
 

 

ÅRSMELDING SURNADAL JEGER OG FISKERFORENING 2022 

 

Styret 

Leder: Turid Sættem Eggen  

Nestleder: Arne Gujord 

Kasserer: Tonje Fuglås Kvendbø  

Sekretær: Victoria Pettersen 

Styremedlem og webansvarlig: Ann Beckstrøm 

 

Utvalgsledere  

Linda Humberset – Fiskeutvalg 

Heidi Reiten – Barne- og ungdomsutvalg 

Odd Arne Vikavoll – Hundeutvalg 

Anders Magne Ormset – Jaktutvalg 

Ingunn Settemsdal - Kvinneutvalg 

Arne Gujord - Jaktskytterutvalg, kontaktperson 

 

Instruktører jegerprøve: Tonje Fuglås Kvendbø, Nils Ove Halle, Turid Sættem Eggen 



 

Under årsmøte 24.02.2022, ble nye vedtekter vedtatt som følge av landsmøtevedtak i 2021, om mer 
enhetlige vedtekter i hele organisasjonen. Tilrådinga til årsmøtet i SJFF var et styre på 5 medlemmer 
og 3 varamedlemmer. Vi så det som hensiktsmessig med et mindre styre, da det hadde vært 
vanskelig å samle alle til møter. Vi fikk godkjenning på nye vedtekter fra NJFF sentralt den 15.03.22. 
Det ble også vedtatt ny kontingentsats på hovedmedlemsskap også som følge av landsmøtevedtak i 
2021.  

Per 31.12.22, hadde SJFF 305 medlemmer. Av disse er …. registrert som barne- og 
ungdomsmedlemmer, og …. er med i et familiemedlemsskap. ….. er kvinner. Medlemsmassen er 
ganske stabil, men vi har helt klart rom for flere. Det er innført løpende medlemskap i 
organisasjonen.  

Etter årsmøtet i 2022 hadde leder planleggingsmøte med flere av utvalga. Tanken om et sted å holde 
hus og enkelt ha mulighet til å legge til rette for flere aktiviteter, var noe som ble snakka om flere 
ganger.  

Med en hurtigarbeidende komitè og kun kort saksbehandlingstid på i underkant av 41 timer, ble vi 
huseiere den 11.april 2022. SJFF eier nå Nordsida 198 på Tellesbø. Vi har så vidt starta på jobben med 
å bo oss inn, finne ut hvilke nødvendige grep vi må gjøre for bruken vi har tenkt, men det ser ut til at 
dette kan bli noe av det mest fornuftige vi har gjort på lenge. Nå er det opp til oss! 

Det er veldig kjekt med alle positive tilbakemeldinger vi har fått på huskjøpet 😊😊 Det er også artig 
med gaver vi har fått og som vi kan bruke i jakt- og fiskerelaterte aktiviteter, bl.a fra æresmedlem 
Erik Øien. Fra han har vi fått mange bøker/tidsskrifter og en god del utstyr på fluefiskefronten. 

Vi tok huset i bruk allerede i mai med jegerprøvekurs, Camp Villaks hadde base der i juni, 
kvinneutvalget arrangerte kurs i juli med overnatting på klubbhuset for tilreisende. Stor takk til Røde 
Kors som villig lånte bort feltsenger da vi foreløpig ikke har det selv. 

Det er ei prioritert oppgave framover å utbedre inngangsparti med adkomst for bevegelseshemma, 
samt gjøre de to klosetta om til et bad toalett og dusj, også universelt utforma. Vi har fått tilskudd på 
kr. 50.000- fra Sparebankstiftelsen til å starte dette arbeidet. 

Behovet for nødvendig vedlikehold er nok stort, men vi tenker at vi tar det som er nødvendig for å 
kunne bruke huset til aktiviteter så mye som mulig og aller helst hele året rundt.  

Vi har mange ideèr om innredning, bruk og behov for oppgradering av huset. Styret vil utarbeide en 
plan for dette. Vi har gått til innkjøp av nye bord pluss stoler. Vi har også vedtak om skytesimulator. 
Alt kan vel ikke gjøres umiddelbart, men vi er i gang. 

Vi har mange ideèr om innredning, bruk og behov for oppgradering av huset. Styret vil utarbeide en 
plan for dette. Vi har gått til innkjøp av nye bord pluss stoler. Vi har også vedtak om skytesimulator. 
Alt kan vel ikke gjøres umiddelbart, men vi er i gang. 

Etter en første vinter i nytt hus har vi nå et bedre bilde av behov for oppgraderinga som må til for at 
vi skal kunne bruke huset året rundt. 

