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PLANLAGTE AKTIVITETER, FISKEUTVALGET 2023 SJFF 
 
Impulsivt  "Isfisking" Familieaktivitet, om trygg is i vår. Mars kanskje? 
 
Mai   Dugnad i Skeishølen. 
 
(Mai/juni   Få båten ut av naustet når veien er kjørbar og isen har gått.) 
 
22. juni "Fiskesommer på Glønavatnet" kl 18.00  
 
23. juni?     Ekstra aktivitet for flyktninger på Glønavatnet? 
 
30. juni?  "Familiefiske i Skeishølen" kl 18.00, svartkjel og grilling på bålpanna, 
   lære fluefiske i elva.  Når det passer best; tilpasses i forhold til elva,  
   vannmengder, SJFF`s andre aktiviteter og "når vi har mannskap og  
   instruktør" til å gjennomføre aktiviteten. 
 
11. august    "Fiskesommer på Nordvik" kl 19-22 
 
12. august?  Ekstra aktivitet for flyktninger på Nordvik? 
 
Dato ukjent (Fisking i "Advokaten" dersom vi får invitasjon fra Ellinor Fugelsnes 
  også i år.) 
  
Dato ukjent "Aktivitetsdag i Svartvassområdet", gjenta suksessen fra i fjor  
   sammen med flere utvalg i SJFF. 
 
(Sept./okt.   Få båten inn i naustet før isen legger seg.) 
 
 
Vi vil prøve å markedsføre og annonsere våre arrangementer tidlig og tydelig! 
  
I Skeishølen ønsker vi å legge tak mellom gapahuken og lageret ved siden av. Dette 
prosjektet er det mulig at skoleklasse kan gjøre for SJFF? 
 
 



Aktivitetsplan SJFF Jenter 2023 

 
Skytetrening: hagle (tirsdag/torsdag), rifle 8 kvelder (søndager f.o.m juni) 

 

Førstehjelpskurs hund og eier: Klubbhuset, april/mai 

 

NJFF Jentehelg 2023: «Natt i nærturen» Mjølksannj i Bøfjorden.  

12.-13.august. Inviterer jenter fra naboforeningene (Rindal, Sunndal og Halsa). 

 

Slakting/partering: Snekvika, september/oktober  

 

 



Aktivitetsplan jaktutvalget Surnadal JFF 2023 

 

Introjakt på hjort gjentas, da det var populært. Vil starte prosessen med å få tildelt dyr fra Surnadal 
storviltvald tidlig på året, så vi kan komme ut med annonsering tidligere. 

 

Introjakt på gås i nedre Surnadal. 





Dato Tema Sted Ansvarlig  
Februar 

28.02.2023 Oppstart - kino Kammerset - kulturhuset Turid, Ann og Heidi 
  Filmen til NJFF "Jakt og fiskelandet" vises her - denne gir et innblikk i muligheter og aktiviteter naturen gir oss. 
 Mål: 

Skape interesse for aktiviteter i naturen og engasjerte nysgjerrige barn 
Mars 

07.03.2023 Skyteskole Angråmyra skytebane Jaktskytterutvalget 
14.03.2023 Skyteskole Angråmyra skytebane Jaktskytterutvalget 
21.03.2023 Skyteskole Angråmyra skytebane Jaktskytterutvalget 
28.03.2023 Skyteskole Angråmyra skytebane Jaktskytterutvalget 

 

Mål: 
- Oppnå grunnleggende våpenferdigheter, herunder: 

o Kjenne til de viktigste sikkerhetsreglene 
o Kunne lade, tømme, sikre og visitere et våpen 
o Kunne beherske sikting og avtrekk 
o Beherske liggendeskyting med støtte eller reim 
o Kunne gjennomføre skyting med finkaliber 

 
April 

11.04.2023 Innføring i fiskeutstyr Klubbhuset Barne- og ungdomsutvalget 

 
Denne kvelden blir d en innføring i ulike typer fiske og fiskeutstyr. Vi lager felles kveldsmat og blir litt bedre kjent med hverandre. 

