Styreperioden 1. januar 2020– 31. desember 2020
Styret har bestått av leder, nestleder, kasserer, styremedlemmer og ungdomsutvalg.

STYRET 2020
Leder: Siw-Merete Enoksen Hansen
Nestleder: Nina Bredesen
Kasserer: Johnny Mikkelsen
Styremedlem: Lars Lilleng
Styremedlem: Espen Berg
Styremedlem/kvinnekontakt: Tonje Lyngmo
1.vara: Bernt Ivar Kristiansen
2.vara: Arnold Olsen

Ungdomsutvalget:
Voksen ansvarlig, Espen Berg.
Styremedlemmer: Kristoffer Berg, Sverre Enoksen Hansen, Maja R Vikebø og Rene Hansen.

Året har vært påvirket av Covid, og det har ikke vært avholdt fysiske styremøter i år.
Beslutninger er gjort via styrets chat og per telefon med styremedlemmer.

MEDLEMSKAP ANTALL MEDLEMMER 31. DESEMBER
2020(BETALENDE, TOTALT)
197 medlemmer i 2020
Det er en økning på 14,53%

Medlemsverving
Vi fikk vervet en del barne- og ungdoms medlemmer under «Fiskesommer», og det er blitt
vervet i forbindelse med jegerprøve kurs, leirduebanen og elgbanen.

Jegerprøver
Nina Bredesen, Bernt Ivar Kristiansen og Ottar Remmen har vært instruktører på jegerprøve
kurs i 2019. Det ble kjørt 2 kurs, I mai/ juni var det 22 som tok kurset.

Våpen- og ammunisjonslager
Vi har 2 hagler av type Baikal kaliber 12, som brukes som utleie på hagleskyting/ jegerprøve
skytinga
1 Remington 308, som brukes på jegerprøven.
Nina, Siw og Karl Petter er godkjent til og levere ut, administrere bruk og oppbevare våpen
som tilhører Nordreisa jeger og fisk.

Portalen NJFF
På portalen prøver vi å få lagt ut de arrangementene som skal arrangeres og de som er
arrangert. Det er pr i dag bare to av styrets medlemmer som har opplæring i dette. Planen
var at hele styret skulle få opplæring i bruk av portalen. Dette har dessverre ikke latt seg
gjøre i løpet av året.
www.njff.no

Facebook
Vi har egen facebook side hvor alle i styret- og en del utvalgsledere kan publisere ting.
Blant annet når det er skyting og jakt turer, planlagte og spontane. Vi er ganske flinke til å
bruke denne i forbindelse med skyting på banene. Vi har dessverre ikke klart å få til noen
jaktturer, men kanskje dette året blir bedre.

Styrets deltakelser
Nina Bredesen har vært utvalgsmedlem i kvinnegruppa i fylkesstyret i 2020.
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Foreningens økonomi
Det har ikke vært gjort noen store innkjøp utenom skudd og leirduer i 2020.
Det var søkt midler til flere aktiviteter i 2020. På tross av covid19 har vi faktisk klart å
gjennomføre de fleste planlagte aktivitetene.

Drift 2020
Aktivitetsnivået i foreningen har potensiale å bli bedre. I år har vi vervet noen nye
medlemmer i forbindelse med arrangement. Vi ser at vi får nye medlemmer, spesielt
ungdommer, i forbindelse med aktiviteter vi har. Så fokus skal fortsatt være på aktiviteter i
foreningen, men vi må hele tiden ha søkelys på kvalitet på det som gjennomføres.
Hvis man skal få en god drift i foreningen, må vi få inn flere aktive styremedlemmer. Sånn
som det har vært i år, er det bare noen få av styrets medlemmer som har stått for aktivitetene i
foreningen. Detter håper vi på å få en ordning på i 2021. vi har mye spennende på gang, å vi
tror og håper at det vil få medlemmer til å delta aktivt i drift av foreningen.