 

 



  

«Innsats for andre»: elever ved Subus som ville pusse opp skiltet vårt 😊😊 

 

I tre styremøter i 2022, har bl.a disse saken vært til behandling og arbeidet med: 

- Godkjenning aktivitetsplaner, søknader aktivitetsmidler NJFF, kunngjøringer av aktivitet på 
portalen. 

- Oppfølging NJFF om godkjenning av nye vedtekter 
- Arbeid og etterarbeid ved kjøp av klubbhus 
- Deltakelse ryddedugnad etter Gyda 
- Samarbeid med Surnadal elveigarlag om gjennomføringa av Camp Villaks 
- Gjennomført en dag med rekrutteringsfiske i Advokaten – gave fra Ellinor Fugelsøy 
- Arrangert aktivitetsdag i sentrum 
- Reforhandling alle sponsoravtaler 
- Leder har sittet i arbeidsgruppe for revidering av Plan for idrett, fysisk aktivitet og kultur 
- Årsmøteutsendinger NJFF Møre og Romsdal i mars: Heidi Reiten og Victoria Pettersen 
- NJFF Kvinnekonferanse i Verdal i mai: Sigrid Bjerkset Moen og Olai (4 mnd) 
- Tillitsvalgsamling NJFF Møre og Romsdal i Surnadal i juni: Ådne Næss Aune, medlem 

jaktutvalget region M&R 
- Deltakere på fiskeutvalgssamling NJFF Møre og Romsdal i november: Heidi Reiten og Turid 

Sættem Eggen 
- Tillitsvalgsamling NJFF Møre og Romsdal i Kristiansund i desember:  

Ingunn Settemsdal, leder kvinneutvalg. 
- Kvinnekontaktsamling NJFF Møre og Romsdal februar: Linda Humberset. 
- Tonje Fuglås Kvendbø er valgt inn som medlem i sentralt jaktskytterutvalg i NJFF i perioden 

2021 – 2024 
- Turid Sættem Eggen er valgt inn for ny periode som medlem i sentralt kvinneutvalg i NJFF i 

perioden 2021 – 2024. Er nestleder i NJFF Møre og Romsdal. 
- Leder har vært invitert for å presentere SJFF under Næringslivsfrokost og på medlemsmøte i 

Surnadal pensjonistlag. 



 

 

Treffast Surnadal på gjenvisitt etter deltakelse på NJFF Jentehelg 2022. 

Meny: Intro-hjort fra Snekvika 😊😊 Film: Jakt og fiskelandet – NJFF 150 år 

 

 

 

 

 

Nytt av året var at vi søkte om aktivitetsmidler til familieaktivitet og vi slo vi til med sentrumsnær 
aktivitetsdag i Svartvassområdet i august. Sentrumsnære friluftsaktiviteter var et populært tiltak med 
mange besøkende og stor stemning! 



 

 

 



 

 

 

2022 var året vi skulle brette opp ermene og ta tilbake aktivitetene. Gruppene i Surnadal JFF har stått 
på og vist høy gjennomføringsgrad i fht. aktivitetsplana. 

Vi håper på stor aktivitet også i 2023 og ser at vi har mange ivrige og dedikerte i rekkene som legger 
ned veldig mange timer med frivillig arbeid for at dette skal gå. En stor TAKK til alle dere i utvalga og 
andre som stiller opp og gjør arrangement mulig! 

Det er et mål at aktiviteter skal koste minst mulig for medlemmene våre. Vi hadde ikke greid å tilby 
det vi gjør uten støtte fra sponsorer, samarbeidspartnere og bidragsyterne i lokalt næringsliv som er 
med og gir når vi trenger noe. TAKK alle sammen 😊😊 

 

 

For styret 

Turid 

 



 

 

 

 



Årsmelding for kvinneutvalget i SJFF 

 

Kvinneutvalget i SJFF har i år hatt en god del mer aktivitet enn i koronaåra 2021 og 2022.  

Vi fikk etter mye om og men gjennomført introkurs i laksefiske sammen med Fræna JFF første helga 
på juli. Kurset startet fredag 1 juli med noe teori og informasjon før damene fikk bruke helga til å 
fiske i elva. 

Fluefiskeinstruktør Hans Bjarne Tennøy losa damene trygt igjennom alle tenkelige og utenkelige 
fiskeutfordringer iløpet av helga.  

 

En av deltakerene koste seg såpass at hun tok en ekstra dag i elva, hun opplevde til og med noe så 
sjeldent som finvær, denne nordmørssommeren!  
Nå hadde vi også mulighet til å tilby overnatting på egen eiendom, i klubbhuset!  

