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Årsberetning for 2020
Annerledesåret
Styret vil takke medlemmene for dugnad og aktivitet de har lagt ned for foreningen også
i dette beretningsåret.
Medlemstall for 2020 er 284 betalende medlemmer.
I dette året ble det også ett nytt Æresmedlem.
Gunnar Kjennbakken
Dette året har det stort sett vært stabilt av medlemmer i hele landet. DJFF var påmeldt på
fylkesårsmøte som var planlagt i Vrådal. Covid 19 sørget for at det ikke var mulig å møtes
Delegatene fikk årsmøtedokumentene på mail og hver enkelt måtte gi tilbakemelding for
godkjenning.
Det er avholdt 05 styremøter, og behandlet 42 saker.

Årsmøte 27 februar. Vi rakk det like før samfunnet ble stengt ned

Opplæringsjakt:
Se egen rapport på dette.

Vaffelkveldene senhøst var det noen få av, før det ble restriksjoner på antall innomhus.

Lavo ved Henseid vannet ble bygd opp igjen i 2019 og det er montert en ovn/grill midt i
denne. Denne er så flott at den bør brukes av flest mulig, i utgangspunktet skal dette være for
medlemmer. Kontakt Kåre så får dere kode til døra ved behov. Bomavgift på vei har vi en pris
for hele året på 100,- som betales i kassen ved bommen evt må det betales pr gang.
Det har blitt opprette en felles haglegruppe med Tørdal JFF som det ble informert om på
forrige årsmøte, denne har representanter fra begge foreninger og er en selvstendig økonomisk
gruppe. Avtalen mellom gruppene går over 2 år frem til 1.April 2021. Det vil bli fremlagt
egen årsrapport.
Det ble ikke arrangert storvilt skytinger før i august, dette ble da veldig redusert og vi endte
opp med 5 fredager frem til jaktstart. Dette året ble det fra myndighetenes side gitt fritak for
obligatoriske skyting for de som hadde avlagt prøven i 2019.
Jegerprøvekurs ble også avlyst i 2020
Representanter i Huskomiteen
Astrid og Kåre Oddnes har vært lagets representanter i Huskomiteen for Skytesenteret. Det
har vært et fellesmøte med Huskomiteen, Skytterlaget og DJFF i mai 2020. Der måtte vi
planlegge hvordan få inn penger til huset når vi ikke fikk lov til å arrangere storviltprøver
Vi var påmeldt på julemarked for 3 gang, ble avlyst på bygdetunet, men vi stod nede på Spar
lørdag 23 november og viste oss fram, sammen med noen andre lag.
Vi har også i beretningsåret fått mulighet til å tjene 8400,- kr på parkeringsvakter på Gautefall
for Røde Kors, vi gjør det samme dette året. Takk til de som er med på å få denne jobben
gjort.
Laget bruker hjemmesiden, facebook og SMS til å sende ut info til medlemmene.
Medlemsfordeler i Drangedal jeger og fiskeforening.
1.- Gratis bruk av våre fiskevann, lån av robåt, må bestilles
2.- Gratis bruk av Lavvo ved Henseidvann, må bestilles.
3.- Rimelig veiavgift til Statskog Henseidvann, kr 100,- pr. år
4.- Jegerprøvekurs
5.- Opplæringsjakt
6.- Gratis å trene på riflebane når den oppe og godkjent standplassleder er til stede.
7.- Subsidiert pris på storviltprøver.
8.-Vi har rifle og hagleinstruktører som kan hjelpe til.
9.- Medlemspriser for runder på haglebanen.
10.- Trening på vårt nye elektroniske skyte anlegg.

Følg med på hjemmesiden for å se aktiviteter.
Se og på Norges jeger og fiskerforbund sine hjemmesider for sentrale medlemsfordeler.
Tilbud om kurs på Jakt og fiskesenteret på Flå i Hallingdal

Ettersøk med hund
Det er gjennomført kurs i ettersøk med hund på ferskspor og blodspor i 2020, vi gjennomført
ca 60 prøver, og vil fortsette med dette i 2021.