Kurs og opplæring
Vi har i år dessverre ikke fått til noen kurs eller opplæring i styret, men har som mål i 2021 å
få flere av styrets medlemmer og medlemmer på kurs. Vi er i behov for flere instruktører både
på skytebanene og på andre arenaer.
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Skyte gruppe
Årsmelding Skytebaneutvalget Nordreisa JFL
Skytebane Ansvarlig, Karl- Petter Johansen

Leirduebanen.
Skytebane Ansvarlig, Karl- Petter Johansen
Leirduebanen i Kjellerskogen har vært godt besøkt i 2020.
Banen har vært åpen og i drift fra begynnelsen av juni til midten av september. På grunn av
store snømengder i mai, var det ikke mulighet til å åpne banen tidligere. I fellesserien var ikke
banen i drift.
Nordreisa JFL, hadde i 2020 søkt om 4 terminlisteførte skytestevner, hvor av to stevner var
midtukestevner på 50 skudd og 2 stevner var helgestevne med 100 skudd. Ett av disse
stevnene var også Fylkesmesterskap for Troms, som ble vunnet av Roar Helle, Målselv JFF.
Nr. 2 ble Terje Hilmarsen, Bardu JFF og nr. 3 Rune Eggen, Bardu JFF. Nordreisa JFL stilte
med 3 skyttere under Fylkesmesterskapet. Ingen av disse hevdet seg helt i toppen, men i
lagkonkurransen ble vunnet av Nordreisa JFL.
Nordreisa Jeger og Fiskerlag arrangerte Klubbmesterskap sammen med Nord- Troms
Fuglehund klubb på vårt siste 50 skudds stevne. Klubbmester ble Karl- Petter Johansen, som
er medlem av begge klubbene. Han ble dermed klubbmester i begge klubber. med 41 treff.
nr 2. ble Thomas Tvedt og nr. 3 Bernt Ivar Kristiansen.
Ett 50 skudd skyte stevne 4. august 2020 måtte avlyses pga tekniske problemer med
leirduekasteren.
Skytebane ansvarlig, har denne sesongen satt opp ei ansvarsliste for hvem av våre instruktører
som har hatt ansvar på banen. Dette har fungert godt og alle våre instruktører har fulgt opp sitt
ansvar. Ved behov har instruktørene byttet internt. Instruktører som har hatt ansvar på
leirduebanen i 2020 er; Siw E. Hansen, Karl-Petter Johansen, Bernt Ivar Kristiansen og Ottar
Remmen.
I tillegg til ordinære skyte kvelder, som har vært åpen for alle, har Nordreisa JFL gjennomført
egne skyte kvelder for jenter/ Kvinner. Det har i løpet av sesongen vært 2 slike kvelder, med
noe varierende oppmøte. De som har deltatt på disse jente/ kvinne kveldene har likevel
oppfattet dette som meget positivt.
Leirduebanen har også vært i bruk under 2 Jegerprøvekurs i regi av Nordreisa Jeger og
Fiskerlag.
Leirduebanen med instruktører har også vært leid ut til Aktiv Sommer Kåfjord. Våre
instruktører fikk veldig gode tilbakemeldinger på gjennomføringen av disse arrangementene.
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Nordreisa JFL har også i 2021 søkt om 5 terminlisteførte Skytestevner, hvor av 3
midtukestevner på 50 skudd og 2 100 skudds stevner som også vil være
Landslagskvalifiseringsstevner.
Vår det gjelder planer for 2021, har Nordreisa JFL på nytt søk tippemidler til utvidelse av
Leirduebanenen. Vi har som mål å få bygget en Kompakt sporting bane i løpet av sommeren
2021. Det er også søkt sponsormidler og andre støtteordninger fra blant annet
Sparebankstiftelsen til etablering av en kompakt sporting bane. Hvis Nordreisa JFL kommer i
gang med dette arbeidet, vil det bli stort behov for dugnadsinnsats på Leirduebanen i 2021.
Nye kaste hus, oppgradering av baneanlegg. Innkjøp og oppsett av redskaps hus/ redskapsbu,
rydding av skog og oppsett av banemerker.
Det vil også være behov for å utdanne flere hagleinstruktører som kan ta ansvar for driften av
leirduebanen kommende sesong.