VINNJLE!  



 

 

Helga 26-28 august arrangerte vi NJFF jentehelg!  

 



Vi startet med å samles på Angråmyra fredag kveld, for å bli kjent, spise litt kveldsmat og selvfølgelig 
skyte ett og annet!  
Lørdag formiddag gikk turen opp til Nordmarka og Vaulen, der ettermiddagen ble benytta til å bli 
kjent, spise god mat, fiske og nyte naturen.  
Det var 7 påmeldte deltakere, ei fra Kristiansund og resten lokale.  

Denne helga var en suksess, og damene som var med på turen ønsket seg i høst en samlingskveld på 
klubbhuset, for oppfølging og mer introduksjon i NJFF i helhet.  
Dette tok selvfølgelig sjefen sjøl på sparket, så Turid disket opp med servering og underholdning. 

 

 

Vi har også som alltid hatt flere skytekvelder, både for rifle og hagle, med noe varierende, men som 
regel godt oppmøte. Vi ser at det fremdeles er enklere for damene å møte opp så lenge de vet at 
noen av «oss gamle» skal dit, vi er derfor dyktige til å gi beskjed over vår egen Facebookgruppe SJFF 
Jenter når vi har tenkt oss på Angråmyra :) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvinneutvalgsmedlem Sigrid Bjerkset Moen stilte sporty opp på NJFF sin kvinnekonferanse i Verdal 
første helga i mai. Sammen med Anita Vebenstad fra Averøya var hun representant fra Møre og 
Romsdal. 

 

 

 
 

 

Medlemmene i kvinneutvalget har også vært dyktige til å delta og hjelpe til ved andre 
utvalgsaktiviteter, som f.eks. ved Aktivitetsdagen i sentrum og ved opprydding i elva etter flommen.  
 

I 2023 har vi planer om å fortsette med mye av det samme som før, da vi ser at damene har stort 
utbytte og glede av f.eks. skytekveldene, men vi vil også prøve å møtes nå og da på klubbhuset, om 
så bare for å spise felles kveldsmat eller gå en liten tur sammen.  

Ting på plana som av forskjellige grunner ikke ble gjennomført i 2022 tar vi gladelig med oss inn i 
planene for i år, som slaktekurs og førstehjelpskurs for folk og hunder. 
 
Vi vil gjerne også prøve å få gjennomført et bålmatkurs ila 2023, da vi alle har en tendens til å bli 
enklere å engasjere, bare vi får servering ���� 

 



For kvinneutvalget i SJFF, Ingunn og (som alltid) Ivers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivitet i hundeutvalget i 2022 

 

Utvalget har bestått av: 

Odd Arne Vikavoll, leder 

Isa Deniz Lopez 

Ann Beckstrøm 

Monika Settemsdal 

Lisbeth Sollid 

Ane Mogstad Strand 

 

Gjennom året har de vanlige aktivitetene vært gjennomført. 

Saueavvenningskurs hos Bjarte Morten Røen med stort oppmøte og bra resultat. Det er fint å se at så 
mange ser hvor viktig dette er for både saueeiere og hundeeiere. 

Medlemmer i utvalget har deltatt i rypetakseringer også i år. 

Flere fra klubben kan også vise til flotte resultater med hundene sine både på utstilling og i spor- og 
jaktprøver. Spesielt har Anders Magne Ormset med unghunden Krut, og Monica Settemsdal med 
Skadi utmerka seg og fortjener en applaus. 

 

Odd Arne Vikavoll, leder.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Årsmelding for ungdomsutvalget 2022 
 
Medlemmer i utvalget: 
Tor Fredrik Mikkelsen, Anders Magne Snekvik, Ådne Næss Aune, Audun Humberset og Heidi Reiten 

Møter: 
Det er avholdt et møte i utvalget.  

Aktiviteter 
Gruppa hadde som satsingsområde å invitere de yngste som nylig hadde tatt jegerprøve med på 
fadderjakt. Lite initiativ fra utvalget, så et labert aktivitetsår. De tradisjonelle fiskearrangementene 
for barn ble gjennomført sammen med fiskeutvalget; ferskvannsfiske på Glønavatnet og fjordfiske på 
Nordvik.  
Siste halvår har bestått av å undersøke og planlegge til jakt- og fiskeskole for første halvår i 2023 med 
oppstart i mars.  

  

Surnadal 13.02.23 

 

Heidi Reiten  
leder 

 

Årsmelding for jaktutvalget i Surnadal JFF for 2022 

Jaktutvalget i Surnadal JFF har i 2022 bestått av 

Anders Magne Ormset (leder)   Gøran Rønning 

Sara Aune Reiten    Arne Gujord 

Martinus Grønnes 

Det har i 2022 vært avholdt 1 møte i jaktutvalget. 

