Lunner Jeger- og Fiskerforening

Årsmelding 2018 for Lunner jeger- og fiskerforening
Foreningen hadde 271 medlemmer pr. 31.12.2018, hvorav 36 kvinner og 36 barn/ungdom.
Det er en reduksjon på fem medlemmer fra forrige år.

Leders betraktninger av året 2018
Jeg vil med dette først av alt rette en takk til alle i styret og utvalg for den jobben dere har
utført i året som har gått. Uten deres innsats hadde dette blitt vesentlig mindre.
Viser til utvalgenes egne uttalelser for mer om disse. Her bare kortfattet fra meg.
Når det gjelder aktiviteter året 2018 så har dette blitt noe redusert for skytebanen sin del på
grunn av tørke og brannfare.
For fiskeutvalget sin del har aktiviteter blitt utført i den utstrekning det har blitt gitt
muligheter for dette året.
Jaktutvalget har også deltatt i alle aktiviteter som styret har anbefalt, samt også vært
delaktig i arrangering av jaktprøve for bassetrasene. Noe som ble svært vellykket. Prøven
som skulle arrangeres for skogsfuglhunder måtte dessverre avlyses da LA begrenset område
tillatt til prøve ble for små og derfor ikke gjennomførbart.
Ungdomsutvalget har hatt ett år med få aktiviteter. Noe vi håper kan bedres fra nå.
Jegerprøvekurs og aversjon hund/sau har gått på skinner som alle år. Topp innsats derfra
som alltid.
Vi har også invitert medlemmer til å komme med innspill til kurs og utdannelse i LJFF sin regi.
Noe som har medført at vi vil sende medlemmer på kurs. Disse vil vi da håpe blir en styrke
for LJFF sitt videre arbeide for medlemmers muligheter til lokal hjelp videre.
Ett siste lite hjertesukk til alle dere medlemmer som sitter på ideer dere ønsker satt ut i livet.
Ta kontakt med styre/utvalg og si fra. Det er ikke lett å kunne gi tilbud til alle om ingen sier
fra hva de vil ha. Ei heller gjennomføre dette om ingen stiller opp. Jeg ønsker at nytt styre
skal få en lettere jobb opp mot medlemmers aktiviteter ved at medlemmers
deltagelse/initiativ økes. Vi trenger at medlemmer stiller opp. Et styre er kun en begrenset
mengde personer og en begrenset mengde tid. Med ca. 300 medlemmer hadde det vært
topp om noen flere meldte seg på til aktiviteter og kom med gode forslag. For dette finnes i
medlemsmassen. Vi har masse flotte medlemmer med god erfaring og kunnskap. La oss vise
dette ved å stå sammen med styret i jobben videre. Gjør jobben deres lettere ved å bidra
med innspill og innsats.
Min tid som leder for LJFF er over og jeg håper derfor at ny leder får like godt samarbeide
med styret videre som jeg føler jeg har hatt. Den som tar over får i alle fall med seg dyktige
folk videre og jeg ønsker både gamle og nye medlemmer av styre og utvalg lykke til med
jobben.
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Som avtroppende leder ønsker jeg alle, både nytt styre og alle medlemmer ett godt år med
masse gode relasjoner, mye god jakt og fiske for alle.
Kjell Martin

Styrets virksomhet
Styret har hatt syv styremøter i 2018. Det siste møtet ble holdt på Roa kro, og avsluttet med
møte med valgkomite og juletallerken.
Styret har bestått av
Kjell Martin Lehre
Terje Haakenstad
Birger Larsen
Ruth Inger Braanaas
Dag Berge / Knut Hovland
Marius Godli
Einar Langrusten
Ole Henrik Tveten
Jarle Johnsrud

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Leder skytebaneutvalg
Ledere fiskeutvalg
Leder jaktutvalg
Leder ungdomsutvalg
Vararepresentant