Elgbanen
Elgbanen har i år vært driftet av flere frivillige medlemmer i Nordreisa jeger og fiskerlag. Vi
har vært så heldige å få inn noen nye folk her, å det har vært til stor hjelp.
Covid restriksjoner gjorde at elgjegere som hadde skutt opp året før ikke trengte å skyte opp i
2020. Og vi så dessverre at det var alt for mange jegere som valgte å ikke komme å prøve sine
skyteferdigheter. Men på tross av det så kom det en del på banen. Noen oppskytinger ble det
også.
Det har vært gjort litt vedlikehold av elgtrekk, som vi fikk god hjelp til. Arvid Bergmo, Trond
Henriksen og Øyvind Mortensen stilte opp med verktøy og godt mot.
Vedlikeholdet medførte også at vi var i behov for å kjøpe inn ny elgskive og reim til motor.
Dette er nå skiftet ut, å det er og gjort en forsterking av stativ til elgen.
Vi håper på å få gjort mere vedlikehold og utbedring av banen i året som kommer. Her er en
del å gjøre.
Instruktører/standplassledere på banen denne sesongen har vært, Nina Bredesen, Siw E.
Hansen, Lars Lilleng, Arvid Bergmo, Trond Henriksen, Eirik Vollstad og Rolf Solli.
Alle disse instruktører/standplassledere har fått tilgang til å godkjenne oppskyting elektronisk.
Ennå har det vært mulig å gjøre dette manuelt, men etter hvert skal alle kort være elektronisk.

Treningsområde for jakthunder
I 2020 var det 7 som betalte treningsavgift for Tjuvdalen og Tørfossmoen treningsområde.
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Fiskegruppe
Fiskesommer 9 august 2020

•instruktører: Leif Gunnar Pedersen og Kurt Rasch
•tilstede fra styret: Tonje, Siw og Nina
•deltakere: 10 stk.

1 stk fikk sei. Fint vær og god stemning. 4 trekninger blant barna (fiskestenger).
Vervepremier til dem som vervet seg + medlemmer. Bål/ pølse med brød/ kaffe/ saft/ kjeks.
En litt annerledes fiskesommer pga covid-19.
Sport1 gammen har bidratt med gode rabatter og god service Iforhold til premiene som ble
delt ut
Veden til kaffe og pølsebålet ble sponset av Reisa Vekst AS.
En hyggelig og sosial dag i fjæra.

Aversjon
Nina Bredesen har i samarbeid med Nord-Troms Fuglehund klubb, strømmet hunder på sau i
sommer. Til sammen er nok borti 30 hunder strømmet. Nina Har ikke hatt faste dager, men
strømmet på forespørsel.
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Ungdomsutvalget
Ungdomsutvalget har i år avholdt kun 2 møter. Det har vært en sak som er tatt opp, å det er
planlegging av året 2021.
Ungdommene har kommet med ønsker om havfiske. Det har vært dialog med lokale
fiskebåteiere, å de har stilt seg positive til å ta ungdommene med på fisketur. Vi jobber videre
med det, og håper vi får til flere turer, der vi får prøve oss på forskjellige fiskeredskaper og
fiskeslag.
I tillegg har ungdommene ønske om skyting og jakt.
Vi håper og tror at dette året som vi har startet på blir lettere i forhold til Covid restriksjoner,
sånn at aktiviteter blir enklere og gjennomføre.

ÅRSMELDING «REISAELVA OG DE UNGES INTERESSE FOR
VILLAKSEN»
Av Karl-Petter Johansen