Barn og ungdom.
Det ble gjennomført garnfiske med skoleklasser, her fikk de være med fra fangst av fisk frem
til steking og spising.
I år igjen arrangerte vi isfiske for skoleelever, dette er et tiltak som det blir satt pris på.
DJFF fikk en avtale med Statskog om opplæringsjakt, her kan vi nå tilby dette til de som
fullfører jegerprøven og dette håper vi kan bidra til økt aktivitet for disse.
Skyting med hagle og rifle er også blitt gjennomført. Dette var en suksess som vi vil gjenta i
2021.
Det er blitt gjennomført flere kvelder med skyting på simulator spesielt rettet inn mot
ungdom, her var det opptil 7 stykker samlet så dette vil det bli gjort flere ganger.

Årsberetning riflegruppa 2020
Generelt lite aktivitet på grunn av Covid 19
Jaktfelt
Storfjellkarusellen; Ble avlyst etter 1 stevne i Sannidal. Her var det meget god skyting av flere
fra DJFF.
Rovviltjegeren ble gjennomført i januar.
Rifletrening på skytesenteret hver lørdag fra nyttår frem til midten av mars
Klubbmesterskap ble ikke arrangert i 2020

Elgskyting
Ingen organisert trening eller stevner

Dugnader 2020
Her er noe av det som er blitt gjort;
• Arrangert treninger og storviltprøver. Begge deler i svært begrenset antall.
• Holdt riflebanen åpen for noen grupper/jaktlag som leid banen med stanplassleder.
• Reparasjoner/vedlikehold av elektroniske skiver
• Bygd lagerdel på skyterhuset

Planer for 2021
• Maling og beisning på elgbanen.
• Få lys på fastblinkene så det kan trenes på kveldstid.
• Arrangere Storfjellkarusellen, Storfjellstuten, Rovviltjegeren, storviltprøver og
klubbmesterskap.
• Prøve å leie ut riflebanen til flere grupper/jaktlag ol.

•
•
•
•
•

Ha noen dager med skyting for ungdom.
Treningsdager for løpende elg og jaktfelt.
Rekruttere flere skyttere, spesielt yngre.
Få i gang skytesimulator når Covid 19 tillater dette.
Reparasjoner/vedlikehold av elektroniske skiver og løpende elg. Jaktfeltløypa må
også få en oppgradering.
• Div. gjøremål i «skytterhuset» og lageret vårt.
• Deltagelse på NM jaktfelt på Tynset 1. mai helga, om det blir arrangert.

Riflegruppa 2020
Tom Sørdalen, Halvor Aslak Næs, Per Vidar Grana og Trond Moen.
Trond Moen, ref.

Årsrapport Drangedal og Tørdal leirduegruppe
Det har ikke vært stor aktivitet med stevner pga pågående pandemi.
Det har blitt gjennomført treningskvelder fra mars med noe opphold ihht smittetrykket, frem
til slutten av august.
Jentegruppa:
Me har hatt treninger hver torsdag fra mars til september. Vært 3 stk der. Ikkje lagt ut
nokke på sida vår pga koronaen, håper på et meire aktiv år i år.
Jentegruppa
Eva Håstul
Dugnad:
Det er gjennomført en dugnad med opprydning og forbredelser til oppsett av ny bane med
kaster/kastere fra Tørdal. Støpt såle for kasterhus og gruset/gravd for standplass.
Drangedal og Tørdal leirduegruppe
Bård Bastnes, Eva Håstul, Per Arne Vogsland

Fiskegruppa
Det har i 2020 blitt avholdt isfiske i Bråtkjenna, familiefiskedag og garnfiske i
Hennseidvannet! Det er også bestilt en ny aluminiums båt som blir levert til våren. Pengene til
denne er blitt sponset av Drangedalsbanken!
Planer for 2021:
Isfiske
Garnfiske i Hennseidvannet
Og vi skal jobbe aktivt for å rekruttere ungdom