Solgt jaktkort og fangstraport på Vaulen for jaktsesongen 2022: 
 
For jaktsesongen 2022 ble det totalt solgt 7 jaktkort; som fordeler seg slik: 
    6 jaktkort til medlemmer i SJFF     a` kr 100,-     Kr 600,- 
    1 jaktkort til ikke medlem              a` kr 200,-     kr 200,-  
    Sum                                                                           kr 800,- 
 
I år var det ikke solgt jaktkort til ungdomsmedlemmer. 
 
Innleverte fangstrapporter viser at det har vært mye fugl i terrenget både av lirype og orrfugl.  
Etter innleverte fangstraporter er det skutt 7 ryper og 5 orrfugl. 
 

Revejakta: 



Det ble ikke skutt så mange rever på Gulla sist vinter, men noen ble det. Det er stort sett de samme 
som posterer. Dårlig kommunikasjon har gjort at åtebua på Sæterbø har stått ubrukt. Leder hadde 
oppfattet det slik at den var flyttet til annen lokalitet nord for Nordmarka, noe som viste seg å ikke 
stemme. 

Introjakt hjort: 

Det ble arrangert introjakt på hjort i Snekvika. Det var 4 deltakere. Det kunne nok vært flere, men det 
ble sen annonsering på grunn av at det tok tid å få avklart med storvaldet om vi fikk tildelt kvote til 
formålet. Jakta ble suksess, og det resulterte i parteringskurs uka etter. Både deltakere og jegerne 
som velvillig stilte opp som faddere/instruktører var godt fornøyd med opplegget, og ønsket å gjenta 
det. 

Øvrig jakt: 

Det var planlagt gåsejakt, rypejakt og harejakt, men disse ble ikke gjennomført. 

Jakta på Kårvatn: 

Totalt 51 kort, fordelt på 46 sesongkort og 5 døgnkort. Av disse var det 8 egne juniorer som hadde 
gratis jaktkort. 

I tillegg kommer evt. kort brukt av sponsorer. Bruken er usikker, men Svorka har jaktet i 3x2 dager) 

Samlet kortsalg utgjorde kr 44.950,-.  

 

Antall jegerdager: 112 med til sammen vel 800 timer. 

Det ble registrert nesten 6000 fugler på disse dagen, fordelt på over 5600 fjellryper, nærmere 300 
liryper og 40 skogsfugl. 

Det ble skutt 185 fugler, fordelt på 162 fjellryper, 19 liryper og 4 orrfugl. 

Det er en liten nedgang i antall aktive jegere og jegerdager fra 2021, mens antall jegertimer var noe 
høyere (bedre jaktvær i 2022...) 

Nedgang på 10% for antall sett fugl, men det er skutt 12 flere i 2022 sammenlignet med 2021. Snittet 
havnet på 1,65 fugl skutt per jegerdag, og det er noe bedre enn landsgjennomsnittet. 

2022 var det siste året i avtalen mellom Surnadal JFF og Kårvatn. Det har vært jevnlig dialog mellom 
leder i jaktutvalget og Gudmund Kårvatn, men det er enda ikke avklart om og i tilfelle hvilken avtale 
vi kan få til. 

Surnadal 30.01.23 

Anders Magne Ormset 

 

 

 

 

 



 

ÅRSMELDING FRA FISKEUTVALGET 2022 
 
 
Fiskeutvalget har bestått av: 
Linda Humberset (leder) 
Ola Røe 
Nils Harald Kvande 
Dan Roger Pedersen 
Ola Aarnes 
 
 
23. mars: Fiskeutvalget hadde møte på Napoli. Her deltok også Turid Sættem Eggen og Arne Gujord. 
Årets aktiviteter og en rekke andre saker ble diskutert og planlagt. 
 
13. april hadde jeg opptelling av gevinster og premier til diverse av våre kommende aktiviteter. 
 
22. mai var det duket for dugnad i Skeishølen. Gyda hadde vært «slem» mot oss og både møbler inne 
og ute, samt den nye plattingen var revet bort av flommen. Vannet nådde langt oppover veggene i 
gapahuken, og det som var oppbevart på lavere nivå i lageret var skadet og ødelagt av de store 
vannmassene. Ola Røe og jeg arbeidet hardt med kost og spade for å fjerne de tykke lagene av sand. 
Vi var veldig takknemlige da brannvesenet kom og spylte ut resten av sanden og støvet fra 
gapahuken. Plattingen fant vi igjen, knust og ødelagt, i elvekanten nede ved gården til Øyvind Holte. 
Videre måtte vi på møbeljakt. Noen møbler fikk vi, andre måtte vi kjøpe, slik at Skeishølen fungerte 
bra igjen til årets aktiviteter. 
 