Nordreisa Jeger og Fiskerlag har i 2020 fått støtte fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark til
ett prosjekt de har kalt «Villaksen og de unges interesse for Reisaelva»
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Dette er ett tredelt prosjekt, hvor hovedmålet for prosjektet har vært å få ungdommer, den
oppvoksende generasjon interessert i Villaksen, Reisaelva og ikke minst forvaltningsarbeidet
som gjøres rundt Reisaelva.
Nordreisa Jeger og Fiskerlag har hatt prosjektansvar og prosjektledelse for hele prosjektet,
men har hele veien hatt ett tett og godt samarbeid med Storslett ungdomsskole, Reisa
Nasjonalparksenter, Reisa Villakssenter og Reisa Elevlag. Disse fire aktørene har vært viktige
bidragsytere og samarbeidspartnere gjennom hele prosjektet.
Laksefiskekurs for ungdom
Første del av prosjektet ble gjennomført sommer og tidlig høst 2020, men to hele dager med
laksefiskekurs for ungdom. Frivillige instruktører fra Nordreisa Jeger og Fiskerlag gjorde en
flott jobb med instruksjon og veiledning av unge laksefiskere, som fikk prøvd seg på
laksefiske med både sluk og fluestang. Til sammen var det 12 ungdommer som benyttet seg
av gratis laksefiskekurs i Reisaelva. Det ble spennende dager, hvor flere av ungdommene
hadde fast laks under kurset og det ble også landet en laks begge gangene.
Prøvefiske og forvaltningsarbeid i Reisaelva
Høsten 2020 har Nordreisa Jeger og Fiskerlag samarbeidet med Reisaelvelag og elever som
har valgfaget friluftsliv ved Storslett ungdomsskole. Elevene har deltatt sammen med
Nordreisa JFL og Reisaelvelag på prøvefiske etter oppdrettslaks. Til sammen har det vært 33
elever med på prøvefiske, elevene har vært delt i tre ulike grupper, som har kost seg med
prøvefiske etter oppdrettslaks. Nordreisa JFL har organisert det hele, med busstransport, mat
og masse fiskeutstyr, slik at alle elevene har kunnet delta aktivt i fisket. Under prøvefiske ble
det fanget en villaks på 9,1 kg. En vakker holaks, som ble satt tilbake i elva slik at hun kunne
spre sine gener videre. I tillegg ble det fanget to Sjøørreter og en Brunørret.
Det har vært svært lærerike dager for friluftslivselevene fra Storslett ungdomsskole, som har
lært masse om det forvaltningsarbeidet som gjøres av Reisaelvelag rundt reisaelva. Elevene
har blant annet lært om gytebestand, gytebestandsmål, prøvefiske, hvordan se forskjell på
villaks kontra oppdrettslaks. De har også fått kunnskaper om Lakselus, skjellprøver og annet
forvaltningsarbeid som Reisa Elvelag er ansvarlige for. Elevene har vært topp motiverte og de
har virkelig stått på for at vi har kunne lyktes under prøvefisket etter oppdrettslaks.

Villaksdagene ved Halti
Nordreisa Jeger og Fiskerlag’s villaksprosjekt avsluttes med Villaksdagene for hele Storslett
ungdomsskole 22-23 oktober. Villaksdagene gjennomføres i tett samarbeid med Reisa
villakssenter, Reisa Elvelag, Reisa Nasjonalparksenter, Nord- Troms museum og
Naturvernforbundet Troms og Finnmark.
Målet for villaksdagene er å gi våre ungdommer ett større innblikk i forvaltningsarbeidet som
gjøre rundt villaks i Norge og ikke minst gi ungdommene forutsetning for å forstå hvor viktig
villaksen er for Norge, både som en ettertraktet sportsfisk, men også for at Norge har ett
særlig ansvar for å bevare den Atlantiske Villaksen.
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Villaksdagene gjennomføres med spennende foredrag om den « Fantastiske Villaksen» med
blant annet Kennet Bruvik og oppgaver og praktiske aktiviteter for alle elevene ved Storslett
ungdomsskole. Ca 150 ungdommer deltok under Villaksdagene.
Nordreisa Jeger og Fiskerlag vil takke alle samarbeidspartnere og ikke minst våre ungdommer
for flotte dager med Villaksen som tema og vi håper at alle har hatt lærerike dager med stort
utbytte og at vårt prosjekt har vekket både interessen og kunnskapene om villaksen i vårt
prosjekt « Reisaelva og de unges interesse for Villaksen»
Mer om prosjektet finner dere på våre nettsider: Nordreisa JFL Ungdommer-pa-provefiskemed-Nordreisa-JFL-og-Reisaelvelag.aspx (njff.no)
Nordreisa Jeger og Fiskerlag har for 2021 søkt om nye prosjektmidler og vi håper dette blir ett
prosjekt vi kan videreføre i mange år framover.
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