Samarbeid med Lunner Almenning i 2018
Samarbeidet med LA har i 2018 i hovedsak dreiet seg om å endre samarbeidsavtalene som vi
hatt siden 2008. Det er en avtale om leie av Nyseterområdet, og en som går på
Prosjektsamarbeide. På årets høstmøte ble man enige om ny endelig formulering av de
oppjusterte avtaler. De er undertegnet av Ljffs leder, Kjell Martin Lehre, og de ligger til
signering hos LA.
Arbeidet med avtalejusteringen er i tillegg til leder utført av Marius Godli, Einar Langrusten
og Dag Berge. Fra LA har Amund Wøien deltatt.
Endringene har bestått i at vi ikke lenger skal leie hytta på Nysetra. Leie for Nyseterområdet
reduseres fra kr 20000 til kr 10000 pr år.
Når det prosjektavtalen, så har tanken vært at verdien av dette arbeidet som Ljff utfører skal
tilsvare leien for Nyseterområdet, slik at det ikke blir noe praktisk betaling fra Ljff til LA.
Her har man på fiskeforsterkingssiden blitt enige om å droppe utfisking av sik i Korsvannet. I
stedet søker vi samarbeid med Gran Jff om utfisking i Avalsjøen. Gran jff har god erfaring
med utfisking av sik i røyevatn, da både sik og røye er planktonspisere og konkurrerer
direkte i matfatet. I Korsvannet er det ørret, som er bunndyrspiser, og man får her ikke
samme direkte effekten av sikutfisking som man kan få i et røyevatn. Ørekytfisket begrenses
til en uke i juli, da ørekyta er mest aktiv. Vannprøvetakingen som er gjort etter ønske fra
Fylkesmannens miljøvernavdeling, er ikke lenger nødvendig da den sure nedbøren har
avtatt, og vannene har stabil pH-verdi. Vi vil allikevel fortsette denne med noe mindre
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frekvens, og i samarbeid med fylkesmannen. Vi skal lage en plan over
fiskeforbedringsarbeidet i perioden. Denne bør lages i løpet av 2019. Det bør uføres
prøvefiske i de vannene vi ønsker å prioritere, bl.a. for å dokumentere behov for utsettinger.
Det er også ønskelig at vi øker innsatsen på minkfangst langs viktige ørretvatn, gytebekker.
På viltforbedringsarbeidet var det enighet om å fortsette mårfangsten, samt minkfangst
(som også er et fiskeforsterkingstiltak). Revejakt bør også foretas, og forsøkes å gjøre
attraktivt. LA skulle finne fram til åteplasser hvor vi kunne sette opp skytebuer. Ellers er LA
av den oppfatning at revejegerne må ha jaktkort, noe det var dissens om. Ljff har satt i gang
en predatorjakt/fangst-konkurranse.

Jaktutvalget
Jaktutvalget har i 2018 bestått av følgende medlemmer: Einar Langrusten (leder), Jan Olav
Oseth og Alf Bjørnar Skau.
Det ble vinteren 2018 foretatt nødforing av rådyr i Vestbygda på Harestua.
Det var bra med rådyr med mellom 20 og 25 forskjellige rådyr på foringsplassen ved
Engebråtan.
Totalt gikk det med 2,5 tonn gulrot i løpet av foringssesongen.
Trekning av ordinær jakt på rådyr ble foretatt av leder i jaktutvalg og medlem Jan-Olav Oseth
(med vitne på trekninga).
Det var 3 jaktlag som søkte på 4 retter.
Det ble i løpet av jaktsesongen felt 4 rådyr:
2 voksen rågeit
1 voksen bukk
1 bukkekilling
Østlandsprøven cacit for bassetrasene ble avholdt første helg i desember på Lunner
almennings områder.
Det var 10 startende ekvipasjer og prøva ble meget vellykket med 90% premiering.
Det ble satt i gang en predatorkonkurranse i november.

Mårgruppa
Detvar fire lag og ca. 12 personer som deltok sist vinter.
Feller ble satt ut i områdene rundt Kampen, Brovoll, Skotjern og Solobservatoriet.
Det ble fanget fem mår og en mink.
Vi har flere ganger opplevd at feller var spent ned i Kampenområdet. Det ser ut som at noen
saboterer fangstarbeidet vårt.
Kim Marius
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Jegerprøvekurset
Ett kurs gjennomført (3.4-3.5). Teorikveldene foregikk i lokalene til voksenopplæringen på
Frøystad. Praktisk demonstrasjon og trening i regler og atferd på standplass i forbindelse
med våpensikkerhet ble gjennomgått på innendørsbanen til Lunner Skytterlag, Frøystad og
på lerduebanen ved Buttentjern. Alders- og kjønnsfordelingen blant elevene:
M
K

Totalt
11
7

14-19
4
0

20-29
4
2

30-39
1
3

40-49
1
1

50-59
1
1

Det var 18 elever som tok eksamen hvorav «bare» 13 fikk bestått ved første eksamen. Som
de foregående årene ble eksamen gjennomført av ressurs fra kommunen.
Kommunestyresalen ble i år benyttet. Eksamen ble gjennomført over to dager for å finne en
passende dag og plass til alle. Instruktørene har ikke anledning til å være tilstede under
eksamen, men vi har ikke fått noen negativ tilbakemelding om gjennomføringen.
Samling 4 krever 6 timer med praktisk trening ute med våpen, avstandsbedømmelse,
orientering/kart/kompass/GPS samt skyting med rifle og hagle. Dette lot seg ikke gjøre, så
samlingen ble delt i tre; innendørs Frøystad, trening med våpen og skyting med hagle ved
Ringerike skyte senter, Buttentjern.
I forbindelse med kurs for LJFF i 2019, må vi ha en avtale med Ringerike skytesenter for å få
gjennomført samling 4 da adkomst til Nysetra er uviss de første 6 månedene i året.
Alternativt kan kurset flyttes til august og gjennomføres over to langhelger:
Fredag (3 t)
Lørdag (6 t)
Søndag (6 t) Fredag (3 t) Lørdag (6 t)
Samling 1
Samling 2+3
Samling 4
Samling 5
Samling 6 +7