I løpet av juni ble Nordmarksveien endelig kjørbar igjen etter vinterens herjinger. Da kjørte Gunnar 
André, Audun og jeg opp på Solåsvatnet, la ut båten, og vi fikk klistra på nye NJFF-klistremerker. Vi 
ordnet også med den nye kodelåsen som gjelder for båten. 
 
11. juni hadde Ellinor Fugelsnes invitert unge, ivrige laksefiskere til rekrutteringsfiske i «Advokaten». 
De unge fiskerne ble delt opp i to grupper à fire ungdommer, som med god hjelp og veiledning fisket i 
elva hele tre timer hver. Flere dyktige instruktører stilte opp og hjalp til i «Advokaten. To ganger var 
laks borti snøret, men ingen laks ble landet denne dagen, dessverre. Det var også sosialt og hyggelig 
med grilling av pølser. 
 
23. juni arrangerte vi «Fiskesommer på Glønavatnet» som vanlig. Rundt 19 barn deltok i 
fiskekonkurransen. Vi hadde godt vær, veldig mange flotte premier. Mange stolte, fornøyde barn 
kunne reise hjem med både flott fangst og gode premier. 
Norsk Kvalitetsmat sponset oss med fiskeburgere. I tillegg serverte vi pølser, Solrik-drikk og kaffe. 
 
24.- 26. juni arrangerte Surnadal Elveeigarlag sammen med SJFF «Camp Villaks». Her var det 
entusiastiske ungdommer som hadde meldt seg på og fikk delta. Været var slett ikke så verst dette 
året. Spesielt kjekt i år var at vi hadde klubbhuset som samlingssted før og under «Camp Villaks». Vi 
hadde derfor muligheter til både overnatting, matlaging, og middagsservering i klubbhuset. 
 
11. august var kvelden for «Fiskesommer på Nordvik». Denne kvelden var slusene vidåpne og det 
mildt sagt «bøtta ned». På tross av det våte været var det 18-20 ivrige barn og unge som deltok på 
sjøfiske fra båt. Ola Røe stilte som alltid opp med flere båter og båtførere, flott tilholdssted under tak, 
og alltid godt humør! Dessverre var det lite fisk i fjorden akkurat denne kvelden, men flotte premier 
kunne vi allikevel dele ut i rikt monn. Som på Glønavatnet serverte vi også her pølser i brød, 



fiskeburgere sponset av Norsk Kvalitetsmat, Solrik-drikk og kaffe. 
 
20. august var fiskeutvalget, sammen med flere andre utvalg i SJFF, med på å arrangere «Aktivitetsdag 
for barn i urbane strøk» i Svartvassområdet. Her hadde fiskeutvalget bl.a. kasting på blink med stang 
og sluk. Dette var et veldig trivelig arrangement, som vi også ønsker å være med å arrangere flere 
ganger. 
 
14. oktober var en flott høstdag. Denne dagen hadde vi avtalt å få båten på land. Nils Harald Kvande 
med familie og jeg med familie stilte opp, «mannsterke». Det var ganske ideelt for oss da vi var de 
siste til å få båten inn før vinteren, at vi derfor kunne legge båten på toppen av de andre båtene som 
allerede var vel plassert inn i naustet. Kanskje kommer SJFF sin båt først ut, når de andre båtene skal 
ut på vannet igjen til våren/sommeren? 
 
24. januar hadde Ola Røe og jeg det siste utvalgsmøtet før årsmøtet. Kommende sesongs aktiviteter 
skulle planlegges. 
 
4.-5. februar reiste jeg på «Kvinnekontaktsamling» til «Eventyrlige Skaret» utenfor Molde. Dette var 
en veldig inspirerende, lærerik, kjekk og nyttig samling! Jeg vil absolutt anbefale alle som har 
muligheter til det, å være med på NJFF sine kurs, samlinger og aktiviteter. Jeg har alltid hatt det 
utrolig fint på kurs og samlinger i regi av NJFF og SJFF! 
 
Tusen takk for innsatsen og deltakelsen til alle; både i fiskeutvalget, i SJFF, og flere andre som har 
bidratt og gjort det mulig å gjennomføre dugnader og alle disse flotte arrangementene som vi har 
gjort dette året! 
 
 
Surnadal 09.02.2023 
   
Linda Humberset, leder 
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