 

Mål:  
- Kjenne til de ulike miljøene å fiske i; saltvann og ferskvannsfiske 
- Kunne gjenkjenne ulike fiskeredskaper og bruk 
- Kunne kjenne til de ulike fiskemetodene 

o Meitefiske 
o Fluefiske 
o Slukfiske 
o Isfiske 

- Kjenne til de grunnleggende fiskeknutene 



25.04.2023 Førstehjelp på tur Klubbhuset Barne- og ungdomsutvalget 

  

Denne kvelden skal vi lære om førstehjelp på tur, hva er lurt å ha med og hva kan vi bruke av det vi har rundt oss. Vi lager felles 
kveldsmat og forbereder fiskeutstyr. 
  
Surnadal Røde Kors står for den faglige delen. 

 

Mål 
- Kjenne til grunnleggende førstehjelp 
- Hva gjør vi når det oppstår mindre skader ute som kutt, fiskekrok i hånden, fall, mm 
- Viktig nødvendig førstehjelpsutstyr i sekken – hva er et minimumsinnhold som alltid bør være med. 

30.04.2023 - 
søndag Isfiskedag Nordmarka Fiskeutvalget 

  

Denne dagen møtes vi på avtalt sted på Nordmarka. Vi koser oss med isfiske, samtidig som vi lærer litt om fiske og fjellvatn; hva 
lever fisken av, viktigheten av bekker inn og ut av fiskevann, oppførsel under fiske og i naturen, etikk (avliving), mm.   
Fiskeutvalget tar med utstyret, det blir fyrt opp i bålpanna og servert grillpølser. Kanskje vi får muligheten til å grille fisk også? 

 

Mål 
- Kunne gjøre isfiskestangen klar og agne opp. 
- Kjenne til hvordan behandle og vedlikeholde utstyr 
- Kjenne til hvordan avlive og sløye fisk, og oppbevare fisken før bruk 
- Kjenne til hvordan fisken lever i vann, elv og bekk med døgn og årstidsvariasjoner 

Mai 
09.05.2023 Bål i naturen og spikking Skeishølen  

  

Denne kvelden møtes vi i ved gapahuken til SJFF i Skeishølen. Det blir en innføring i hvordan tenne bål, "sikker bålbrenning" og 
regler. Vi benytter også anledningen til å rydde rundt gapahuken etter vinteren, og det blir mulighet for å lære seg spikke 
seljefløyte. Vi lager eventyrsuppe til kveldsmat på bål. 

 

Mål 
- Kunne om sikker bålbrenning og hvordan lage bål 
- Kjenne til regler/lovverk 
- Kunne lage mat ute på bål 
- Kunne om trygg knivbruk, og treslag i skogen 
- Kjenne til viktigheten av rydding av natur og miljø, og lokale forurensningsfaktorer 



23.05.2023 Sjøfiske  Kalkstranda  

  

Denne kvelden møtes vi på Kalkstranda, og fisker i sjøen. Vi koser oss med fiske, samtidig som vi lærer litt om fisken i havet, 
årstidsvariasjonene, livet i fjæra, flo og fjære, og søppel/forurensning. Vi lager felles kveldsmat på bål. 

 

Mål: 
- Kunne gjøre haspelstanga klar 
- Kjenne til hvordan avlive, sløye og partere fisk, og oppbevare fisken før bruk 
- Kjenne til de mest vanlige typene saltvannsfisk, og hva lever de av. 
- Kjenne til hvordan sikkert brenne bål i fjæra 

Juni 
06.06.2023 Innføring i kart og kompass, og turutstyr Klubbhuset Styret 

  
Denne kvelden skal vi lære oss bruke kart og kompass. Vi går gjennom hva som er nødvendig og lurt ha med på ulike turer. 
Pakkeliste til overnattingstur til Vaulen blir utlevert. 

 

Mål: 
- Kunne bruke og navigere med kart og kompass 
- Kjenne til klær og utstyr til bruk utendørs 
- Kjenne til nødvendig utstyr for ulike turer; dagstur og overnattingstur  
- Kjenne til fjellvettreglene 

17-18.06.2023 Fjellfiske, overnatting og avslutning Vaulen Styret 

  
Vi avslutter til sommeren med en overnattingstur til Vaulen. På denne turen kommer det som er lært tidligere til nytte, og 
fokuset er turglede. Foreldre og søsken kan også bli med. 

 
Mål: 

- Oppdage gleda med friluftsliv i praksis! 

22.06.2023 Fiskesommer  Glønavatnet Fiskeutvalget 

 Bonus - oppfordres til å komme, men vårskolen ansees som avsluttet på Vaulen  
 