Søndag (6 t)
Samling 8 + 9

Tilrettelegging og budsjett for kurset administreres av kursleder. Det er god dialog med
kasserer med oppfølging av inn- og utbetalinger samt regnskap for kurset. Det var også i år
en stor utfordring med å følge opp kursavgift mot medlemskap (vervekampanje sentralt).
Rutine endres i 2019.
Lunner, desember 2018
Kursleder/instruktør: Bjørn Johannessen
Instruktører: Hans Erik Eriksen og Vidar Marthinsen

Fiskeutvalget
Det har igjen vært et rolig år i fiskeutvalget. Det ble ikke foretatt mye arbeid i året som gikk
da vi ventet på ny avtale med Lunner Almenning. Vi ville ha denne på plass med våre
synspunkter, avtalen ble ferdigstilt høsten 2018.
Det er ikke satt ut fisk i LA denne sesongen. Fjorårets kvalitet på settefisken var ikke god. Vi
ville forhøre oss med fylket om vi kunne bruke settefisk fra andre anlegg. Det virker
vanskelig, umulig er det nok ikke. LA ville også ha et kvalifisert prøvefiske og en bedre
forståelse av bestander før vi gikk videre med utsett av fisk. En plan for dette skal utarbeides
av LJFF i samarbeid med LA.
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Fiskeutvalget fikk i år også forespørsel om deltagelse ved vanndager som arrangeres av
Harestua skole. Det er 3 dager ved Harestuvannet hvor elevene lærer om fisk, fiske og andre
arter som lever i og ved vannet. Det var igjen en utfordring å få noen til å stille opp på dette
som arrangeres midt i uken. Med god hjelp av Cato Røenbakken som stilte opp i 3 dager ble
det igjen et vellykket arrangement sett fra skolens side. Det var bare skryt å få.
Senere på sommeren arrangerte vi fiskesommer ved Harestuvannet. Dette er andre året jeg
har vært med på dette arrangementet. Vi sliter med oppmøte, noe som gjør det vanskelig å
rekruttere. De som møtte opp var igjen fornøyde, noe fisk ble det også fanget.
Vi har en jobb å gjøre for å skape engasjement i foreningen. Det sitter mye kunnskap og
kompetanse blant medlemmene, vi trenger disse engasjerte.

Ønsker nytt styret lykke til videre i jobben som skal gjøres.
For Fiskeutvalget
Marius G

Årsmelding fra Skytebaneutvalget
Skytebaneutvalget ble i første halvår ledet av avtroppende mangeårig leder, Knut Hovland,
og i annet halvår av påtroppende leder Dag Berge. Sistnevnte er også leder i 2019. I tillegg til
Knut og Dag har disse deltatt i arbeidet med drift av skytebanen: Morten Øiom, Håvard
Berntzen, Terje Haakenstad, Svein Ove Brændhagen, Jarle Johnsrud, Ingard Becsan, Bjørn
Becsan, Kristoffer Broen, Rune Sætren, Vidar Marthinsen, Ruth Inger Braanaas, Kenneth
Rønningen, Kjell Arne Eriksen, Einar Langrusten, Gudmund Larsen.
Dugnad med etterfølgende åpning ble foretatt 31. mai. På grunn av den ekstreme
skogbrannfaren sommerens tørke medførte, var banen stengt i Juli, og åpnet igjen første uka
i august. Foruten i den stengte perioden har banen vært åpen to kvelder i uka, tirsdag og
torsdag.
Klubbmesterskap ble arrangert 7. august. Beste skytter og klubbmester ble oldboys
skytteren Oddvar Rogneby med 46 poeng. Vinneren av dameklassen ble Anne Kari Tøien
med 24 poeng, mens vinneren av seniorklassen for menn ble Håvard Berntzen med 42
poeng. Det av ingen deltakere i juniorklassen i år.
31. juni og 25. august ble det arrangert dame- og nybegynnerskyting under kyndig ledelse av
Ruth Inger, Vidar og Dag med flere. Det var fire og seks deltakere, som var alle godt fornøyd.
Vi kunne ønsket oss bedre oppmøte, men det ville blitt vanskeligere å gjennomføre med
mange deltakere. Planen var å arrangere fire slike dager, men skogbrannfaren satte en
stopper for det.
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Siste skytedag var 6. september.
Grua 20.01.2019
Dag Berge

Ungdomsutvalget
Ingen aktivitet.