Årsrapport jaktutvalget
(Bård Bastnes, Bjørn Erik Næs, Hans Olav Vøllestad)
Det ble i 2020 gjennomført totalt 11 introjakter fordelt på elg, hjort, rådyr, fugl og bever. Alle
ble gjennomført på Statens område på Henneseid.
Lokking på Rådyrbukk ble en stor suksess uten at det ble fall. Ble gjennomført med 9
introjegere fordelt på 2 kvelder og en morgen, og hadde forespørsel fra 5stk som vi dessverre
ikke hadde plass til. Ble sett og hørt dyr, å alle som var med syntes dette var en spennende
jaktform.
Hjortejakta hadde vi totalt 9 påmeldte, men vi begynte da å se konsekvensene av korona.
Endte med at 5stk gjennomførte. Ble sett en hjort, men ikke noen fall. Til gjengjeld var det
noen av deltagerne (å ledsagerne) som fikk sin livs opplevelse da det kom frem elger på post,
derav en stor elgstut. Vi fikk skryt for gjennomføring og alt i alt syntes de det var spennende
og lærerikt uten at det ble fall.
Elg og hjortejakt ble gjennomført med 8stk av totalt 14 påmeldte. Her var vi veldig
uheldige at det ikke ble fall, da det ble sett dyr ved flere anledninger. Dessverre var det feil
dyr i henhold til kvote. Ble også brukt hund under jakta.
Fuglejakt med hund ble gjennomført med 3stk lokale introjegere og 2 ledsagere. Det ble
sett noe fugl og skutt en orrhane. Dette var en jaktform de likte veldig godt og kunne tenke
seg å fortsette med.
Introjakt bever ble også gjennomført med 1 deltager. Spenningen var der, men det ble
dessverre ikke fall her heller.
Pga korona så vi oss nødt til å avlyse resterende introjakter (8stk)
Det ble servert mat og drikke på hvert arrangement.
Det ble betalt inn totalt 4600,- i deltager avgift og det har kommet inn tilsagn fra NJFF på kr
33 000,- på de 11 arrangementene.
En stor takk til ALLE som har hjulpet til og vært med på å få dette til.
Og en stor takk til STATSKOG som gir oss muligheten til dette.
Jaktutvalget Drangedal jeger og fiskeforening
Bård Bastnes
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Regnskapet legges fram på årsmøte
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Innkomne saker med styrets forslag til vedtak.
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Styrets forslag til handlingsprogram og budsjett for 2020.

Handlingsplan 2021
Parkeringsvakt på Gautefall
Jegerprøvekurs start 2. Mars kveldskurs.
Jaktfelt: Rovviltstevne 26. Januar Avlyst
Jaktfelt: Storfjellkarusellen 20-21 Mars
Jaktfelt: Storfjellkarusellen 24-25 April.
Elgbanestevne: Storfjellstuten. 21.mars
Elgbanestevne: Storfjellstuten. 25 april
Leirduestevne/Vestmar mesterskap
Rakfisk middag
Familieaktiviteter
Garnfiske
Tilberedning av fisk
Ettersøkskurs
Klubbmesterskap Jaktfelt, elg og lerdue
Felles treninger jaktfeltbane / løpende elg
Opplæringsjakt på hjort, elg, rådyr, fugel
Arrangere skytedager.
Skyting for ungdom
Storviltprøver.
Isfiske skole 18 februar
Fiskekvelder/ettermiddag
Fluekastekurs
Julemiddag
Legge rakfisk (røye)
Medlemskvelder
Årsmøte med loddsalg
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Foreningens kontingentandel
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Valg av styre
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Valg av medlemmer til utvalg og møter, Fylkesårsmøte
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Valg av medlemmer til valgkomité
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Avslutning

