det jaktet 958 dager i 2016, hvorav 45 av disse var dager med fangst.
Lygna Grand Prix
Helgen 11 – 12 november ble arrangementet Lygna Grand Prix for stående
fuglehunder arrangert i samarbeid med Norsk Vorsterhundklubbs avdeling
Hedmark/Oppland med base på Åstjern.
Det var rundt 30 startende hunder gjennom helgen.
BTJFF bidro med kjentmenn til alle partiene begge dager. Dette ble en meget
vellykket prøve med mange positive tilbakemeldinger fra både deltakere,
arrangør, dommere og kjentmenn.
Styret i BTJFF takker spesielt alle som stilte opp som kjentmenn disse dagene.
Åstjern apportprøve
I juli ble det igjen arrangert apportprøve på Åstjern i regi av Norsk
Vorsterhundklubb avd Hedmark/Oppland og BTJFF.
Det var 76 startende hunder denne helgen. (totalt 10 forskjellige raser) Av
disse ble det totalt delt ut 36 premier.

Lørdag kveld arrangerte Brandbu og Tingelstad JFF trening for deltakere på
lerduebanen på Åstjern.
Mange fikk prøvd haglesvingen, og treninga ble avsluttet med et uhøytidelig og
særs uoffisielt Åstjernmesterskap.
Takk til dere som stilte opp som hjelpere nok en gang 
Taksering av skogsfugl:
Det ble i august for andre gang gjennomført taksering av skogsfugl i vårt
område. Dette var et samarbeids prosjekt mellom alle allmenninger, og jeger- og
fiskeforeningene i Gran, Lunner og Brandbu/Tingelstad.
Det ble totalt taksert 30 linjer, med en total lengde på 67,6 km.
I tabell under finner vi oversikt over resultatet på de 10 linjene som ble taksert
i vårt område.
Takserings resultater
Brandbu- og Tingelstad Almenning

Det er en liten økning i antall voksen skogsfugl som er observert, men en
liten tilbakegang i antall kyllinger fra i fjor.

For jaktutvalget - Rune Carlsen
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